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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Μαρία Τσαγκιά, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την 

Ε.Π.Ο. 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 στις 15-2-2019 και ώρα 11.00, κατόπιν 

αναβολής από την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 7-2-2019, για να δικάσει επί των 

αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 51/5-2-2019 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ., για παράβαση των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β ,́ 15 παρ. 2 

περ. α ,́ β’, δ’ και ε’, 3 περ. β  ́και στ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υπόθεσης και κατά την εκδίκασή 

της ενώπιον του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League 

Ελλάδα η εγκαλούμενη παραστάθηκε με έγγραφο υπόμνημα, με το οποίο ανέπτυξε τους 

ισχυρισμούς της ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτό. 

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

 

 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, 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, ενώ σε περίπτωση 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. 

Περαιτέρω, το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «Οι 

ποινές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται, σε βάρος ομάδας, με βάση τις αναφορές 

και περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα που προβλέπονται στον Κ.Α.Π. (Φύλλο Αγώνα 

και εκθέσεις παρατηρητών του αγώνα). Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη 

ιδίως οι εκθέσεις της αστυνομικής αρχής και το οπτικό υλικό του αγώνα. Η άσκηση της δίωξης 

γίνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 24 και 25 του παρόντος….. 2. Πυρσοί, φωτοβολίδες, 

κροτίδες, καπνογόνα. Η εισαγωγή ή το άναμμα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, 

πυροτεχνημάτων και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού στις κερκίδες πριν την έναρξη, 

κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, αν δεν επακολούθησε ρίψη αυτών, επιφέρει τις 

ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: α) Χρηματική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως 

τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000). β) Σε περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο 

αγώνα, τα όρια της ως άνω χρηματικής ποινής διπλασιάζονται. γ) Σε περίπτωση νέας υποτροπής 

και επανάληψης σε επόμενο αγώνα (τρίτος), τα όρια της ως άνω χρηματικής ποινής 

τριπλασιάζονται και δύναται αναλόγως της εντάσεως και της βαρύτητας των περιστατικών να 

επιβληθεί ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές μίας (1) αγωνιστικής, έως δύο (2) αγωνιστικές, 

εφόσον οι ρίψεις προκάλεσαν την προσωρινή διακοπή του αγώνα. δ) Σε νέα περίπτωση 

υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα (τέταρτος, πέμπτος κτλ.), το όριο της ανώτερης 

ποινής αυξάνεται μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα 150.000,00 ευρώ και παραμένει 

υφιστάμενη η δυνατότητα, αναλόγως της εντάσεως και της βαρύτητας των περιστατικών, να 

επιβληθεί ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές έως έξι (6) αγωνιστικές. ε) Η υποτροπή των 
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αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο νοείται πάντα εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. 

3. Ρίψεις αντικειμένων. 1. Η ρίψη πάσης φύσεως αντικειμένου στον κυρίως χώρο του γηπέδου ή 

από μία κερκίδα σε άλλη, ιδιαίτερα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, 

πυροτεχνημάτων και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού πριν την έναρξη, κατά την 

διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: α) Εάν δεν είχε 

ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή ή την προσωρινή αναστολή έναρξης του αγώνα εκ 

μέρους του διαιτητή, τιμωρείται με χρηματική ποινή από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ έως 

τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000). β) Εάν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή ή την 

προσωρινή αναστολή έναρξης του αγώνα εκ μέρους του διαιτητή, τιμωρείται με χρηματική 

ποινή από τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000) έως σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000). γ) Εάν μετά 

την επανέναρξη ή τη καθυστερημένη έναρξη του αγώνα επαναληφθεί η κατά τα ως άνω ρίψη 

αντικειμένων και υπάρξει προσωρινή διακοπή του αγώνα άνω των δεκαπέντε (15) λεπτών, 

τιμωρείται με χρηματική ποινή από έξι χιλιάδες ευρώ (6.000) έως ογδόντα χιλιάδων ευρώ 

(80.000) και ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές μίας (1) έως δύο (2) αγωνιστικών. δ) Εάν 

μετά την επανέναρξη του αγώνα επαναληφθεί η κατά τα ως άνω ρίψη αντικειμένων και υπάρξει 

οριστική διακοπή του αγώνα, τιμωρείται με χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ 

(120.000) και ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές δύο (2) έως τρεις (3) αγωνιστικές. ε) Εάν 

από την ρίψη αντικειμένων υπάρξει σωματική βλάβη προσώπου νόμιμα ευρισκομένου στον 

αγωνιστικό χώρο, τιμωρείται με χρηματική ποινή από έξι χιλιάδες ευρώ (6.000) έως ογδόντα 

χιλιάδων ευρώ (80.000). Στην περίπτωση που υπάρξει οριστική διακοπή ή οριστική ματαίωση 

της τέλεσης του αγώνα, επιπρόσθετα επιβάλλεται κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας και αφαίρεση τριών (3) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα και ποινή διεξαγωγής 

αγώνα χωρίς θεατές δύο (2) έως τρεις (3) αγωνιστικές. στ) Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω 

περιπτώσεων α  ́ έως ε ,́ σε επόμενο αγώνα της ομάδας την ίδια αγωνιστική περίοδο, οι 

επιβληθείσες ποινές διπλασιάζονται.»  

 Στην προκείμενη περίπτωση, από το από 30/1/2019 Φύλλο Αγώνα, την από 30/1/2019 

Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, την υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/16/12-κ’ από 31/1/2019 Έκθεση της 

Αστυνομίας, από τα έγγραφα, τα οποία επικαλείται και προσκομίζει η πειθαρχικώς εγκαλουμένη, 

αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Στις 30-1-2019 και ώρα 19.00, στο 

πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, 

διεξήχθη στο Γήπεδο Παναιτωλικού ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω 



ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβησαν τα εξής πειθαρχικώς αξιόλογα και ελεγχόμενα περιστατικά α) 

Στο 12’ και 90’ λεπτό του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης, από τη θύρα 3 άναψαν συνολικά 

δύο (2) πυρσούς. β) Στο 79’ λεπτό του αγώνα φίλαθλος της εγκαλουμένης έριξε έναν (1) πυρσό 

στην υπερυψωμένη κερκίδα της θύρας 4
α
 όπου βρίσκονταν φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, με 

αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα για ένα (1 )́ λεπτό. Τις ανωτέρω, δε, 

αποδιδόμενες στην εγκαλουμένη πειθαρχικές παραβάσεις τέλεσε αυτή καθ’ υποτροπήν και 

ειδικότερα, α) την υπό στοιχ. α πράξη, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης 

για όμοιες πράξεις σε δέκα προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής 

περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 125/31-8-2018, 157/5-10-2018, 163/12-10-2018, 174/26-10-

2018, 193/9-11-2018, 212/30-11-2018, 234/20-12-2018, 11/18-1-2019, 23/24-1-2019  και 34/1-

2-2019 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου και β) την υπό στοιχ. β 

πράξη, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε πέντε  

προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 

148/27-9-2018, 163/12-10-2018, 193/9-11-2018, 234/20-12-2018 και 11/18-1-2019 τελεσίδικων 

αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει στην 

εγκαλουμένη ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, που φέρει αντικειμενική ευθύνη, να επιβληθεί  α) 

χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την πρώτη πράξη, εφαρμοζόμενης της 

αρχής της αναλογικότητας, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου, αναγνωρίζεται παγίως από τη 

νομολογία των δικαστηρίων, ως απορρέουσα από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 25 παρ. 1 

του Συντάγματος, αλλά και τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1, 8 παρ. 2, 9 παρ. 2 και 10 παρ. 2 

της ΕΣΔΑ και διέπει όλη τη δημόσια δράση, δεσμεύουσα, μεταξύ άλλων και τον εκάστοτε 

εφαρμοστή του δικαίου, δεδομένου ότι στην προκείμενη περίπτωση η προβλεπόμενη από το άνω 

άρθρο ποινή είναι δυσανάλογα μεγάλη με η βαρύτητα της άνω πράξης και τον αριθμό των 

πυρσών, β) χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την δεύτερη πράξη. Τέλος, 

καθορίζει συνολική χρηματική ποινή ποσού  έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500,00) ευρώ. 

         

 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

 
 

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρούσα την εγκαλουμένη.  

 

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 51/5-2-

2019 κλήση προς απολογία, πειθαρχικές παραβάσεις.  
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ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ α) χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000,00) 

ευρώ για την πρώτη πράξη, β) χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την δεύτερη 

πράξη. 

 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή ποσού έξι  χιλιάδων πεντακοσίων (6.500,00) ευρώ. 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του 

στις 15-2-2019. 

 

 Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

                 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΙΑ                                             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

                   ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 

 


