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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 τη
Γραμματέα, Αικατερίνη Κούκη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, τη 16η Νοεμβρίου 2017 και
ώρα 16:30, εξ αναβολής από την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 10ης-112017, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 395/08-112017 κλήση προς απολογία κατά της Π.Α.Ε. ΑΕΚ, για παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ περ. β΄, 3 περ. α΄ και στ΄, 4 περ. β΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και
κατά

την

εκδίκασή

της,

παραστάθηκε

ενώπιον

του

Πρωτοβάθμιου

Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League Eλλάδα ο Α΄
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της
εγκαλούμενης Π.Α.Ε. Μηνά Λυσάνδρου μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου
της, Ελευθερίας Ρίζου (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 10215), η οποία ανέπτυξε προφορικώς
τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα
πρακτικά της παρούσας πειθαρχικής δίκης, καθώς και στο έγγραφο
υπόμνημα, το οποίο κατέθεσε.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Πειθαρχικού
Κώδικα της Ε.Π.Ο., «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

αξιωματούχους ομάδας ή αγώνα ή φιλάθλους, τη μνήμη τεθνεώτων ή έχουν
απρεπή και υβριστικό περιεχόμενο για οποιοδήποτε πρόσωπο, τότε
επιβάλλεται χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) έως δέκα πέντε
χιλιάδες ευρώ (15.000) σε κάθε περίπτωση, πλην της χρησιμοποίησης
δεικτών λέιζερ οπότε επιβάλλεται χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες ευρώ
(5.000) έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000) και περαιτέρω ακολουθείται η εξής
διαδικασία:

α) Πριν την έναρξη, ο παρατηρητής του αγώνα κάνει

προειδοποίηση-έκκληση,

μέσω

των

μεγαφώνων

να

σταματήσουν

τα

συνθήματα ή οι φράσεις που έχουν αναγραφεί, με παράλληλη επισήμανση των
βαρύτατων ποινών που θα υποστεί η ομάδα τους. Το ίδιο θα πράξει ο
παρατηρητής αν τα περιστατικά αυτά, όπως και η στόχευση ποδοσφαιριστών
ακτίνες λέιζερ, λάβουν χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα. β) Εφόσον, παρά
τις προειδοποιήσεις, συνεχίζονται

κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά

οποιοδήποτε τρόπο οι ανωτέρω παραβάσεις, τότε ο διαιτητής είναι
υποχρεωμένος να σημειώσει στο Φύλλο Αγώνα τις παραβάσεις αυτές και τον
χρόνο που διαπράχθηκαν. Το επιλαμβανόμενο για την άσκηση της
πειθαρχικής δίωξης κατά των υπαιτίων δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει
χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000). …». 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, ενώ σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της
ιδίας ως άνω διατάξεως, «σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω
περιπτώσεων α΄ έως ε΄, σε επόμενο αγώνα της ομάδας στην ίδια αγωνιστική
περίοδο, οι επιβληθείσες ποινές διπλασιάζονται.». III. Εξάλλου, με τις
διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 περ. α΄ και β΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της
Ε.Π.Ο., όπως αυτός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε με την
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υπ’ αριθμ. 1 απόφαση στη συνεδρίαση (με αριθμό 27) της 30 ης-06-2017 της
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Π.Ο., υπό τον τίτλο «Είσοδος
οπαδών στον αγωνιστικό

χώρο», προβλέπονται τα ακόλουθα, ήτοι : «Η

είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, πριν την έναρξη, κατά
την διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές
ποινές: α) Χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εκατό χιλιάδων
ευρώ (100.000), εφόσον η είσοδος των οπαδών δεν συνδέεται με βιαιοπραγίες
κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας. β) Εάν η είσοδος των οπαδών
συνδέεται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας, χρηματική
ποινή πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) έως διακοσίων πενήντα χιλιάδων
ευρώ (250.000) και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές δύο (2) έως
τέσσερις (4) αγωνιστικές και επιπρόσθετα ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών.
Ο αγώνας που δεν άρχισε ή διακόπηκε οριστικά κατακυρώνεται υπέρ της
ανυπαίτιας ομάδας και από την υπαίτια ομάδα αφαιρούνται τρείς (3) βαθμοί
από

τον

βαθμολογικό

πίνακα.».

Ακολούθως,

μετά

την

έναρξη

του

Πρωταθλήματος της Super League Ελλάδα της αγωνιστικής περιόδου 20172018, που έλαβε χώρα κατά την ημερομηνία της 19 ης-08-2017, οι ως άνω
διατάξεις τροποποιήθηκαν, κωδικοποιήθηκαν στον Πειθαρχικό Κώδικα της
Ε.Π.Ο. και εγκρίθηκαν, με την υπ’ αριθμ. 1 απόφαση της Επιτροπής
Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο., κατά την υπ’ αριθμ. 1 συνεδρίασή της, της
24ης-08-2017. Οι εν λόγω, δε, τροποποιηθείσες διατάξεις, υπό τον τίτλο πλέον
«Είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Επεισόδια στον εν γένει χώρο του
γηπέδου», έχουν ως ακολούθως, ήτοι : «Η είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό
χώρο του γηπέδου, πριν την έναρξη, κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη του
αγώνα, όπως και η δημιουργία επεισοδίων στα αποδυτήρια, στις κερκίδες ή
στον εν γένει χώρο του γηπέδου επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: α)
Χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εκατό χιλιάδων ευρώ
(100.000), εφόσον η είσοδος των οπαδών ή τα επεισόδια δεν συνδέονται με
βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας. β) Εάν η είσοδος των
οπαδών στον αγωνιστικό χώρο ή τα επεισόδια στους λοιπούς χώρους του
γηπέδου κατά τα ανωτέρω, συνδέονται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή
φθορές ιδιοκτησίας, χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) έως

διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000) και ποινή διεξαγωγής αγώνων
χωρίς θεατές δύο (2) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές και επιπρόσθετα ποινή
αφαίρεσης τριών (3) βαθμών. Ο αγώνας που δεν άρχισε ή διακόπηκε οριστικά
κατακυρώνεται υπέρ της ανυπαίτιας ομάδας και από την υπαίτια ομάδα
αφαιρούνται τρείς (3) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα.». Επιπλέον,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 περ. ζ΄ του από 30-06-2017
κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ε.Π.Ο., όπως ισχύει μετά την έγκριση της
τροποποιήσεώς του με την υπ’ αριθμ. 369/2017 διαταγή του Ειρηνοδίκου
Αθηνών, «Η εκτελεστική Επιτροπή … ζ. θα συντάσσει κανονισμούς που
διέπουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την οργάνωση των διοργανώσεων
της Ε.Π.Ο. και θα διασφαλίζει την εφαρμογή τους. Μόνο οι κανονισμοί των
διοργανώσεων δεν δύνανται να τροποποιηθούν από την έναρξη των
πρωταθλημάτων και μέχρι τη λήξη τους και την επικύρωση των βαθμολογικών
πινάκων. Τυχόν τροποποιήσεις ισχύουν, επί ποινή εκπτώσεως των μελών της
Ε.Ε., από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Κατ’ εξαίρεση, τροποποιήσεις
αναγκαστικού χαρακτήρα που αφορούν αποφάσεις των FIFA/UEFA ισχύουν
από την οριζόμενη από αυτές ημερομηνία θέσης σε ισχύ. …». Από τις
ανωτέρω παρατιθέμενες διατάξεις, προκύπτει ότι, κατά την τροποποίηση,
κωδικοποίηση και έγκριση του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. από την
Προσωρινώς Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Π.Ο., κατά την ημερομηνία της 30 ης06-2017, δεν τυποποιήθηκε ως πειθαρχικό παράπτωμα είτε στις διατάξεις του
άρθρου 15 παρ. 4, είτε σε οιεσδήποτε άλλες διατάξεις του ως άνω
Πειθαρχικού

Κώδικα,

η

πρόκληση

επεισοδίων

από

φιλάθλους

των

ποδοσφαιρικών ομάδων στα αποδυτήρια, στις κερκίδες ή στον εν γένει χώρο
του γηπέδου. Η εν λόγω, δε, παράλειψη της Προσωρινώς Διοικούσας
Επιτροπής της Ε.Π.Ο. να απαξιολογήσει, ως πειθαρχική παράβαση, και την
πρόκληση τέτοιων επεισοδίων και εντεύθεν να προβλέψει συναφώς
συγκεκριμένες πειθαρχικές κυρώσεις στον Πειθαρχικό Κώδικα, που ενέκρινε
την 30η-06-2017, οφείλεται αναντίρρητα σε πρόδηλη παραδρομή αυτής.
Άλλωστε, εάν η βούληση του πειθαρχικού νομοθέτη ήταν να μην τιμωρείται
ως πειθαρχική παράβαση η πρόκληση από φιλάθλους των ομάδων
επεισοδίων στα αποδυτήρια, στις κερκίδες ή στον εν γένει χώρο του γηπέδου,
αλλά μόνον η είσοδος των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, τότε δεν θα
προβλέπονταν επί σειρά ετών στους προϊσχύσαντες Πειθαρχικούς Κώδικες
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της Ε.Π.Ο., ως πειθαρχικά παραπτώματα, η πρόκληση μεμονωμένων και
εκτεταμένων επεισοδίων, πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή/και μετά τη λήξη
των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, πλην άλλων, και στον εν γένει χώρο του
γηπέδου, στις κερκίδες, καθώς και στα αποδυτήρια (πρβλ. άρθρο 15 παρ. 5
και 6 του από 30-06-2016 Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.). Μάλιστα, εάν ο
πειθαρχικός νομοθέτης δεν απέδιδε ιδιαίτερη απαξία στα εν λόγω πειθαρχικά
παραπτώματα, συνεπεία της προκλήσεως στο φίλαθλο κοινό και στην εν γένει
κοινή γνώμη αισθήματος έντονης απαξιώσεως και αποστροφής προς το
ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν θα προέβλεπε στους προϊσχύσαντες αυτούς
κωδικοποιημένους Πειθαρχικούς Κώδικες της Ε.Π.Ο. βαρύτατες πειθαρχικές
κυρώσεις. Το αναφυέν, δε, αυτό ακούσιο κενό στον εγκριθέντα, την 30η-062017, Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. επεχείρησε, λόγω του κατεπείγοντος και
ανεπίδεκτου αναβολής χαρακτήρα του, να καλύψει η Επιτροπή Εκτάκτων
Θεμάτων της Ε.Π.Ο. (βλ. και άρθρο 41 του ισχύοντος Κωδικοποιημένου
Καταστατικού της Ε.Π.Ο.), κατά τη συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε
την 24η-08-2017, οπότε και προέβλεψε ρητώς πλέον ως πειθαρχικό
παράπτωμα την πρόκληση από οπαδούς επεισοδίων, πριν την έναρξη, κατά
τη διάρκεια ή/και μετά τη λήξη του αγώνα, στα αποδυτήρια, στις κερκίδες και
στον εν γένει χώρο του γηπέδου. Η τροποποίηση, βέβαια, αυτή του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. έλαβε χώρα μετά την έναρξη του τρέχοντος
Πρωταθλήματος της Super League Ελλάδα της αγωνιστικής περιόδου 20172018, και ως εκ τούτου προσκρούει στη ρητή ως άνω διάταξη του άρθρου 35
περ. ζ΄ εδ. β΄ και γ΄ του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της
Ε.Π.Ο., σύμφωνα με την οποία οι κανονισμοί των διοργανώσεων (επομένως
και ο Πειθαρχικό Κώδικας της Ε.Π.Ο.) δε δύνανται να τροποποιηθούν από της
ενάρξεως των πρωταθλημάτων και μέχρι τη λήξη τους και την επικύρωση των
βαθμολογικών πινάκων, ενώ τυχόν γενόμενες τροποποιήσεις ισχύουν από
την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Επομένως, σύμφωνα με την προρρηθείσα
διάταξη του κωδικοποιημένου Καταστατικού τη Ε.Π.Ο., οι διατάξεις του
άρθρου

14

παρ.

4

του

Πειθαρχικού

Κώδικα

της

Ε.Π.Ο.,

όπως

η

τροποποιήθηκαν την 24 -08-2017 από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της
Ε.Π.Ο., ισχύουν για τα αντίστοιχα πειθαρχικά παραπτώματα που τυχόν

διαπραχθούν κατά την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ήτοι για το Πρωτάθλημα
της Super League Ελλάδα 2018-2019. Ωστόσο, με βάση τη σαφώς και
διαχρονικώς

εκπεφρασμένη

βούληση

του

πειθαρχικού

νομοθέτη

να

τιμωρείται, ως πειθαρχικό παράπτωμα και δη με βαρύτατες πειθαρχικές
κυρώσεις, και η πρόκληση από οπαδούς των ομάδων επεισοδίων στα
αποδυτήρια, στις κερκίδες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, και δεδομένης
της πρόδηλης ως άνω παραδρομής να προβλεφθεί ρητώς και το εν λόγω
πειθαρχικό παράπτωμα στον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. πριν την έναρξη
του τρέχοντος Πρωταθλήματος, θα πρέπει το κατά τα ως άνω διαπιστωθέν
ακούσιο κενό να πληρωθεί δια της αναλόγου πλέον εφαρμογής των
διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., όπως
τροποποιήθηκαν την 24η-08-2017 με την υπ’ αριθμ. 1 απόφαση της
Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο. Η εν λόγω, δε, ανάλογη εφαρμογή
από το παρόν δικαιοδοτικό όργανο των διατάξεων αυτών, η ισχύς των οποίων
άρχεται από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, δεν προσκρούει εν
προκειμένω στη διάταξη του άρθρου 41 περ. ζ΄ του κωδικοποιημένου
Καταστατικού της Ε.Π.Ο., καθώς σκοπός της τελευταίας αυτής διατάξεως είναι
η διασφάλιση ιδίων όρων, προϋποθέσεων και κριτηρίων συμμετοχής και
οργανώσεως των διοργανώσεων της Ε.Π.Ο., καθώς και ιδίων πειθαρχικών
κανόνων, που ισχύουν, χωρίς αποκλίσεις και τροποποιήσεις, για όλες τις
συμμετέχουσες στις διοργανώσεις της Ε.Π.Ο. Π.Α.Ε., ώστε να μην
προκαλείται

αιφνιδιασμός

καταστρατηγήσεων

του

στις

τελευταίες,

υφιστάμενου

δια

πειθαρχικού

τυχόν
δικαίου,

γενόμενων
και

να

εξασφαλίζεται τοιουτοτρόπως ίση πειθαρχική μεταχείριση έναντι αυτών.
Μάλιστα, η ανάλογη εν προκειμένω εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15
παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., μετά την τροποποίησή τους την
24η-08-2017, δεν άγει σε αιφνιδιασμό των συμμετεχουσών στη διοργάνωση
του Πρωταθλήματος της Super League Ελλάδα της αγωνιστικής περιόδου
2017-2018 Π.Α.Ε., ούτε κατατείνει σε άνιση μεταχείρισή τους, κατά τη διάρκεια
της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δοθέντος ότι από της ενάρξεως του
Πρωταθλήματος, κατά την ημερομηνία της 19ης-08-2017 και μέχρι την 24η-082017 δεν ήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Πρωτοβάθμιου
Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League Ελλάδα οιοδήποτε
βιοτικό συμβάν, εμπίπτον στην έννοια των προκληθέντων από οπαδούς
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επεισοδίων στα αποδυτήρια, στις κερκίδες ή/και στον εν γένει χώρο του
γηπέδου, και, επομένως, δεν κρίθηκε ατιμώρητο ορισμένο τέτοιου είδους
πειθαρχικώς αξιόλογο περιστατικό, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.
4 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., ως ίσχυσαν μετά την τροποποίησή
τους την 30η-06-2017 και πριν την αντικατάστασή τους την 24η-08-2017.
Άλλωστε, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, το πρώτον,
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 395/08-11-2017 κλήση προς απολογία του ημετέρου
δικαιοδοτικού οργάνου, ασκήθηκε σε βάρος της εγκαλούμενης Π.Α.Ε.
πειθαρχική δίωξη για την πρόκληση επεισοδίων από τους οπαδούς της στις
κερκίδες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, με βάση τη διάταξη του άρθρου
15 παρ. 4 περ. β΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., όπως αντικαταστάθηκε
την 24η-08-2017. Συνακόλουθα, σε περίπτωση προκλήσεως από οπαδούς
ομάδων επεισοδίων στα αποδυτήρια, στις κερκίδες και στον εν γένει χώρο του
γηπέδου, το συναφώς προκληθέν περιστατικό δεν πρέπει να κρίνεται
ατιμώρητο, ως μη εμπίπτον σε οιαδήποτε διάταξη του από 30-06-2017
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., αλλά να απαξιολογείται και να τιμωρείται με
βάση τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., ως ισχύουν για την ερχόμενη αγωνιστική
περίοδο, μετά την τροποποίησή τους από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων
της Ε.Π.Ο., κατά την ημερομηνία της 24ης-08-2017. Τέλος, επισημαίνεται πως
το κατά τα ως άνω διαπιστωθέν ακούσιο κενό δεν κρίνεται σκόπιμο να
πληρωθεί, δια της αναβιώσεως των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 5 και 6
του προϊσχύσαντος Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., όπως είχε τροποποιηθεί,
κωδικοποιηθεί και εγκριθεί στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Ε.Π.Ο. της 30ης-06-2016, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της εκδικάσεως του
προβλεπόμενου

τότε

πειθαρχικού

παραπτώματος

των

εκτεταμένων

επεισοδίων (άρθρο 15 παρ. 6 Π.Κ της Ε.Π.Ο.), απαιτείτο ως πρόσθετη
προϋπόθεση, η άσκηση συναφώς πειθαρχικής διώξεως από τον Υπεύθυνο
Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων (άρθρα 15 παρ. 6 περ. στ΄
και 35 παρ. 2 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), που δεν προβλέπεται πλέον. ΙV. Τέλος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 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. 4. Η εντός έδρας ομοσπονδία ή εντός έδρα 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. …».
Στην προκείμενη περίπτωση, από το από 05-11-2017 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, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2247/17/2239126 από 07-11-2017 αναφορά
συμβάντων

του

Τμήματος

Γενικής

Αστυνομεύσεως της

Διευθύνσεως

Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος
της πειθαρχικώς εγκαλουμένης, Νικολάου Σμπαρούνη του Γεωργίου, που
εξετάσθηκε

νομίμως

στο

ακροατήριο

του

παρόντος

πρωτοβάθμιου

δικαιοδοτικού οργάνου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα
πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεώς του, τις υπ’ αριθμ. 59.652/09-11-2017,
59.653/09-11-2017,

59.654/09-11-2017

και

59.655/09-11-2017

ένορκες
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βεβαιώσεις των μαρτύρων της πειθαρχικώς εγκαλουμένης,

Νικολάου

Γιαννακάκη του Χρήστου, Χρήστου Γιαννακόπουλου του Βασιλείου, Νικολάου
Καραούζα του Χρήστου και Δημητρίου Παπαναγιώτου του Δημητρίου
αντιστοίχως, οι οποίες δόθηκαν ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών,
Στυλιανής Χαραλάμπους Δημητρέλλου, όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τα
οποία επικαλείται και προσκομίζει η πειθαρχικώς εγκαλουμένη, μεταξύ των
οποίων συγκαταλέγονται οι επισκοπούμενες φωτογραφίες, το αντίγραφο του
«Σχεδίου “εξ εκτελέσεως” As Built-Γενική διάταξη-masterplan», στο οποίο
απεικονίζεται το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.), καθώς
οπτικοακουστικό

υλικό

(usb-stick)

της

επίμαχης

ποδοσφαιρικής

αναμετρήσεως, σε συνδυασμό και με τα διαμειφθέντα κατά την επ’
ακροατηρίω διαδικασία, αλλά και τους ισχυρισμούς της πειθαρχικώς
εγκαλουμένης, που διαλαμβάνονται στο από 16-11-2017 έγγραφο υπόμνημα,
που αυτή ενεχείρισε ενώπιον του παρόντος δικαιοδοτικού οργάνου,
αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Την 05η-11-2017 και
ώρα 19:45, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος
Super League Ελλάδα της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, διεξήχθη στην
Αθήνα, στο γήπεδο «Ο.Α.Κ.Α.», ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των
ομάδων Π.Α.Ε. ΑΕΚ - Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, με γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης
από τις δύο διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε. Πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της
διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβησαν, σύμφωνα με το
φύλλο αγώνος που συνέταξε ο διαιτητής, την έκθεση που συνέταξε ο
παρατηρητής του αγώνα και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2247/17/2239126 από 0711-2017 αναφορά συμβάντων του Τμήματος Γενικής Αστυνομεύσεως της
Διευθύνσεως Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, τα εξής πειθαρχικώς
αξιόλογα και ελεγχόμενα περιστατικά, και δη : 1) Στο 51΄ λεπτό του αγώνα,
φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 35 έκαναν χρήση δείκτη λέιζερ,
πράσινου χρώματος, μολονότι τούτο απαγορεύεται ρητώς, στοχεύοντας τον
τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας, με αποτέλεσμα να γίνουν οι
απαραίτητες συστάσεις από τα μεγάφωνα του γηπέδου, προκειμένου να
σταματήσει η χρήση λέιζερ από τους φιλάθλους της εγκαλουμένης. Παρά,
όμως, τις γενόμενες προειδοποιήσεις από τα μεγάφωνα του γηπέδου, κατόπιν

σχετικών συστάσεων του διαιτητή και του παρατηρητή του αγώνα, οι φίλαθλοι
της εγκαλουμένης εξακολούθησαν να κάνουν χρήση δείκτη λέιζερ, με
στόχευση ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης Π.Α.Ε. Ειδικότερα, στο 91΄
λεπτό του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 35 προέβησαν εκ
νέου σε χρήση δείκτη λέιζερ, στοχεύοντας τον αποβληθέντα ποδοσφαιριστή
της φιλοξενούμενης ομάδας, BISESWAR DIEGO MARVIN, με αριθμό
φανέλας 21. 2) Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι στο 24΄ λεπτό του αγώνα,
φίλαθλοι της εγκαλουμένης εκφώνησαν εν χορώ το ακόλουθο υβριστικό
σύνθημα σε βάρος του διαιτητή του αγώνα, ήτοι : «ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΙΕ
ΑΡΕΤΟΠΟΥΛΕ». 3) Κατά, δε, το 25΄ λεπτό του αγώνα, φίλαθλοι της
εγκαλουμένης από τη θύρα 35, προέβησαν στην αφή δύο (2) πυρσών, τους
οποίους ακολούθως έριψαν στην τάφρο του γηπέδου, χωρίς, όμως,
περαιτέρω συνέπειες. Τα ριφθέντα αυτά αντικείμενα, παρά την εγγενή
επικινδυνότητά τους, ως εύφλεκτων υλικών, 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 προσωρινή διακοπή του αγώνα. Στο σημείο, δε,
αυτό, επισημαίνεται ότι η εγκαλουμένη ουδόλως αμφισβητεί τις ανωτέρω
αποδιδόμενες

σε

αυτήν

πειθαρχικές

παραβάσεις,

αλλά

αντιθέτως

συνομολογεί αυτές, ως βιοτικά συμβάντα. 4) Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι
πριν την έναρξη του αγώνα, κατά την είσοδο των διαγωνιζόμενων ομάδων
στον αγωνιστικό χώρο, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 35
ανήρτησαν πανό με το ακόλουθο υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος της
φιλοξενούμενης ομάδας, ήτοι : «ΣΤΗΝ ΞΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΠΑΝΤΑ
ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ». Η πειθαρχικώς, δε, εγκαλουμένη συνομολογεί την
ανάρτηση του εν λόγω πανό, με το προπαρατεθέν περιεχόμενο. Ωστόσο,
ισχυρίζεται ότι το ως άνω περιεχόμενό του δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως
υβριστικό, καθώς δεν περιέχει ορισμένη λέξη, η οποία, έστω και με την
ευρύτερη δυνατή ερμηνεία, να οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρόκειται για
σύνθημα-έκφραση

υβριστικού

χαρακτήρα.

Ο

προκείμενος

αρνητικός

ισχυρισμός της εγκαλουμένης τυγχάνει απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος,
διότι από τη διατύπωση του περιεχομένου του επίμαχου πανό και τη
χρησιμοποιούμενη σε αυτό φρασεολογία δεν καταλείπεται οιαδήποτε
αμφιβολία, περί του προδήλως υβριστικού, απρεπούς και ανάρμοστου
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χαρακτήρα του, που ενδεικνύει και την καταφρονητική διάθεση των φιλάθλων
της εγκαλουμένης σε βάρος της φιλοξενούμενης ποδοσφαιρικής ομάδας. 5)
Εξάλλου, από το σύνολο του προμνησθέντος ως άνω αποδεικτικού υλικού,
αποδεικνύεται ότι, κατά την ίδια ως άνω ημεροχρονολογία της 05ης-11-2017
και τρεις (3) περίπου ώρες πριν την επίμαχη ποδοσφαιρική αναμέτρηση,
διεξήχθη στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού
Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ των Κ.Α.Ε. ΑΕΚ και
Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός, με αποτέλεσμα φίλαθλοι τόσο της Κ.Α.Ε. ΑΕΚ, όσο και
της εγκαλούμενης Π.Α.Ε. ΑΕΚ να έχουν προσέλθει για να παρακολουθήσουν
τους ανωτέρω αγώνες. Περί ώρα 19:00, μισή, δηλαδή, ώρα πριν την
προκαθορισμένη ώρα ενάρξεως της επίμαχης ποδοσφαιρικής αναμετρήσεως,
εβδομήντα (70) περίπου φίλαθλοι της Κ.Α.Ε. ΑΕΚ, που ευρίσκονταν
εξωτερικά του σημείου του προελέγχου Π-35 του Κεντρικού Σταδίου του
Ο.Α.Κ.Α., και προέρχονταν από το κλειστό γυμναστήριο του Ο.Α.Κ.Α., όπου
είχαν ήδη παρακολουθήσει τον προηγηθέντα αγώνα μπάσκετ της ομάδας
τους,

μολονότι

στερούνταν

εισιτηρίου,

επεχείρησαν

να

εισέλθουν

ομαδοποιημένα εντός του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., όπου θα
διεξαγόταν ο ανωτέρω ποδοσφαιρικός αγώνας, δημιουργώντας ένταση με τις
αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εκτελούσαν εκεί υπηρεσία και τη διμοιρία,
που ευρισκόταν στο σημείο αυτό. Προς συνδρομή, δε, των ευρισκόμενων
στον εν λόγω χώρο αστυνομικών δυνάμεων, ήτοι εκτός του προελέγχου της
θύρας Π-35 του Κεντρικού Σταδίου, προσέτρεξαν επιπλέον διμοιρίες, οι
οποίες δέχθηκαν και αυτές επίθεση από τους ανωτέρω φιλάθλους, που
εκτόξευσαν εναντίον τους πέτρες, ξύλα και διάφορα άλλα αντικείμενα.
Ακολούθως, οι αστυνομικές δυνάμεις, προβαίνοντας στην αναγκαία χρήση
μίας (1) χειροβομβίδας κρότου-λάμψης κατάφεραν να απωθήσουν τους εν
λόγω φιλάθλους, που στερούνταν εισιτηρίου, προς το κλειστό Γυμναστήριο
του Ο.Α.Κ.Α. Ταυτόχρονα, εκατόν πενήντα (150) περίπου φίλαθλοι της
εγκαλούμενης Π.Α.Ε. ΑΕΚ, προερχόμενοι από τους χώρους των θυρών 1 και
35, εξήλθαν του προελέγχου Π-35 και ομαδοποιήθηκαν με τους στερούμενους
εισιτηρίου ανωτέρω φιλάθλους της ΑΕΚ, κλιμακώνοντας την ένταση με τις
διμοιρίες, καθώς προέβησαν στην εκτόξευση σε βάρος των τελευταίων των

ιδίων ως άνω αντικειμένων (πέτρες, ξύλα κ.α.). Τότε, οι διμοιρίες των Μ.Α.Τ.,
προβαίνοντας στην αναγκαία χρήση δακρυγόνων μέσων και χειροβομβίδων
κρότου-λάμψης, κατάφεραν να απωθήσουν τους ανωτέρω οπαδούς, ενώ περί
ώρα 19:20, η κατάσταση ομαλοποιήθηκε πλήρως, χωρίς να σημειωθεί
οιοσδήποτε τραυματισμός αστυνομικών ή φιλάθλων και χωρίς να αναφερθούν
φθορές ξένης ιδιοκτησίας από το εν λόγω συμβάν. Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι
το προπεριγραφόμενο αυτό επεισόδιο, το οποίο προκλήθηκε από φιλάθλους
της εγκαλούμενης Π.Α.Ε., συνδεόταν με βιαιοπραγίες σε βάρος των ανωτέρω
αστυνομικών

δυνάμεων

και

αποτυπώνεται

στην

υπ’

αριθμ.

πρωτ.

2247/17/2239126 από 07-11-2017 αναφορά συμβάντων του Τμήματος
Γενικής Αστυνομεύσεως της Διευθύνσεως Αστυνομίας Βορειοανατολικής
Αττικής, εκτυλίχθηκε εκτός του εν γένει χώρου του γηπέδου, όπως αυτός
ορίζεται με τη διάταξη του άρθρου 1 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. και
την ταυτάριθμη διάταξη του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.)
Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, και συνίσταται στο
γήπεδο και στον περιβάλλοντα αυτού χώρο, που χρησιμοποιείται από την
ομάδα για τη στάθμευση αυτοκινήτων και/ή για την εκμετάλλευση εμπορικών
δικαιωμάτων. Πλέον συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι η Π.Α.Ε. ΑΕΚ
χρησιμοποιεί τα τελευταία έτη, ως έδρα της, την εγκατάσταση του Κεντρικού
Σταδίου, που ευρίσκεται στους χώρους του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
(Ο.Α.Κ.Α.), ήτοι ένα στάδιο, το οποίο ευρίσκεται εντός των χώρων ενός
τεράστιου αθλητικού συμπλέγματος εγκαταστάσεων (complex), εκτάσεως
περίπου 1.000 στρεμμάτων. Οι χώροι, δε, του Σταδίου, τους οποίους
χρησιμοποιεί η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. για τους εντός έδρας αγώνες της
αρχίζουν από το σημείο της περιφράξεως των προελέγχων, περιλαμβάνουν
τους χώρους γύρωθεν του αγωνιστικού χώρου και των κερκίδων, έως και τους
τρεις χώρους σταθμεύσεως μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Σπύρου Λούη.
Στους χώρους μεταξύ αφενός μεν της περιφράξεως των σημείων προελέγχου
και αφετέρου των θυρών που οδηγούν, μέσω της χρήσεως τουρνικέ ή του
συστήματος ακυρώσεως εισιτηρίων, προσδιορίζεται ο προοριζόμενος για
εμπορική χρήση και εκμετάλλευση εν γένει χώρος του γηπέδου. Στον χώρο,
δε, αυτόν ευρίσκονται η μπουτίκ της εγκαλούμενης Π.Α.Ε., η οποία λειτουργεί
κατά τις ημέρες των αγώνων, διαφημιστικές πινακίδες στις εισόδους των
θυρών, τα κυλικεία του γηπέδου, που εξυπηρετούν τους φιλάθλους του
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γηπέδου, οι είσοδοι των σουιτών των εμπορικών συνεργατών της Π.Α.Ε.
κ.λπ. Ως εκ τούτων, ο εν γένει χώρος του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α.,
όπου διεξήχθη και η επίμαχη ποδοσφαιρική αναμέτρηση, ξεκινάει από την
περίφραξη των σημείων προελέγχου του γηπέδου, ενώ δεν εκτείνεται πέραν
αυτής στους λοιπούς χώρους του συμπλέγματος των εγκαταστάσεων του
Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.). Εξάλλου, ενδεικτικό του
ως άνω καταφασθέντος τοπικού κριτηρίου, ως προς το σημείο ενάρξεως των
ορίων του εν γένει χώρου του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., αποτελεί και
το γεγονός πως ακόμη και η ιδιωτική εταιρεία φυλάξεως, την οποία
υποχρεούται εκ του Νόμου να προσλαμβάνει η εγκαλούμενη Π.Α.Ε., κατά τις
ημέρες των αγώνων, δύναται να αναπτύξει τις δυνάμεις της από το σημείο της
περιφράξεως του προελέγχου, ενώ έξωθεν του σημείου αυτού η αποκλειστική
δικαιοδοσία ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, δοθέντος ότι πρόκειται για τους
ευρύτερους χώρους του συμπλέγματος των εγκαταστάσεων (complex) του
Ο.Α.Κ.Α. και όχι για τους χώρους, που χρησιμοποιεί η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. για
τη διεξαγωγή των αγώνων της. Άπαντα, δε, τα ανωτέρω επιρρωνύονται ιδίως
από το αντίγραφο του «Σχεδίου “εξ εκτελέσεως” As Built-Γενική διάταξηmasterplan», το οποίο φέρει βεβαίωση, ως προς την ακρίβειά του, από τον
Τμηματάρχη Μελετών του Ο.Α.Κ.Α., Σάββα Μηνούδη, και στο οποίο
απεικονίζεται το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) και τα όρια
του εν γένει χώρου του Κεντρικού Σταδίου αυτού, από την υπ’ αριθμ. πρωτ.
2247/17/2162333 από 28-10-2017 Απόφαση του Διευθυντή της Διευθύνσεως
Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, τις επισκοπούμενες φωτογραφίες,
καθώς και από τις προαναφερθείσες ένορκες βεβαιώσεις, που επικαλείται και
προσκομίζει η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΑΕΚ. Εξάλλου, και ο Παρατηρητής του
αγώνα στη συνταγείσα συναφώς από αυτόν Έκθεση, κατέγραψε ότι «…
σημειώθηκαν συμπλοκές εκτός γηπέδου προς την πλευρά των οργανωμένων
οπαδών των Θυρών 1, 35, μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και της αστυνομίας»,
όπως χαρακτηριστικά πληροφορήθηκε από τον υπεύθυνο των μέτρων τάξεως
της Αστυνομίας, Κωνσταντίνο Βουτσελά, Ταξίαρχο, ενώ ο διαιτητής δεν
κατέγραψε κάτι σχετικό, ως προς το εν λόγω συμβάν, στο φύλλο αγώνος, που
αυτός συνέταξε, εκτός από την καθυστέρηση ενάρξεως του αγώνα για χρονικό

διάστημα δεκαπέντε (15) λεπτών, συνεπεία της αποπνικτικής ατμόσφαιρας
από την προηγούμενη ρίψη δακρυγόνων. Συνακόλουθα, αποδεικνύεται ότι η
εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΑΕΚ δεν φέρει αντικειμενική πειθαρχική ευθύνη, για την
παραβατική συμπεριφορά των φιλάθλων της, η οποία έλαβε χώρα εκτός του
εν γένει χώρου του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., και δη για το προεκτεθέν
συμβάν, το οποίο εκτυλίχθηκε στους εν γένει χώρους του συμπλέγματος των
εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, πέραν του
σημείου της περιφράξεως του προελέγχου Π-35, ενώ επισημαίνεται ότι το εν
λόγω επεισόδιο, το οποίο συνδεόταν με βιαιοπραγίες σε βάρος των
αστυνομικών δυνάμεων, εκφεύγει σαφώς της πειθαρχικής δικαιοδοσίας και
ελέγχου του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της
Super League Ελλάδα, όπως αυτή προσδιορίζεται από το υφιστάμενο
πειθαρχικό δίκαιο της Ε.Π.Ο., η δε διερεύνησή του άπτεται της δικαιοδοσίας
των αρμοδίων προς τούτο Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών. Επομένως,
δεκτού γενομένου του επικουρικώς προβληθέντος συναφώς ισχυρισμού της
εγκαλούμενης Π.Α.Ε. ΑΕΚ, θα πρέπει να απαλλαγεί της αποδιδόμενης σε
αυτήν πειθαρχικής κατηγορίας της προκλήσεως από οπαδούς της επεισοδίων
στον εν γένει χώρο του γηπέδου, τα οποία συνδέονταν με βιαιοπραγίες κατά
προσώπων και φθορές ξένης ιδιοκτησίας (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3,
4 και 15 παρ. 4 περ. β΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.). Περαιτέρω,
όμως, αποδεικνύεται ότι, μετά την καταστολή από τις αστυνομικές δυνάμεις
της προπεριγραφόμενης σε βάρος τους βίαιης επιθέσεως από οπαδούς της
Π.Α.Ε. ΑΕΚ εκτός του εν γένει χώρου του γηπέδου, εισήλθε εντός της θύρας
35 του γηπέδου μία διμοιρία των Μ.Α.Τ., προκειμένου να προβεί σε
συλλήψεις των εμπλεκόμενων φιλάθλων της εγκαλουμένης, με αποτέλεσμα
να προκληθεί αναπόφευκτα αναστάτωση και ένταση στις κερκίδες του
γηπέδου, να διακοπεί η προθέρμανση των ποδοσφαιριστών και των
διαιτητών, αλλά και να καθυστερήσει η προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα
για χρονικό διάστημα περίπου δεκαπέντε (15΄) λεπτών, προκειμένου αφενός
μεν να αποκατασταθεί η τάξη και αφετέρου να καθαρίσει η αποπνικτική
ατμόσφαιρα από την προηγούμενη χρήση δακρυγόνων από τις αστυνομικές
δυνάμεις. Όπως, δε, προκύπτει από τις οικείες αναφορές του Τμήματος
Γενικής Αστυνόμευσης της Διευθύνσεως Αστυνομίας Βορειοανατολικής
Αττικής, δεν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις, παρά μόνον προσαγωγές στο
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Α.Τ. του Ο.Α.Κ.Α. δέκα (10) ατόμων, που στερούνταν εισιτηρίου, προκειμένου
να εξακριβωθεί η δικαστική τους ταυτότητα, ενώ τα άτομα αυτά αφέθησαν
ακολούθως ελεύθερα, καθώς ουδέν προέκυψε σε βάρος τους. Επιπλέον, δεν
προκύπτει από οιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της δικογραφίας ότι, κατά την
είσοδο της ως άνω διμοιρίας των Μ.Α.Τ. στη θύρα των οργανωμένων
οπαδών της Π.Α.Ε. ΑΕΚ και κατά τον διενεργηθέντα έλεγχό τους,
εκτυλίχθηκαν βίαια επεισόδια, από τα οποία να προέκυψε η σωματική βλάβη
κάποιου προσώπου, ή φθορές ξένης ιδιοκτησίας.

Το εν λόγω, όμως,

περιστατικό αποτελεί επεισόδιο πριν την έναρξη του αγώνα στις κερκίδες του
γηπέδου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 4 περ α΄ του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. Ειδικότερα, το εν λόγω συμβάν συνδέεται
αιτιωδώς και αποτελεί απότοκο συνέπεια της προπεριγραφείσης παραβατικής
συμπεριφοράς των φιλάθλων της εγκαλούμενης Π.Α.Ε., ενώ αδιαμφισβήτητα
διατάραξε την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και δη την έναρξή του κατά την
προγραμματισμένη

σχετικώς

ώρα.

Καθίσταται,

δε,

αυτόδηλο

ότι

οι

αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στις κερκίδες της θύρας 35 και επεχείρησαν
να προβούν σε συλλήψεις οπαδών της εγκαλούμενης Π.Α.Ε., οι οποίοι είχαν
προηγουμένως εξέλθει από τις κερκίδες αυτές του σταδίου, προκειμένου να
συνδράμουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, τους στερούμενους
εισιτηρίου φιλάθλους της εγκαλουμένης Π.Α.Ε. και, τελικώς, ενεπλάκησαν στις
βίαιες ως άνω συγκρούσεις με τις εκτός του εν γένει χώρου του γηπέδου
ευρισκόμενες διμοιρίες των Μ.Α.Τ. Έτερος, δε, λόγος που να δικαιολογεί την
είσοδο και τον έλεγχο της διμοιρίας των Μ.Α.Τ. στις κερκίδες των
οργανωμένων της εγκαλούμενης Π.Α.Ε., προκειμένου να προβεί σε
συλλήψεις, δεν προκύπτει από οιοδήποτε στοιχείο της δικογραφίας. Ούτε, δε,
μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα πως οι αρμόδιες Αστυνομικές Δυνάμεις
αποφάσισαν να προβούν αυτοβούλως, άνευ οιασδήποτε προηγηθείσης αιτίας
ή αφορμής, σε έλεγχο των φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΑΕΚ στις κερκίδες της θύρας
35, που προορίζεται για τους οργανωμένους οπαδούς της. Επομένως, για το
προκληθέν αυτό επεισόδιο από τους οπαδούς της εγκαλούμενης Π.Α.Ε., που
έλαβε χώρα στις κερκίδες του γηπέδου, χωρίς να συνδέεται με βιαιοπραγίες
κατά προσώπων ή φθορές ξένης ιδιοκτησίας, και το οποίο (επεισόδιο)

περιγράφεται, ως βιοτικό συμβάν στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 395/08-11-2017
κλήση προς απολογία σε βάρος της, η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΑΕΚ φέρει, κατ’
ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό (βλ. και άρθρα 7 παρ. 2 και 15 παρ. 2 εδ. β΄
του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο.),
αντικειμενική πειθαρχική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14
παρ. 1, 2, 3, 4 και 15 παρ. 4 περ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.,
όπως η τελευταία εξ αυτών των διατάξεων ισχύει μετά την τροποποίησή της
από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο., κατά την ημερομηνία της
24ης-08-2017, και εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλόγως. Εξάλλου, στο
σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι απορριπτέος ως αβάσιμος κρίνεται
ο κυρίως προβαλλόμενος ισχυρισμός της εγκαλουμένης, περί του ότι αφενός
μεν δεν προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Πειθαρχικού
Κώδικα της Ε.Π.Ο., ή από οιαδήποτε έτερη διάταξη του εν λόγω Κώδικα,
όπως αυτός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε την 30 η-06-2017
από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Π.Ο., το πειθαρχικό
παράπτωμα της προκλήσεως από οπαδούς επεισοδίων στα αποδυτήρια, στις
κερκίδες ή/και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, τα οποία συνδέονται ή μη με
βιαιοπραγίες κατά προσώπων και φθορές ξένης ιδιοκτησίας, και αφετέρου ότι
δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η προρρηθείσα διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., όπως τροποποιήθηκε την 24η-08-2017,
καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 41 περ. ζ΄ του Κωδικοποιημένου Καταστατικού
της Ε.Π.Ο., αυτή τυγχάνει εφαρμοστέα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Και τούτο, καθώς, σύμφωνα και με τα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στην υπό
στοιχείο ΙΙΙ νομική σκέψη της παρούσας, το υφιστάμενο ακούσιο κενό του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., ως προς την πειθαρχική μεταχείριση του
παραπτώματος της προκλήσεως επεισοδίων από οπαδούς στα αποδυτήρια,
στις κερκίδες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, χρήζει συμπληρώσεως, δια
της αναλόγου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 4 του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., όπως αυτό τροποποιήθηκε από την
Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο., την 24η-08-2017.
Κατ’ ακολουθίαν, επομένως, των ανωτέρω, θα πρέπει η εγκαλούμενη
να απαλλαγεί της αποδιδόμενης σε αυτήν πειθαρχικής παραβάσεως της
προκλήσεως από τους οπαδούς της επεισοδίων στον εν γένει χώρο του
γηπέδου, τα οποία συνδέονταν με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές
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ξένης ιδιοκτησίας (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 4 περ.
β΄, όπως η τελευταία εξ αυτών των διατάξεων ισχύει μετά την τροποποίησή
της από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο., κατά την ημερομηνία
της 24ης-08-2017, και δύναται να εφαρμοσθεί αναλόγως), ενώ περαιτέρω θα
πρέπει να καταφασθεί η αντικειμενική πειθαρχική ευθύνη της εγκαλούμενης
Π.Α.Ε. ΑΕΚ για τις ακόλουθες πειθαρχικές παραβάσεις και δη : 1) για την
παράβαση της χρησιμοποιήσεως από φιλάθλους της δεικτών λέιζερ με
στόχευση σε ποδοσφαιριστές ή διαιτητές ή αξιωματούχους του αγώνα, κατά
τη διάρκεια του αγώνα, η οποία εξακολούθησε και μετά τις γενόμενες
προειδοποιήσεις-εκκλήσεις του παρατηρητή του αγώνα από τα μεγάφωνα του
γηπέδου (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1 εδ. α΄ περ. α΄
και β΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), 2) για την παράβαση της
εκφωνήσεως συνθήματος με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο σε
βάρος του διαιτητή του αγώνα (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15
παρ. 1 εδ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), 3) για την παράβαση της
ρίψεως στην περιμετρική έκταση του αγωνιστικού χώρου εύφλεκτων
αντικειμένων και δη πυρσών, η οποία (ρίψη) δεν είχε ως συνέπεια την
προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ μέρους του διαιτητή (παράβαση άρθρων
14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 3 περ. α΄ και στ΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της
Ε.Π.Ο.), 4) για την παράβαση της αναρτήσεως πανό με υβριστικό και
προσβλητικό περιεχόμενο, σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας (παράβαση
άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1 εδ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της
Ε.Π.Ο.), και 5) για την κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό παράβαση της
προκλήσεως από οπαδούς της εγκαλουμένης επεισοδίου στις κερκίδες του
γηπέδου, χωρίς αυτό να συνδέεται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή με
φθορές ξένης ιδιοκτησίας (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 4
περ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., όπως η τελευταία εξ αυτών των
διατάξεων ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Επιτροπή Εκτάκτων
Θεμάτων της Ε.Π.Ο., κατά την ημερομηνία της 24 ης-08-2017, και εφαρμόζεται
εν προκειμένω αναλόγως). Μάλιστα, η τρίτη εκ των ανωτέρω αναφερόμενων
πειθαρχικών παραβάσεων τελέσθηκε από την εγκαλούμενη Π.Α.Ε. καθ’
υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για

όμοιες πράξεις σε δύο (2) προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας
αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 246/22-09-2017 και 253/29-092017

τελεσιδίκων

αποφάσεων

του

παρόντος

πειθαρχικού

οργάνου.

Περαιτέρω, θα πρέπει στην Π.Α.Ε. ΑΕΚ να επιβληθούν οι ακόλουθες
πειθαρχικές κυρώσεις, για τις ανωτέρω πράξεις, για τις οποίες φέρει αυτή
αντικειμενική πειθαρχική ευθύνη, και δη : 1) για την πρώτη εκ των ανωτέρω
πειθαρχικών πράξεων (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1
εδ. α΄ περ. α΄ και β΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), θα πρέπει να της
επιβληθεί η χρηματική ποινή των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, 2) για τη
δεύτερη εκ των ανωτέρω πειθαρχικών πράξεων (παράβαση άρθρων 14 παρ.
1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1 εδ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), θα πρέπει
να της επιβληθεί η χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, 3)
για την τρίτη εκ των ανωτέρω πειθαρχικών πράξεων (παράβαση άρθρων 14
παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 3 περ. α΄ και στ΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της
Ε.Π.Ο.), η οποία τελέσθηκε καθ’ υποτροπήν, θα πρέπει να της επιβληθεί η
χρηματική ποινή των τριάντα δύο χιλιάδων (32.000,00) ευρώ, δεδομένου του
προβλεπόμενου διπλασιασμού της πειθαρχικής κυρώσεως (χρηματική
ποινής, ύψους 16.000,00 ευρώ), που της επεβλήθη για όμοια πράξη, δυνάμει
της υπ’ αριθμ. 253/29-09-2017 τελεσίδικης αποφάσεως του ημετέρου
δικαιοδοτικού οργάνου, 4) για την τέταρτη εκ των ανωτέρω πειθαρχικών
πράξεων (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1 εδ. α΄ του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), θα πρέπει να της επιβληθεί η χρηματική
ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, και 5) για την πέμπτη εκ των
ανωτέρω πειθαρχικών πράξεων, κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό
(παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 4 περ. α΄ του Πειθαρχικού
Κώδικα της Ε.Π.Ο., όπως η τελευταία εξ αυτών των διατάξεων ισχύει μετά την
τροποποίησή της από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο., κατά την
ημερομηνία της 24ης-08-2017, και εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλόγως), θα
πρέπει να της επιβληθεί η χρηματική ποινή των τριάντα χιλιάδων (30.000,00)
ευρώ. Οι εν λόγω, δε, επιβαλλόμενες στην εγκαλουμένη πειθαρχικές
κυρώσεις

παρίστανται

ως

αναγκαίες,

πρόσφορες,

κατάλληλες

και

ευρισκόμενες σε αναλογία με τη βαρύτητα των πειθαρχικών αδικημάτων, για
τα οποία αυτή (εγκαλουμένη) φέρει αντικειμενική ευθύνη, δεδομένου, μάλιστα,
ότι τοιουτοτρόπως επιτυγχάνεται παραλλήλως και ο σκοπός τόσο της ειδικής,
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όσο και της γενικής προλήψεως, τον οποίο επιδιώκουν οι προρρηθείσες
διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. Τέλος, πρέπει, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., να
καθορισθεί συνολική χρηματική ποινή, αποτελούμενη από εκείνη των
32.000,00 ευρώ, ως ποινή βάση, που επιβλήθηκε στην εγκαλουμένη για την
τρίτη ως άνω πράξη του πειθαρχικού κατηγορητηρίου, επαυξανόμενη α) κατά
το χρηματικό ποσό των (30.000,00 : 2 =) 15.000,00 ευρώ, από την
επιβληθείσα στην εγκαλουμένη ποινή για την πρώτη πράξη του πειθαρχικού
κατηγορητηρίου, β) κατά το χρηματικό ποσό των (5.000,00 : 2 =) 2.500,00
ευρώ, από την επιβληθείσα στην εγκαλουμένη ποινή για τη δεύτερη πράξη
του πειθαρχικού κατηγορητηρίου, γ) κατά το χρηματικό ποσό των (5.000,00 :
2 =) 2.500,00 ευρώ, για την τέταρτη πράξη του πειθαρχικού κατηγορητηρίου,
και δ) κατά το χρηματικό ποσό των (30.000,00 : 2 =) 15.000,00 ευρώ, από την
επιβληθείσα στην εγκαλουμένη ποινή για την κατ’ ορθότερο νομικό
χαρακτηρισμό αποδιδόμενη σε αυτήν πέμπτη πράξη του πειθαρχικού
κατηγορητηρίου, ήτοι θα πρέπει να καθορισθεί συνολική χρηματική ποινή
ποσού (32.000,00 + 15.000,00 + 2.500,00 + 2.500,00 + 15.000,00 =
67.000,00) εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρούσα την πειθαρχικώς εγκαλουμένη, Π.Α.Ε.
ΑΕΚ.
ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ την εγκαλουμένη από την αποδιδόμενη σε αυτήν
πειθαρχική παράβαση της προκλήσεως από τους οπαδούς της επεισοδίων
στον εν γένει χώρο του γηπέδου, τα οποία συνδέονταν με βιαιοπραγίες κατά
προσώπων ή φθορές ξένης ιδιοκτησίας (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3
και 4, 15 παρ. 4 περ. β΄, όπως η τελευταία εξ αυτών των διατάξεων ισχύει
μετά την τροποποίησή της από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο.,
κατά την ημερομηνία της 24ης-08-2017, και δύναται να εφαρμοσθεί
αναλόγως).
ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις ακόλουθες πειθαρχικές
παραβάσεις και δη : 1) την παράβαση της χρησιμοποιήσεως από φιλάθλους

της δεικτών λέιζερ με στόχευση σε ποδοσφαιριστές ή διαιτητές ή
αξιωματούχους του αγώνα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, η οποία
εξακολούθησε και μετά τις γενόμενες προειδοποιήσεις-εκκλήσεις του
παρατηρητή του αγώνα από τα μεγάφωνα του γηπέδου (παράβαση άρθρων
14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1 εδ. α΄ περ. α΄ και β΄ του Πειθαρχικού Κώδικα
της Ε.Π.Ο.), 2) την παράβαση της εκφωνήσεως συνθήματος με υβριστικό και
προσβλητικό περιεχόμενο σε βάρος του διαιτητή του αγώνα (παράβαση
άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1 εδ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της
Ε.Π.Ο.), 3) την παράβαση της καθ’ υποτροπήν ρίψεως στην περιμετρική
έκταση του αγωνιστικού χώρου εύφλεκτων αντικειμένων και δη πυρσών, η
οποία (ρίψη) δεν είχε ως συνέπεια την προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ
μέρους του διαιτητή (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 3 περ.
α΄ και στ΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), 4) την παράβαση της
αναρτήσεως πανό με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο, σε βάρος της
φιλοξενούμενης ομάδας (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1
εδ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), και 5) την κατ’ ορθότερο νομικό
χαρακτηρισμό αποδιδόμενη στην εγκαλουμένη παράβαση της προκλήσεως
από οπαδούς της εγκαλουμένης επεισοδίου στις κερκίδες του γηπέδου, χωρίς
αυτό να συνδέεται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή με φθορές ξένης
ιδιοκτησίας (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 4 περ. α΄ του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., όπως η τελευταία εξ αυτών των διατάξεων
ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της
Ε.Π.Ο., κατά την ημερομηνία της 24ης-08-2017, και εφαρμόζεται εν
προκειμένω αναλόγως).
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Π.Α.Ε. ΑΕΚ : 1) για την πρώτη εκ των ανωτέρω
πειθαρχικών πράξεων (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1
εδ. α΄ περ. α΄ και β΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), τη χρηματική ποινή
των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, 2) για τη δεύτερη εκ των ανωτέρω
πειθαρχικών πράξεων (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1
εδ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), τη χρηματική ποινή των πέντε
χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, 3) για την τρίτη εκ των ανωτέρω πειθαρχικών
πράξεων (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 3 περ. α΄ και στ΄
του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), η οποία τελέσθηκε καθ’ υποτροπήν, τη
χρηματική ποινή των τριάντα δύο χιλιάδων (32.000,00) ευρώ, 4) για την
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τέταρτη εκ των ανωτέρω πειθαρχικών πράξεων (παράβαση άρθρων 14 παρ.
1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1 εδ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), τη
χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, και 5) για την πέμπτη
εκ των ανωτέρω πειθαρχικών πράξεων (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3
και 4, 15 παρ. 4 περ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., όπως η
τελευταία εξ αυτών των διατάξεων ισχύει μετά την τροποποίησή της από την
Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο., κατά την ημερομηνία της 24 ης-082017, και εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλόγως), τη χρηματική ποινή των
τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ποσού εξήντα επτά χιλιάδων
(67.000,00) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίασή του, την 20η Νοεμβρίου 2017.

Ο Αθλητικός Δικαστής
Σπυρίδων Καποδίστριας
Πρωτοδίκης

Η Γραμματέας
Αικατερίνη Κούκη

