
 

 

Αριθμός Αποφάσεως   

37/2017 

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 το 

Γραμματέα, Στυλιανό Βασιλειάδη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 26η Ιανουαρίου 2017 

και ώρα 15:30, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 

42/24-01-2017 κλήση του ημετέρου δικαιοδοτικού οργάνου προς απολογία 

κατά α) της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ και β) του Lubos Michel, για παραβάσεις των 

άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1,2 και 3, 15 παρ. 2 περ. α΄, δ΄ και ε΄, 3 περ. Β΄ 

στοιχ. α΄ εδ. α΄ και ε΄, 5 περ. β΄ και ε΄, 7 στοιχ. γ΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ.    

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής παραβάσεως και 

κατά την εκδίκασή της, αμφότεροι οι εγκαλούμενοι παραστάθηκαν ενώπιον 

του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League 

Eλλάδα δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Λάμπρου Μπίρδα, ο οποίος 

ανέπτυξε προφορικώς τους ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα 

αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης.  

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Ι. Με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο., ορίζεται ότι «Η εισαγωγή στο γήπεδο πυρσών, φωτοβολίδων, 

κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, καπνογόνων και εν γένει εύφλεκτων 

υλικών απαγορεύεται αυστηρά. Το άναμμα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, 

βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, καπνογόνων 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 στον αγωνιστικό χώρο ή 

σε άλλη εξέδρα, επιφέρει τις ακόλουθες ποινές: α) Χρηματική ποινή ύψους 



δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) έως δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000). β) Σε 

περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα, η προβλεπόμενη 

χρηματική ποινή διπλασιάζεται. Γ) Σε περίπτωση νέας υποτροπής και 

επανάληψης σε επόμενο αγώνα (τρίτο, κ.ο.κ.), η ως άνω χρηματική ποινή 

μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 20.000,00 Ευρώ. Δ) Σε κάθε νέα 

περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα (τέταρτος, 

πέμπτος κτλ), οι προβλεπόμενες ποινές του προηγούμενου αγώνα 

διπλασιάζονται. ε) Η υποτροπή των αναφερομένων στην παρούσα 

παράγραφο νοείται πάντα εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.». 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 περ. Β΄ στοιχ. α΄ και στοιχ. 

β΄ εδ. α΄ του ιδίου ως άνω Κώδικα ορίζεται ότι «Η ρίψη πάσης φύσεως 

αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο ή από μία κερκίδα σε άλλη, ιδιαίτερα δε 

πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, 

καπνογόνων και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού, πριν, κατά τη 

διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα απαγορεύεται αυστηρά. Εάν, παρά την 

απαγόρευση, συμβεί, επιφέρει τις ακόλουθες ποινές : … Β. Στη διάρκεια του 

αγώνα : α) Η ρίψη αντικειμένων τα οποία κατά την κοινή πείρα δεν είναι 

πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη προσώπου που νόμιμα 

βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, τιμωρείται με χρηματική ποινή από τρεις 

χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Εάν παρά 

ταύτα προκλήθηκε έστω και ελαφρός τραυματισμός προσώπου νόμιμα 

ευρισκομένου στον αγωνιστικό χώρο, η ρίψη τιμωρείται με χρηματική ποινή 

από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εικοσιπέντε πέντε χιλιάδες (25.000) 

ευρώ. β) Η ρίψη αντικειμένων τα οποία κατά την κοινή πείρα είναι πρόσφορα, 

κατά κανόνα, να προκαλέσουν σωματική βλάβη προσώπου που νόμιμα 

βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, τιμωρείται με χρηματική ποινή από οκτώ 

(8.000,00) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, αν δεν επήλθε σωματική βλάβη. 

…». Από τις προεκτεθείσες, δε, διατάξεις, προκύπτει ότι ως πειθαρχικό 

αδίκημα τυποποιείται μόνον η ρίψη πάσης φύσεως αντικειμένων είτε στον 

αγωνιστικό χώρο, είτε από μία κερκίδα σε άλλη, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά 

τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα, ενώ απαριθμούνται ενδεικτικώς και όχι 

αποκλειστικώς τα τυχόν ριπτόμενα αντικείμενα, τα οποία μάλιστα ενέχουν 

εγγενούς επικινδυνότητας, καθώς συνίστανται ιδίως σε εύφλεκτα υλικά και 

αντικείμενα, όπως πυρσούς, φωτοβολίδες, κροτίδες, καπνογόνα κ.λπ. Εξ 

αντιδιαστολής, δε, από την ανωτέρω ρύθμιση συνάγεται ότι η ρίψη 
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οιουδήποτε αντικειμένου εντός της αυτής κερκίδας -και όχι από μία κερκίδα σε 

άλλη ή εντός του αγωνιστικού χώρου-, τυποποιείται στον Πειθαρχικό Κώδικα 

της Ε.Π.Ο., ως παραβατική συμπεριφορά, αντικείμενη στη διάταξη του 

άρθρου 15 παρ. 2 του ιδίου ως άνω Κώδικα και εντεύθεν ως κολαζόμενη 

πειθαρχικώς από την τελευταία αυτή διάταξη. Περαιτέρω, η προεκτεθείσα 

διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., στο 

βαθμό που προβλέπει, ανεξαρτήτως της βαρύτητας της πειθαρχικής 

παραβάσεως, την επιβολή των ανωτέρω ελαχίστων ορίων των επιβλητέων 

χρηματικών ποινών, που κρίνονται αρκετά υψηλά για τις τρέχουσες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, παραβιάζει 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 Ε.Σ.Δ.Α. 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 του ανωτέρω πειθαρχικού αδικήματος και, επιπλέον, 

ότι επιτυγχάνεται τοιουτοτρόπως ο ίδιος σκοπός με αυτόν που επιδιώκουν οι 

προρρηθείσες διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Την ως άνω, δε, 

θεμελιώδη αρχή δύναται να εφαρμόσει ο πειθαρχικός δικαστής ακόμα και σε 

περίπτωση καθ’ υποτροπήν τελέσεως του εν λόγω πειθαρχικού αδικήματος, 

όταν κρίνεται ότι ο διπλασιασμός ή η επαύξηση της επιβλητέας κατά 

περίπτωση ποινής καθιστά αυτήν δυσανάλογα επαχθή σε σχέση με τη 

βαρύτητα της παραβάσεως, με αποτέλεσμα η ποινή να υπερακοντίζει τον 

επιδιωκόμενο σκοπό και να οδηγεί σε ανεπιεική αποτελέσματα για την 

πειθαρχικώς ελεγχόμενη ΠΑΕ. ΙΙ. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 15 παρ. 5 του Π.Κ. της ΕΠΟ, υπό τον τίτλο «Μεμονωμένα 

Επεισόδια», ορίζεται ότι «σε περίπτωση δημιουργίας μεμονωμένων 



επεισοδίων πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγών, 

επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές: …β) Χρηματική ποινή οχτώ χιλιάδων 

(8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000), εάν τα επεισόδια έγιναν 

στις κερκίδες. … ε) Χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως 

εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000), εάν τα επεισόδια έγιναν στα 

αποδυτήρια στον χώρο των επισήμων, σε βάρος είτε μελών της 

φιλοξενούμενης ομάδας είτε μεταξύ οποιωνδήποτε άλλων 

παρευρισκομένων.». Σύμφωνα, δε, με τη γενική αρχή του άρθρου 15 του Π.Κ. 

της ΕΠΟ, «οι ποινές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται σε 

βάρος ομάδας,  με βάση αναφορές και περιγραφές των αξιωματούχων του 

αγώνα που προβλέπονται στον Κ.Α.Π. …». Ως εκ τούτων, προκύπτει ότι οι 

ποινές που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 του Π.Κ. της 

ΕΠΟ, δε δύνανται να επιβληθούν σε βάρος αξιωματούχου της ομάδας, 

δεδομένου ότι οι τυχόν πειθαρχικές παραβάσεις του τελευταίου, που 

συνεπάγονται και την αντικειμενική ευθύνη της ΠΑΕ, με την οποία συνδέεται, 

απαξιολογούνται πειθαρχικώς είτε από τη διάταξη του άρθρου 11, είτε από το 

συνδυασμό των άρθρων 14 παρ. 2, 3 και 26 του Π.Κ. της ΕΠΟ.      

Στην προκείμενη περίπτωση, από το από 23-01-2017 Φύλλο Αγώνος, 

την ομοιόχρονη έκθεση του παρατηρητή του αγώνος, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

6777/17/158022 από 24-01-2017 Αναφορά συμβάντων της Διευθύνσεως 

Αστυνομίας Ιωαννίνων, σε συνδυασμό και με το επισκοπηθέν οπτικοακουστικό 

υλικό [υλικό φορέα εγγραφής εικόνας και ήχου (DVD)], στο οποίο 

αποτυπώνεται ο επίμαχος ποδοσφαιρικός αγώνας, την ένορκη κατάθεση του 

μάρτυρος των πειθαρχικώς εγκαλουμένων, Σωκράτη Γουλτίδη του Γεωργίου, 

που εξετάσθηκε νομίμως στο ακροατήριο του παρόντος πρωτοβάθμιου 

δικαιοδοτικού οργάνου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα 

πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεώς του, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τα 

οποία προσκομίζουν οι πειθαρχικώς εγκαλούμενοι, σε συνδυασμό και με τα 

διαμειφθέντα κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, αποδεικνύονται τα ακόλουθα 

πραγματικά περιστατικά : Την 23η-01-2017 και ώρα 19:30, στο πλαίσιο της 17ης 

αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League Ελλάδα, διεξήχθη στα 

Ιωάννινα, στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», ο ποδοσφαιρικός 

αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με 

γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις δύο διαγωνιζόμενες ΠΑΕ. Κατά τη 

διάρκεια, δε, της διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβησαν, 
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σύμφωνα με το φύλλο αγώνος που συνέταξε ο διαιτητής και την έκθεση που 

συνέταξε ο παρατηρητής του αγώνα, τα εξής πειθαρχικώς αξιόλογα και 

ελεγχόμενα περιστατικά, ήτοι :  1) Στο 16΄ και στο 38΄ λεπτό του αγώνα, 

φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 7 άναψαν συνολικά δύο (2) πυρσούς. 

Επιπλέον, στο 12΄ λεπτό του αγώνα, φίλαθλος της εγκαλουμένης από τη θύρα 

7 προέβη στην αφή ενός βαρελότου, τύπου «γουρούνα», το οποίο δεν έριψε 

εντός του αγωνιστικού χώρου ή σε άλλη κερκίδα, αλλά αντιθέτως το έριψε 

εντός της κερκίδας, στην οποία ευρισκόταν. Σύμφωνα, επομένως, και με τα 

καταφασκόμενα στην υπό στοιχείο Ι νομική σκέψη της παρούσας, η 

συμπεριφορά του εμπίπτει, κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, στη διάταξη 

του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Κ. της ΕΠΟ και δε δύναται να αξιολογηθεί 

πειθαρχικώς ως παράπτωμα εμπίπτον στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 3 του 

Π.Κ. της ΕΠΟ, όπως εσφαλμένα αποδίδεται στην πρώτη των εκγαλουμένων με 

το προκείμενο πειθαρχικό κατηγορητήριο. 2) Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι πριν 

από την έναρξη του αγώνα και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού, τριακόσιοι (300) 

περίπου φίλαθλοι της εγκαλουμένης, που είχαν τοποθετηθεί στη θύρα 7, 

προκάλεσαν μεμονωμένα επεισόδια, συνιστάμενα στην πρόκληση φθοράς 

ξένης ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, πριν από την έναρξη του αγώνα, οι ανωτέρω 

φίλαθλοι της εγκαλουμένης προέβησαν στη θραύση πέντε (5) πλαστικών 

καθισμάτων από τη θύρα 7, τα δε κομμάτια αυτών τα έριξαν στον περιβάλλοντα 

του αγωνιστικού χώρο. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, από το 1΄ 

έως και το 90΄ λεπτό αυτού, οι ίδιοι ως άνω φίλαθλοι της εγκαλουμένης 

κατέστρεψαν συνολικά τριακόσια δέκα (310) πλαστικά καθίσματα της ανωτέρω 

θύρας, σπάζοντάς τα. Επισημαίνεται, δε, ότι η πρώτη εγκαλουμένη δεν 

αμφισβητεί ειδικώς την ανωτέρω απρεπή συμπεριφορά των φιλάθλων της, 

ούτε, δε, αρνείται την αντικειμενική της ευθύνη, για τις ως άνω αποδιδόμενες σε 

αυτήν και αποδεικνυόμενες, σύμφωνα με τα ανωτέρω καταφασκόμενα, 

πειθαρχικές παραβάσεις, αλλά αντιθέτως τη συνομολογεί. Η εγκαλούμενη, 

όμως, ΠΑΕ προβάλλει τον εκ της διατάξεως του άρθρου 384 παρ. 3 ΠΚ 

ισχυρισμό, διατεινόμενη ότι, για τις εν λόγω φθορές, τις οποίες προκάλεσαν οι 

φίλαθλοί της, έχει ικανοποιήσει πλήρως και εντελώς τη γηπεδούχο ΠΑΕ. 

Ωστόσο, ο προκείμενος ισχυρισμός κρίνεται απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος 

και δη ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, δεδομένου ότι η τυχόν ικανοποίηση της 



γηπεδούχου ομάδας για τις κατά τα ανωτέρω προκληθείσες φθορές, και 

αληθής υποτιθέμενη, δεν άγει στην εξάλειψη του πειθαρχικώς αξιοποίνου της 

παρούσας πειθαρχικής παραβάσεως, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως 

του άρθρου 384 παρ. 3 ΠΚ. Και τούτο, καθώς δεν χωρεί αναλογική εφαρμογή 

της τελευταίας αυτής διατάξεως στο πειθαρχικό δίκαιο, καθόσον σκοπός των 

νυν εφαρμοστέων διατάξεων του Π.Κ. της ΕΠΟ δεν είναι η αποκατάσταση της 

ζημίας της περιουσίας οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, αλλά η 

αποτροπή αντιστοίχων πειθαρχικώς επίμεπτων πράξεων, που δυσφημίζουν το 

ποδόσφαιρο, καθώς και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους 

παραβάτες. Περαιτέρω, από το σύνολο του προμνησθέντος αποδεικτικού 

υλικού προκύπτει ότι μετά το τέλος του αγώνα, το μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της πρώτης εγκαλουμένης και ήδη δεύτερος εγκαλούμενος, 

LUBOS MICHEL, εισήλθε στο χώρο των αποδυτηρίων και αφού είδε τον 

Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, κ. Χριστοβασίλη, να έχει εισέλθει στα 

αποδυτήρια της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να επιχειρεί να 

απευθυνθεί με ένταση στον προπονητή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, VLADIMIR IVIC, 

απευθύνθηκε προς αυτόν (Χριστοβασίλη) με την εξυβριστική φράση «Who is 

this guy, Fuck you bastard». Ωστόσο, η τοιαύτη αποδεικνυόμενη συμπεριφορά 

του δευτέρου εγκαλουμένου δε δύναται, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στην 

υπό στοιχείο ΙΙ νομική σκέψη της παρούσας, να απαξιολογηθεί πειθαρχικώς ως 

μεμονωμένο επεισόδιο, που έλαβε χώρα στα αποδυτήρια, κατά τη διάταξη του 

άρθρου 15 παρ. 5 περ. ε΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ. Και τούτο, διότι με την τελευταία 

αυτή διάταξη δεν τυποποιείται πειθαρχικό παράπτωμα αξιωματούχων ομάδος, 

αλλά προβλέπονται οι πειθαρχικές κυρώσεις για την αντικειμενικώς ευθυνόμενη 

ΠΑΕ, ένεκα της επίμπεπτης συμπεριφοράς των φιλάθλων της. Ως εκ τούτων, η 

προκείμενη πειθαρχική δίωξη, καθ’ ο μέρος της στρέφεται σε βάρος αμφοτέρων 

των εγκαλουμένων, συνεπεία της προπεριγραφόμενης εξυβριστικής 

συμπεριφοράς του δευτέρου τοιούτου, τυγχάνει νόμω αβάσιμη, οι δε 

εγκαλούμενοι θα πρέπει να απαλλαγούν της σχετικώς αποδιδόμενης σε αυτούς 

κατηγορίας. Επισημαίνεται, δε, στο σημείο αυτό ότι η συμπεριφορά του 

δευτέρου εγκαλουμένου δεν εμπίπτει ούτε στη διάταξη του άρθρου 11 του Π.Κ. 

της ΕΠΟ, δεδομένου ότι αυτός δεν τυγχάνει αξιωματούχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με 

δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, ούτε δε στη διάταξη του 

άρθρου 26 του Π.Κ. της ΕΠΟ, δοθέντος ότι το επίμαχο συμβάν με τον Πρόεδρο 

και Διευθύνοντα Σύμβουλο της γηπεδούχου ΠΑΕ εκτυλίχθηκε εντός των 
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αποδυτηρίων και ένεκα της μεμονωμένης εκτάσεώς του δεν προκάλεσε εν 

προκειμένω αίσθημα αποστροφής και απαξίωσης προς το φίλαθλο κοινό και 

την εν γένει κοινή γνώμη. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει 

δεκτό ότι η πρώτη εγκαλουμένη ΠΑΕ φέρει αντικειμενική ευθύνη α) για την 

πειθαρχική παράβαση της εισαγωγής στο γήπεδο και της αφής πυρσών και 

κροτίδων, καθώς και β) για την πειθαρχική παράβαση της προκλήσεως 

μεμονωμένων επεισοδίων στις κερκίδες του γηπέδου, κατά τη διάρκεια του 

αγώνα, ήτοι για πειθαρχικές παραβάσεις, οι οποίες προβλέπονται και 

τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 1 επ., 5, 14 παρ. 1, 2, 3 και 15 παρ. 

2 περ. α΄, δ΄ και ε΄, 5 περ. β΄, 7 περ. γ΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ. Επισημαίνεται, δε, 

ότι δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις 

σε επτά (7) προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής 

περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 173/16-09-2016, 196/06-10-2016, 208/20-10-

2016, 229/04-11-2016, 253/02-12-2016, 271/15-12-2016 και 23/19-01-2017 

τελεσιδίκων αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου, θα πρέπει να 

γίνει δεκτό ότι η εγκαλούμενη ΠΑΕ τέλεσε καθ’ υποτροπήν την ανωτέρω 

αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Εν προκειμένω, όμως, παρά την 

κατάφαση του στοιχείου της υποτροπής, ως προς την εκ μέρους της πρώτης 

εγκαλουμένης τέλεση της εν λόγω πειθαρχικής παραβάσεως, δεν κρίνεται 

αναγκαία, πρόσφορη και τελούσα σε αναλογία με τη βαρύτητα του ανωτέρω 

πειθαρχικού αδικήματος η επιβολή σε αυτήν (εγκαλουμένη) ποινής εντός του 

διαγραφόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 περ. δ΄ και ε΄ του Π.Κ. 

της ΕΠΟ πλαισίου, λαμβανομένου, μάλιστα, υπ’ όψιν και του γεγονότος ότι, με 

τις προμνησθείσες αποφάσεις του Πειθαρχικού τούτου Οργάνου, οι 

προγενεστέρως επιβληθείσες στην εγκαλουμένη πειθαρχικές ποινές, κατ’ 

εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, κυμάνθηκαν κάτω από τα ελάχιστα 

όρια των απειλούμενων πλαισίων ποινών. Συνακόλουθα, κρίνεται ότι το 

καταφασθέν στοιχείο της υποτροπής, θα πρέπει να ληφθεί εν προκειμένω ως 

επιβαρυντική περίπτωση, κατά την επιμέτρηση της επιβλητέας στην 

εγκαλουμένη ποινής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της αρχής της 

αναλογικότητας, και όχι προκειμένου για το διπλασιασμό ή την περαιτέρω 

επαύξηση της απειλούμενης από τη διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 περ. δ΄-γ΄ 

του Π.Κ. της ΕΠΟ ποινής, η οποία παρίσταται ως δυσανάλογα επαχθής εν 



σχέσει με τη βαρύτητα της εν λόγω παραβάσεως. Λαμβανομένων, δε, υπ’ όψιν 

της απαξίας των ως άνω πειθαρχικών παραβάσεων, καθώς και της 

προκλήσεως στο φίλαθλο κοινό και στην εν γένει κοινή γνώμη αισθήματος 

έντονης απαξιώσεως και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την 

άρνηση εκ μέρους του κοινού παρακολουθήσεως των αγώνων ποδοσφαίρου 

και προσελεύσεως στα γήπεδα, κρίνεται ότι πρέπει, για την ως άνω 

πειθαρχικώς ελεγχόμενες πράξεις, για τις οποίες έγινε δεκτή η αντικειμενική 

ευθύνη της εγκαλουμένης, να επιβληθούν στην τελευταία οι ακόλουθες 

πειθαρχικές κυρώσεις και δη : α) για την πρώτη πράξη (παράβαση άρθρων 14 

παρ. 1, 2 και 3 και 15 παρ. 2 περ. α΄, δ΄ και ε΄, 7 περ. γ΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), 

χρηματική ποινή, ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, β) για τη 

δεύτερη πράξη (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2 και 3, 15 παρ. 5 περ. β΄ του 

Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), χρηματική ποινή, ποσού δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00) ευρώ. 

Οι εν λόγω, δε, επιβαλλόμενες στην εγκαλούμενη ΠΑΕ 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, όσο 

και της γενικής προλήψεως, τον οποίο επιδιώκουν οι προρρηθείσες διατάξεις 

του Π.Κ. της ΕΠΟ. Τέλος, πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 

του Π.Κ. της ΕΠΟ, να καθορισθεί συνολική χρηματική ποινή, ποσού (16.000,00 

+ 2.000,00 =) δεκαοχτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ.   

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντες τους πειθαρχικώς εγκαλουμένους. 

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ αμφοτέρους τους εγκαλουμένους της πειθαρχικής 

παραβάσεως της προκλήσεως μεμονωμένου επεισοδίου εντός των 

αποδυτηρίων, μετά τη λήξη του αγώνα (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2 και 

3, 15 παρ. 5 περ. ε΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ).  

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τέλεσε α) την πειθαρχική παράβαση της 

εισαγωγής στο γήπεδο και της αφής πυρσών και κροτίδων καθ’  υποτροπήν 

(παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2 και 3, 15 παρ. 2 περ. α΄, δ΄ και ε΄, 7 περ. γ΄ 

του Π.Κ. της ΕΠΟ), καθώς και β) την πειθαρχική παράβαση της προκλήσεως 

μεμονωμένων επεισοδίων στις κερκίδες του γηπέδου, κατά τη διάρκεια του 
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αγώνα (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2 και 3, 15 παρ. 5 περ. β΄ του Π.Κ. της 

ΕΠΟ).   

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ α) για την πρώτη εκ των ανωτέρω 

πειθαρχικών παραβάσεων, τη χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων 

(4.000,00) ευρώ, και β) για τη δεύτερη εκ των ανωτέρω πειθαρχικών 

παραβάσεων, τη χρηματική ποινή των δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00) ευρώ.  

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ως προς την πρώτη 

εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, ποσού δέκα οχτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή 

του, την 26η Ιανουαρίου 2017. 

O ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Σπυρίδων Καποδίστριας                              Στυλιανός Βασιλειάδης      

         Πρωτοδίκης  

 

 

 

 

 


