
Αριθµός Απόφασης 126/2015 

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

   

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

τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη – Εισηγητή και Γεώργιο Στεφανάκη, 

Δικηγόρο Αθηνών, ως µέλη και από το γραµµατέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 26 Φεβρουαρίου 2015 

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

πρωτ. 108/24-2-2015 κλήση προς απολογία του Πρόεδρου της Επιτροπής 

αυτής κατά της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για παραβάσεις των άρθρων 1 επ. 

5, 14 και 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ και β) στην από 25-2-2015 Πειθαρχική 

Δίωξη του Υπεύθυνου Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών 

Αδικηµάτων, η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή αυτή µε το  υπ’ αριθ. 

πρωτ. 7495/25-2-2015 έγγραφο της Ε.Π.Ο., στρέφεται κατά της ίδιας ως 

άνω ΠΑΕ και αφορά πράξεις  που προβλέπονται και τιµωρούνται 

πειθαρχικώς από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 14 και 15 παρ. 6 στοιχ. δ 

και ζ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

από 6-6-2014. 

Κατά την εκφώνηση και την εκδίκαση της προκειµένης πειθαρχικής 

υπόθεσης η εγκαλουµένη ΠΑΕ εκπροσωπήθηκε νοµίµως από τον Πρόεδρο 

του Διοικητικού Συµβουλίου της, Ιωάννη Αλαφούζο, ο οποίος διόρισε τον 

πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Κάρµη. 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 246 Κ.Πολ.Δ., το οποίο εν προκειµένω πρέπει 

να εφαρµοστεί συµπληρωµατικώς και αναλογικώς (βλ. άρθρο 46 παρ. 1 του 

ισχύοντος Δικονοµικού Κανονισµού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών 

της Ε.Π.Ο.)  οι δύο παραπάνω πειθαρχικές διώξεις πρέπει, για την οικονοµία 

της διαδικασίας, να ενωθούν  και να συνεκδικασθούν, δεδοµένης της 

προφανούς συνάφειάς τους, η οποία συνάγεται από το γεγονός ότι 

αµφότερες αφορούν  πειθαρχικώς ελεγκτέες πράξεις που φέρονται ότι 

έλαβαν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη του ίδιου 

ποδοσφαιρικού αγώνα (πρόκειται για τον αγώνα που διεξήχθη µεταξύ των 

οµάδων των ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  στις 22-

2-2015, στο γήπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» των Αθηνών, στο 

πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής ηµέρας του πρωταθλήµατος που 

διοργανώνεται από τη Super League Ελλάδας για την τρέχουσα αγωνιστική 

περίοδο), στρέφονται δε  κατά του ίδιου νοµικού προσώπου (ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ). 

Εξάλλου, στην προκειµένη περίπτωση οι δύο ως άνω συνεκδικαζόµενες 

πειθαρχικές διώξεις αφορούν κατά τα βάση τα ίδια πραγµατικά περιστατικά 

µε την εξής όµως διαφοροποίηση :   Η δεύτερη εξ αυτών (αυτή του 

Υπεύθυνου Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικηµάτων) 

διαλαµβάνει κάποια επιπλέον στοιχεία κυρίως ως προς την 1η πράξη 

αµφοτέρων των συνεκδικαζόµενων πειθαρχικών κατηγορητηρίων, τα οποία 

(επιπλέον στοιχεία) προκύπτουν κυρίως από το υπ’ αριθ. πρωτ. 

2032/15/350750/24-2-2015 έγγραφο (έκθεση) της Διεύθυνσης Αστυνοµίας 

Αθηνών, καθώς και από τα δηµοσιεύµατα εφηµερίδων που συνοδεύουν την 
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εν λόγω Πειθαρχική Δίωξη και περιλαµβάνονται στον σχετικό κατάλογο 

των «αναγνωστέων εγγράφων».   Υπό αυτά λοιπόν τα δεδοµένα, η εν λόγω 

δεύτερη πειθαρχική δίωξη παραδεκτώς λειτουργεί συµπληρωµατικώς ως 

προς την πειθαρχική δίωξη που ασκήθηκε από τον Πρόεδρο της παρούσας 

Επιτροπής (βλ. άρθρο 35 παρ. 1 εδ. iii και iv). Μάλιστα, κατά τη δεύτερη 

πειθαρχική δίωξη, τα περιγραφόµενα σε αυτήν πραγµατικά περιστατικά  

υπάγονται συλλήβδην στην έννοια των «εκτεταµένων επεισοδίων» που 

τυποποιούνται στην παρ. 6 του άρθρου 15 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο., ως ιδιαίτερη 

(διακεκριµένη) µορφή  επεισοδίων και τιµωρούνται µε τις πειθαρχικές 

ποινές που παρατίθενται, κατά περίπτωση, στα επιµέρους εδάφια της 

παραγράφου αυτής. Σηµειωτέον ότι,  όπως προκύπτει από τον συνδυασµό 

των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 6 εδ. ζ και 35 παρ. 2 του Π.Κ της 

Ε.Π.Ο, ο κατά το άρθρο 35 του Κώδικα αυτού Υπεύθυνος Άσκησης 

Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικηµάτων, είναι αποκλειστικώς 

αρµόδιος για την άσκηση πειθαρχικής διώξεως σε περίπτωση «εκτεταµένων 

επεισοδίων» της ανωτέρω παρ. 6.      

Με βάση λοιπόν τις σκέψεις αυτές, εφόσον οι δύο παραπάνω 

πειθαρχικές διώξεις εκδικάζονται ταυτοχρόνως (συνεκδικάζονται), ουδέν 

ζήτηµα απαραδέκτου της δεύτερης πειθαρχικής διώξεως τίθεται, τόσο από το 

γεγονός ότι αυτή επικαλύπτει και συµπληρώνει την πρώτη, όσο  και από το 

ότι µε τη δεύτερη προσδίδεται διαφορετικός νοµικός χαρακτηρισµός στα ίδια 

πραγµατικά περιστατικά και προτείνεται, αρµοδίως, η υπαγωγή τους στις 

διατάξεις περί «εκτεταµένων επεισοδίων»,  αφού µία τέτοια υπαγωγή δεν θα 

µπορούσε να γίνει, νοµίµως και παραδεκτώς, δυνάµει της πρώτης από τις δύο 
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συνεκδικαζόµενες πειθαρχικές διώξεις (βλ. ΠειθΕπιτρΣουπΛιγκ 183 και 

184/2014). 

Κατόπιν εποµένως των προεκτεθέντων πρέπει η Επιτροπή να 

προχωρήσει στη διερεύνηση αµφοτέρων των ως άνω πειθαρχικών διώξεων 

από απόψεως τόσο νοµικής, όσο και ουσιαστικής βασιµότητάς τους.     

Ως προς τα περιστατικά που περιγράφονται υπό τον αριθµό 1 σε 

αµφότερα τα συνεκδικαζόµενα πειθαρχικά κατηγορητήρια, η εγκαλούµενη 

ΠΑΕ προέβαλε τον ισχυρισµό ότι όταν συνέβησαν τα περιστατικά αυτά,  το 

όχηµα που µετέφερε  τους ποδοσφαιριστές και τα λοιπά µέλη της αποστολής 

της οµάδας της βρισκόταν καθ’ οδόν προς το γήπεδο και συγκεκριµένα επί 

της λεωφόρου Κηφισίας. Εποµένως, κατά τον σχετικό ισχυρισµό της 

εγκαλουµένης ΠΑΕ,  σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 5 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο, 

τα γεγονότα αυτά έλαβαν χώρα σε χρόνο ευρισκόµενο εκτός των χρονικών 

ορίων της πειθαρχικής της ευθύνης,  ήτοι σε χρόνο προηγούµενου της «προ 

του αγώνα» χρονικής περιόδου, όπως η τελευταία προσδιορίζεται από τον 

ορισµό που δίδεται στο άρθρο 1 του ιδίου Κώδικα.   

Πράγµατι, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 14 του Πειθαρχικού 

Κώδικα της Ε.Π.Ο. «η ευθύνη µίας οµάδας περιορίζεται γεωγραφικά στον εν 

γένει χώρο του γηπέδου και χρονικά στο προ του αγώνα έως µετά τον αγώνα 

διάστηµα, όπως οι έννοιες αυτές καθορίζονται στο άρθρο 1 του Κ.Α.Π.». Ενώ 

σύµφωνα µε τα οµοίου περιεχοµένου άρθρα 1 τόσο του Κ.Α.Π, όσο και του 

Π.Κ. ως  «προ του αγώνα»  χρονικό διάστηµα ορίζεται «ο χρόνος µεταξύ της 

αφίξεως της οµάδος εγγύτατα στην περιµετρική εξωτερική περίφραξη ή τον 

εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου του γηπέδου και του σφυρίγµατος για 



 5 

5η σελίδα της υπ’αρθµ. 126/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

το εναρκτήριο λάκτισµα από τον διαιτητή». 

Κατά την άποψη της Επιτροπής, στον αµέσως παραπάνω  ορισµό  ως 

«οµάδα» νοείται οποιαδήποτε από τις δύο διαγωνιζόµενες οµάδες και όχι 

µόνον η οµάδα που ελέγχεται πειθαρχικά. Η ερµηνευτική αυτή προσέγγιση 

είναι σύµφωνη  και µε το πνεύµα του Κανονισµού, ο οποίος εξ αντικειµένου 

αποβλέπει στην προστασία αδιακρίτως των αποστολών αµφοτέρων των 

προσερχόµενων για να αγωνιστούν οµάδων, από ενέργειες φιλάθλων ή/και 

λοιπών προσώπων συνδεοµένων καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε οποιαδήποτε 

από τις οµάδες αυτές. Αντίθετη ερµηνευτική εκδοχή θα επέτρεπε ευχερώς 

την καταστρατήγηση των παραπάνω διατάξεων, αφού, ενόψει µίας 

ποδοσφαιρικής αναµέτρησης, θα µπορούσε η γηπεδούχος οµάδα να 

καθυστερήσει εσκεµµένα την άφιξη των ποδοσφαιριστών, των προπονητών 

και των συνοδών τους στο γήπεδο, έχοντας  προετοιµάσει προπηλακισµούς, 

βιαιοπραγίες και γενικότερα απρεπή  συµπεριφορά σε βάρος των µελών της 

αποστολής της φιλοξενούµενης οµάδας, κατά την άφιξή τους στο γήπεδο 

και την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις του, χωρίς σε µία τέτοια περίπτωση 

να είναι δυνατός ο πειθαρχικός έλεγχος της γηπεδούχου οµάδας για τις 

πράξεις αυτές. 

Με βάση λοιπόν τις παραπάνω σκέψεις, εφόσον τα περιστατικά που 

περιγράφονται υπό τον αριθµό 1 σε αµφότερα τα συνεκδικαζόµενα 

πειθαρχικά κατηγορητήρια, έλαβαν χώρα σε χρόνο κατά τον οποίο 

τουλάχιστον η αποστολή της οµάδας της  ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είχε αφιχθεί 

και εισέλθει στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, δεν µπορεί να γίνει βασίµως 

λόγος για χρόνο προγενέστερο της «προ του αγώνα» χρονικής περιόδου και 
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κατά συνέπεια είναι απορριπτέος, ως νοµικά αβάσιµος, ο περί του αντιθέτου 

προβαλλόµενος από την εγκαλουµένη ΠΑΕ ισχυρισµός.   

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ, σε περίπτωση που 

από τους θεατές του αγώνα, χρησιµοποιούνται δείκτες λέιζερ µε στόχευση 

ποδοσφαιριστές ή διαιτητές ή αξιωµατούχους του αγώνα, ή αναρτώνται 

πανό µε υβριστικό και προσβλητικό περιεχόµενο ή εκφωνούνται συνθήµατα 

και φράσεις που προσβάλλουν την εθνική συνείδηση ποδοσφαιριστών, 

αξιωµατούχων οµάδας ή αγώνα ή φιλάθλων, τη µνήµη τεθνεώτων ή έχουν 

απρεπή και υβριστικό περιεχόµενο για οποιοδήποτε πρόσωπο, τότε 

επιβάλλεται χρηµατική ποινή από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000) έως οκτώ 

χιλιάδες ευρώ (8.000) σε κάθε περίπτωση, πλην της χρησιµοποίησης 

δεικτών λέιζερ, οπότε επιβάλλεται χρηµατική ποινή από τρεις χιλιάδες ευρώ 

(3.000) έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000). 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 εδ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ, 

το άναµµα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνηµάτων 

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

κατά τη διάρκεια ή µετά την λήξη του αγώνα, αν δεν επακολούθησε ρίψη 

αυτών, επιφέρει χρηµατική ποινή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ έως 

τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 

Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ η ρίψη 

πάσης φύσεως αντικειµένου στον κυρίως χώρο του γηπέδου ή από µια 

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

πυροτεχνηµάτων και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού, επιφέρει τις 

ακόλουθες πειθαρχικές ποινές : α) Εάν δεν είχε ως αποτέλεσµα την  
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προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ µέρους του διαιτητή, τιµωρείται µε 

χρηµατική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και β) Εάν είχε ως 

αποτέλεσµα την προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ µέρους του διαιτητή, 

τιµωρείται µε  χρηµατική ποινή τριάντα  πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ.  

Όπως γίνεται παγίως δεκτό από τις πειθαρχικές επιτροπές του 

επαγγελµατικού  ποδοσφαίρου (πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµια), οι 

διατάξεις αυτές,  στο βαθµό που δεν θεσπίζουν  πλαίσια ποινών, δηλαδή κατά 

περίπτωση  ένα ελάχιστο και ένα µέγιστο ποσό χρηµατικής ποινής µεταξύ 

των οποίων το εκάστοτε δικαιοδοτικό όργανο θα έχει την ευχέρεια να 

επιλέξει, µε βάση τις περιστάσεις που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση, την 

προσήκουσα χρηµατική ποινή, αλλά προβλέπουν, ανεξαρτήτως της 

βαρύτητας των  πειθαρχικών παραβάσεων, την επιβολή συγκεκριµένων  

ποσών ως χρηµατικών  ποινών και µάλιστα αρκετά υψηλών για τις τρέχουσες 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, παραβιάζουν ευθέως την αρχή 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 και 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, αλλά και 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, άρα και την παρούσα πειθαρχική Επιτροπή. Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι η Επιτροπή αυτή έχει την εξουσία µε βάση την αρχή της 

αναλογικότητας, αντί των παραπάνω αναφερόµενων  ανελαστικών  

χρηµατικών ποινών, που είναι βαρύτατες και εξοντωτικές για την 

πειθαρχικώς ελεγχόµενη ΠΑΕ, να επιβάλει άλλες µικρότερες χρηµατικές  
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ποινές, οι οποίες κατά την κρίση της, είναι εξίσου αποτελεσµατικές και 

ανάλογες µε την απαξία των αντίστοιχων πειθαρχικών παραβάσεων. 

Άλλωστε, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 4 στοιχ. α΄ και β΄ του Π.Κ. 

της ΕΠΟ, η είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, πριν την 

έναρξη, κατά την διάρκεια ή µετά την λήξη του αγώνα τιµωρείται : α) µε 

χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ έως ενενήντα πέντε 

χιλιάδων (95.000) ευρώ, εφόσον δεν συνδέεται µε βιαιοπραγίες κατά 

προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας και β) µε χρηµατική ποινή σαράντα  

χιλιάδων (40.000) ευρώ έως διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) ευρώ 

και ποινή διεξαγωγής δύο (2) έως τεσσάρων (4) αγώνων χωρίς θεατές και  

επιπρόσθετα ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθµών, εάν η είσοδος των οπαδών 

συνδέεται µε βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας.   

Τέλος, στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο, υπό τον 

γενικότερο τίτλο : «εκτεταµένα επεισόδια», ορίζονται τα εξής :  Σε 

περίπτωση δηµιουργίας εκτεταµένων επεισοδίων προ, κατά την διάρκεια ή 

µετά την λήξη του αγώνα, επιβάλλονται ο ακόλουθες ποινές : α) … β) … γ) 

….  δ) χρηµατική ποινή εβδοµήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ έως διακοσίων 

χιλιάδων (200.000) ευρώ και ποινή διεξαγωγής δύο (2) έως τρεις (3) αγώνες 

χωρίς θεατές και αφαίρεση τριών (3) βαθµών από τον βαθµολογικό πίνακα, 

εάν τα επεισόδια έγιναν µέσα στον αγωνιστικό χώρο. ε) …. στ) Δεν συντρέχει 

περίπτωση εκτεταµένων επεισοδίων αν σε αυτά δεν εµπλέκεται σηµαντικός 

αριθµός προσώπων ή αν δεν υπάρχει έστω απλή σωµατική βλάβη ή αν αυτά 

δεν λαµβάνουν χώρο στον κυρίως χώρο του γηπέδου ή/και στις κερκίδες. ζ) 
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τα αδικήµατα της παρούσης παραγράφου εκδικάζονται µόνον µετά την 

άσκηση πειθαρχικής δίωξης από το αρµόδιο όργανο.» 

Σηµειωτέον ότι στις παραπάνω διατάξεις δεν δίδεται ο ορισµός των 

«εκτεταµένων επεισοδίων», µε µόνη εξαίρεση το εδάφιο (στ), όπου 

καθορίζονται τρεις προϋποθέσεις, η µη συνδροµή των οποίων αποκλείει την 

κατάφαση επεισοδίων αυτής της µορφής. Με άλλα λόγια στις πιο πάνω 

διατάξεις δεν προσδιορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 

έχουν τα επεισόδια για να µπορούν να θεωρηθούν «εκτεταµένα», αλλά 

ορίζεται, κατά τρόπο αρνητικό, υπό ποίες προϋποθέσεις κάποια επεισόδια 

δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοια.   

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

του αγώνα, το υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/15/350750/24-2-2015 έγγραφο (έκθεση) 

της Διεύθυνσης Αστυνοµίας Αθηνών, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας, την 

ένορκη κατάθεση του µάρτυρα και τα διαµειφθέντα κατά τη διαδικασία στο 

ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής :  στις 22-2-2015 και ώρα 19:30, στο 

πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής ηµέρας του Πρωταθλήµατος SUPER LEAGUE 

ΟΠΑΠ, διεξήχθη στο γήπεδο «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» της πόλης των  Αθηνών, 

ο  ποδοσφαιρικός αγώνας µεταξύ των οµάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - 

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, µε γηπεδούχο την οµάδα της πρώτης από τις δύο 

διαγωνισθείσες ΠΑΕ. Πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του 

και µετά τη λήξη του παραπάνω ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβησαν τα εξής 

πειθαρχικώς αξιόλογα και ελεγχόµενα περιστατικά (η αύξουσα αρίθµηση που 

ακολουθεί είναι σύµφωνη µε την αύξουσα αρίθµηση των πλευρικών 

κουκίδων του ηµέτερου πειθαρχικού κατηγορητηρίου) : 1-2) Στις 17:45 
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περίπου ο Ευαγ. Μαρινάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

και δηλωθείς στο Φύλλο Αγώνα ως Εκπρόσωπός της, εισελθών στον 

αγωνιστικό χώρο, δέχθηκε τις  έντονες αποδοκιµασίες των φιλάθλων της 

πειθαρχικώς διωκόµενης οµάδας, κυρίως από τις κερκίδες της θύρας 13 από 

όπου εκτόξευσαν εναντίον του, µε µηχανισµό εκτόξευσης τύπου «στυλό», 

πέντε - έξι (5-6) φωτοβολίδες, γεγονός που επέβαλε την επιστροφή του στα 

αποδυτήρια, για λόγους ασφαλείας Την ίδια στιγµή εισήλθαν στον 

αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής της ΠΑΕ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,  κ. Περέϊρα,  οι οποίοι δέχτηκαν επίσης ρίψεις µε 

φωτοβολίδες από εκτοξευτήρες τύπου «στυλό», από τους ίδιους φιλάθλους. Ο 

προπονητής της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατευθύνθηκε προς την εστία που 

βρίσκεται µπροστά από τις κερκίδες της θύρας 13  και ένας φίλαθλος της 

εγκαλουµένης, µε καλυµµένο το πρόσωπό του, ο οποίος ήταν δίπλα στο 

δοκάρι της εστίας χειρονόµησε σε βάρος του. Φθάνοντας στο ύψος της 

µικρής περιοχής, άλλοι φίλαθλοι της εγκαλουµένης έριξαν εναντίον του και 

εναντίον των  ανθρώπων της φιλοξενούµενης ΠΑΕ που προσέτρεξαν προς 

προστασία του, φωτοβολίδες τύπου «στυλό», µία καρέκλα γραφείου, 

µπουκάλια νερού, πυρσούς και πλήθος µικροαντικειµένων. Ταυτόχρονα 

κάποιοι εκ των φιλάθλων αυτών, περίπου πενήντα (50), εισήλθαν στον 

αγωνιστικό χώρο από την πόρτα των κιγκλιδωµάτων της θύρας 13, µε 

καλυµµένα τα πρόσωπά τους (οι περισσότεροι), κάποιοι εξ αυτών 

κραδαίνοντας κοντάρια και λοστούς και κινήθηκαν προς το µέρος τους 

(προπονητή, γυµναστών, ποδοσφαιριστών κ.λπ. της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), 

οι οποίοι ετράπησαν σε φυγή, καθώς οι φίλαθλοι της εγκαλουµένης τους  
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κυνήγησαν ρίχνοντάς τους φωτοβολίδες τύπου «στυλό», πυρσούς, σιδερένια 

αντικείµενα, λουκέτα, καρφιά, µπουκάλια και καθίσµατα, µε αποτέλεσµα ένα 

κάθισµα να τραυµατίσει τον Μάκη Τσάτσο, υπεύθυνο ασφαλείας της Super 

League στο ζυγωµατικό, όπου υπέστη τραύµα – πρήξιµο, καθώς και να 

χαθούν δυο διαπιστεύσεις  της Super League. Οι αστυνοµικές δυνάµεις 

παρενέβησαν άµεσα για την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών και του 

προπονητή της φιλοξενούµενης ΠΑΕ, µε αποτέλεσµα τη δεκάλεπτη (10΄)  

ένταση µε συνεχείς ρίψεις φωτοβολίδων τύπου «στυλό», πυρσών, 

καπνογόνων, λουκέτων και αναπτήρων, εωσότου αποχωρήσουν οι φίλαθλοι 

της πειθαρχικώς διωκόµενης ΠΑΕ από τον αγωνιστικό χώρο και επιστρέψουν 

στις κερκίδες της θύρας 13. Τα περιστατικά αυτά, δεδοµένου ότι έχει ασκηθεί 

πειθαρχική δίωξη για εκτεταµένα επεισόδια από το καθ’ ύλην αρµόδιο 

όργανο (άρθρα 15 παρ. 6 στοιχ. ζ΄ και 35 παρ. 2 ΠΚ/ΕΠΟ),  πρέπει, κατά τον 

ορθότερο νοµικό χαρακτηρισµό, να αντιµετωπιστούν ως τέτοια, ήτοι ως  

εκτεταµένα επεισόδια τα οποία έγιναν µέσα στον αγωνιστικό χώρο (άρθρο 15 

παρ. 6 στοιχ. δ΄ του ΠΚ/ΕΠΟ), και όχι ως είσοδος οπαδών  στον αγωνιστικό 

χώρο, συνδεόµενη µε βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας 

(άρθρο 15 παρ. 4 στοιχ. β΄ΠΚ/ΕΠΟ), διότι συντρέχουν εν προκειµένω και οι 

τρείς ανωτέρω αναφερθείσες προϋποθέσεις για την κατάφαση της εν λόγω 

διακεκριµένης µορφής επεισοδίων, ήτοι : α) ενεπλάκη σε αυτά  σηµαντικός 

αριθµός προσώπων (περίπου 50), β) υπήρξε η ανωτέρω αναφερθείσα 

σωµατική βλάβη του υπευθύνου ασφαλείας της  Super League  και γ) έλαβαν 

χώρα στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος εµπεριέχεται στον «κυρίως χώρο 
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του γηπέδου», σύµφωνα µε τον σχετικό ορισµό που δίδεται στο άρθρο 1 του 

ΠΚ/ΕΠΟ.   

 Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι : 3) Πριν την έναρξη του αγώνα, κατά την 

είσοδο των δυο οµάδων στον αγωνιστικό χώρο,  φίλαθλοι της εγκαλουµένης 

άναψαν µέσα στη θύρα 13, εξήντα (60) πυρσούς και στη θύρα 6 άλλους πέντε 

(5) πυρσούς, οι οποίοι έσβησαν στα χέρια τους. 4) Στον ίδιο χρόνο οι ίδιοι 

φίλαθλοι έριξαν µέσα στον αγωνιστικό χώρο δυο (2) φωτοβολίδες και πέντε 

(5) πυρσούς. 5) ένα λεπτό προτού αρχίσει  ο αγώνας και στα  28ο , 40ο, 46ο 

και  80ο λεπτά του αγώνα, φίλαθλοι τη εγκαλουµένης εκφώνησαν το 

υβριστικό σύνθηµα «Μαρινάκη σε γαµάµε στο µουνί της µάνας σου 

χοροπηδάµε», ενώ στο 75ο  λεπτό εκφώνησαν το υβριστικό σύνθηµα 

«Μανιάτη µπινέ πουτάνας γιέ». 6) Στο 10ο λεπτό του αγώνα φίλαθλος της 

εγκαλουµένης από τη θύρα 13,  έριξε εντός του αγωνιστικού χώρου (µεγάλη 

περιοχή) ένα (1) γεµάτο πλαστικό µπουκάλι νερού. 7) Στα 5ο , 6ο , 7ο , 12ο , 

18ο , 22ο , 34ο , 40ο , 42ο , 47ο , 50ο , 56ο, 62ο, 71ο, 82ο  και 88ο  λεπτά του 

αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης άναψαν στις κερκίδες συνολικά τριάντα 

(30) πυρσούς, οι οποίοι έσβησαν στα χέρια τους. 8) Στο 29ο λεπτό του αγώνα 

φίλαθλοι της εγκαλουµένης έριξαν στην πλάτη του β΄ βοηθού διαιτητή ένα 

(1) µεταλλικό µπουκάλι µπύρας και έναν (1) αναπτήρα. 9) Η έναρξη του β΄ 

ηµιχρόνου καθυστέρησε δέκα (10) λεπτά, διότι φίλαθλοι της εγκαλουµένης 

έριξαν δέκα (10) φωτοβολίδες προς τον πάγκο της φιλοξενούµενης οµάδας 

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, µια εξ αυτών χτύπησε το χέρι του αναπληρωµατικού 

ποδοσφαιριστή KASAMI P., µε αποτέλεσµα να καεί η φανέλα του και να του 

δηµιουργήσει έγκαυµα στο χέρι. 10) Οι φίλαθλοι της εγκαλουµένης εντός της 
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θύρας 13 είχαν αναρτήσει πανό µε το εξής περιεχόµενο «ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ = ΕΜΠΟΡΟΣ ΗΡΩΪΝΗΣ», το οποίο απεσύρθη µε την 

παρέµβαση των αξιωµατούχων της εγκαλουµένης ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. 

11) Στα 16ο , 18ο , 29ο , 69ο , 71ο  και  83ο  λεπτά του αγώνα φίλαθλοι της 

εγκαλουµένης έκαναν χρήση laser σε βάρος του διαιτητή και των 

ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. 12) Στο 49ο  λεπτό του αγώνα 

φίλαθλοι της εγκαλουµένης  άναψαν µέσα στη θύρα 13 σαράντα (40) 

πυρσούς, οι οποίοι έσβησαν στα χέρια τους και τέσσερις (4) πυρσούς στη 

θύρα 6.  13) Στο ίδιο λεπτό οι ίδιοι φίλαθλοι έριξαν µέσα στον αγωνιστικό 

χώρο τρεις (3) φωτοβολίδες, τρεις (3) πυρσούς και µια (1) κροτίδα. 14) Στο 

78ο  λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης  άναψαν µέσα στη θύρα 13 

είκοσι πέντε (25) πυρσούς, οι οποίοι έσβησαν στα χέρια τους. 15) Στο ίδιο 

λεπτό ίδιοι φίλαθλοι έριξαν µέσα στον αγωνιστικό χώρο δυο (2) φωτοβολίδες 

και δυο (2) πυρσούς. 16) Στο 85ο  λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της 

εγκαλουµένης έριξαν εντός του αγωνιστικού χώρου και εναντίον 

ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο οποίος ήθελε να εκτελέσει το 

κόρνερ, ένα πλαστικό κάθισµα και δυο (2) µπουκάλια νερού, αναπτήρες και 

µικροαντικείµενα. Αφού καθαρίστηκε ο χώρος του κόρνερ και κατά την 

εκτέλεση του, περιέλουσαν τον ποδοσφαιριστή µε µπουκάλια νερού. 17) 

Πριν την έναρξη του αγώνα και στα 93ο , 95ο  και 96ο λεπτά,  καθώς και  µετά 

την λήξη του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουµένης έριξαν δεκαπέντε (15) 

φωτοβολίδες - στυλό  εντός του αγωνιστικού χώρου σηµαδεύοντας τους 

ποδοσφαιριστές της φιλοξενούµενης οµάδας, ένα (1) βαρελότο κροτίδα και 

πέντε (5) πλαστικά µπουκάλια νερού και 19) Ταυτόχρονα µε τη λήξη του  
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αγώνα και ενώ είχε αποχωρήσει η φιλοξενούµενη ΠΑΕ για τα αποδυτήρια, 

εισήλθαν εντός του αγωνιστικού χώρου περίπου εκατό (100)  φίλαθλοι της 

εγκαλουµένης. κυρίως από τη θύρα 13, για πανηγυρισµό µαζί µε 

ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.  

 Τέλος αποδείχθηκε ότι κατά την επίτευξη των 2 τερµάτων της 

εγκαλουµένης, άτοµα µε διαπίστευσή της, που ευρίσκοντο στον 

περιβάλλοντα χώρο (στη γωνία του  κόρνερ της θύρας 6),  πανηγύρισαν 

αγκαλιάζοντας  τους ποδοσφαιριστές της. Τα περιστατικά όµως αυτά, τα 

οποία διαλαµβάνονται στο µεν ηµέτερο πειθαρχικό κατηγορητήριο υπό την 

κατ’ αύξουσα αρίθµηση 18η πλευρική κουκίδα, στο δε κατηγορητήριο του  

Υπεύθυνου Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικηµάτων  

υπό τον αριθµό 12, δεν τυποποιούνται ως ιδιαίτερες πειθαρχικές παραβάσεις  

σε κάποια ειδική διάταξη του Π.Κ. ούτε φυσικά πρέπει να ελεγχθούν 

πειθαρχικά µε βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα, δοθέντος ότι 

επρόκειτο για πανηγυρισµούς τερµάτων των ποδοσφαιριστών της 

εγκαλουµένης µε πρόσωπα που έφεραν διαπιστεύσεις, άρα ευρίσκοντο 

κανονικώς και νοµίµως εντός του αγωνιστικού χώρου, ήτοι για 

συµπεριφορές που δεν δηµιουργούν αίσθηµα απαξίωσης και αποστροφής 

προς το ποδόσφαιρο (βλ. άρθρο 14 παρ. 3 ΠΚ/ΕΠΟ). Εποµένως ως προς 

αυτές λοιπόν τις επιµέρους πράξεις αµφοτέρων των συνεκδικαζόµενων  

πειθαρχικών κατηγορητηρίων η εγκαλούµενη ΠΑΕ πρέπει να απαλλαγεί.      

Κατά τα λοιπά και για τις λοιπές πράξεις αµφοτέρων των 

συνεκδικαζόµενων  πειθαρχικών κατηγορητηρίων,  η εγκαλουµένη ΠΑΕ 

πρέπει να κριθεί πειθαρχικώς ελεγκτέα µε την εξής διευκρίνιση : πλην της  
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1ης πράξεως της πειθαρχικής διώξεως  του  Υπεύθυνου Άσκησης 

Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικηµάτων, η οποία, όπως 

προαναφέρθηκε, ταυτίζεται µε τα περιστατικά που περιγράφονται στο  

ηµέτερο πειθαρχικό κατηγορητήριο υπό τις κατ’ αύξουσα αρίθµηση 1η και 

2η πλευρικές κουκίδες και η οποία πρέπει να αντιµετωπιστεί πειθαρχικά ως 

εκτεταµένα επεισόδια που έγιναν στον αγωνιστικό χώρο, οι λοιπές 

παραβάσεις  που περιγράφονται στην από 25-2-2015  πειθαρχική δίωξη   

του  Υπεύθυνου Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών 

Αδικηµάτων,  πρέπει, µε βάση την αρχή lex specialis derogat legi generali,  

να υπαχθούν στις αµέσως παρακάτω αναφερόµενες ειδικές διατάξεις και τα 

τιµωρηθούν µε βάση τις (εδικές) διατάξεις αυτές και ως εκ τούτου να µην  

αντιµετωπιστούν ως επιµέρους πράξεις «εκτεταµένων επεισοδίων»,  όπως 

προτείνεται από την εν λόγω Πειθαρχική Δίωξη του Υπεύθυνου Άσκησης 

Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικηµάτων.    

Εκτός λοιπόν από τα περιστατικά, για τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, 

η εγκαλουµένη ΠΑΕ πρέπει να απαλλαχθεί της αντίστοιχης πειθαρχικής 

κατηγορίας,  πρέπει κατά τα λοιπά να γίνει δεκτό ότι η ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ φέρει την αντικειµενική ευθύνη για τις πειθαρχικές 

παραβάσεις που της αποδόθηκαν δυνάµει αµφοτέρων των 

συνεκδικαζόµενων  πειθαρχικών διώξεων και να επιβληθούν σε αυτήν οι 

ακόλουθες πειθαρχικές ποινές :  

Α) Χρηµατική ποινή ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ, ποινή διεξαγωγής 

δύο (2) αγώνων χωρίς θεατές  και ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθµών από τον 

βαθµολογικό πίνακα, κατά πλειοψηφία, για τις υπ’ αριθ. 1 και 2 πράξεις του 
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16η σελίδα της υπ’αρθµ. 126/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ηµέτερου πειθαρχικού κατηγορητηρίου  και την   1η πράξη  του από 25-2-

2015 κατηγορητηρίου του Υπεύθυνου Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης 

Ποδοσφαιρικών Αδικηµάτων (άρθρο 15 παρ. 6 στοιχ. δ΄  Π.Κ./Ε.Π.Ο), ενός 

µέλους της Επιτροπής και συγκεκριµένα του δικηγόρου Γεωργίου 

Στεφανάκη, έχοντος τη γνώµη ότι στην προκειµένη περίπτωση η ποινή της 

αφαίρεσης 3 βαθµών δεν πρέπει να επιβληθεί, µε βάση την ανωτέρω 

αναφερθείσα αρχή της  αναλογικότητας και τις εξής ειδικότερες σκέψεις :  

διότι  σε κάθε  διαγωνιστική διαδικασία όπως είναι ένα ποδοσφαιρικό 

πρωτάθληµα, οι βαθµοί πρέπει πρωτίστως να κερδίζονται ή να χάνονται  

εντός των αγωνιστικών χώρων και όχι µέσω αποφάσεων πειθαρχικών 

οργάνων. Αυτή η παραδοχή αποτελεί επιµέρους έκφανση της «ακεραιότητας 

των αγώνων και των διοργανώσεων», η οποία  προστατεύεται ειδικώς στον 

Π.Κ./ΕΠΟ και µάλιστα µε ιδιαίτερο κεφάλαιο (Κεφ. Γ΄) ως υπέρτατο 

ποδοσφαιρικό έννοµο αγαθό. Εποµένως  η ποινή της αφαίρεσης βαθµών, 

ακόµη και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, 

όπως συµβαίνει εν προκειµένω,  θα πρέπει να επιβάλλεται µε µεγάλη φειδώ 

και σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις ακραίας µορφής επεισοδίων που 

επηρέασαν την οµαλή διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, τον οποίο π.χ. 

διέκοψαν προσωρινώς ή/και οριστικώς. Στην προκειµένη περίπτωση   η 

ποινή της αφαίρεσης 3 βαθµών είναι εξοντωτική, εξαιρετικά δυσανάλογη 

και υπέρµετρα επαχθής για την πειθαρχικώς διωκόµενη ΠΑΕ, αν ληφθεί 

υπόψη κυρίως  το γεγονός ότι τα επίµαχα επεισόδια έλαβαν χώρα µιάµιση 

ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα και ότι σε καµία περίπτωση δεν 

επηρέασαν την οµαλή έναρξη και την διεξαγωγή του.  
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17η σελίδα της υπ’αρθµ. 126/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Β) Χρηµατική ποινή δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ για τις ανωτέρω 

υπ’ αριθ.  4η , 6η , 8η,  9η , 13η , 15η , 16η  και 17η πράξεις, οι  οποίες 

θεωρούνται ως µία ενιαία πράξη τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 15 

παρ. 3 στοιχ. α΄ Π.Κ./ΕΠΟ). 

Γ) Χρηµατική ποινή οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις ανωτέρω υπ’ 

αριθ. 3η , 7η, 12η και 14η πράξεις, οι οποίες θεωρούνται ως µία ενιαία πράξη 

τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 15 παρ. 2 στοιχ. α΄ Π.Κ./ΕΠΟ). 

Δ) Χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για τις  5η  και 10η 

πράξεις, οι οποίες θεωρούνται ως µία ενιαία πράξη τελεσθείσα κατ’ 

εξακολούθηση (άρθρο 15 παρ. 1  Π.Κ./ΕΠΟ). 

Ε) Χρηµατική ποινή τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για την 11η 

πράξη (άρθρο 15 παρ. 1  Π.Κ./ΕΠΟ). 

ΣΤ) Χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για την 19η πράξη 

(άρθρο 15 παρ. 4  στοιχ. α΄  Π.Κ./ΕΠΟ). 

Τέλος πρέπει να καθοριστεί  συνολική χρηµατική ποινή (80.000 + 

6.000 + 4.000 +2.500  + 2.500 + 5..000 =) εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 
Δικάζει µε παρούσα την εγκαλουµένη.   

Συνεκδικάζει την υπ’ αριθ. πρωτ. 108/2015 κλήση προς απολογία του 

Προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League και την από 25-2-

2015 πειθαρχική δίωξη του Υπεύθυνου Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης 

Ποδοσφαιρικών Αδικηµάτων. 
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Απαλλάσσει την εγκαλουµένη ΠΑΕ για την 18η  πράξη της υπ’ αριθ. 

108/2015  κλήσης προς απολογία και 12η  πράξη της πειθαρχικής δίωξης του 

Υπεύθυνου Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικηµάτων.  

Δέχεται ότι η εγκαλουµένη τέλεσε τις λοιπές πράξεις που 

περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 108/2015 κλήση προς απολογία του 

Προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League και την από 25-2-

2015 πειθαρχική δίωξη του Υπεύθυνου Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης 

Ποδοσφαιρικών Αδικηµάτων. 

 Επιβάλλει χρηµατική ποινή ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ, ποινή 

διεξαγωγής δύο (2) αγώνων χωρίς θεατές  και ποινή αφαίρεσης τριών (3) 

βαθµών από τον βαθµολογικό πίνακα.  

Επιβάλλει χρηµατική ποινή δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ για τις 

ανωτέρω υπ’ αριθ.  4η , 6η , 8η,  9η , 13η , 15η , 16η  και 17η πράξεις. 

Επιβάλλει χρηµατική ποινή οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις 

ανωτέρω υπ’ αριθ. 3η , 7η, 12η και 14η πράξεις. 

Επιβάλλει χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για τις  5η  

και 10η πράξεις. 

Επιβάλλει χρηµατική ποινή τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για την 

11η πράξη. 

Επιβάλλει χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για την 19η 

πράξη. 

Καθορίζει συνολική χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή 

της στις 26 Φεβρουαρίου 2015. 
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

  

 
 


