
Αριθµός Απόφασης 59/2015 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

  

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και 

τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Άγγελο Κατσίµπα, 

Δικηγόρο Αθηνών, ως µέλη και από τη γραµµατέα Μαρία Περιστέρη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 22 Ιανουαρίου 2015 

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

55/20-1-2015 κλήση προς απολογία κατά της οµάδας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Κ20 για παράβαση των άρθρων 1 επ. 3, 5, 14 και 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

Η εγκαλουµένη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της 

Ιωάννη Κάρµη. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., 

«δεν υπάρχει ευθύνη οµάδας για απρεπή συµπεριφορά θεατών σε αγώνα 

εφόσον η οµάδα αυτή δεν έχει λάβει και διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους 

της ή απρεπής συµπεριφορά φιλάθλων οι οποίοι στρέφονται αποκλειστικά 

και µόνο κατά της οµάδας τους. Εφόσον η οµάδα έχει λάβει και διαθέσει 

εισιτήρια στους φιλάθλους της η ευθύνη της περιορίζεται στο τµήµα του 

γηπέδου (εξέδρες) που αντιστοιχούν τα εισιτήρια αυτά. Σε περίπτωση που η 

φιλοξενούµενη οµάδα δεν έχει λάβει και διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους 

της, αλλά, παρά ταύτα, προσέλθει ικανός αριθµός φιλάθλων αυτής στο 

γήπεδο και, κατόπιν εντολής της αστυνοµικής δύναµης, οι εν λόγω φίλαθλοι 

εισέλθουν σε διακριτικό τµήµα του γηπέδου, τότε ο Παρατηρητής του Αγώνα  
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θα µνηµονεύει ρητά το περιστατικό αυτό στην έκθεσή του και, υπό αυτή την 

απαράβατη προϋπόθεση, η φιλοξενούµενη οµάδα θα φέρει την πλήρη και 

αποκλειστική ευθύνη για τυχόν απρεπή συµπεριφορά των εν λόγω 

φιλάθλων.»  

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

του αγώνα, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας και γενικότερα από τα 

διαµειφθέντα κατά την ακροαµατική διαδικασία  αποδείχθηκαν τα εξής :  στις 

18-1-2015 και ώρα 11:00, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του 

Πρωταθλήµατος ΝΕΩΝ Κ-20, διεξήχθη στο γήπεδο «Β΄ 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»,  ο  ποδοσφαιρικός αγώνας µεταξύ των οµάδων 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Κ-20 – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Κ-20, µε γηπεδούχο την οµάδα της 

πρώτης από τις δύο διαγωνισθείσες ΠΑΕ. Στο πλαίσιο διεξαγωγής του εν 

λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα συνέβησαν τα εξής πειθαρχικώς αξιόλογα και 

ελεγχόµενα περιστατικά: 1) στο 15΄λεπτό του αγώνα εισήλθαν στην κερκίδα 

περίπου 15 - 20 άτοµα µε τα διακριτικά της φιλοξενούµενης οµάδας και 

τοποθέτησαν πανό της θύρας 13. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα 

εκφωνούσαν υβριστικά συνθήµατα κατά της γηπεδούχου οµάδας και των 

ποδοσφαιριστών της, προκαλώντας τόσο τους φιλάθλους της όσο και τους 

ποδοσφαιριστές αυτής και 2) µετά το τέλος του αγώνα τα ίδια άτοµα 

κινήθηκαν απειλητικά προς τα αποδυτήρια, όπου βρίσκονταν οι 

ποδοσφαιριστές της γηπεδούχου οµάδας. Συνέχισαν να επιτίθενται φραστικά 

και υπήρξε απόπειρα σωµατικής επίθεσης, αφού προσπάθησαν να ανοίξουν 

την πόρτα που χώριζε το χώρο των αποδυτηρίων µε τον κοινόχρηστο χώρο. 

Όταν δεν κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα αποπειράθηκαν να  
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σκαρφαλώσουν στα κιγκλιδώµατα και εµποδίστηκαν την τελευταία στιγµή 

από υπεύθυνους του γηπέδου. Παρά ταύτα φίλαθλος της εγκαλούµενης 

οµάδας επιτέθηκε σε ποδοσφαιριστή της γηπεδούχου οµάδας, ο οποίος ήταν 

εκτός αποστολής. Ως αποτέλεσµα αυτής της επίθεσης ο ποδοσφαιριστής 

απέκτησε µελάνωµα στο µάτι και σκίστηκε το αριστερό του φρύδι. Του 

παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το γιατρό της γηπεδούχου οµάδας, 

στο ιατρείο του γηπέδου. Η ένταση έληξε µε την παρέµβαση παραγόντων και 

των δυο οµάδων και οι φίλαθλοι της φιλοξενούµενης αποχώρησαν 

συνεχίζοντας να απειλούν και να βρίζουν τους φιλάθλους και τους 

ποδοσφαιριστές της γηπεδούχου οµάδας.   

Εξάλλου, όπως προκύπτει ενόψει του ανωτέρω ποδοσφαιρικού αγώνα, 

η φιλοξενούµενη και ήδη εγκαλούµενη οµάδα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Κ-20  

δεν ζήτησε να παραλάβει και δεν της διατέθηκαν εισιτήρια για τον 

παραπάνω αγώνα.  

Από τα προεκτεθέντα συνάγεται, ότι στην προκειµένη περίπτωση η 

εγκαλούµενη ΠΑΕ, ως φιλοξενούµενη, δεν είχε λάβει και δεν είχε διαθέσει 

στους φιλάθλους της εισιτήρια, ώστε να είναι πειθαρχικώς ελεγκτέα και να 

φέρει την αντικειµενική ευθύνη για την απρεπή συµπεριφορά των φιλάθλων 

της, σύµφωνα  µε το άρθρο 14 παρ. 4 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. Εξ άλλου δεν 

συντρέχουν οι δύο προϋποθέσεις που τίθενται από το εν λόγω άρθρο του 

Κανονισµού, ήτοι : α) να είχε δοθεί εντολή της αστυνοµικής δύναµης για 

είσοδο των φιλάθλων της σε διακριτό τµήµα των εξεδρών του γηπέδου και 

β) να είχε γίνει ρητή µνεία του γεγονότος αυτού στην έκθεση που 

συντάχθηκε από τον Παρατηρητή του αγώνα, ώστε να εγκαθιδρύεται 
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 αντικειµενική ευθύνη της εγκαλουµένης. Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι 

στον εν λόγω αγώνα δεν υπήρχε αστυνοµική δύναµη για την πρόληψη 

παραβατικής συµπεριφοράς η οποία κλήθηκε µετά την διάπραξη των 

προαναφερόµενων πράξεων. Εποµένως η εγκαλούµενη ΠΑΕ πρέπει να 

κριθεί ατιµώρητη για τις παραπάνω πράξεις που της αποδόθηκαν.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 
Δικάζει µε παρούσα την εγκαλουµένη.   

Απαλλάσσει την εγκαλουµένη από την αποδιδόµενη σ΄ αυτήν 

πειθαρχική παράβαση. (άρθρο 14 παρ. 4 του Π.Κ. της ΕΠΟ). 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή 

της στις 22 Ιανουαρίου 2015. 

  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


