
Αριθµός Απόφασης 233/2010 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α    

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο 

Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Γεώργιο Στεφανάκη, ∆ικηγόρο Αθηνών, ως µέλη και 

από το γραµµατέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 8 Οκτωβρίου 2010 και 

ώρα 13:00 ύστερα από αναβολή (23-9-2010) για να δικάσει επί των 

αναφεροµένων στην υπ’ αριθµ. πρωτοκ. 207/21-9-2010 κλήση προς απολογία 

κατά της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για παράβαση των άρθρων 1 επ., 5, 14, 15 

και 17 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 14 παρ. 2,  3,  4 δ΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ οι οµάδες 

έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του 

αθλήµατος του ποδοσφαίρου και ευθύνονται σε περίπτωση δυσφήµισής του ως 

αντικειµενικά υπαίτιες. ∆υσφήµιση του ποδοσφαίρου είναι κάθε πράξη ή 

ενέργεια ατοµική ή συλλογική, φυσικών ή νοµικών προσώπων 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. Πράξεις και ενέργειες που δυσφηµούν το άθληµα του 

ποδοσφαίρου είναι: α) …. β) …. γ)….. δ) Απρεπής και αντιαθλητική 

συµπεριφορά των παρακολουθούντων τον ποδοσφαιρικό αγώνα προσώπων 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του που διαταράσσουν την οµαλή διεξαγωγή του.   

Στη περίπτωση αυτή ανάλογα µε την βαρύτητα της πράξης επιβάλλεται µια 

από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 5 του Π.Κ. της ΕΠΟ αφού το άρθρο 14 

του Π.Κ. της ΕΠΟ δεν προβλέπει ποινικές κυρώσεις. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ 2 περ. β ii) 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 τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000) έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) 

εφόσον άναψαν από είκοσι (20) τεµάχια έως πενήντα (50) 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 17 του Π.Κ. της ΕΠΟ σε περίπτωση που από τους 

θεατές του αγώνα εκφωνούνται συνθήµατα και φράσεις που προσβάλλουν την 

εθνική συνείδηση ποδοσφαιριστών, αξιωµατούχων οµάδας ή αγώνα ή 

φιλάθλων, τη µνήµη τεθνεώτων ή έχουν απρεπή και υβριστικό περιεχόµενο για 

οποιοδήποτε πρόσωπο, τότε επιβάλλεται χρηµατική ποινή από χίλια (1.000) 

ευρώ έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000) σε κάθε περίπτωση. 

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. 4 εδ. α, γ΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ, σε 

περίπτωση δηµιουργίας εκτεταµένων επεισοδίων προ, κατά την διάρκεια ή µετά 

την λήξη του αγώνα, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές: α) Χρηµατική ποινή 

ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000), εάν 

τα επεισόδια έγιναν στον εν γένει χώρο του γηπέδου…….. γ) Στις ανωτέρω 

περιπτώσεις α) και β) και ανάλογα µε την βαρύτητα των επεισοδίων, το 

δικαιοδοτικό όργανο σωρευτικά µε την χρηµατική ποινή δύναται να επιβάλλει 

και ποινή διεξαγωγής ενός (1) αγώνα χωρίς θεατές. 
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Στην υπό κρίση υπόθεση, από το Φ.Α., την έκθεση του παρατηρητή του 

αγώνα, 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 ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ - ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στην έδρα της 

πρώτης στις 18-9-2010 στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήµατος 

SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α, 1) περίπου 1/½ ώρα πριν την έναρξη του αγώνα 

σαράντα (40) περίπου φίλαθλοι της εγκαλουµένης εισήλθαν στη θύρα 10 και 

στη συνέχεια εντός του γηπέδου στην ανωτέρω θύρα βοηθούµενοι από 

φιλάθλους του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ  ήδη ευρισκοµένων στη θύρα και οι οποίοι 

απώθησαν τα security και τους αστυνοµικούς. Το περιστατικό ανέφερε ο 

Υπεύθυνος Ασφαλείας αγώνα της S.L. που παρευρίσκετο στο συµβάν, 2) 

τέσσερα (4) λεπτά πριν την έναρξη και στο 12΄ του αγώνα φίλαθλοι της 

εγκαλουµένης από τις θύρες 9-10-11, άναψαν συνολικά είκοσι πέντε (25) 

πυρσούς µε αποτέλεσµα να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις από τα µεγάφωνα 

του γηπέδου, 3) στο 46΄ λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τις 

θύρες 9-10-11 έριξαν µία (1) φωτοβολίδα εναντίον των φιλάθλων της 

γηπεδούχου οµάδας στη θύρα 8,    4) στο 53΄ λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της 

εγκαλουµένης εκφώνησαν εν χορώ κατά του διαιτητή του αγώνα το υβριστικό 

σύνθηµα «ΚΑΚΟ ΜΠΙΝΕ ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΙΕ», 5) στο 65΄ λεπτό του αγώνα 

φίλαθλος της εγκαλουµένης έριξε µία (1) φωτοβολίδα χαµηλής τροχιάς η οποία 

πέρασε πολύ κοντά από τον τερµατοφύλακα της γηπεδούχου οµάδας, 6) στο 

25΄και 69΄ λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τις θύρες 9 και 11 

έριξαν συνολικά δέκα (10) µπουκάλια νερού προς τον βοηθό διαιτητή και προς 

ποδοσφαιριστή της γηπεδούχου οµάδας, 7) στο 79΄ λεπτό και κατά τη διάρκεια 

του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τις θύρες 9-10-11 έριξαν συνολικά 

εξήντα πέντε (65) πλαστικά καθίσµατα στα κουλουάρ εντός του αγωνιστικού 

χώρου και 8) µετά την λήξη του αγώνα περίπου 10-15 λεπτά και ενώ ήδη  
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αποχωρούσαν και οι φίλαθλοι του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ από τις θύρες 9-10-11 

παρατηρήθηκε ξαφνικά να ακούγονται κρότοι από σπασίµατα καθισµάτων των 

θυρών 9-10-11 από φιλάθλους του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ και να πετάγονται εκτός 

γηπέδου. Ο επικεφαλής των Αστυνοµικών µέτρων ενηµέρωσε ότι  κατά την 

έξοδο των πρώτων φιλάθλων του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ συνελήφθη από την 

αστυνοµία το άτοµο που είχε βοηθήσει την είσοδο των φιλάθλων στο ανωτέρω 

πρώτο συµβάν του κατηγορητηρίου. Βλέποντας οι φίλαθλοι του 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ να συλλαµβάνεται ο οπαδός εκτόξευσαν περίπου διακόσια 

πενήντα (250) καθίσµατα εναντίον των αστυνοµικών δυνάµεων εκτός του 

γηπέδου και εντός της εξωτερικής περιµέτρου. Η αστυνοµία έκανε χρήση 

δακρυγόνων που µετά από λίγα λεπτά ανάγκασε του υπολειπόµενους φιλάθλους 

του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ να εισέλθουν στο κουλουάρ του γηπέδου και να 

κατευθυνθούν προς την έξοδο από την απέναντι πλευρά του γηπέδου εµφανώς 

ενοχληµένοι από τη χρήση δακρυγόνων και µε τη διακριτική παρουσία της 

εντός του αγωνιστικού χώρου ευρισκόµενης αστυνοµικής δύναµης. Μετά από 

ενηµέρωση της Αστυνοµίας (και ο Υπεύθυνος  Ασφαλείας του αγώνα µε τον 

Υπεύθυνο Ασφαλείας της S.L.) επιβεβαίωσαν µε επιτόπια επίσκεψη ότι οπαδοί 

του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ  κατά την επιβίβαση σε πούλµαν της οµάδας τους 

πέταξαν πυρσούς εντός οχήµατος (περιπολικό) της τροχαίας Καβάλας το οποίο 

τελικώς υπέστη σοβαρές υλικές ζηµιές.  

Εποµένως η εγκαλουµένη 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 

τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (άναµµα πυρσών), γ) η 

πειθαρχική χρηµατική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για τις 3η και 5η 

πράξεις, (ρίψεις πυρσών), δ) την πειθαρχική χρηµατική ποινή των χιλίων 

(1.000,00) ευρώ για την 4η πράξη (υβριστικό σύνθηµα), ε) την πειθαρχική 

χρηµατική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για τις 6η και 7η πράξεις 

(ρίψεις αντικειµένων) και στ)  την πειθαρχική χρηµατική ποινή των σαράντα  
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χιλιάδων (40.000,00) ευρώ οµοφώνως και την ποινή διεξαγωγής ενός (1) αγώνα 

χωρίς θεατές, κατά πλειοψηφία, για την 8η πράξη (εκτεταµένα επεισόδια).    

 Κατά την άποψη ενός µέλους της επιτροπής (κος Γ. Στεφανάκης) δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής της παρεπόµενης ποινής διεξαγωγής ενός 

(1) αγώνα χωρίς θεατές.                       

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηµατική ποινή σαράντα πέντε χιλιάδων 

(45.000,00) ευρώ. 

 

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 ποινή της 

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

χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 2η πράξη γ) την πειθαρχική χρηµατική ποινή 

των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για τις 3η και 5η πράξεις, δ) την πειθαρχική 

χρηµατική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 4η πράξη, ε) την 

πειθαρχική χρηµατική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για τις 6η και 

7η πράξεις και στ)  την πειθαρχική χρηµατική ποινή των σαράντα χιλιάδων 

(40.000,00) ευρώ οµοφώνως και την ποινή διεξαγωγής ενός (1) αγώνα χωρίς 

θεατές, κατά πλειοψηφία, για την 8η πράξη.                         

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηµατική ποινή σαράντα πέντε χιλιάδων 

(45.000,00) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή της στις 8 

Οκτωβρίου 2010. 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       


