
Αριθµός Απόφασης 341/2010 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α    

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο 

Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Γεώργιο Στεφανάκη, ∆ικηγόρο Αθηνών, 

ως µέλη και από τη γραµµατέα Μαρία Περιστέρη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 9 ∆εκεµβρίου 2010 και 

ώρα 13:00 για να δικάσει επί των αναφεροµένων στις υπ’ αριθµ. πρωτοκ. 295/7-

12-2010 και 299/8-12-2010 κλήσεις προς απολογία κατά της ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για παράβαση των άρθρων 1 επ., 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

Η εγκαλουµένη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της 

Ιωάννη Κάρµη. 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ 2 περ. β i) του Π.Κ. της ΕΠΟ το άναµµα 

πυρσών, φωτοβολίδων και βεγγαλικών στις κερκίδες ή στον εν γένει χώρο του 

γηπέδου, χωρίς να ρίπτονται στον αγωνιστικό χώρο, τιµωρείται µε χρηµατική 

ποινή ύψους από χίλια ευρώ (1.000) έως τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000) εφόσον 

άναψαν έως είκοσι (20) τεµάχια. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 γ του Π.Κ. της ΕΠΟ ρίψη εντός του 

αγωνιστικού χώρου πυρσών, φωτοβολίδων και βεγγαλικών τιµωρείται σε 

αντιστοιχία µε τους αναφερόµενους στην προηγούµενη περίπτωση (περ. β) 

αριθµούς τεµαχίων, µε διπλασιασµό των αναφερόµενων χρηµατικών ποινών.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 α του Π.Κ. της ΕΠΟ κάθε οµάδα σε 

φιλικούς ή επίσηµους αγώνες της, και για ρίψη αντικειµένων στον αγωνιστικό 

χώρο τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ύψους από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) έως 

είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000).  

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 5 A. εδ. α, β, γ΄, περ. i,  του Π.Κ. της ΕΠΟ, 

σε περίπτωση δηµιουργίας ευρείας κλίµακας επεισοδίων στον εν γένει χώρο του  
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γηπέδου εφ’ όσον: α) η καταστολή τους απαιτεί επιχειρησιακά µέτρα της 

αστυνοµίας πέραν των ήδη ληφθέντων και ανακοινωθέντων στην Π.Α.Ε. κατά 

την διάρκεια των συσκέψεων ασφαλείας, συνήθων αστυνοµικών µέτρων, και β) 

υπήρξε σοβαρή σωµατική βλάβη, ή γ) προκύπτουν εκτεταµένες φθορές ξένης 

περιουσίας, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές: i) Χρηµατική ποινή από 

εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000) 

και από µία (1) έως δύο (2) αγώνες χωρίς θεατές. Σε περίπτωση όπου λόγω των 

επεισοδίων ο αγώνας δεν αρχίζει ή δεν ολοκληρώνεται, απώλεια του αγώνα για 

την ή τις υπαίτιες οµάδα/ες.    

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

αγώνα, την υπ’ αριθ. πρωτ. 38700/2010 πειθαρχική δίωξη του ποδοσφαιρικού 

Εισαγγελέα,  την έκθεση της αστυνοµίας, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας,  

την ένορκη κατάθεση του µάρτυρα και τα διαµειφθέντα κατά τη διαδικασία στο 

ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής :  κατά τη διάρκεια του αγώνα µεταξύ των 

οµάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ στην έδρα της 

πρώτης στις 4-12-2010 στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήµατος 

SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α, 1) µε την έναρξη του αγώνα και στο 20΄ λεπτό 

φίλαθλοι της εγκαλουµένης άναψαν συνολικά οκτώ (8) πυρσούς, 2) στο 5΄και 

52΄λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης έριξαν συνολικά τέσσερις (4) 

κροτίδες στον περιβάλλοντα του αγωνιστικού χώρου, 3) στο 86΄ λεπτό του 

αγώνα φίλαθλος της εγκαλουµένης έριξε ένα (1)  µικρό πλαστικό µπουκάλι µε 

νερό εντός του αγωνιστικού χώρου και 4) λίγο µετά την έναρξη του αγώνα της 

εγκαλουµένης οµάδας µε την οµάδα του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ, περί ώρα 19:34΄, 

άγνωστα άτοµα προσέγγισαν εξωτερικά την περίφραξη του σταδίου και 

επιτέθηκαν κατά των αστυνοµικών δυνάµεων που ευρίσκοντο έξω από τη θύρα 

4, ενώ άλλα άτοµα εξερχόµενα από τις τουαλέτες του σταδίου επιτέθηκαν κατά 

των αστυνοµικών µε βόµβες µολότωφ, πέτρες και σίδερα, ταυτόχρονα δε 

φίλαθλοι της εγκαλουµένης οµάδας εξήλθαν από τις θύρες 1,2,4 και 35 του  
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σταδίου και επιτέθηκαν µε καπνογόνα, πέτρες και άλλα αντικείµενα κατά των 

αστυνοµικών δυνάµεων, ενώ άλλοι φίλαθλοι από το πάνω µέρος της κερκίδας 

της θύρας 4 εκσφενδόνιζαν κροτίδες, καπνογόνα και άλλα αντικείµενα, για την 

καταστολή δε και τη µη επέκταση των επεισοδίων οι αστυνοµικές δυνάµεις 

έκαναν χρήση χηµικών µέσων και χειροβοµβίδων κρότου λάµψης, ενώ 

ταυτόχρονα πραγµατοποίησαν φραγµούς εξωτερικά των θυρών 17 και 33. 

Επειδή όµως εσυνεχίζονταν οι επιθέσεις κατά των αστυνοµικών δυνάµεων του 

φραγµού της θύρας 33, ο επικεφαλής αυτών εζήτησε και ήλθαν στον τόπο των 

επεισοδίων ενισχυτικές αστυνοµικές δυνάµεις για την επιβολή της τάξης. Από 

τη χρήση των χηµικών εκ µέρους των αστυνοµικών δυνάµεων διακόπηκε στο 6
ο
 

λεπτό ο αγώνας και συνεχίσθηκε κανονικά µετά από 15 λεπτά περίπου. Από τα 

επεισόδια αυτά ετραυµατίσθηκαν πέντε αστυνοµικοί, εκ των οποίων ο ένας 

σοβαρά (εγκαύµατα στα χέρια και στο πρόσωπο), ενώ υπέστησαν φθορές τρία 

κιόσκια της εταιρείας EVEREST και καταστράφηκε ολοσχερώς µια µπουτίκ 

του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι µεγάλος αριθµός από 

τα άτοµα που δηµιούργησαν επεισόδια στον εν γένει χώρο του γηπέδου 

µπορούν να χαρακτηρισθούν ως µη φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, 

τούτο δεν αίρει την ευθύνη της εγκαλουµένης ΠΑΕ για τα επεισόδια που 

δηµιούργησαν οι κατελθόντες από τις κερκίδες φίλαθλοι, όπως σαφώς τούτο 

προκύπτει από την έκθεση του παρατηρητή του αγώνα και την έκθεση της 

Αστυνοµίας.   

Εποµένως η εγκαλουµένη τέλεσε τις αποδιδόµενες σ΄ αυτήν  πειθαρχικές 

παραβάσεις και πρέπει να της επιβληθούν α) η πειθαρχική χρηµατική ποινή των 

χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (άναµµα 8 πυρσών), β) η πειθαρχική 

χρηµατική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη, (ρίψεις 

κροτίδων), γ) η πειθαρχική χρηµατική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ 

για την 3η πράξη (ρίψη αντικειµένου) και δ) η πειθαρχική χρηµατική ποινή των 

ογδόντα χιλιάδων (80.000,00) ευρώ και την ποινή διεξαγωγής ενός  
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(1) αγώνα χωρίς θεατές, κατά πλειοψηφία, για την 4η πράξη (ευρείας κλίµακας 

επεισόδια).    

 Κατά την άποψη ενός µέλους της Επιτροπής (κος Γ. Στεφανάκης) πρέπει 

να απαλλαγεί η εγκαλουµένη για την 4η πράξη (ευρείας κλίµακας επεισόδια) 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ειδικές συνθήκες κοινωνικής εντάσεως που 

επικράτησαν τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία λόγω της επετείου του θανάτου του 

δεκαπεντάχρονου µαθητή. Ο εν γένει χώρος του γηπέδου δεν µπόρεσε επαρκώς 

να προστατευθεί από τις αστυνοµικές δυνάµεις µε αποτέλεσµα να 

παρεισφρήσουν παρανόµως οµαδοποιηµένα εξωαθλητικά άτοµα –διαδηλωτές 

και να προκαλέσουν επεισόδια. Η πασιφανής και αυταπόδεικτη δυναµική της 

βίας των εισβολέων δεν πληροί ούτε την έννοια του µεµονωµένου επεισοδίου 

του άρθρου 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ.        

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηµατική ποινή ογδόντα δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων (82.500,00) ευρώ. (€ 80.000 + 500 + 1.000 + 1.000). 

                 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

∆ικάζει µε παρούσα την εγκαλουµένη.   

∆έχεται ότι η εγκαλουµένη τέλεσε τις αποδιδόµενες σ΄ αυτήν πειθαρχικές 

παραβάσεις.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ α) την πειθαρχική χρηµατική 

ποινή των  χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη, β) την πειθαρχική 

χρηµατική ποινή των  δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη και γ) την 

πειθαρχική χρηµατική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 3η 

πράξη και δ) την πειθαρχική χρηµατική ποινή των ογδόντα χιλιάδων 

(80.000,00) ευρώ και την ποινή διεξαγωγής ενός (1) αγώνα χωρίς θεατές, κατά 

πλειοψηφία, για την 4η πράξη.                          



5η σελίδα της υπ’αρθµ. 341/2010 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -SUPER 

LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α   

 

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηµατική ποινή ογδόντα δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων (82.500,00) ευρώ. 

          Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή της, στις 

9 ∆εκεµβρίου 2010. 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       


