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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Χριστόφορο Μάρκου, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε 

από την ΕΠΟ, ως αναπληρωματικό πειθαρχικό όργανο, κατά τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις των άρθρων 119 και 127Β του Ν. 2725/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με 

το άρθρο 5 του Ν. 4326/2015, και το Γραμματέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 

13:00, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 175/10-9-2018 κλήση 

προς απολογία κατά 1) της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και 2) Γ. Κολτσίδα, για παράβαση των άρθρων 1, 

5 επ, 10 παρ. 1 περ. β΄ σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 3, 14 παρ. 1, 2 και 3 του 

Π.Κ. της ΕΠΟ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και κατά την 

εκδίκασή της, οι εγκαλούμενοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους 

Παναγιώτη Μπιλίρη. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Επειδή το άρθρο 11 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ ορίζει τα εξής: 1. Κάθε 

ομάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων όσων με οποιονδήποτε 

τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, κατά την διάρκεια 

των αγώνων. 2. Ο αξιωματούχος ομάδας, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό 

χώρο, που διαπράττει τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, 

της παρ. 1 του άρθρου 10 τιμωρείται με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) 

ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο 

ή τα αποδυτήρια από έναν (1) μήνα έως έξι (6) μήνες ή το ανάλογο διάστημα σε 

αγωνιστικές ημέρες, εκτός αν η παραβατική του συμπεριφορά εμπίπτει στην διάταξη του 

άρθρου 19 οπότε του επιβάλλονται οι εκεί προβλεπόμενες ποινές.  3. Η ΠΑΕ, με την 

οποία συνδέεται ο αξιωματούχος, τιμωρείται με χρηματική ποινή έως ενενήντα χιλιάδες 

(90.000) ευρώ. 4. Σε περίπτωση υποτροπής, στην ίδια αγωνιστική περίοδο (διάπραξης 

οιουδήποτε εκ των αδικημάτων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για τα πρόσωπα της 

ίδιας παραγράφου), οι ποινές διπλασιάζονται.  5. Οι παρ. 2 α, β, γ και δ του άρθρου 10 

ισχύουν ανάλογα. Κατά, δε, τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 περ. β  ́του Πειθαρχικού 

Κώδικα της Ε.Π.Ο., στην οποία παραπέμπει, πλην άλλων, η προεκτεθείσα διάταξη του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ιδίου Κώδικα, για τον καθορισμό του είδους και του αντικείμενου 

των παραβάσεων των αξιωματούχων ομάδας, εχόντων δικαίωμα να παρευρίσκονται στον 

αγωνιστικό χώρο, προβλέπεται ως πειθαρχικώς αξιόλογη συμπεριφορά η υβριστική 

συμπεριφορά -έργω ή λόγω- ή η απόπειρα βιαιοπραγίας σε βάρος αντίπαλου παίκτη, 

συμπαίκτη, θεατή ή αξιωματούχου ομάδας. 

 Στην προκείμενη περίπτωση από το από 02/09/2018 Φύλλο Αγώνα και από την 

από 02/09/2018 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά 

περιστατικά : Στις 2-9-2018 και ώρα 19.15, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής ημέρας του 

Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο Εθνικό Καυτατζόγλειο Στάδιο 

της Θεσσαλονίκης ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ Α.Ε. 

ΛΑΡΙΣΑΣ, με γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις δύο διαγωνισθείσες ΠΑΕ. Κατά 



τη διάρκεια, δε, διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβη, σύμφωνα με το 

φύλλο αγώνος που συνέταξε ο διαιτητής και την έκθεση που συνέταξε ο παρατηρητής του 

αγώνα, το εξής πειθαρχικώς αξιόλογο και ελεγχόμενο περιστατικό, ήτοι στο 71΄λεπτό του 

αγώνα αμέσως μετά την επίτευξη γκολ από την ομάδα του ΑΡΗ ο 2ος εγκαλούμενος 

εκπρόσωπος της 1ης εγκαλουμένης με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, 

σηκώθηκε από τον πάγκο τα γηπεδούχου ομάδας και αφού διήσχισε 60 μέτρα βρέθηκε 

μπροστά στον διερμηνέα της φιλοξενούμενης ΠΑΕ Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αλέξιο Κούγια και 

αναίτια τον εξύβρισε με χειρονομίες και απευθύνοντάς του τη φράση «ΑΝΤΕ ΓΑΜΗΣΟΥ», 

θέλοντας με τον τρόπο αυτό να επιδείξει καταφρόνηση του ως άνω προσώπου και να 

προσβάλει την τιμή και την υπόληψή του. Ακολούθως ο τελευταίος απευθύνθηκε με 

έντονο ύφος στον 4ο διαιτητή, απαιτώντας να αποβάλει τον 2ο εγκαλούμενο, με 

αποτέλεσμα να αποβληθούν και οι δύο. Οι εγκαλούμενοι συνομολογούν την τελεσθείσα 

υπό του δεύτερου εξ αυτών παράβαση, ενώ συγχρόνως δεν ανέφεραν, ότι ο διερμηνέας 

της φιλοξενούμενης ΠΑΕ εξύβρισε ή προκάλεσε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δεύτερο 

εγκαλούμενο. Υπό τα ανωτέρω, επομένως, δεδομένα, πρέπει να επιβληθούν στους 

εγκαλούμενους οι εξής ποινές: α) στην πρώτη εγκαλουμένη χρηματική ποινή 5.000 ευρώ 

και β) στο δεύτερο εγκαλούμενο χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και απαγόρευση εισόδου 

στον αγωνιστικό χώρο για ένα (1) μήνα. Οι ως άνω επιβαλλόμενες πειθαρχικές κυρώσεις 

παρίστανται ως αναγκαίες, πρόσφορες, κατάλληλες και ευρισκόμενες σε αναλογία τόσο 

με τη βαρύτητα των πειθαρχικών αδικημάτων όσο και με την οικονομική κατάσταση των 

εγκαλουμένων, δεδομένου ότι με αυτές επιτυγχάνεται παραλλήλως και ο σκοπός τόσο της 

ειδικής, όσο και της γενικής προλήψεως, τον οποίο επιδιώκει η προρρηθείσα διάταξη του 

Π.Κ. της ΕΠΟ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους εγκαλουμένους. 

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς, με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 175/10-9-2018 κλήση προς απολογία, πειθαρχικές παραβάσεις.  

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ α) στην Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ για την αποδιδόμενη σε αυτήν πράξη (1, 5 επ, 

10 παρ. 1 περ. β΄ σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 3, 14 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. 

της ΕΠΟ), τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, β) στον Γ. Κολτσίδα για 

την αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη (1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β  ́σε συνδυασμό με το 11 παρ. 

1 και 2, 14 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ) χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) 

ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για ένα (1) μήνα. 

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, την 

13η Σεπτεμβρίου 2018. 

 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

           Χριστόφορος Μάρκου                           ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ   

                  Πρωτοδίκης  


