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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

από

την

Μαρία

Σ.

Σκολαρίκη,

Πρωτοδίκη

-

αναπληρωματικό πειθαρχικό όργανο (κωλυομένου του τακτικού πειθαρχικού
οργάνου), η οποία ορίσθηκε από την ΕΠΟ, 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 από τη Γραμματέα Αικατερίνη Κούκη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 και
ώρα 11:00, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ.
292/24.09.2015 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για παραβάσεις
των άρθρων 1, 5 επ., 14 και 15 παρ. 1, 2 περ. α΄, β΄, 5 περ. β΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και κατά την
εκδίκασή της, η εγκαλούμενη ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ παραστάθηκε ενώπιον του
Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League Eλλάδα διά
του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Θεόδωρου Γιαννίκου, ο οποίος ανέπτυξε
προφορικώς τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα
πρακτικά της παρούσας πειθαρχικής δίκης.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 περ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ, 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. 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 του καταστατικού της, του
παρόντος κανονισμού και των εν γένει κανονισμών της ΕΠΟ, 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 ΕΠΟ, ενώ σε
περίπτωση μη ειδικής προβλέψεως, από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 25 και 26
του ιδίου Κώδικα. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του αυτού ως
άνω άρθρου (14) του Π.Κ. της ΕΠΟ, δεν υπάρχει ευθύνη ομάδας για απρεπή
συμπεριφορά θεατών σε αγώνα, εφόσον η ομάδα αυτή δεν έχει λάβει και διαθέσει
εισιτήρια στους φιλάθλους της ή για απρεπή 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, δε, 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
διακριτό τμήμα του γηπέδου, τότε ο Παρατηρητής του Αγώνα θα μνημονεύει ρητά το
περιστατικό αυτό στην έκθεσή του. Υπό αυτή την απαράβατη προϋπόθεση, η
φιλοξενούμενη ομάδα θα φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τυχόν
απρεπή συμπεριφορά των εν λόγω φιλάθλων. Επιπλέον, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 15 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ όταν από τους θεατές του αγώνα εκφωνούνται
συνθήματα και φράσεις που προσβάλουν την εθνική συνείδηση ποδοσφαιριστών,
αξιωματούχων ομάδας ή αγώνα ή φιλάθλων, τη μνήμη τεθνεώτων ή έχουν απρεπές
και υβριστικό περιεχόμενο για οποιοδήποτε πρόσωπο, τότε επιβάλλεται χρηματική
ποινή από τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ έως έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ, σε κάθε
περίπτωση. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 εδ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ, το
άναμμα

πυρσών,

φωτοβολίδων,

κροτίδων,

βεγγαλικών,

πυροτεχνημάτων,

καπνογόνων 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 στον αγωνιστικό χώρο ή σε άλλη εξέδρα, επιφέρει την πειθαρχική χρηματική
ποινή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Σε
περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα , η προβλεπόμενη
χρηματική ποινή διπλασιάζεται. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 5 περ. β΄
του Π.Κ. της ΕΠΟ, σε περίπτωση δημιουργίας μεμονωμένων επεισοδίων πριν την
έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, επιβάλλεται χρηματική ποινή
οχτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ έως σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ, εάν τα
επεισόδια έγιναν στις κερκίδες ή στα αποδυτήρια. Ωστόσο, οι προεκτεθείσες
διατάξεις του άρθου 15 παρ. 1, 2 εδ. α΄ και 5 του Π.Κ. της ΕΠΟ, στο βαθμό που

ο
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προβλέπουν, ανεξαρτήτως της βαρύτητας των πειθαρχικών παραβάσεων, την
επιβολή των ανωτέρω ελαχίστων ορίων των επιβλητέων χρηματικών ποινών, που
κρίνονται αρκετά υψηλά για τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες,
παραβιάζουν 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. Από τα παραπάνω, επομένως, προκύπτει ότι το παρόν Πρωτοβάθμιο
Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο έχει την ευχέρεια, με βάση την αρχή της
αναλογικότητας, να μην τηρήσει τα ανωτέρω ελάχιστα όρια των επιβλητέων
χρηματικών ποινών, που είναι βαρύτατα και εξοντωτικά για την πειθαρχικώς
ελεγχόμενη ΠΑΕ, κρίνοντας τελικά ότι και μικρότερη από το ελάχιστο προβλεπόμενο
όριο χρηματική ποινή είναι αναγκαία, πρόσφορη, κατάλληλη και ευρισκόμενη σε
αναλογία με τη βαρύτητα ενός εκάστου εκ των ανωτέρω πειθαρχικών αδικημάτων
και, επιπλέον, ότι επιτυγχάνεται τοιουτοτρόπως ο ίδιος σκοπός με αυτόν που
επιδιώκουν οι προρρηθείσες διατάξεις του Π.Κ. της ΕΠΟ. Την ως άνω θεμελιώδη
αρχή δύναται να εφαρμόσει ο πειθαρχικός δικαστής ακόμα και σε περίπτωση
τέλεσης πειθαρχικού αδικήματος καθ΄ υποτροπή, όταν κρίνει ότι ο διπλασιασμός ή η
επαύξηση της επιβλητέας κατά περίπτωση ποινής καθιστά αυτήν δυσανάλογα
επαχθή σε σχέση με τη βαρύτητα της παράβασης με αποτέλεσμα η ποινή να
υπερακοντίζει τον επιδιωκόμενο σκοπό και να οδηγεί σε ανεπιεική αποτελέσματα για
την πειθαρχικώς ελεγχόμενη ΠΑΕ. Στην υπό κρίση υπόθεση, από το φύλλο αγώνα,
την έκθεση του παρατηρητή του αγώνα, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας και
γενικότερα από τα διαμειφθέντα κατά την ακροαματική διαδικασία αποδείχθηκαν τα
εξής :Στις 22.09.2015 και ώρα 20:30 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ διεξήχθη στο γήπεδο της πόλης της
Ξάνθης ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ - ΠΑΕ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 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 68΄λεπτό του αγώνα
φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα Δ, εκφώνησαν εν χορώ δύο φορές, κατά
ποδοσφαιριστή της γηπεδούχου ομάδας, το υβριστικό σύνθημα : «ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΤΑΝΑ
ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ Η ΜΑΝΑ».2) Στην έναρξη του αγώνα, στο 1΄, 22΄ και 43΄λεπτό,
φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα Δ, άναψαν συνολικά δεκαοκτώ (18)
πυρσούς και ένα (1) καπνογόνο. Η ως άνω πειθαρχικά ελεγχόμενη πράξη τελέστηκε
καθ΄υποτροπή. 3) Κατά την αποχώρηση των φιλάθλων της εγκαλουμένης από τη

θύρα Δ, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν δεκαπέντε (15) σπασμένα καθίσματα. Η
εγκαλουμένη δεν αμφισβητεί ειδικώς τις υπό στοιχεία 1 και 3 πειθαρχικές
παραβάσεις. Αναφορικά δε με την υπό στοιχείο 2 ελεγχόμενη παράβαση αρνείται την
αντικειμενική της ευθύνη ισχυριζόμενη ότι οι φίλαθλοι που προέβησαν στην εν λόγω
παράβαση πήγαν μόνοι τους στο γήπεδό. Ωστόσο, ο ανωτέρω ισχυρισμός της
εγκαλουμένης αλυσιτελώς προβάλλεται και σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί στην
άρση της αντικειμενικής της ευθύνης της εγκαλουμένης για την προεκτεθείσα απρεπή
συμπεριφορά των φιλάθλων της, καθόσον στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα
μνημονεύεται ρητά, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη, ότι στη
θύρα Δ΄ του γηπέδου τοποθετήθηκαν με εντολή της αστυνομίας 700 περίπου
φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι προσήλθαν μεμονωμένα στο γήπεδο.
Κατ΄ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει στην εγκαλούμενη ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ να
επιβληθούν οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, για τις ανωτέρω πειθαρχικές
παραβάσεις, για τις οποίες έγινε δεκτό ότι αυτή φέρει αντικειμενική ευθύνη και πιο
συγκεκριμένα : α) χρηματική ποινή χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη, β)
χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 2η πράξη την οποία τέλεσε
καθ’ υποτροπή και γ) χρηματική ποινή τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για την
3η πράξη. Τέλος, πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 4 του Π.Κ. της
ΕΠΟ, να καθορισθεί συνολική χρηματική ποινή ποσού (4.000 + 1500 + 500) έξι
χιλιάδων (6.000,00) ευρώ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ με παρούσα την εγκαλουμένη.
ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν, με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 292/24.09.2015 κλήση προς απολογία, πειθαρχικές παραβάσεις.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ : α) την χρηματική ποινή των χιλίων
(1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη, β) την χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων
(3.000,00) ευρώ για την 2η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπή και γ) την
χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για την 3η πράξη.
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ποσού έξι (6.000) χιλιάδων ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή
του, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

