
Αριθμός Απόφασης 188/2015 

 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

  

Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και 

τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Παναγιώτη Παπανότη, 

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

Συνεδρίασε  δημόσια στο ακροατήριό της στις 23 Απριλίου 2015 και 

ώρα 13:00 για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτοκ. 

165/21-4-2015 κλήση 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 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., 

«δεν υπάρχει ευθύνη ομάδας για απρεπή συμπεριφορά θεατών σε αγώνα 

εφόσον η ομάδα αυτή δεν έχει λάβει και διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους 

της ή απρεπής 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 που η 

φιλοξενούμενη ομάδα δεν έχει λάβει και διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους 

της, αλλά, παρά ταύτα, προσέλθει ικανός αριθμός φιλάθλων αυτής στο  
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γήπεδο και, κατόπιν εντολής της αστυνομικής δύναμης, οι εν λόγω φίλαθλοι 

εισέλθουν σε διακριτικό τμήμα του γηπέδου, τότε ο Παρατηρητής του Αγώνα   

θα μνημονεύει ρητά το περιστατικό αυτό στην έκθεσή του και, υπό αυτή την 

απαράβατη προϋπόθεση, η φιλοξενούμενη ομάδα θα φέρει την πλήρη και 

αποκλειστική ευθύνη για τυχόν απρεπή συμπεριφορά των εν λόγω 

φιλάθλων.»  

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

του αγώνα, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας και γενικότερα από τα 

διαμειφθέντα κατά την ακροαματική διαδικασία  αποδείχθηκαν τα εξής :  στις 

19-4-2015 και ώρα 15:00, στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής του 

Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο γήπεδο «ΔΗΜ. 

ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»,  ο  ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων 

ΠΑΕ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, 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 1΄και 29΄λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της 

εγκαλουμένης από τη θύρα 6 άναψαν συνολικά δύο (2) πυρσούς, 2) στο 

64΄λεπτό του αγώνα φίλαθλος της εγκαλουμένης από τη θύρα 6 έριξε ένα (1) 

κύπελλο με νερό εντός της μεγάλης περιοχής, 3) Στο 90΄+ 1 λεπτό του αγώνα 

φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 6 έριξαν τέσσερις (4) αναπτήρες 

εντός του αγωνιστικού χώρου, προς το μέρος της εστίας του τέρματος της 

γηπεδούχου ομάδας και 4) στο ανωτέρω λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της 

εγκαλουμένης από τη θύρα 6 έριξαν δύο (2) πλαστικά, φελιζόλ ποτήρια με  
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καφέ εντός του αγωνιστικού χώρου, προς το μέρος της εστίας του τέρματος 

της γηπεδούχου ομάδας.  

Εξάλλου, όπως προκύπτει ενόψει του ανωτέρω ποδοσφαιρικού 

αγώνα, η φιλοξενούμενη και ήδη εγκαλούμενη ομάδα ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δια των εκπροσώπων της αιτήθηκε από την 

γηπεδούχο την χορήγηση χιλίων (1.000) εισιτηρίων για τις ανάγκες των 

φιλάθλων της αλλά η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ δεν 

συγκατατέθηκε για την χορήγηση εισιτηρίων στην ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ καθώς και για την παραχώρηση κερκίδας ή τμήμα 

κερκίδας με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των φιλάθλων 

της.  

Από τα προεκτεθέντα συνάγεται, ότι στην προκειμένη περίπτωση η 

εγκαλούμενη ΠΑΕ, ως φιλοξενούμενη, δεν είχε λάβει και δεν είχε διαθέσει 

στους φιλάθλους της εισιτήρια, ώστε να είναι πειθαρχικώς ελεγκτέα και να 

φέρει την αντικειμενική ευθύνη για την απρεπή συμπεριφορά των φιλάθλων 

της, σύμφωνα  με το άρθρο 14 παρ. 4 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. Εξ άλλου δεν 

συντρέχουν οι δύο προϋποθέσεις που τίθενται από το εν λόγω άρθρο του 

Κανονισμού, ήτοι : α) να είχε δοθεί εντολή της αστυνομικής δύναμης για 

είσοδο των φιλάθλων της σε διακριτό τμήμα των εξεδρών του γηπέδου και 

β) να είχε γίνει ρητή μνεία του γεγονότος αυτού στην έκθεση που 

συντάχθηκε από τον Παρατηρητή του αγώνα, ώστε να εγκαθιδρύεται 

 αντικειμενική ευθύνη της εγκαλουμένης.  
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Επομένως η εγκαλούμενη ΠΑΕ πρέπει να κριθεί ατιμώρητη για τις 

παραπάνω πράξεις που της αποδόθηκαν.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δικάζει με παρούσα την εγκαλουμένη.   

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την αποδιδόμενη σ΄ αυτήν 

πειθαρχική παράβαση. (άρθρο 14 παρ. 4 του Π.Κ. της ΕΠΟ). 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή 

της στις 23 Απριλίου 2015. 

  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


