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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 το 

Γραμματέα, Στυλιανό Βασιλειάδη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, τη 15η Δεκεμβρίου 2017 

και ώρα 10:00, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

435/13-12-2017 κλήση προς απολογία κατά 1) της ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΛΑΡΙΣΑ-Α.Ε.Λ. και 2) του Ηλία Φυντάνη (αξιωματούχου-βοηθού προπονητή), 

για παράβαση των διατάξεων των άρθρων των άρθρων 1, 5 επ., 11 παρ. 1, 2 

και 3, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 1 περ. β΄, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4,  15 

παρ. 3 περ. α΄ και στ΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και 

κατά την εκδίκασή της, η μεν πρώτη των εγκαλουμένων παραστάθηκε 

ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super 

League Eλλάδα έχοντας αποστείλει το από 14-12-2017 έγγραφο υπόμνημά 

της, που κατετέθη στη Γραμματεία του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου κατά 

την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και πριν την έναρξη της 

αποδεικτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 και 

3 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο., 

ο δε δεύτερος των εγκαλουμένων δεν εμφανίσθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε 

από πληρεξούσιο δικηγόρο. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 του Δικονομικού Κανονισμού 

Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών της Ε.Π.Ο., όλες οι επιδόσεις των 

κλήσεων προς συζήτηση των προσφυγών ή εφέσεων, καθώς και οι επιδόσεις 

των εκδιδόμενων υπ’ αυτών αποφάσεων ή πράξεων γίνονται με μέριμνα του 



Γραμματέα κάθε Επιτροπής στους διαδίκους, για τα νομικά πρόσωπα στον 

εκπρόσωπό τους σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ή στους 

πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων και με τηλεομοιοτυπία (FAX) στον 

υποχρεωτικά με το σχετικό έγγραφο δηλωθέντα αριθμό ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, κατόπιν παραγγελίας του Προέδρου της Επιτροπής που 

υπογράφει τις οικείες κλήσεις και τα σχετικά έγγραφα. Η επίδοση θεωρείται ότι 

συντελέστηκε με την σήμανση του τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX) ότι 

το έγγραφο διαβιβάστηκε στο αντίστοιχο μηχάνημα εκείνου προς τον οποίον 

απευθύνεται, ή το αποτύπωμα της επιτυχούς αποστολής ηλεκτρονικού 

μηνύματος. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των άρθρων 8 και 33 του ιδίου ως 

άνω Κανονισμού, ο προσδιορισμός της ημερομηνίας της συζήτησης της 

υπόθεσης γίνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τα διάδικα μέρη 

καλούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, τουλάχιστον σαράντα οκτώ 

(48) ώρες πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Σε επείγουσες, δε, 

περιπτώσεις, η παραπάνω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής. 

Στην προκείμενη περίπτωση, από την από 13-12-2017 σήμανση του 

τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 435/13-12-

2017 κλήσεως προς απολογία του παρόντος δικαιοδοτικού οργάνου, στην 

οποία διαλαμβάνεται και πράξη του Προέδρου αυτού, περί της νόμιμης 

συντμήσεως της προθεσμίας κλητεύσεως των πειθαρχικώς εγκαλουμένων, 

προκύπτει ότι ο δεύτερος εγκαλούμενος κλητεύθηκε νομοτύπως και 

εμπροθέσμως να παραστεί κατά την αρχή της παρούσας αναφερόμενη 

δικάσιμο. Ωστόσο, ο τελευταίος δεν εμφανίστηκε κατά τη δικάσιμο αυτή, κατά 

την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε νομίμως. Επομένως, το παρόν Πειθαρχικό 

Όργανο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήταν 

και αυτός παρών (άρθρο 22 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Πειθαρχικών Επιτροπών της Ε.Π.Ο.). 

Ι. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., 

υπό τον τίτλο «Ποινές σε αξιωματούχους ομάδας (αγωνιστικού χώρου)», 

ορίζονται τα εξής, ήτοι : «1. Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και 

παραλείψεις όλων όσων με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα 

εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, κατά την διάρκεια των αγώνων. 2. Ο 

αξιωματούχος ομάδας, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, 
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που διαπράττει τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ, δ, ε, στ, 

ζ, η, της παρ. 1 του άρθρου 10 τιμωρείται με χρηματική ποινή από πέντε 

(5.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και απαγόρευση εισόδου 

στον αγωνιστικό χώρο από ένα (1) μήνα έως έξι (6) μήνες, εκτός αν η 

παραβατική του συμπεριφορά εμπίπτει στην διάταξη του άρθρου 19 οπότε του 

επιβάλλονται οι εκεί προβλεπόμενες ποινές. 3. Η ΠΑΕ, με την οποία συνδέεται 

ο αξιωματούχος, τιμωρείται με χρηματική ποινή έως ενενήντα χιλιάδες 

(90.000) ευρώ. … 5. Οι παρ. 2 α, β, γ και δ του άρθρου 10 ισχύουν 

ανάλογα.». Κατά, δε, τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 περ. β΄ του 

Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., στην οποία παραπέμπει, πλην άλλων, η 

προεκτεθείσα διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του ιδίου Κώδικα, για τον 

επικαθορισμό του είδους και του αντικείμενου των παραβάσεων των 

αξιωματούχων ομάδας, εχόντων δικαίωμα να παρευρίσκονται στον 

αγωνιστικό χώρο, προβλέπεται ως πειθαρχικώς αξιόλογη συμπεριφορά η 

υβριστική συμπεριφορά -έργω ή λόγω- ή η απόπειρα βιαιοπραγίας σε βάρος 

αντίπαλου παίκτη, συμπαίκτη, θεατή ή αξιωματούχου ομάδας. ΙΙ. Περαιτέρω, 

με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., 

τυποποιείται ως πειθαρχικό αδίκημα η ρίψη πάσης φύσεως αντικειμένων στον 

κυρίως αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, ή από τη μία κερκίδα στην άλλη, και 

ιδιαίτερα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και 

οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού, πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή 

μετά τη λήξη των ποδοσφαιρικών αγώνων. Ειδικότερα, δε, με την περίπτωση 

α΄ της διατάξεως του άρθρου 15 παρ. 3 του ιδίου Κώδικα, ορίζεται ότι εάν η 

κατά τα ως άνω απαγορευμένη ρίψη αντικειμένου δεν είχε ως αποτέλεσμα την 

προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ μέρους του διαιτητή, τότε η αντικειμενικώς 

ευθυνόμενη για την εν λόγω παράβαση ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή 

από 1.500 ευρώ έως 35.000 ευρώ. Σε περίπτωση, δε, υποτροπής της ως άνω 

περιπτώσεως σε επόμενο αγώνα της ομάδας την ίδια αγωνιστική περίοδο, η 

επιβληθείσα ποινή διπλασιάζεται (άρθρο 15 παρ. 3 περ. στ΄ του Πειθαρχικού 

Κώδικα της Ε.Π.Ο.). Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 

1, 2 και 3 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., υπό τον τίτλο «Υποχρεώσεις 

ομάδων-Ευθύνη ομάδων», «1. α) 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. β) Η γηπεδούχος ομάδα 

οφείλει να διασφαλίσει 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. 2. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την 

αξιοπιστία του αθλήματος του ποδοσφαίρου και ευθύνονται σε περίπτωση 

παράβασης των διατάξεων του παρόντος ή των λοιπών Κανονισμών και του 

Καταστατικού της ΕΠΟ από αξιωματούχους, ποδοσφαιριστές ή φιλάθλους 

τους  ως αντικειμενικά υπαίτιες. 3. Κάθε 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 απαξίωσης και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την 

άρνηση, εκ μέρους του κοινού, παρακολούθησης των αγώνων ποδοσφαίρου 

και προσέλευσης στα γήπεδα, θα τιμωρείται από τις προβλεπόμενες οικείες 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού.».      

Στην προκείμενη περίπτωση, από το από 09-12-2017 Φύλλο Αγώνος, 

που συνέταξε ο διαιτητής, την ομοιόχρονη έκθεση του παρατηρητή του 

αγώνος, το επισκοπηθέν οπτικοακουστικό υλικό [υλικό φορέα εγγραφής 

εικόνας και ήχου (DVD)], στο οποίο αποτυπώνεται ο επίμαχος ποδοσφαιρικός 

αγώνας, τις από 14-12-2017 δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις των Αναστασίου 

Χριστακόπουλου του Γεωργίου και Βασιλείου Βάνη του Γεωργίου, όλα 

ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τα οποία προσκομίζει η πρώτη πειθαρχικώς 

εγκαλουμένη, σε συνδυασμό και με άπαντες τους διαλαμβανόμενους στο 

έγγραφο υπόμνημα της τελευταίας ισχυρισμούς της, αποδεικνύονται τα 

ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Την 09η-12-2017 και ώρα 15:00, στο 

πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League 

Ελλάδα της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, διεξήχθη στην Λάρισα, στο 

γήπεδο «A.E.L. F.C. ARENA», ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων 

ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑ-Α.Ε.Λ. – ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, με γηπεδούχο την 

ομάδα της πρώτης από τις δύο διαγωνιζόμενες ΠΑΕ. Κατά τη διάρκεια, δε, 

της διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβησαν, σύμφωνα με 
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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 90΄ + 4΄ λεπτό του αγώνα, ο δεύτερος 

εγκαλούμενος, Ηλίας Φυντάνης, αξιωματούχος της πρώτης εγκαλουμένης και 

πιο συγκεκριμένα δηλωθείς στο φύλλο αγώνος, που συνέταξε ο διαιτητής, ως 

βοηθός προπονητή αυτής, προέβη σε προσβλητική και ανάρμοστη διαγωγή 

έναντι των θεατών της γηπεδούχου ομάδας και ειδικότερα, μετά την επίτευξη 

τέρματος από την ομάδα του, εκείνος κατευθύνθηκε προς τις κερκίδες των 

θυρών 18 και 19 και απευθύνθηκε προς τους εκεί ευρισκόμενους φιλάθλους 

της Π.Α.Ε. ΑΕΛ, με την ακόλουθη υβριστική φράση, ήτοι : «ΠΟΙΟΣ ΜΕ 

ΒΡΙΖΕΙ ΤΩΡΑ, ΑΝΤΕ ΓΑΜΗΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ». 

Συνεπεία, δε, αυτής της υβριστικής και καταφρονητικής συμπεριφοράς του 

έναντι των φιλάθλων της πρώτης εγκαλουμένης, ο δεύτερος εγκαλούμενος 

απομακρύνθηκε από τον πάγκο της γηπεδούχου ομάδας, κατόπιν σχετικής 

διαιτητικής αποφάσεως. Εκείνη, εξάλλου, τη στιγμή, ο μεγαλομέτοχος της 

Π.Α.Ε. ΑΕΛ, Αλέξιος Κούγιας, αντιλαμβανόμενος το ως άνω συμβάν, 

παρενέβη για να αποσοβηθεί η προκληθείσα ένταση και αφού κατευθύνθηκε 

προς το μέρος του δευτέρου εγκαλουμένου, ακολούθως αποχώρησαν μαζί για 

τα αποδυτήρια του γηπέδου. Η πρώτη, δε, πειθαρχικώς εγκαλούμενη δεν 

αρνείται ότι έλαβε χώρα ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ του δευτέρου 

εγκαλουμένου και των φιλάθλων της. Ωστόσο, αμφισβητεί το γεγονός ότι ο 

δεύτερος εγκαλούμενος απηύθυνε την ως άνω υβριστική φράση προς τους 

φιλάθλους της, ενώ ισχυρίζεται πως μετά το νικητήριο γκολ που επετεύχθη 

από την Π.Α.Ε. ΑΕΛ στο 90΄ + 4΄ λεπτό της επίμαχης ποδοσφαιρικής 

αναμετρήσεως, ο βοηθός προπονητή της γηπεδούχου ομάδας γύρισε προς το 

μέρος των φιλάθλων της και τους απηύθυνε τις ακόλουθες φράσεις, ήτοι : 

«Δεν ντρέπεστε, παρακαλούσατε να χάσουμε ; Όταν με πήρε ο Κούγιας είχατε 

2 βαθμούς σε 6 ματς και σήμερα έχουμε 17 βαθμούς σε 14 ματς». Μάλιστα, η 

δεύτερη εγκαλουμένη ισχυρίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο ο δεύτερος 

εγκαλούμενος εξέφρασε απλώς το παράπονό του, σε συνέχεια των 

αποδοκιμασιών που δεχόταν κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου από 

μικρή μερίδα φιλάθλων της, ένεκα του γεγονότος ότι μέχρι τότε ο αγώνας 



παρέμενε χωρίς την επίτευξη τέρματος από τη γηπεδούχο ομάδα. Προς 

επίρρωση, δε, του εν λόγω αρνητικού ισχυρισμού της, η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. 

επικαλείται με το υπόμνημά της και προσκομίζει, πλην άλλων, και τις δύο (2) 

από 14-12-2017 υπεύθυνες δηλώσεις των Αναστασίου Χριστακόπουλου του 

Γεωργίου και Βασιλείου Βάνη του Γεωργίου. Ωστόσο, ο εν λόγω ισχυρισμός 

της πρώτης εγκαλουμένης ελέγχεται ως ουσιαστικά αβάσιμος, δεδομένου ότι 

αναιρείται προεχόντως από τα διαλαμβανόμενα συναφώς στο φύλλο αγώνος, 

που συνέταξε ο διαιτητής. Ο τελευταίος, δε, έχοντας ιδία αντίληψη του ως άνω 

συμβάντος, προέβη σε πλήρη και λεπτομερή καταγραφή αυτού στο φύλλο 

αγώνος, περιλαμβάνοντας και την ακριβή υβριστική φράση, την οποία 

απηύθυνε ο δεύτερος εγκαλούμενος προς τους φιλάθλους της Π.Α.Ε. ΑΕΛ. 

Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι το αποδεικτικό αυτό πόρισμα του παρόντος 

δικαιοδοτικού οργάνου δε δύναται να ανατραπεί από το γεγονός ότι ο 

παρατηρητής του αγώνα στη συνταγείσα υπ’ αυτού έκθεση δεν καταγράφει τη 

συγκεκριμένη υβριστική φράση που απηύθυνε, κατά τα ως άνω, ο δεύτερος 

εγκαλούμενος, αλλά αρκείται στο να αναφέρει ότι έλαβε χώρα ένα «έντονο 

φραστικό επεισόδιο». 2) Περαιτέρω, από το σύνολο του προμνησθέντος 

αποδεικτικού υλικού, αποδεικνύεται ότι κατά τη διάρκεια του επίμαχου 

ποδοσφαιρικού αγώνος, φίλαθλοι της πρώτης εγκαλουμένης προέβησαν σε 

ρίψη στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και δη στην περιμετρική έκταση 

αυτού αντικειμένων, μολονότι τούτο απαγορεύεται, χωρίς, ωστόσο, να 

διακινδυνεύσει η υγεία και η σωματική ακεραιότητα οιουδήποτε νομίμως 

ευρισκόμενου εντός του αγωνιστικού χώρου προσώπου, ούτε, δε, να 

προκληθεί οποιαδήποτε σωματική βλάβη, και χωρίς να επέλθει προσωρινή 

διακοπή του αγώνα εκ μέρους του διαιτητή. Πλέον συγκεκριμένα, στο 90΄ + 4΄ 

λεπτό του εν λόγω αγώνα, φίλαθλοι της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ από τις 

θύρες 18 και 19 προέβησαν στη ρίψη δύο (2) μπουκαλιών νερού, 

χωρητικότητας 0,5 λίτρου, στην περιμετρική έκταση του αγωνιστικού χώρου 

του γηπέδου. Η ρίψη των αντικειμένων αυτών έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια 

του ανωτέρω έντονου φραστικού επεισοδίου μεταξύ του δευτέρου 

εγκαλουμένου και των φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας. Τα εν λόγω, όμως, 

ριφθέντα αντικείμενα δεν ήταν in concreto πρόσφορα, ώστε να διακινδυνεύσει 

η σωματική ακεραιότητα ορισμένου προσώπου, ευρισκόμενου νομίμως εντός 

του αγωνιστικού χώρου, και ως εκ τούτου ο διαιτητής δεν προέβη στην 
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προσωρινή διακοπή του αγώνα. Το ανωτέρω, εξάλλου, πειθαρχικώς αξιόλογο 

περιστατικό συνομολογείται ρητώς και από την πρώτη εγκαλουμένη, ως 

βιοτικό συμβάν. Ωστόσο, η τελευταία ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να αποδοθεί 

αντικειμενική ευθύνη στην ίδια, καθώς τα αντικείμενα τα οποία ερρίφθησαν 

(δύο μπουκάλια νερού), ως μη εύφλεκτα υλικά, ήταν παντελώς ακίνδυνα και 

νομίμως φέρονταν από τους θεατές του αγώνα, ενώ δεν μπορούσε να 

απαγορευθεί η εισαγωγή τους στο γήπεδο. Ο προκείμενος, όμως, ισχυρισμός 

της εγκαλουμένης τυγχάνει απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι από την 

αδιάστικτη διατύπωση της προρρηθείσης διατάξεως του άρθρου 15 παρ. 3 

περ. α΄ Π.Κ. της Ε.Π.Ο., προκύπτει ότι απαγορεύεται και τιμωρείται με τις 

προβλεπόμενες ειδικότερα πειθαρχικές κυρώσεις η ρίψη πριν την έναρξη, 

κατά τη διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, οιουδήποτε αντικείμενου στον 

κυρίως χώρο του γηπέδου ή από μία κερκίδα σε άλλη, ανεξαρτήτως εάν αυτό 

είναι εύφλεκτο υλικό ή μη. Μόνη, δε, η ενδεικτική και όχι αποκλειστική 

αναφορά, που διαλαμβάνεται στην ίδια ως άνω διάταξη, για την απαγόρευση 

της ρίψεως ορισμένων εύφλεκτων υλικών, δεν μπορεί να οδηγήσει στην κρίση 

ότι η βούληση του πειθαρχικού νομοθέτη ήταν να επιτρέπεται και να μην 

τιμωρείται πειθαρχικώς η ρίψη στον αγωνιστικό χώρο ή από μία κερκίδα σε 

άλλη μη εύφλεκτων υλικών και αντικείμενων.  

Κατ’ ακολουθίαν, επομένως, των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι 

ο δεύτερος εγκαλούμενος, Ηλίας Φυντάνης, τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτόν 

πειθαρχική παράβαση της λόγω εξυβρίσεως σε βάρος των θεατών της 

γηπεδούχου ομάδας, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις 

των άρθρων 1 επ., 5, 10 παρ. 1 περ. β΄, 11 παρ. 1, 2, 3 και 5, 12 περ. α΄ και 

14 παρ. 1, 2 και 3 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., ενώ και η πρώτη 

εγκαλούμενη Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. φέρει αντικειμενική ευθύνη για την ίδια ως άνω 

πράξη, η οποία τελέσθηκε υπαιτίως από τον προρρηθέντα αξιωματούχο της, 

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

παρούσας. Λαμβανομένων, δε, υπ’ όψιν της απαξίας της εν λόγω πειθαρχικής 

παραβάσεως, των περιστάσεων, υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν και 

της βαρύτητάς του, του αυξημένου μέτρου ευθύνης του δευτέρου 

εγκαλουμένου, 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, για την εν λόγω πειθαρχική πράξη, για την οποία 

έγινε δεκτή η υποκειμενική ευθύνη του δευτέρου εγκαλουμένου, καθώς και η 

αντικειμενική ευθύνη της πρώτης εγκαλούμενης Π.Α.Ε., να επιβληθούν στην 

μεν πρώτη εγκαλουμένη η χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) 

ευρώ, στο δε δεύτερο εγκαλούμενο σωρευτικώς η χρηματική ποινή των πέντε 

χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, καθώς και η απαγόρευση της εισόδου του στους 

αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός. Οι εν λόγω, δε, 

επιβαλλόμενες σε αμφότερους του εγκαλουμένους πειθαρχικές κυρώσεις 

παρίστανται ως αναγκαίες, πρόσφορες, κατάλληλες και ευρισκόμενες σε 

αναλογία με τη βαρύτητα του πειθαρχικού αδικήματος, για το οποίο αυτοί 

(εγκαλούμενοι) φέρουν αντικειμενική και υποκειμενική ευθύνη αντιστοίχως, 

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., 

απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της πρώτης 

εγκαλουμένης (βλ. και την υπ’ αριθμ. 74/2017 απόφαση της Επιτροπής 

Εφέσεων της Ε.Π.Ο.). Περαιτέρω, θα πρέπει να καταφασθεί η αντικειμενική 

πειθαρχική ευθύνη της πρώτης εγκαλούμενης Π.Α.Ε. ΑΕΛ και για τη δεύτερη 

πράξη του προκείμενου πειθαρχικού κατηγορητηρίου, ήτοι για την πειθαρχική 

παράβαση της ρίψεως, κατά τη διάρκεια του αγώνα, αντικειμένων στην 

περιμετρική έκταση του κυρίως χώρου του γηπέδου, τα οποία δεν ήταν 

πρόσφορα, κατά την κοινή πείρα, να προκαλέσουν σωματική βλάβη σε 

νομίμως ευρισκόμενα εντός του αγωνιστικού χώρου πρόσωπα και δεν είχαν 

ως συνέπεια την προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ μέρους του διαιτητή, που 

προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 5 επ. 14 παρ. 1, 

2 και 3, 15 παρ. 3 περ. α΄ και στ΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. 

Μάλιστα, η πρώτη εγκαλουμένη τέλεσε καθ’ υποτροπήν την εν λόγω 

πειθαρχική παράβαση, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της 

ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν (1) προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα 

της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 258/10-10-2017 

τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου. Προς τούτο, θα 
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πρέπει για τη δεύτερη αυτή πειθαρχική παράβαση να της επιβληθεί η 

χρηματική ποινή των οχτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ, δεδομένου του 

προβλεπόμενου διπλασιασμού της πειθαρχικής κυρώσεως (χρηματική 

ποινής, ύψους 4.000,00 ευρώ), που της επεβλήθη για όμοια πράξη, δυνάμει 

της προρρηθείσης τελεσίδικης αποφάσεως του ημετέρου δικαιοδοτικού 

οργάνου. Επισημαίνεται, δε, συναφώς ότι και η εν λόγω επιβαλλόμενη στην 

πρώτη εγκαλούμενη Π.Α.Ε. πειθαρχική κύρωση κρίνεται, με βάση τα 

χαρακτηριστικά της ανωτέρω πράξεως και την απαξία της, ως αναγκαία, 

πρόσφορη, κατάλληλη και ευρισκόμενη σε αναλογία με τη βαρύτητα του 

πειθαρχικού αδικήματος, για το οποίο αυτή (πρώτη εγκαλουμένη) φέρει 

αντικειμενική ευθύνη. Τέλος, πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 

παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., να καθορισθεί συνολική 

χρηματική ποινή, ως προς την πρώτη εγκαλούμενη, αποτελούμενη από εκείνη 

των 8.000,00 ευρώ, ως ποινή βάση, που επιβλήθηκε στην εγκαλουμένη για τη 

δεύτερη ως άνω πράξη του πειθαρχικού κατηγορητηρίου, επαυξανόμενη κατά 

το χρηματικό ποσό των (5.000,00 : 2 =) 2.500,00 ευρώ, από την επιβληθείσα 

στην εγκαλουμένη ποινή για την πρώτη πράξη του πειθαρχικού 

κατηγορητηρίου, ήτοι θα πρέπει να καθορισθεί συνολική χρηματική ποινή 

ποσού (8.000,00 + 2.500,00 =) δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρούσα την πρώτη των πειθαρχικώς 

εγκαλουμένων και απόντα τον δεύτερο εξ αυτών.  

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι α) ο δεύτερος των πειθαρχικώς εκγαλουμένων τέλεσε την 

πειθαρχική παράβαση της λόγω εξυβρίσεως σε βάρος αντίπαλου παίκτη 

(άρθρο 11 παρ. 1, 2, 3 και 5, σε συνδυασμό με άρθρα 10 παρ. 1 περ. β΄, 12 

περ. α΄ και 14 παρ. 1, 2 και 3 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), για την 

οποία ευθύνεται αντικειμενικώς και η πρώτη των πειθαρχικώς εγκαλουμένων, 

καθώς και ότι β) η πρώτη των πειθαρχικώς εγκαλουμένων φέρει αντικειμενική 

ευθύνη για την καθ’ υποτροπήν τελεσθείσα πειθαρχική παράβαση της 

ρίψεως, κατά τη διάρκεια του αγώνα, αντικειμένων, τα οποία δεν ήταν 

πρόσφορα, κατά την κοινή πείρα, να προκαλέσουν σωματική βλάβη σε 



νομίμως ευρισκόμενα εντός του αγωνιστικού χώρου πρόσωπα και δεν είχε ως 

συνέπεια την προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ μέρους του διαιτητή (άρθρα 

14 παρ. 1, 2 και 3, 15 παρ. 3 περ. α΄ και στ΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο.).  

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Π.Α.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-Α.Ε.Λ. : α) για 

την πρώτη πειθαρχική παράβαση (άρθρα 11 παρ. 1, 2, 3 και 5, σε συνδυασμό 

με άρθρα 10 παρ. 1 περ. β΄, 12 περ. α΄ και 14 παρ. 1, 2 και 3 του Πειθαρχικού 

Κώδικα της Ε.Π.Ο.), τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, 

και β) για τη δεύτερη πειθαρχική παράβαση (άρθρα 14 παρ. 1, 2 και 3, 15 

παρ. 3 περ. α΄ και στ΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), τη χρηματική 

ποινή των οχτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ.  

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ως προς την πρώτη 

εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-Α.Ε.Λ., ποσού δέκα 

χιλιάδων πεντακοσίων (10.500,00) ευρώ (άρθρο 4 παρ. 4 του Π.Κ. της 

Ε.Π.Ο.). 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον Ηλία Φυντάνη σωρευτικώς τις ακόλουθες ποινές και 

δη α) την ποινή της απαγορεύσεως της εισόδου του στους αγωνιστικούς 

χώρους, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και β) τη χρηματική ποινή των 

πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.   

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή 

του, τη 15η Δεκεμβρίου 2017. 

O ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

Σπυρίδων Καποδίστριας                              Στυλιανός Βασιλειάδης  

         Πρωτοδίκης  

 

 

 

 

 


