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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Σπυρίδωνα Ν. Καποδίστρια, Πρωτοδίκη, ο 

οποίος ορίσθηκε από την ΕΠΟ, ως τακτικό 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 την 

Γραμματέα, Αικατερίνη Κούκη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 06η Φεβρουαρίου 

2018 και ώρα 16:00, κατόπιν διαδοχικών αναβολών από την αρχικώς 

ορισθείσα δικάσιμο της 25ης Ιανουαρίου 2018, για να δικάσει επί των 

αναφερομένων στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 33/23-01-2018 κλήση του ημετέρου 

δικαιοδοτικού οργάνου προς απολογία κατά της Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ., για 

παραβάσεις των άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1 εδ. α΄ και 2 

περ. α΄, β΄ και ε΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.    

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και 

κατά την εκδίκασή της, η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ., νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της και Δ΄ Αντιπρόεδρο 

του Διοικητικού της Συμβουλίου, Σωτήριο Μάρκου, παραστάθηκε ενώπιον του 

Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League Eλλάδα 

μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Αλεξίου Κούγια, ο οποίος ανέπτυξε 

προφορικώς τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα 

αναφέρονται στο έγγραφο υπόμνημα που κατέθεσε, καθώς και στα πρακτικά 

της δίκης.  

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Ι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ του 

Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να 

συμμορφώνονται προς τις επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων 

οργάνων υποχρεώσεις και να υλοποιούν τους επιτασσόμενους σε αυτές 

όρους και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο, το οποίο από τις συνθήκες 



απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η δε γηπεδούχος ομάδα 

οφείλει να διασφαλίζει στον εν γένει χώρο του γηπέδου την ασφάλεια των 

αξιωματούχων του αγώνα, των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων της 

φιλοξενούμενης ομάδας, των θεατών του αγώνα και την εν γένει τήρηση της 

τάξης. Κατά, δε, τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του ιδίου ως άνω 

άρθρου, οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την 

αξιοπιστία του αθλήματος του ποδοσφαίρου και ευθύνονται σε περίπτωση 

παραβάσεως των διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. ή των 

λοιπών Κανονισμών και του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. από αξιωματούχους, 

ποδοσφαιριστές ή φιλάθλους τους, ως αντικειμενικά υπαίτιες. Κάθε, δε, πράξη 

ή ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων, που 

συνδέονται με ομάδα, με την οποία δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην 

(εν γένει) κοινή γνώμη αίσθημα απαξιώσεως και αποστροφής προς το 

ποδόσφαιρο, με συνέπεια την άρνηση εκ μέρους του κοινού 

παρακολουθήσεως των αγώνων ποδοσφαίρου και προσελεύσεως στα 

γήπεδα, θα τιμωρείται από τις προβλεπόμενες οικείες διατάξεις του 

Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 4 του αυτού ως άνω άρθρου, η εντός έδρας ομάδα υπέχει 

ευθύνη για την απρεπή συμπεριφορά μεταξύ των θεατών, ανεξαρτήτως του 

θέματος της υπαιτίου συμπεριφοράς ή της υπαιτίου παραδρομής και, 

αναλόγως της περιστάσεως, ενδέχεται να τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο. 

Σε περίπτωση, δε, σοβαρών αναταραχών, δύνανται να επιβληθούν 

περαιτέρω κυρώσεις. Η απρεπής, δε, συμπεριφορά συμπεριλαμβάνει τη βία 

προς πρόσωπα ή αντικείμενα, την πυροδότηση εμπρηστικών συσκευών, την 

εκσφενδόνιση αντικειμένων, τη επίδειξη προσβλητικών ή πολιτικών σλόγκαν 

με οποιαδήποτε μορφή, την εκφορά προσβλητικών λέξεων ή ήχων, ή την 

εισβολή στον αγωνιστικό χώρο. ΙΙ. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 15 παρ. 1 εδ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., σε περίπτωση 

που από τους θεατές του αγώνα χρησιμοποιούνται δείκτες λέϊζερ με στόχευση 

ποδοσφαιριστές ή διαιτητές ή αξιωματούχους του αγώνα, ή αναρτώνται πανό 

με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο ή 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 

(5.000,00) ευρώ έως δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) σε κάθε περίπτωση, 
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πλην της χρησιμοποιήσεως δεικτών λέϊζερ, οπότε επιβάλλεται χρηματική 

ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000,00) 

ευρώ. ΙΙΙ. Επιπλέον, σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 15 παρ. 2 

περ. α΄, β΄ και ε΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., «η εισαγωγή ή το 

άναμμα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και 

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

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

επιφέρει τις ακόλουθες χρηματικές ποινές : α) Χρηματική ποινή ύψους πέντε 

χιλιάδων ευρώ (5.000) έως τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000). β) Σε περίπτωση 

υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα, η ως άνω χρηματική ποινή 

διπλασιάζεται. … ε) Η υποτροπή των αναφερομένων στην παρούσα 

παράγραφο νοείται πάντα εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.». ΙV. Τέλος, 

από τις διατάξεις των άρθρου 2 εδ. β΄ και 3 εδ. γ΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο. προκύπτει σαφώς ότι το παρόν Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό 

Όργανο, κατά την επιμέτρηση των πειθαρχικών κυρώσεων, δεν δύναται να 

επιβάλλει ποινή κάτω του χαμηλότερου ορίου των προβλεπόμενων 

χρηματικών ποινών. 

Στην προκείμενη περίπτωση, από το από 20-01-2018 Φύλλο Αγώνος, 

που συνέταξε ο διαιτητής, την ομοιόχρονη έκθεση του παρατηρητή του 

αγώνος, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5430/18/148095 από 22-01-2018 αναφορά 

συμβάντων της Διευθύνσεως Αστυνομίας Λάρισας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

5430/18/162766 από 24-01-2018 ορθή επανάληψη της προαναφερθείσης 

αναφοράς συμβάντων του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διευθύνσεως 

Αστυνομίας Λάρισας, τον επισκοπηθέντα οπτικοακουστικό υλικό φορέα 

εγγραφής εικόνας και ήχου (DVD), στον οποίο αποτυπώνεται ο επίμαχος 

ποδοσφαιρικός αγώνας, την ανωμοτί κατάθεση του νομίμου εκπροσώπου της 

εγκαλουμένης, Σωτηρίου Μάρκου, που εξετάσθηκε νομίμως στο ακροατήριο 

του παρόντος Πρωτοβάθμιου Δικαιοδοτικού Οργάνου και περιέχεται στα 

ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεώς του, από όλα 

ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τα οποία προσκομίζει η πειθαρχικώς εγκαλούμενη, 

σε συνδυασμό και με τα διαμειφθέντα κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, 

αλλά και άπαντες τους διαλαμβανόμενους στο από 02-02-2018 έγγραφο 

υπόμνημά της ισχυρισμούς, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά 



περιστατικά : Την 20η-01-2018 και ώρα 19:30, στο πλαίσιο της 18ης 

αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League Ελλάδα, είχε 

προγραμματισθεί να διεξαχθεί στην Λάρισα, στο στάδιο «AEL F.C. ARENA», 

ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. – Π.Α.Ε. ΑΕΚ, με 

γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις δύο διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε. Κατά 

τη διάρκεια, δε, της διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνος, 

συνέβησαν, σύμφωνα με το φύλλο αγώνος που συνέταξε ο διαιτητής και την 

έκθεση που συνέταξε ο παρατηρητής του αγώνος, τα εξής πειθαρχικώς 

αξιόλογα και ελεγχόμενα περιστατικά, ήτοι : 1) Στο 73΄ και στο 75΄ λεπτό του 

αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τις θύρες 23, 1Α, 1Β, 2, 15, 16, 17 και 

18, εκφώνησαν εν χορώ κατά του ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης 

ομάδας, LICAJA MARKO, το ακόλουθο υβριστικό σύνθημα, ήτοι : «LIVAJA 

ΜΠΙΝΕ, ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΙΕ». Επισημαίνεται, δε, ότι η εγκαλουμένη ουδόλως 

αμφισβητεί την ανωτέρω αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση, αλλά 

αντιθέτως την συνομολογεί, ως βιοτικό συμβάν. 2) Περαιτέρω, αποδεικνύεται 

ότι φίλαθλοι της εγκαλουμένης προέβησαν σε εισαγωγή στο γήπεδο και σε 

αφή πυρσών και κροτίδων, κατά τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς να 

επακολουθήσει η ρίψη αυτών στον κυρίως χώρο του γηπέδου ή από μία 

κερκίδα σε άλλη. Πλέον συγκεκριμένα, προκύπτει ότι στο 1΄ λεπτό του ως 

άνω διεξαχθέντος αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 1Β 

προέβησαν στην αφή δύο (2) πυρσών, ενώ στο 46΄ λεπτό του αγώνα, 

φίλαθλος της εγκαλουμένης από τη θύρα 5 προέβη στην αφή μίας (1) 

κροτίδας, χωρίς, ωστόσο, να επακολουθήσει η ρίψη των ως άνω εύφλεκτων 

υλικών στον κυρίως χώρο του γηπέδου ή από μία κερκίδα σε άλλη. Η 

πειθαρχικώς, δε, εγκαλουμένη, τόσο με προφορική δήλωση του 

πληρεξουσίου δικηγόρου της, καταχωρισθείσα στα ταυτάριθμα με την 

παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Πειθαρχικού τούτου 

Οργάνου, όσο και με το από 02-02-2018 έγγραφο υπόμνημά της, 

συνομολογεί κατ’ αρχάς την εισαγωγή στο γήπεδο και την αφή των ανωτέρω 

εύφλεκτων υλικών από θεατές του αγώνα. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι στην 

πειθαρχικώς επίμεπτη αυτή ενέργεια δεν προέβησαν οι νομίμως εισελθόντες 

και ευρισκόμενοι στις κερκίδες του γηπέδου φίλαθλοί της, αλλά κακοποιά 

στοιχεία-αντεξουσιαστές, που είχαν εισέλθει στο γήπεδο άνευ εισιτηρίου, με 

αποκλειστική ευθύνη της Αστυνομίας Λάρισας και με σκοπό να εκθέσουν την 

εγκαλούμενη Π.Α.Ε. Ως εκ τούτου, η εγκαλουμένη ζητεί να απαλλαγεί της 



3
ο
 φύλλο της υπ’ αριθμ. 46/2018 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς 

Πειθαρχικού Οργάνου SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

αποδιδόμενης σε αυτήν πειθαρχικής κατηγορίας. Επί του προκείμενου, 

ωστόσο, ισχυρισμού της εγκαλουμένης, θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες 

επισημάνσεις, ήτοι : Πράγματι, αποδεικνύεται πως, κατά την ημέρα 

διεξαγωγής της ως άνω ποδοσφαιρικής αναμετρήσεως, η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. 

Α.Ε.Λ., νομίμως εκπροσωπούμενη, είχε ενημερώσει τόσο προφορικώς, όσο 

και εγγράφως τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ότι, σύμφωνα με 

πληροφορίες της, μία ομάδα προσώπων -που η εγκαλουμένη χαρακτήριζε ως 

αντεξουσιαστές- θα προσπαθούσε να προσεγγίσει τον περιβάλλοντα χώρο 

του σταδίου «AEL F.C. ARENA» και να εισέλθει δια της βίας στους χώρους 

των κερκίδων του γηπέδου, με σκοπό την πρόκληση επεισοδίων, την ρίψη 

αντικειμένων, ενδεχομένως, δε, και τη διακοπή του ως άνω αγώνα (βλ. τα 

επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από την εγκαλουμένη σχετικά 

δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο, στα οποία περιλαμβάνεται και η υπ’ 

αριθμ. 570/20-01-2018 έγγραφη ενημέρωσή της προς τη Διεύθυνση 

Αστυνομίας Λάρισας). Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

5430/18/162766 από 24-01-2018 ορθή επανάληψη της αναφοράς συμβάντων 

του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διευθύνσεως Αστυνομίας Λάρισας, πριν την 

προκαθορισμένη έναρξη του ανωτέρω αγώνα και περί ώρα 17:30΄, 

πραγματοποιήθηκε μη εξαγγελθείσα συγκέντρωση από πεντακόσια (500) 

περίπου άτομα, φιλάθλους της Π.Α.Ε. ΑΕΛ, τα οποία στη συνέχεια, περί ώρα 

18:30΄, πραγματοποίησαν πορεία προς το στάδιο «AEL F.C. ARENA», όπου 

επρόκειτο να διεξαχθεί ο επίμαχος ποδοσφαιρικός αγώνας, και κινήθηκαν 

περιμετρικά αυτού, εκφωνώντας εν χορώ συνθήματα κατά της ιδιοκτησίας της 

εγκαλουμένης. Κατά την κίνησή τους πέριξ του γηπέδου, άγνωστοι εξ αυτών 

προκάλεσαν φθορές στα τουρνικέ, ενώ παραβίασαν δύο (2) βοηθητικές 

μεταλλικές πόρτες των εγκαταστάσεων του σταδίου, στις θύρες 2 και 10, και 

εισήλθαν περί τα εκατό (100) άτομα εξ αυτών στον διάδρομο της θύρας 2, τα 

οποία με την παρέμβαση τόσο των αστυνομικών δυνάμεων, όσο και του 

προσωπικού ασφαλείας της εγκαλουμένης, εξήλθαν και ακολούθως 

απομακρύνθηκαν από το γήπεδο (ως προς τις προκληθείσες φθορές, βλ. και 

τις επισκοπηθείσες φωτογραφίες, τις οποίες προσκόμισε η πειθαρχικώς 

εγκαλουμένη). Ο κύριος, δε, όγκος των διαμαρτυρόμενων, σύμφωνα με την 

αυτή ως άνω αναφορά συμβάντων της Διευθύνσεως Αστυνομίας Λάρισας, 



εισήλθε στο γήπεδο από τις θύρες, για τις οποίες διέθετε εισιτήρια. Από την 

ανωτέρω, επομένως, έκθεση της Διευθύνσεως Αστυνομίας Λάρισας, 

προκύπτει ότι άπαντα τα άτομα, τα οποία συμμετείχαν στην μη εξαγγελθείσα 

συγκέντρωση και πορεία, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της επίμαχης 

ποδοσφαιρικής αναμετρήσεως, ήταν μεν φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΑΕΛ, πλην, 

όμως, διαμαρτυρόμενοι κατά της ιδιοκτησίας της. Επιπλέον, προκύπτει ότι τα 

εκατό (100) περίπου άτομα, τα οποία εισήλθαν λάθρα, μετά από πρόκληση 

φθορών στις εγκαταστάσεις (μεταλλικές πόρτες και τουρνικέ) του σταδίου 

«AEL F.C. ARENA» απομακρύνθηκαν άμεσα από το γήπεδο, ενώ τα 

υπόλοιπα άτομα, που συμμετείχαν στην ως άνω συγκέντρωση και πορεία 

εισήλθαν στο γήπεδο νομίμως, καθώς είχαν προμηθευτεί και διέθεταν τα 

απαιτούμενα προς τούτο εισιτήρια. Εξάλλου, και η εγκαλούμενη Π.Α.Ε., με την 

από 21-01-2018 έγγραφη ανακοίνωσή της, που ακολούθησε του ως άνω 

διεξαχθέντος αγώνα, αποδοκίμασε έντονα τόσο τις ενέργειες, αλλά και τις 

προθέσεις των εκατό (100) ως άνω ατόμων, τα οποία εισήλθαν παρανόμως 

στο γήπεδο και ακολούθως απομακρύνθηκαν, όσο και τις ενέργειες και 

παραλείψεις των αστυνομικών δυνάμεων, που συνόδευσαν την πορεία των 

ανωτέρω ατόμων μέχρι το στάδιο, δεν απέτρεψαν την πρόκληση φθορών στο 

γήπεδο και την παράνομη είσοδό του εντός αυτού, ούτε δε προέβησαν σε 

οιαδήποτε σύλληψη ή προσαγωγή κάποιου προσώπου. Ωστόσο, ουδεμία 

αναφορά ποιείται η εγκαλουμένη στο ως άνω έγγραφό της, ως προς τα λοιπά 

άτομα, τα οποία συμμετείχαν στη συγκέντρωση, αποτελούσαν τον κύριο όγκο 

της και φέρονται, σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση της Αστυνομίας, ότι 

εισήλθαν νομίμως στο γήπεδο. Ούτε, δε, επικαλείται ότι η εισαγωγή και η αφή 

των ως άνω εύφλεκτων υλικών πραγματοποιήθηκε είτε από κάποια εκ των ως 

άνω εκατό (100) ατόμων, τα οποία απομακρύνθηκαν τελικώς από το γήπεδο 

και λογικώς δεν θα μπορούσαν να προβούν στις ενέργειες αυτές, είτε από τα 

υπόλοιπα άτομα, τα οποία συμμετείχαν στη συγκέντρωση και πορεία, ενώ δεν 

κάνει οιαδήποτε αναφορά σχετικά με το ότι και τα άτομα αυτά εισήλθαν στο 

γήπεδο μαζικά και βίαια, παρακάμπτοντας δια του πλήθους τους τον έλεγχο 

των εισιτηρίων, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή τους. 

Άλλωστε, η Π.Α.Ε. ΑΕΛ, πέραν της ανωτέρω έγγραφης ανακοινώσεώς της, 

μετά των συνημμένων σε αυτήν φωτογραφιών, και των δύο δημοσιευμάτων 

στον ηλεκτρονικό τύπο, δεν προσκομίζει, ούτε επικαλείται ορισμένο έτερο 

αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει σαφώς η ταυτότητα, ως και 
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η συστηματική παραβατική δραστηριότητα των υπαιτίων φυσικών 

προσώπων, που προέβησαν στις ανωτέρω πειθαρχικώς κολάσιμες ενέργειες, 

προκειμένου να δυνηθεί να αποδείξει ότι αυτά δεν ήταν φίλαθλοί της. 

Επομένως, ο προκείμενος ισχυρισμός της εγκαλουμένης, που κατατείνει στην 

άρση της αντικειμενικής της ευθύνης, για την προεκτεθείσα απρεπή 

συμπεριφορά των φιλάθλων της, τυγχάνει απορριπτέος, ως ουσιαστικά 

αβάσιμος, καθώς δεν προκύπτει από οιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ότι τα εν 

λόγω άτομα, που προέβησαν στην εισαγωγή στο γήπεδο και στην αφή δύο 

(2) πυρσών και μίας (1) κροτίδας, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ήταν 

πρόσωπα που δεν συνδέονται ως φίλαθλοι με την εγκαλουμένη ή ότι 

αποτελούν άτομα, εντεταγμένα σε ομάδες προσώπων, που επιδεικνύουν 

έκνομη δραστηριότητα, και εισήλθαν στο γήπεδο βιαίως άνευ εισιτηρίου. 

Συνακόλουθα, με βάση τα ανωτέρω αποδεικνυόμενα πραγματικά περιστατικά, 

προκύπτει ότι η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΑΕΛ φέρει αντικειμενική ευθύνη για τις 

ακόλουθες πειθαρχικές παραβάσεις, στις οποίες υπέπεσαν οι φίλαθλοί της, 

και ειδικότερα : 1] για την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση της 

εκφωνήσεως συνθήματος με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο σε 

βάρος ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας (άρθρα 14 παρ. 1, 2, 3, 4 

και 15 παρ. 1 εδ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), και 2] για την 

αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση της εισαγωγής στο γήπεδο και 

της αφής πυρσών και κροτίδων, κατά τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς να 

επακολουθήσει η ρίψη των εν λόγω εύφλεκτων υλικών στον κυρίως χώρο του 

γηπέδου ή από μία κερκίδα σε άλλη (άρθρα 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 2 

περ. α΄, β΄ και ε΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.). Μάλιστα, η δεύτερη εκ 

των ανωτέρω αναφερόμενων πειθαρχικών παραβάσεων τελέσθηκε από την 

εγκαλούμενη Π.Α.Ε. καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της 

πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έναν (1) προγενεστέρως 

διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

230/01-09-2017 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου. 

Περαιτέρω, λαμβανομένων υπ’ όψιν της απαξίας των ως άνω πειθαρχικών 

παραβάσεων, για τις οποίες καταφάσθηκε η αντικειμενική ευθύνη της 

εγκαλουμένης, καθώς και της προκλήσεως στο φίλαθλο κοινό και στην εν 

γένει κοινή γνώμη αισθήματος έντονης απαξιώσεως και αποστροφής προς το 



ποδόσφαιρο, με συνέπεια την άρνηση εκ μέρους του κοινού 

παρακολουθήσεως των αγώνων ποδοσφαίρου και προσελεύσεως στα 

γήπεδα, κρίνεται ότι πρέπει στην εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΑΕΛ να επιβληθούν οι 

ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις και δη : α) για την πρώτη εκ των ανωτέρω 

πειθαρχικών πράξεων (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1 

εδ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), πρέπει να της επιβληθεί 

χρηματική ποινή, ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, ενώ β) για τη 

δεύτερη εκ των ανωτέρω πειθαρχικών πράξεων (παράβαση άρθρων 14 παρ. 

1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 2 περ. α΄, β΄ και ε΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), 

η οποία τελέσθηκε καθ’ υποτροπήν, θα πρέπει να της επιβληθεί η χρηματική 

ποινή των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, δεδομένου του προβλεπόμενου 

διπλασιασμού της πειθαρχικής κυρώσεως (χρηματική ποινής, ύψους 5.000,00 

ευρώ), που της επεβλήθη για όμοια πράξη, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 230/01-09-

2017 τελεσίδικης αποφάσεως του ημέτερου δικαιοδοτικού οργάνου. Οι ως 

άνω, εξάλλου, επιβαλλόμενες στην εγκαλούμενη Π.Α.Ε. πειθαρχικές κυρώσεις 

παρίστανται ως αναγκαίες, πρόσφορες, κατάλληλες και ευρισκόμενες σε 

αναλογία με τη βαρύτητα των πειθαρχικών αδικημάτων, για τα οποία αυτή 

(εγκαλουμένη) φέρει αντικειμενική ευθύνη, δεδομένου, μάλιστα, ότι 

τοιουτοτρόπως επιτυγχάνεται παραλλήλως και ο σκοπός τόσο της ειδικής, 

όσο και της γενικής προλήψεως, τον οποίο επιδιώκουν οι προρρηθείσες 

διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. Εξάλλου, επισημαίνεται ότι, 

σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στην υπό στοιχείο ΙV νομική σκέψη της 

παρούσας, το παρόν Πειθαρχικό Όργανο δεν δύναται, κατά την επιμέτρηση 

των επιβαλλόμενων από αυτό πειθαρχικών κυρώσεων, να επιβάλει ποινή 

μικρότερη του χαμηλότερου ορίου της προβλεπόμενης από τις οικείες 

διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. χρηματική ποινής, και ως εκ 

τούτου ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός της εγκαλουμένης, τυγχάνει 

απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος. Τέλος, πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 4 παρ. 4 του Π.Κ. της ΕΠΟ, να καθορισθεί συνολική χρηματική ποινή, 

αποτελούμενη από εκείνη των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, ως ποινή 

βάση, που επιβλήθηκε στην εγκαλουμένη για τη δεύτερη ως άνω πράξη της, 

επαυξανόμενη κατά το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00 : 2 = 

2.500,00) ευρώ, από την επιβληθείσα στην εγκαλουμένη ποινή για την πρώτη 

ως άνω πράξη της, ήτοι θα πρέπει να καθορισθεί συνολική χρηματική ποινή 
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ποσού (10.000,00 + 2.500,00 =) δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500,00) 

ευρώ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρούσα την πειθαρχικώς εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΑΕΛ. 

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΑΕΛ τέλεσε : 1) την αποδιδόμενη 

σε αυτήν πειθαρχική παράβαση της εκφωνήσεως συνθήματος με υβριστικό 

και προσβλητικό περιεχόμενο σε βάρος ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης 

ομάδας (άρθρα 14 παρ. 1, 2, 3, 4 και 15 παρ. 1 εδ. α΄ του Πειθαρχικού 

Κώδικα της Ε.Π.Ο.), και 2] την αποδιδόμενη σε αυτήν καθ’ υποτροπήν 

τελεσθείσα πειθαρχική παράβαση της εισαγωγής στο γήπεδο και της αφής 

πυρσών και κροτίδων, κατά τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς να επακολουθήσει 

η ρίψη των εν λόγω εύφλεκτων υλικών στον κυρίως χώρο του γηπέδου ή από 

μία κερκίδα σε άλλη (άρθρα 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 2 περ. α΄, β΄ και ε΄ 

του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.). 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Π.Α.Ε. ΑΕΛ α) για την πρώτη πράξη (παράβαση 

άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1 εδ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο.), χρηματική ποινή, ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, και β) για 

τη δεύτερη πράξη (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 2 περ. 

α΄, β΄ και ε΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), χρηματική ποινή, ποσού 

δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ. 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ποσού δώδεκα χιλιάδων 

πεντακοσίων (12.500,00) ευρώ (άρθρο 4 παρ. 4 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.). 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια 

συνεδρίασή του, τη 13η Φεβρουαρίου 2018. 

O ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Σπυρίδων Καποδίστριας                                 Αικατερίνη Κούκη     

         Πρωτοδίκης  

 

 

 



 


