
 

 

  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

Απόσπασμα 

 

Αρ. Απόφ. 353/30-11-2015    

              
 

  ΠΡΟΣ Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

  ΚΑΙ Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ κατ’ αντιμωλίαν της πειθαρχικώς 

εγκαλούμενης και ενιστάμενης Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και της 

κυρίως παρεμβαίνουσας Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ : Α) τη 

στρεφόμενη κατά της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ από 25-11-2015 

και με αριθμό πρωτοκόλλου 36605/25-11-2015 Πειθαρχική 

Δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών 

Αδικημάτων, Β) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 341/25-11-2015 κλήση 

προς απολογία του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού 

Οργάνου Super League Ελλάδα κατά της Π.Α.Ε. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Γ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 345/27-11-2015 

συμπληρωματική κλήση προς απολογία του Πρωτοβάθμιου 

Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League Ελλάδα 

προς απολογία κατά της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Δ) την από 

23-11-2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 8187/24-11-2015 

ένσταση της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, και Ε) την προφορικώς 

ασκηθείσα κύρια παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κατά 

της υπό στοιχείο Δ΄ ως άνω ενστάσεως της Π.Α.Ε. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. 

 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπό στοιχείο Δ΄ ως άνω, από 23-11-2015 

και με αριθμό πρωτοκόλλου 8187/24-11-2015 ένσταση της 

Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, περί αντικανονικής μη τελέσεως του 

ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ της ενιστάμενης Π.Α.Ε. και της 

Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο οποίος είχε προγραμματισθεί να 

διεξαχθεί κατά την ημερομηνία της 21ης-11-2015, στην Αθήνα, 

στο γήπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», στο πλαίσιο της 11ης 

αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος «Super League 

Ελλάδα», της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016.   



ΔΕΧΕΤΑΙ την υπό στοιχείο Ε΄ ως άνω, προφορικώς 

ασκηθείσα κύρια παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. 

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των 

ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο 

οποίος είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί κατά την ημερομηνία 

της 21ης-11-2015, στην Αθήνα, στο γήπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής ημέρας του 

πρωταθλήματος «Super League Ελλάδα» της αγωνιστικής 

περιόδου 2015-2016, δεν τελέσθηκε από υπαιτιότητα της Π.Α.Ε. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.  

ΘΕΩΡΕΙ ότι η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  

ηττήθηκε με τέρματα 0-3 (άρθρο 21 παρ. 4 του Κ.Α.Π./Ε.Π.Ο.). 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική 

ποινή των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ (άρθρο 21 παρ. 3 

περ. α΄ του Κ.Α.Π./Ε.Π.Ο., σε συνδυασμό και με άρθρα 1 επ., 4 

παρ. 1 και 14 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.). 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατάπτωση του υπ’ αριθμ. 1275/23-11-2015 

παραβόλου, που κατέβαλε η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, υπέρ του 

Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 

«ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ».   

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τέλεσε 

: 1) την αποδιδόμενη σε αυτήν, τόσο με την υπ’ αριθμ. 341/25-

11-2015 κλήση προς απολογία του Πρωτοβάθμιου 

Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League Ελλάδα, 

όσο και με την από 25-11-2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 

36605/25-11-2015 πειθαρχική δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως 

Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, πειθαρχική παράβαση 

της ρίψεως αντικειμένων πριν την έναρξη του ως άνω 

προγραμματισθέντος να διεξαχθεί ποδοσφαιρικού αγώνα 

(άρθρα 14 παρ. 2 και 3, 15 παρ. 3 περ. Α΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), 

2) την αποδιδόμενη σε αυτήν, τόσο με την υπ’ αριθμ. 341/25-

11-2015 κλήση προς απολογία του Πρωτοβάθμιου 

Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League Ελλάδα, 

όσο και με την από 25-11-2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 

36605/25-11-2015 πειθαρχική δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως 

Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, πειθαρχική παράβαση 

της προκλήσεως μεμονωμένων επεισοδίων πριν την έναρξη 

του ως άνω προγραμματισθέντος να διεξαχθεί ποδοσφαιρικού 

αγώνα, στον εν γένει χώρο του γηπέδου και στις κερκίδες 



αυτού (άρθρα 14 παρ. 2 και 3, 15 παρ. 5 περ. α΄ και β΄ του Π.Κ. 

της Ε.Π.Ο.), 3) την αποδιδόμενη σε αυτήν, τόσο με την υπ’ 

αριθμ. 341/25-11-2015 κλήση προς απολογία του 

Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super 

League Ελλάδα, όσο και με την από 25-11-2015 και με αριθμό 

πρωτοκόλλου 36605/25-11-2015 πειθαρχική δίωξη του 

Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, 

πειθαρχική παράβαση της εισαγωγής στο γήπεδο και της αφής 

πυρσών, καθ΄ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της 

πειθαρχικής ευθύνης της εγκαλουμένης για όμοιες πράξεις σε 

τρεις προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας 

αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 278/25-09-2015, 

297/09-10-2015 και 332/05-11-2015 τελεσιδίκων αποφάσεων του 

παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου (άρθρα 14 παρ. 2 και 3, 15 

παρ. 2 περ. δ΄, ε΄ και 7 περ. γ΄ εδ. α΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), και 4) 

την κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό αποδιδόμενη σε 

αυτήν, με την από 25-11-2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 

36605/25-11-2015 πειθαρχική δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως 

Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, πειθαρχική παράβαση 

της προκλήσεως εκτεταμένων επεισοδίων, στα οποία ενεπλάκη 

σημαντικός αριθμός προσώπων και προκλήθηκαν 

ταυτόχρονα φθορές ξένης ιδιοκτησίας, στον εν γένει χώρο του 

γηπέδου, στις κερκίδες αυτού, καθώς και εντός του 

αγωνιστικού χώρου (άρθρα 14 παρ. 2 και 3, 15 παρ. 6 περ. α΄, 

β΄ και δ΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.). 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ α) για την πρώτη 

πράξη (παράβαση άρθρων 14 παρ. 2 και 3, 15 παρ. 3 περ. Α΄ 

του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), χρηματική ποινή, ποσού είκοσι χιλιάδων 

(20.000,00) ευρώ, καθώς και την ποινή της διεξαγωγής αγώνα 

χωρίς θεατές για μία (1) αγωνιστική ημέρα, β) για τη δεύτερη 

πράξη (παράβαση άρθρων 14 παρ. 2 και 3, 15 παρ. 5 περ. α΄ 

και β΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), χρηματική ποινή, ποσού τριάντα 

χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, γ) για την τρίτη πράξη, την οποία 

τέλεσε καθ’ υποτροπήν (παράβαση άρθρων 14 παρ. 2 και 3, 

15 παρ. 2 περ. δ΄, ε΄ και 7 περ. γ΄ εδ. α΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), 

χρηματική ποινή, ποσού δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, και 4) 

για την τέταρτη πράξη (παράβαση άρθρων 14 παρ. 2 και 3, 15 

παρ. 6 περ. α΄, β΄ και δ΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), χρηματική ποινή, 

ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, την ποινή 

της διεξαγωγής τριών (3) αγώνων χωρίς θεατές, καθώς και την 



ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών από το βαθμολογικό 

πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ποσού εκατόν 

ενενήντα χιλιάδων (190.000,00) ευρώ (άρθρο 4 παρ. 4 του Π.Κ. 

της Ε.Π.Ο.). 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς 

θεατές, τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών (άρθρο 4 παρ. 4 

του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.).  
 

(αγώνας της 21ης-11-2015 με την Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, που δεν 

διεξήχθη)                   
                                                   

    Ο Αθλητικός Δικαστής                       Ο Γραμματέας 

 

 

 

    Σπυρίδων Καποδίστριας         Στυλιανός Βασιλειάδης 

            Πρωτοδίκης 

 

 

 
Κοινοποίηση: 

- SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

- ΕΠΟ 
 

 
 


