
Αριθμός Απόφασης 59/2012 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

   

Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους 

Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Άγγελο Κατσίμπα, 

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

Συνεδρίασε  δημόσια στο ακροατήριό της στις 9 Φεβρουαρίου  2012 

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

πρωτ. 86/7-2-2012 κλήση προς απολογία του Πρόεδρου της επιτροπής 

αυτής κατά της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για παράβαση των άρθρων 1 επ., 

5, 14 και 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ και β) της υπ’ αριθ. 5287/7-2-2012 

Πειθαρχικής Δίωξης του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα της Ε.Π.Ο. κατά της 

ίδιας ως άνω ΠΑΕ για πράξεις  που προβλέπονται και τιμωρούνται 

πειθαρχικώς από τις διατάξεις των άρθρων 1,2 στοιχ. β΄-γ΄, 3, 14 και 15§6 

εδ. α, β΄,γ΄ και δ΄ σε συνδυασμό με το άρθρο 31§2  του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. 

Η εγκαλουμένη εκπροσωπήθηκε από τον Ευάγγελο Πέτσο, ο οποίος 

είναι «επιχειρησιακός διευθυντής» της και έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Δ. 

Γόντικα, Πρόεδρο του Δ.Σ., για να την εκπροσωπήσει ενώπιον της 

παρούσας επιτροπής.   

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 περ. α 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, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές 

ποινές :  α) Χρηματική ποινή ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000) έως εκατόν  
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είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000), εφόσον η είσοδος των οπαδών δεν 

συνδέεται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας.   

Η εν λόγω διάταξη στο βαθμό που θεσπίζει ένα πλαίσιο χρηματικής 

ποινής υπέρμετρα υψηλό και επαχθές 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 του παραπάνω αναφερόμενου πλαισίου χρηματικής 

ποινής, που είναι βαρύτατο και εξοντωτικό για την πειθαρχικώς ελεγχόμενη 

ΠΑΕ, να επιβάλει μία άλλη ποινή από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 του 

ιδίου Κώδικα, η οποία, κατά την κρίση της, είναι εξίσου αποτελεσματική 

και ανάλογη με την απαξία της πειθαρχικής παραβάσεως.        

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

όπως το άρθρο αυτό διορθώθηκε με την από 19-9-2011 απόφαση του Δ.Σ. 

της Ε.Π.Ο., 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 την πειθαρχική χρηματική ποινή ύψους 

δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. 
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Εξάλλου, κατά το άρθρο 15 παρ. 5 περ. β΄, γ΄ και ε΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ 

σε περίπτωση δημιουργίας μεμονωμένων επεισοδίων πριν την έναρξη, κατά 

την διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, επιβάλλεται χρηματική ποινή δέκα 

χιλιάδων ευρώ (10.000) έως ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000) εάν τα 

επεισόδια έγιναν στις κερκίδες ή στα αποδυτήρια και με χρηματική ποινή  

δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) έως εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000) εάν 

τα επεισόδια έγιναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ σε περίπτωση 

υποτροπής επιβάλλονται οι διπλάσιες χρηματικές ποινές και σε περίπτωση 

νέας (δεύτερης) υποτροπής (τρίτος αγώνας) οι προαναφερόμενες χρηματικές 

ποινές διπλασιάζονται και επιβάλλεται επιπλέον ποινή διεξαγωγής αγώνα 

χωρίς θεατές μίας (1) έως δύο (2) αγωνιστικών.  

Βαρύτερη (διακεκριμένη) περίπτωση επεισοδίων αποτελούν τα 

«εκτεταμένα», τα οποία τιμωρούνται πειθαρχικώς σύμφωνα  με την παρ. 6 

του άρθρου 15 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. χωρίς, όμως  να δίδεται στις διατάξεις 

της εν λόγω παραγράφου και ο ορισμός τους ή έστω κάποια χαρακτηριστικά 

τους που τα διακρίνουν από τα «μεμονωμένα».  Σύμφωνα λοιπόν με τις 

διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 περ. α,β,γ, και δ, σε περίπτωση δημιουργίας 

εκτεταμένων επεισοδίων προ, κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη του 

αγώνα, επιβάλλονται ο ακόλουθες ποινές : α) Χρηματική ποινή ογδόντα 

χιλιάδων ευρώ (80.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000), εάν 

τα επεισόδια έγιναν στον εν γένει χώρο του γηπέδου. β) Χρηματική ποινή 

εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000) έως εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ 

(180.000), εάν τα επεισόδια έγιναν στις κερκίδες ή στα αποδυτήρια. γ) Στις 

ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) και ανάλογα με την βαρύτητα των  
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επεισοδίων, το δικαιοδοτικό όργανο σωρευτικά με την χρηματική ποινή 

δύναται να επιβάλλει και ποινή διεξαγωγής ενός (1) αγώνα έως δύο (2) 

αγώνες χωρίς θεατές. δ) Χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ 

(120.000) έως διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000) και 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 

Τέλος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14 του ως άνω Πειθαρχικού 

Κώδικα «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 κατά  το άρθρο 1 του Κ.Α.Π. ως «εν γένει χώρος του γηπέδου» ορίζεται 

«το γήπεδο και ο  περιβάλλων χώρος του, που χρησιμοποιείται από την 

ομάδα για την στάθμευση αυτοκινήτων και/ή για την εκμετάλλευση 

εμπορικών δικαιωμάτων».  

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

του αγώνα, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας και τα διαμειφθέντα κατά τη 

διαδικασία στο ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής :  στις 4-2-2012 και ώρα 

19:30, στα πλαίσιο της 20
ης

 αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPER 

LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο «Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς» της 

πόλης της Λειβαδιάς, ο  ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ 

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  - ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, με γηπεδούχο την ομάδα της 

πρώτης από τις δύο διαγωνισθείσες ΠΑΕ. 1) Ο εν λόγω ποδοσφαιρικός 

αγώνας ξεκίνησε με δύο (2) λεπτά καθυστέρηση, διότι είκοσι (20) φίλαθλοι  
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της εγκαλουμένης, οι οποίοι αποτελούσαν μέλη της ομάδος περιφρούρησης 

της εγκαλουμένης ΠΑΕ, βρίσκονταν εντός του περιβάλλοντα χώρου του 

γηπέδου (στίβος) μπροστά από τις θύρα 8 και 6. 2) Στο 1΄, 50΄ και 52΄λεπτό 

του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τις θύρες 5, 6 και 8 άναψαν 

συνολικά είκοσι πέντε (25) πυρσούς, 3) Στο 25΄, 83΄και 87΄λεπτό του αγώνα 

φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τις θύρες 5, 6 και 8 έριξαν συνολικά επτά 

(7) βεγγαλικά με μηχανικό μέσο στον αέρα και προς τη θύρα 3. 4) Στο 4΄ 

και 93΄λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τις θύρες 6 και 8 

έριξαν συνολικά δύο (2) κροτίδες ήχου. 5) Κατά τη διάρκεια του ιδίου 

αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουμένης  ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (περί τους 

400-500), οι οποίοι είχαν εισέλθει χωρίς εισιτήριο και είχαν καταλάβει 

θέσεις στη θύρα 6, κατά τη μετατόπισή τους προς τη θύρα 5 μέσω της θύρας 

5 VIP, έσπασαν καθίσματα και τα πλεξιγκλάς (πλαστικό διαχωριστικό) και 

επετέθησαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων, ρίπτοντας εναντίον τους τα 

σπασμένα καθίσματα και ανάβοντας πυρσούς και καπνογόνα, ενώ  

ταυτοχρόνως οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και 

δακρυγόνων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αποπνικτική ατμόσφαιρα και 

να διακοπεί ο αγώνας στο 25΄λεπτό για τρία (3) λεπτά. 6) Μετά τη λήξη του 

αγώνα από τη θύρα 5 τρείς (3) φίλαθλοι του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ εισήλθαν 

στον αγωνιστικό χώρο και εκτόξευσαν διάφορα αντικείμενα (σπασμένα 

καθίσματα κ.λ.π.) και μία (1) φωτοβολίδα προς τη θύρα 1, όπου βρίσκονταν 

οι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας. Κατά την κρίση της επιτροπής τα 

παραπάνω υπό τους αριθμούς 3, 4, 5 και 6 περιστατικά πρέπει να 

αντιμετωπιστούν ενιαία ως μία πράξη, η οποία τελέσθηκε κατ’  
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εξακολούθηση με την  έννοια του άρθρου 98 του Ποινικού Κώδικα, και 

επιπλέον να υπαχθούν στην κατηγορία των μεμονωμένων επεισοδίων κατ’ 

επιτρεπτή μεταβολή της πειθαρχικής κατηγορίας που αποδόθηκε στην 

εγκαλουμένη με βάση την ως άνω πειθαρχική δίωξη του Ποδοσφαιρικού 

Εισαγγελέα ως προς τις ανωτέρω περιγραφόμενες υπό τους αριθμούς 5 και 6 

επιμέρους πειθαρχικές παραβάσεις. Στην κρίση αυτή καταλήγει η Επιτροπή 

ανεξαρτήτως του ενδεχομένου κακού χειρισμού και της ενδεχόμενης 

συντρέχουσας ευθύνης των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες, «χωρίς 

οργανωμένο σχέδιο» (βλ. 6
η
 σελίδα εκθέσεως παρατηρητή της Σούπερ Λίγκ) 

και χωρίς αποχρώντα λόγο,  επιχείρησαν, κατά τη διάρκεια του αγώνα,  να 

απωθήσουν τους φιλάθλους της εγκαλουμένης από μία θύρα (την 5 VIP), 

στην οποία δεν συνυπήρχαν με φιλάθλους της αντίπαλης - γηπεδούχου 

ομάδας και να τους οδηγήσουν σε παραπλεύρως ευρισκόμενη θύρα (την 5).   

     Τέλος η εγκαλουμένη ΠΑΕ πρέπει να απαλλαγεί για τα 

περιστατικά που αναφέρονται στο  τελευταίο εδάφιο του πειθαρχικού 

κατηγορητηρίου του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα, διότι αυτά έλαβαν χώρα 

εκτός του «εν γένει χώρου του γηπέδου», δηλαδή εκτός των τοπικών ορίων 

ευθύνης της, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, στη μείζονα σκέψη.    

Κατά τα λοιπά η Επιτροπή δέχεται ότι η εγκαλούμενη  τέλεσε τις 

αποδιδόμενες σ΄ αυτήν  πειθαρχικές παραβάσεις και πρέπει να της 

επιβληθούν α) η πειθαρχική ποινή της επίπληξης για την 1η πράξη (είσοδος 

φιλάθλων), β) η πειθαρχική χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) 

ευρώ για την 2η πράξη (άναμμα πυρσών), γ) η πειθαρχική χρηματική ποινή 

των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ και η ποινή διεξαγωγής ενός (1)  
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αγώνα χωρίς θεατές, για τις 3
η
, 4

η
, 5

η
 και 6

η
  πράξεις (μεμονωμένα  

επεισόδια που τελέστηκαν εν μέρει στις κερκίδες και εν μέρει στον 

αγωνιστικό χώρο κατ’ εξακολούθηση και κατά δεύτερη υποτροπή, δοθέντος 

ότι κατά την τρέχουσα αγωνιστική  περίοδο έχει τιμωρηθεί τελεσιδίκως για 

δημιουργία μεμονωμένων επεισοδίων από τους φιλάθλους της δυνάμει των 

υπ’ αριθ. 270/10-11-2011 και 35/26-1-2012 – α΄ υποτροπή- αποφάσεων της 

παρούσας Επιτροπής).    

  Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηματική ποινή είκοσι δύο  

χιλιάδων (22.000,00) ευρώ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

 

Δικάζει με παρούσα την εγκαλουμένη.   

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την πράξη που περιγράφεται υπό  

Β΄ εδ. τελευταίο του κατηγορητηρίου του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα.  

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις λοιπές αποδιδόμενες σ΄ αυτήν 

πειθαρχικές παραβάσεις μετατρέποντας το κατηγορητήριο του 

Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα κατά τα προεκτεθέντα.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ α) την πειθαρχική ποινή 

της επίπληξης για την 1η πράξη, β) την πειθαρχική χρηματική ποινή των 

πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 2η πράξη γ) την πειθαρχική 

χρηματική ποινή των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ και την ποινή 

διεξαγωγής ενός (1) αγώνα χωρίς θεατές, για τις 3
η
, 4

η
, 5

η
 και 6

η
  πράξεις    
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Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηματική ποινή είκοσι δύο χιλιάδων 

(22.000,00) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή της στις 9 

Φεβρουαρίου 2012. 

  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 


