
Αριθµός Απόφασης 360/2010 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α  

   

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο 

Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Παναγιώτη Παπανότη, ∆ικηγόρο 

Αθηνών, ως µέλη και από το γραµµατέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 16 ∆εκεµβρίου 2010 και 

ώρα 12:30 για να δικάσει επί των αναφεροµένων στις υπ’ αριθµ. πρωτοκ. 

307/14-12-2010 και 314/16-12-2010 κλήσεις προς απολογία κατά της ΠΑΕ 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ για παράβαση των άρθρων 1 επ., 14, 15 του Π.Κ. της 

ΕΠΟ. 

Η εγκαλουµένη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της 

Αργύριο Λίβα. 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ 2 περ. β i) του Π.Κ. της ΕΠΟ το άναµµα 

πυρσών, φωτοβολίδων και βεγγαλικών στις κερκίδες ή στον εν γένει χώρο του 

γηπέδου, χωρίς να ρίπτονται στον αγωνιστικό χώρο, τιµωρείται µε χρηµατική 

ποινή ύψους από χίλια ευρώ (1.000) έως τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000) εφόσον 

άναψαν έως είκοσι (20) τεµάχια. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 1
 α και 2  του Π.Κ. της ΕΠΟ οι οµάδες 

οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις επιβαλλόµενες σε αυτές υπό των 

αρµοδίων οργάνων υποχρεώσεις και να υλοποιούν τους επιτασσόµενους σε 

αυτούς όρους και να λαµβάνουν κάθε προληπτικό µέτρο το οποίο από τις 

συνθήκες απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή των αγώνων. Επίσης έχουν την 

υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήµατος του 

ποδοσφαίρου και ευθύνονται σε περίπτωση δυσφήµισής του ως αντικειµενικά 

υπαίτιες.  



 

2η σελίδα της υπ’αρθµ. 360/2010 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -SUPER 

LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α   

 

Στη περίπτωση αυτή ανάλογα µε την βαρύτητα της πράξης επιβάλλεται 

µια από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 5 του Π.Κ. της ΕΠΟ αφού το άρθρο 

14 του Π.Κ. της ΕΠΟ δεν προβλέπει πειθαρχικές κυρώσεις. 

Στην υπό κρίση υπόθεση, από το Φ.Α., την έκθεση του παρατηρητή του 

αγώνα, την υπ’ αριθ. πρωτ. 39544/2010 πειθαρχική δίωξη του ποδοσφαιρικού 

Εισαγγελέα, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας και τα διαµειφθέντα κατά τη 

διαδικασία στο ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής :  κατά τη διάρκεια του αγώνα 

µεταξύ των οµάδων ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΕ  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

στην έδρα της πρώτης στις 12-12-2010 στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής του 

Πρωταθλήµατος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α, 1) η εγκαλουµένη µολονότι είχε 

γνώση της υπ’αριθµ. πρωτ. 149/2010 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα 

Αθλητισµού περί απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων εκ µέρους της γηπεδούχου  

ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ προς τη φιλοξενούµενη ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

κατά 14
η
 αγωνιστική της Super League, διότι συνέτρεχαν «άκρως σοβαροί λόγοι 

τήρησης της δηµοσίας τάξης», αντίγραφο δε αυτής της είχε κοινοποιηθεί, αλλά 

και της ανακοινώθηκε από τον Χ.Τσίτο - Ταξιάρχο ΕΛ.ΑΣ και ∆/ντή της Αστ. 

∆/νσης Αρκαδίας, κατά τη διεξαχθείσα σύσκεψη της 2-12-2010, παρά ταύτα 

παραβιάζοντας την πιο πάνω «Απαγορευτική Απόφαση», παρέδωσε σε µεγάλο 

αριθµό φιλάθλων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ περί τα 2.000 εισιτήρια του 

ανωτέρω αγώνα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε ισάριθµους φιλάθλους του 

Π.Α.Ο. να µεταβούν οργανωµένοι στην Τρίπολη και να εισέλθουν οµαδικώς και 

συγκεντρωµένα, καταλαµβάνοντας εξολοκλήρου τις γηπεδικές εξέδρες της θύρας 

4. Έτσι  οι φίλαθλοι αυτοί, όντας συµπαγείς και ενωµένοι στο σύνολό τους 

δηµιούργησαν επεισόδια ευρείας κλίµακας λόγω και τη δηµιουργία αυξηµένου 

αισθήµατος ασφαλείας και δύναµη κρούσης στον όγκο των εξελθόντων από τη 

θύρα 4 φιλάθλων του Π.Α.Ο.  2) µε την είσοδο των οµάδων στον αγωνιστικό 

χώρο φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τη θύρα 2 άναψαν τρεις (3) πυρσούς. 

 



3η σελίδα της υπ’αρθµ. 360/2010 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -SUPER 

LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α   

Εποµένως η εγκαλουµένη τέλεσε την αποδιδόµενη σ΄ αυτήν δεύτερη 

πειθαρχική παράβαση και πρέπει να της επιβληθεί α) η πειθαρχική χρηµατική 

ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ(άναµµα πυρσών), καθώς επίσης και την 1η  

κατ’ επιτρεπτή µεταβολή της κατηγορίας σε παράβαση των άρθρων 5,14 παρ. 1
 

α και 2 του Π.Κ. Ε.Π.Ο., διότι δεν αποδείχθηκε ότι η εγκαλουµένη ΠΑΕ 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  παρέσχε οποιαδήποτε συνδροµή στους φιλάθλους της 

ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, να δηµιουργήσουν οι τελευταίοι «επεισόδια ευρείας 

κλίµακας», όπως αυτά διαλαµβάνονται ειδικότερα στο υπό στοιχ. Α του 

υπ’αριθµ. 39544/2010 έγγραφο του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα και β) η 

πειθαρχική χρηµατική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη.  

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηµατική ποινή χιλίων πεντακοσίων 

(1.500,00) ευρώ. (€ 1.000 + 500).           

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

∆ικάζει µε παρούσα την εγκαλουµένη.   

∆έχεται ότι η εγκαλουµένη τέλεσε τις αποδιδόµενες σ΄ αυτήν πειθαρχικές 

παραβάσεις.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ α) την πειθαρχική 

χρηµατική ποινή των  χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη, και β) την 

πειθαρχική χρηµατική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη. 

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηµατική ποινή χιλίων πεντακοσίων 

(1.500,00) ευρώ.  

           Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή της, 

στις 16 ∆εκεµβρίου 2010. 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       


