
Αριθµός Απόφασης 258/2010 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α    

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο 

Στεφανόπουλο τ. Εφέτη- Εισηγητή και Άγγελο Κατσίµπα, ∆ικηγόρο Αθηνών, ως 

µέλη και από τη γραµµατέα Μαρία Περιστέρη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 14 Οκτωβρίου 2010 και 

ώρα 13:00 για να δικάσει επί των αναφεροµένων στην υπ’ αριθµ. πρωτοκ. 

227/12-10-2010 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για παράβαση των 

άρθρων 1 επ., 5, 14, 15 και 17 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

Η εγκαλουµένη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της 

Αχιλλέα Μαυροµάτη. 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 α του Π.Κ. της ΕΠΟ κάθε οµάδα σε 

φιλικούς ή επίσηµους αγώνες της, και για ρίψη αντικειµένων στον αγωνιστικό 

χώρο τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ύψους από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) έως 

είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000).  

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ 2 περ. β iii) 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 πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) έως οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000) 

εφόσον άναψαν πάνω από πενήντα ένα (51) τεµάχια. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 γ του Π.Κ. της ΕΠΟ ρίψη εντός του 

αγωνιστικού χώρου πυρσών, φωτοβολίδων και βεγγαλικών τιµωρείται σε 

αντιστοιχία µε τους αναφερόµενους στην προηγούµενη περίπτωση (περ. β) 

αριθµούς τεµαχίων, µε διπλασιασµό των αναφερόµενων χρηµατικών ποινών.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Π.Κ. της ΕΠΟ σε περίπτωση που από τους 

θεατές του αγώνα χρησιµοποιούνται δείκτες λέιζερ µε στόχευση  
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ποδοσφαιριστές ή διαιτητές ή αξιωµατούχους του αγώνα, τότε επιβάλλεται 

χρηµατική ποινή από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ έως οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 4 εδ. α, γ΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ, σε 

περίπτωση δηµιουργίας εκτεταµένων επεισοδίων προ, κατά την διάρκεια ή µετά 

την λήξη του αγώνα, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές: α) Χρηµατική ποινή 

ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000), εάν 

τα επεισόδια έγιναν στον εν γένει χώρο του γηπέδου…….. γ) Στις ανωτέρω 

περιπτώσεις α) και β) και ανάλογα µε την βαρύτητα των επεισοδίων, το 

δικαιοδοτικό όργανο σωρευτικά µε την χρηµατική ποινή δύναται να επιβάλλει 

και ποινή διεξαγωγής ενός (1) αγώνα χωρίς θεατές. 

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

αγώνα, της υπ’ αριθ. πρωτ. 32087/2010 πειθαρχικής δίωξης του ποδοσφαιρικού 

εισαγγελέα, την έκθεση της αστυνοµίας, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας  την 

ένορκη κατάθεση του µάρτυρα και τα διαµειφθέντα κατά τη διαδικασία στο 

ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής :  κατά τη διάρκεια του αγώνα µεταξύ των 

οµάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ - ΠΑΕ ΑΡΗΣ στην έδρα της πρώτης στις 3-10-2010 στα 

πλαίσια της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήµατος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α, 

1) στις καθυστερήσεις του αγώνα και σε φυσική διακοπή φίλαθλοι της 

εγκαλουµένης έριξαν πέντε (5) µπουκάλια νερού προς το µέρος του β΄  βοηθού 

διαιτητή, 2) µε την είσοδο των οµάδων, κατά την έναρξη του αγώνα, στο 15΄και 

46΄ λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τη θύρα 4 και 4  Α 

άναψαν συνολικά εκατόν είκοσι τρείς (123) πυρσούς εκ των οποίων οι τριάντα 

επτά (37) ερρίφθησαν στο κουλουάρ του γηπέδου µε αποτέλεσµα να γίνουν οι 

απαραίτητες συστάσεις από τα µεγάφωνα του γηπέδου, 3) πριν την είσοδο των 

οµάδων στον αγωνιστικό χώρο φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τη θύρα  4 και 4 

Α έριξαν είκοσι (20) πυρσούς στο κουλουάρ του γηπέδου µε αποτέλεσµα να 

γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις από τα µεγάφωνα του γηπέδου, 4) στο 1΄ 

λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τη  θύρα 1 έριξαν δεκαπέντε  



3η σελίδα της υπ’αρθµ. 258/2010 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -SUPER 

LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α   

 

(15) πυροτεχνήµατα, 5) στο 8΄, 13΄, 37΄, 56΄και 58΄ λεπτό του αγώνα φίλαθλοι 

της εγκαλουµένης έκαναν χρήση λείζερ ενοχλώντας τον προπονητή, τους 

ποδοσφαιριστές της αντίπαλης οµάδας και τους διαιτητές του αγώνα µε 

αποτέλεσµα να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις από τα µεγάφωνα του 

γηπέδου, 6) στο 49΄ λεπτό του αγώνα φίλαθλος  της εγκαλουµένης από τη θύρα 

7 έριξε έναν (1) πυρσό στη µικρή περιοχή της αντίπαλης οµάδας δίπλα από τον 

τερµατοφύλακα, ο οποίος την αποµάκρυνε ενώ ετοιµαζόταν να εκτελέσει άουτ 

µε αποτέλεσµα να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις από τα µεγάφωνα του 

γηπέδου, 7) στο  62΄λεπτό του αγώνα φίλαθλος της εγκαλουµένης από την θύρα 

4 έριξε έναν (1) πυρσό εντός του αγωνιστικού χώρου, δίπλα σε ποδοσφαιριστή 

της αντίπαλης οµάδας όπου ετοιµαζόταν να εκτελέσει κόρνερ µε αποτέλεσµα 

την ολιγόλεπτη διακοπή του αγώνα προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες 

συστάσεις από τα µεγάφωνα του γηπέδου, 8) στο 66΄λεπτό του αγώνα φίλαθλος 

της εγκαλουµένης από τη θύρα 4 Α έριξε έναν (1) πυρσό εντός του αγωνιστικού 

χώρου, δίπλα σε ποδοσφαιριστή της αντίπαλης οµάδας όπου ετοιµαζόταν να 

εκτελέσει κόρνερ, 9) στο 72΄, 75΄ και 93΄λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της 

εγκαλουµένης από τις θύρες 4 και 4 Α έριξαν συνολικά οκτώ µπουκάλια νερού 

και έναν (1) πυρσό εντός του αγωνιστικού χώρου, προς τους ποδοσφαιριστές 

της αντίπαλης οµάδας  και προς το µέρος του β΄ επόπτη, 10) µε την λήξη του 

αγώνα, κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών της αντίπαλης οµάδας καθώς 

και κατά την αποχώρηση των διαιτητών του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουµένης 

από τις θύρες 1, 2 και 3  έριξαν προς αυτούς περίπου δέκα (10) µπουκάλια µε 

νερό και ταινίες χαρτιού και 11) επτακόσιοι (700) περίπου οπαδοί – φίλαθλοι 

του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν έξω από τα αποδυτήρια στο γήπεδο της οµάδας 

και άρχισαν την αλλεπάλληλη και αύξουσα εκσφενδόνιση λίθων και κροτίδων 

κατά αυτών (αποδυτηρίων). Η υπάρχουσα αστυνοµική δύναµη προκειµένου να 

καταστείλει την βιαιότητα των επεισοδίων και να αποτρέψει την περαιτέρω 

επέκτασή τους στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, προχώρησε σε  
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εκτεταµένη ρίψη δακρυγόνων και χρήση χειροβοµβίδων κρότου-λάµψης και 

ενώ προσκαίρως οι παραπάνω συγκεντρωµένοι και βιαιοπραγούντες οπαδοί 

υπεχώρησαν, πεντακόσιοι (500) περίπου εξ  αυτών επιτέθηκαν προς δύο 

αστυνοµικές διµοιρίες των ΜΑΤ ρίπτοντας εναντίον τους κροτίδες, λίθους, 

γυάλινα µπουκάλια και διάφορα άλλα σκληρά και επικίνδυνα (για πρόκληση 

σωµατικών κακώσεων) αντικείµενα.  

Κατά την κρίση της επιτροπής  τα ως άνω γεγονότα συνιστούν 

εκτεταµένα επεισόδια στον εν γένει χώρο του γηπέδου και όχι ευρείας κλίµακας 

δεδοµένου ότι δεν υπήρξε σοβαρή σωµατική βλάβη και εκτεταµένες φθορές 

ξένης περιουσίας λαµβανοµένου υπ όψιν ότι η αρµοδιότητα της παρούσης 

επιτροπής εξαντλείται κατά άρθρο 1, 14 παρ. 7 του Πειθαρχικού Κώδικα στα 

γεγονότα που λαµβάνουν χώρα στον εν γένει χώρο του γηπέδου και όχι σε 

εκείνα που διαδραµατίζονται εκτός γηπέδου και µέσα στην πόλη.   

Εποµένως η εγκαλουµένη τέλεσε τις αποδιδόµενες σ΄ αυτήν  πειθαρχικές 

παραβάσεις  όπως αυτές χαρακτηρίστηκαν από την επιτροπή και πρέπει να της 

επιβληθούν α) η πειθαρχική χρηµατική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) 

ευρώ για τις 1η ,  9η και 10η πράξεις, (ρίψεις αντικειµένων) β) η πειθαρχική 

χρηµατική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για τις 2 α και 4η πράξεις 

(άναµµα πυρσών), γ) η πειθαρχική χρηµατική ποινή των δέκα χιλιάδων 

(10.000,00) ευρώ για τις 2 β , 3η  , 6η , 7η  και 8η πράξεις (ρίψεις πυρσών), δ) η 

πειθαρχική χρηµατική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 5η πράξη 

(χρήση λέιζερ) και ε) η πειθαρχική χρηµατική ποινή των σαράντα χιλιάδων 

(40.000,00) ευρώ και την ποινή διεξαγωγής ενός (1) αγώνα χωρίς θεατές κατά 

πλειοψηφία για την 11η πράξη (εκτεταµένα επεισόδια στον εν γένει χώρο του 

γηπέδου). 

Κατά την άποψη ενός µέλους της επιτροπής (κος  Α. Κατσίµπας) για την 

11
η
 πράξη πρέπει να επιβληθεί χρηµατική ποινή ογδόντα χιλιάδων (80.000,00)  
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ευρώ χωρίς την επιβολή της παρεπόµενης ποινής  διεξαγωγής ενός (1) αγώνα 

χωρίς θεατές.                          

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηµατική ποινή σαράντα εννέα χιλιάδων 

(49.000,00) ευρώ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

∆ικάζει µε παρούσα την εγκαλουµένη.   

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

παραβάσεις.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ α) την πειθαρχική χρηµατική ποινή των 

τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για τις 1η ,  9η και 10η πράξεις, β) την 

πειθαρχική χρηµατική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για τις 2 α και 

4η πράξεις γ) την πειθαρχική χρηµατική ποινή των δέκα χιλιάδων (10.000,00) 

ευρώ για τις 2 β , 3η  , 6η , 7η  και 8η πράξεις, δ) την πειθαρχική χρηµατική 

ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 5η πράξη και ε) την πειθαρχική 

χρηµατική ποινή των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ και την ποινή 

διεξαγωγής ενός (1) αγώνα χωρίς θεατές κατά πλειοψηφία, για την 11η πράξη.                        

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηµατική ποινή σαράντα εννέα χιλιάδων 

(49.000,00) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή της στις 

14 Οκτωβρίου 2010. 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       


