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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 

10:00, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 177/10-9-2018 κλήση 

προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, για παράβαση των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 

1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 1 περ. γ ,́ παρ. 2 περ. α’ , 3 περ. α  ́του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και κατά την 

εκδίκασή της, η εγκαλούμενη ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια 

δικηγόρο της Δόξα Τσαγκαράκη και υπέβαλε το από 13-9-2018 έγγραφο υπόμνημά της, 

το οποίο και κατατέθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Επειδή το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: 

«Γενική αρχή  Οι ποινές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται, σε βάρος 

ομάδας, με βάση τις αναφορές και περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα που 

προβλέπονται στον Κ.Α.Π. (Φύλλο Αγώνα και εκθέσεις παρατηρητών του αγώνα). Λοιπά 

αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη ιδίως οι εκθέσεις της αστυνομικής 

αρχής και το οπτικό υλικό του αγώνα. Η άσκηση της δίωξης γίνεται κατά τα οριζόμενα 

στα άρθρα 24 και 25 του παρόντος. 1. Απρεπή Συνθήματα – Δείκτες Λέιζερ – 

Προειδοποιήσεις… Σε περίπτωση που από τους θεατές του αγώνα, α) χρησιμοποιούνται 

δείκτες λέιζερ με στόχευση ποδοσφαιριστές ή διαιτητές ή αξιωματούχους του αγώνα, ή β) 

αναρτώνται πανό με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο ή γ) εκφωνούνται 

συνθήματα και φράσεις που προσβάλλουν αξιωματούχους ομάδας ή αγώνα ή φιλάθλους, 

τη μνήμη τεθνεώτων ή έχουν απρεπή και υβριστικό περιεχόμενο για οποιοδήποτε 

πρόσωπο, τότε επιβάλλεται χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) έως είκοσι 

χιλιάδες ευρώ (20.000) στις δύο πρώτες περιπτώσεις και χρηματική ποινή από πέντε 

χιλιάδες ευρώ (5.000) έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000) στην τρίτη περίπτωση και 

περαιτέρω ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) Πριν την έναρξη, ο παρατηρητής του 

αγώνα απευθύνει προειδοποίηση, μέσω των μεγαφώνων να σταματήσουν τα συνθήματα, 

ή να κατέβουν τα πανό με το προσβλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο. Το ίδιο θα πράξει ο 

παρατηρητής αν τα περιστατικά αυτά, όπως και η στόχευση ποδοσφαιριστών ακτίνες 

λέιζερ, λάβουν χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα. β) Εφόσον, παρά τις προειδοποιήσεις, 

συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά οποιοδήποτε τρόπο οι ανωτέρω 

παραβάσεις, τότε ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να σημειώσει στο Φύλλο Αγώνα τις 

παραβάσεις αυτές και τον χρόνο που διαπράχθηκαν. γ) Το επιλαμβανόμενο για την 

άσκηση της πειθαρχικής δίωξης κατά των υπαιτίων δικαιοδοτικό όργανο, αφού λάβει 

υπόψη την συχνότητα και των 2. Πυρσοί, φωτοβολίδες, κροτίδες, καπνογόνα  Η εισαγωγή 

ή το άναμμα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και 

οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού στις κερκίδες πριν την έναρξη, κατά την 



διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, αν δεν επακολούθησε ρίψη αυτών, επιφέρει τις 

ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: α) Χρηματική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ 

έως τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000). β) Σε περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε 

επόμενο αγώνα, τα όρια της ως άνω χρηματικής ποινής διπλασιάζονται. γ) Σε περίπτωση 

νέας υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα (τρίτος), τα όρια της ως άνω 

χρηματικής ποινής τριπλασιάζονται και δύναται αναλόγως της εντάσεως και της 

βαρύτητας των περιστατικών να επιβληθεί ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές μίας (1) 

αγωνιστικής, έως δύο (2) αγωνιστικές, εφόσον οι ρίψεις προκάλεσαν την προσωρινή 

διακοπή του αγώνα. δ) Σε νέα περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα 

(τέταρτος, πέμπτος κτλ.), το όριο της ανώτερης ποινής αυξάνεται μέχρι του ποσού των 

εκατόν πενήντα 150.000,00 Ευρώ και παραμένει υφιστάμενη η δυνατότητα, αναλόγως 

της εντάσεως και της βαρύτητας των περιστατικών, να επιβληθεί ποινή διεξαγωγής αγώνα 

χωρίς θεατές έως έξι (6) αγωνιστικές. ε)  Η υποτροπή των αναφερομένων στην παρούσα 

παράγραφο νοείται πάντα εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. 3. Ρίψεις αντικειμένων  

1. Η ρίψη πάσης φύσεως αντικειμένου στον κυρίως χώρο του γηπέδου ή από μία 

κερκίδα σε άλλη, ιδιαίτερα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, 

πυροτεχνημάτων και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού πριν την έναρξη, κατά την 

διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: α) Εάν 

δεν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή ή την προσωρινή αναστολή έναρξης του 

αγώνα εκ μέρους του διαιτητή, τιμωρείται με χρηματική ποινή από χίλια πεντακόσια 

(1.500) ευρώ έως τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000). β) Εάν είχε ως αποτέλεσμα την 

προσωρινή διακοπή ή την προσωρινή αναστολή έναρξης του αγώνα εκ μέρους του 

διαιτητή, τιμωρείται με χρηματική ποινή από τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000) έως σαράντα 

πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000). γ) Εάν μετά την επανέναρξη ή τη καθυστερημένη έναρξη 

του αγώνα επαναληφθεί η κατά τα ως άνω ρίψη αντικειμένων και υπάρξει προσωρινή 

διακοπή του αγώνα άνω των δεκαπέντε (15) λεπτών, τιμωρείται με χρηματική ποινή από 

έξι χιλιάδες ευρώ (6.000) έως ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000) και ποινή διεξαγωγής 

αγώνα χωρίς θεατές μίας (1) έως δύο (2) αγωνιστικών. δ) Εάν μετά την επανέναρξη του 

αγώνα επαναληφθεί η κατά τα ως άνω ρίψη αντικειμένων και υπάρξει οριστική διακοπή 

του αγώνα, τιμωρείται με χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) και 

ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές δύο (2) έως τρεις (3) αγωνιστικές. ε) Εάν από την 

ρίψη αντικειμένων υπάρξει σωματική βλάβη προσώπου νόμιμα ευρισκομένου στον 

αγωνιστικό χώρο, τιμωρείται με χρηματική ποινή από έξι χιλιάδες ευρώ (6.000) έως 

ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000). Στην περίπτωση που υπάρξει οριστική διακοπή ή 

οριστική ματαίωση της τέλεσης του αγώνα, επιπρόσθετα επιβάλλεται κατακύρωση του 

αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας και αφαίρεση τριών (3) βαθμών από το βαθμολογικό 

πίνακα και ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές δύο (2) έως τρεις (3) αγωνιστικές. στ) Σε 

περίπτωση υποτροπής των ως άνω περιπτώσεων α  ́έως ε ,́ σε επόμενο αγώνα της ομάδας 

την ίδια αγωνιστική περίοδο, οι επιβληθείσες ποινές διπλασιάζονται. 

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

από 02/09/2018 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

2032/18/1770318 από 05/09/2018 Έκθεση της Αστυνομίας, από τα έγγραφα, τα 

οποία επικαλείται και προσκομίζει η πειθαρχικώς εγκαλουμένη και από τις ένορκες επ’ 

ακροατηρίω καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν 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 Γήπεδο του 

Πανιωνίου Νέας Σμύρνης, ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με γηπεδούχο την εγκαλουμένη. Κατά τη διάρκεια 



2ο φύλλο της υπ’ αριθ.  133/2018 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς 

Πειθαρχικού Οργάνου SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

 
 
διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβησαν, σύμφωνα με το φύλλο αγώνος 

που συνέταξε ο διαιτητής και την έκθεση που συνέταξε ο παρατηρητής του αγώνα, τα εξής 

πειθαρχικώς αξιόλογα και ελεγχόμενα περιστατικά, ήτοι : 1) Στο 1’ λεπτό του αγώνα 

φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 3, άναψαν δύο (2) καπνογόνα βαρελάκια 

καπνού. Περαιτέρω, στο 51΄λεπτό φίλαθλος της εγκαλουμένης από τη θύρα 3, άναψε ένα 

(1) βεγγαλικό strobolight. 2) Στο 62΄λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη 

θύρα 3, εκφώνησαν κατά ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας το υβριστικό 

σύνθημα : «ΠΕΛΚΑ ΜΠΙΝΕ, ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΙΕ». 3) Στο 71΄λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της 

εγκαλουμένης από τη θύρα 3, εκφώνησαν το υβριστικό σύνθημα «ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ – 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ». 4) Στο 71  ́λεπτό του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 2 

έριξαν δύο (2) πλαστικά μπουκάλια νερού προς την κερκίδα των φιλάθλων της 

φιλοξενούμενης ομάδας. Περαιτέρω, στο 98  ́λεπτό του αγώνα (κατά την λήξη), φίλαθλοι 

της εγκαλουμένης από τη θύρα 4 έριξαν δύο (2) πλαστικά μπουκάλια νερού προς τα 

μέλη της αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας. Η εγκαλούμενη ΠΑΕ αρνείται την 

τέλεση της πρώτης πράξης ισχυριζόμενη, ότι τα αντικείμενα της αποδιδόμενης σε αυτήν 

παράβασης δεν συνιστούν εύφλεκτα υλικά κατά την έννοια του άρθρου 15 παρ. 2 Π.Κ. 

και δη τα μεν καπνογόνα δεν είναι προϊόντα καύσης αλλά ατμού, το δε βεγγαλικό 

strobolight δεν είναι εκρηκτικό αλλά φως. Ωστόσο οι ισχυρισμοί αυτοί κρίνονται 

απορριπτέοι, διότι ο μεν καπνός που παρήχθη από τα καπνογόνα βαρελάκια καπνού 

είναι προϊόν καύσης εύφλεκτης ύλης και όχι ατμός (ότι πρόκειται για καπνογόνα βλ. τη 

σαφή ως προς τούτο έκθεση του παρατηρητή), το δε strobolight ομοίως αποτελεί 

εύφλεκτο υλικό και δεν πρόκειται για απλό φως, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η 

εγκαλουμένη. Περαιτέρω η εγκαλουμένη αποδέχεται τη δεύτερη πράξη, επικαλούμενη 

περαιτέρω συνυπαιτιότητα του εξυβρισθέντος παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας, πλην 

όμως ο ισχυρισμός αυτός προβάλλεται αλυσιτελώς, καθώς στον Πειθαρχικό Κώδικα της 

Ε.Π.Ο. δεν προβλέπεται τέτοιος λόγος απαλλαγής ή μείωσης της ποινής. Αναφορικά με 

την τρίτη πράξη η εγκαλουμένη ισχυρίζεται, ότι το σύνθημα «ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ» δεν είναι 

υβριστικό, πλην όμως ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι η ως 

άνω φράση απευθυνόμενη στους ευρισκομένους στο γήπεδο ποδοσφαιριστές, 

αξιωματούχους και οπαδούς της φιλοξενούμενης ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι κατά την κοινή 

αντίληψη υβριστική, αφού με αυτήν αμφισβητείται η ελληνική εθνικότητα και καταγωγή 

των υβριζομένων, χρησιμοποιήθηκε δε στην προκειμένη περίπτωση με σκοπό να 

εκδηλωθεί καταφρόνηση και μείωση της τιμής και της υπόληψης των ανωτέρω 

προσώπων. Τέλος αναφορικά με την τέταρτη πράξη, απορριπτέες τυγχάνουν οι αιτιάσεις 

της εγκαλουμένης ΠΑΕ περί του ότι στις κερκίδες απαγορεύονται και εν γένει δεν 

πωλούνται πλαστικά μπουκάλια, παρά μόνον χάρτινα ποτήρια, αφού είναι αδιάφορο 

κατά την έννοια του άρθρου 15 παρ. 3 Π.Κ. το αντικείμενο που ερρίφθη. Άλλωστε η 

έκθεση του παρατηρητή είναι ως προς το σημείο αυτό σαφής και αποκλείεται αυτός να 

κατέγραψε ότι ερρίφθησαν αντικείμενα στις κερκίδες και στην αποστολή της 

φιλοξενούμενης ΠΑΕ, ενώ στην πραγματικότητα τίποτα από αυτά να μην έλαβε χώρα, 

δηλαδή αποκλείεται οι ως άνω καταγραφές του παρατηρητή να είναι προϊόν της 

φαντασίας του. Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εγκαλουμένη φέρει 

αντικειμενική ευθύνη για άπασες τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις. 

Υπό τα ανωτέρω, επομένως, δεδομένα, πρέπει στην εγκαλουμένη, για την ανωτέρω υπ’ 

αριθ. 1 πειθαρχική παράβαση, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με τα 

άρθρα 1 επ., 5, 14 παρ. 1 περ. β ,́ 2, 3 και 4 περ. α’, 15 παρ. 2 περ. α’ του Π.Κ. της 



ΕΠΟ, να επιβληθεί χρηματική ποινή, ποσού επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ. Περαιτέρω, 

για τις υπ’ αριθ. 2 και 3 πειθαρχικές παραβάσεις, οι οποίες προβλέπονται και 

τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1 περ. β ,́ 2, 3 και 4 περ. α ,́ 

15 παρ. 1 περ. γ’  του Π.Κ. της ΕΠΟ, πρέπει λαμβάνοντας υπ’ όψη την ένταση και την 

επανάληψη των υβριστικών συνθημάτων να επιβληθεί χρηματική ποινή των πέντε 

χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για έκαστη πράξη. Τέλος, ως προς την τέταρτη πειθαρχική 

παράβαση, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 

περ. α’, 2, 3 και 4 περ. α’, 15 παρ. 3 περ. α  ́του Π.Κ της ΕΠΟ, πρέπει λαμβάνοντας υπ’ 

όψη το είδος των ριφθέντων αντικειμένων να επιβληθεί να επιβληθεί η χρηματική ποινή 

των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Επισημαίνεται, ότι οι ως άνω επιβαλλόμενες στην 

εγκαλούμενη ΠΑΕ πειθαρχικές κυρώσεις παρίστανται ως αναγκαίες, πρόσφορες, 

κατάλληλες και ευρισκόμενες σε αναλογία με τη βαρύτητα των πειθαρχικών αδικημάτων, 

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, απορριπτομένων των περί των αντιθέτου ισχυρισμών της εγκαλουμένης, ως 

ουσιαστικά αβασίμων. Τέλος, πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του 

Π.Κ. της ΕΠΟ, να καθορισθεί συνολική χρηματική ποινή, ποσού (7.000 + 5.000 + 5.000 

+ 3.000 =) δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) ευρώ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρούσα την εγκαλουμένη. 

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν, με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 177/10-9-2018 κλήση προς απολογία, πειθαρχικές παραβάσεις.  

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ α) για την πρώτη πράξη, την οποία τέλεσε 

καθ’ υποτροπήν (14 παρ. 1 περ. β ,́ 2, 3 και 4 περ. α’, 15 παρ. 2 περ. α’ του Π.Κ. της 

ΕΠΟ), τη χρηματική ποινή των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, β) για τη δεύτερη και την 

τρίτη πράξη (14 παρ. 1 περ. β ,́ 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 1 περ. γ’  του Π.Κ. της ΕΠΟ), 

τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για έκαστη, και γ) για την τέταρτη 

πράξη (14 παρ. 1 περ. α’, 2, 3 και 4 περ. α’, 15 παρ. 3 περ. α  ́του Π.Κ της ΕΠΟ), τη 

χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ποσού δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων 

(13.500) ευρώ. 

    

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, την 

13η Σεπτεμβρίου 2018. 

 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Χριστόφορος Μάρκου                           ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ   

         Πρωτοδίκης  

 

 

 

 


