
Αριθμός Απόφασης 121/2012 

  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 22 Μαρτίου  2012 και 

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

143/21-3-2012 κλήση προς απολογία του Πρόεδρου της επιτροπής αυτής 

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

Π.Κ. της ΕΠΟ, 1 επ. 21 του ΚΑΠ της ΕΠΟ και β) στην υπ’ αριθ. 9934/21-3-

2012 Πειθαρχική Δίωξη 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 

παρ. 3, 4 και 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 παρ. 2 του Πειθαρχικού 

κώδικα της ΕΠΟ. 

Η εγκαλουμένη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της 

Ιωάννη Κάρμη.   

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 περ. β και 4 του Κανονισμού Αγώνων 

Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.),  «3. αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε με 

υπαιτιότητα της μιας ή και των δύο ομάδων, προσμετράται για την έκτιση 

ποινών μόνον της ανυπαίτιας ομάδας και τιμωρείται ως εξής : … β) Με 

αφαίρεση τριών (3) βαθμών καθώς επίσης και την αφαίρεση δύο (2) βαθμών  
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από το επόμενο πρωτάθλημα από την υπαίτια ομάδα (ή ομάδες), αν ο 

αγώνας διακοπεί πριν από την κανονική λήξη του, κατά οριζόμενα στο 

άρθρο 3 παρ. 5 του Πειθαρχικού Κώδικα. … 4. Σε όλες τις περιπτώσεις της 

παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η υπαίτια ομάδα θεωρείται ότι ηττήθηκε με 

τέρματα 0-3, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την ανυπαίτια ομάδα, οπότε 

υπολογίζεται το αποτέλεσμα που πραγματικά σημειώθηκε, μέχρι τη διακοπή 

ή την αποχώρηση.»    

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ σε περίπτωση που 

από τους θεατές του αγώνα, χρησιμοποιούνται δείκτες λέιζερ με στόχευση 

ποδοσφαιριστές ή διαιτητές ή αξιωματούχους του αγώνα, ή αναρτώνται 

πανό με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο ή 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 πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) έως δέκα 

χιλιάδες ευρώ (10.000) σε κάθε περίπτωση, πλην της χρησιμοποίησης 

δεικτών λέιζερ οπότε επιβάλλεται χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες ευρώ 

(10.000) έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000). 

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα 

της Ε.Π.Ο (Π.Κ. της ΕΠΟ) η ρίψη πάσης φύσεως αντικειμένου στον κυρίως 

χώρο του γηπέδου ή από μια κερκίδα σε άλλη, ιδιαίτερα πυρσών, 

φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και οποιουδήποτε εν 

γένει εύφλεκτου υλικού, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: ….β) 

Εάν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ μέρους του  
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διαιτητή, τιμωρείται με χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.  

… δ) Εάν μετά την επανέναρξη του αγώνα επαναληφθεί η κατά τα ως άνω 

ρίψη αντικειμένων και υπάρξει οριστική διακοπή του αγώνα, τιμωρείται με 

χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000) και ποινή διεξαγωγής 

αγώνα χωρίς θεατές δύο (2) έως τρεις (3) αγωνιστικές.  

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 περ. α, β 

και γ του Π.Κ. της ΕΠΟ 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 επεισοδίων, το δικαιοδοτικό όργανο 

σωρευτικά με τη χρηματική ποινή δύναται να επιβάλει και ποινή διεξαγωγής 

ενός (1) αγώνα έως δύο αγώνες χωρίς θεατές.   

Η έννοια του επιθετικού προσδιορισμού  «εκτεταμένα»,  σε συνδυασμό 

με τις βαρύτατες ποινές που προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις 

(μεγάλα χρηματικά πρόστιμα, διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές, αφαίρεση 

βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για το 

χαρακτηρισμό κάποιων επεισοδίων  ως τέτοιων, απαιτείται να έχουν λάβει 

ιδιαίτερα μεγάλη έκταση από τοπικής και χρονικής απόψεως και να έχουν 

προκληθεί εξαιτίας τους μεγάλης έκτασης φθορές σε πράγματα  ή/και 

αρκετά σοβαρές σωματικές βλάβες σε πρόσωπα.  
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Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 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.».  

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 1 του Κ.Α.Π. ως χρόνος «προ του 

αγώνα» ορίζεται «ο χρόνος μεταξύ της αφίξεως της ομάδος εγγύτατα στην 

περιμετρική εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου 

του γηπέδου και του σφυρίγματος για το εναρκτήριο λάκτισμα του 

διαιτητή» ενώ 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 18-3-2012 και ώρα 

19:30, στα πλαίσιο της 25
ης

 αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPER 

LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο «Ο.Α.Κ.Α.» της πόλης των Αθηνών, ο  

ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  - 

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, με γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις δύο 

διαγωνισθείσες ΠΑΕ., ο οποίος (ποδοσφαιρικός αγώνας) δεν έληξε 

κανονικά,  αλλά διεκόπη οριστικά από τον διαιτητή Α. Κάκο στο 83
ο
  λεπτό, 

εξαιτίας των γεγονότων που αποδείχθηκαν και εκτίθενται στην συνέχεια της 

παρούσας. 
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Σημειωτέον ότι η  άφιξη των μελών της  φιλοξενούμενης ομάδας στο  

γήπεδο έγινε στις 17:30, επομένως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω 

στη μείζονα σκέψη της παρούσας, από το χρονικό σημείο αυτό και εφεξής 

οριοθετείται χρονικά η ευθύνη της εγκαλουμένης ΠΑΕ Επομένως τα 

περιστατικά που διαλαμβάνονται στη Πειθαρχική Δίωξη του 

Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα της ΕΠΟ Κων/νου Πετρόπουλου, υπό το 

κεφαλαίο αλφαβητικό γράμμα Άλφα (Α) και τους αριθμούς 1, 2 και 3, 

εφόσον έλαβαν χώρα αντιστοίχως στις 16:45, 17:00 και 17:20, βρίσκονται 

εκτός των χρονικών ορίων ευθύνης της εγκαλουμένης ΠΑΕ η οποία, εκ του 

λόγου αυτού, πρέπει να απαλλαγεί για τα περιστατικά αυτά. Επίσης   η 

εγκαλουμένη ΠΑΕ πρέπει να απαλλαγεί για τα περιστατικά που 

περιγράφονται υπό το κεφαλαίο αλφαβητικό γράμμα Γάμμα (Γ) και τον 

αριθμό 3 της ίδιας Πειθαρχικής Δίωξης, διότι αυτά έλαβαν χώρα στις 

εγκαταστάσεις του σταθμού ΗΣΑΠ ΕΙΡΗΝΗ, ήτοι σε τόπο ευρισκόμενο  

εκτός των γεωγραφικών - τοπικών ορίων ευθύνης της.   

 Περαιτέρω, κατά την είσοδο διαιτητών για τον έλεγχο του γηπέδου  

και στο 14
ο
   λεπτό του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τις θύρες 35 

και 1 εκφώνησαν εν χορώ κατά του διαιτητή του αγώνα το υβριστικό 

σύνθημα: «ΚΑΚΟ ΜΠΙΝΕ ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΙΕ» με αποτέλεσμα στο 14
ο
 

λεπτό, να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις από τα μεγάφωνα του γηπέδου. 

Κατά τα λοιπά αποδείχθηκε ότι Α) πριν από την έναρξη του αγώνα 

συνέβησαν τα εξής πειθαρχικώς ελεγχόμενα περιστατικά (για να καταστεί 

ευχερέστερη η αντιστοίχιση, τα γράμματα και οι αριθμοί που 

χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να διακρίνουν τα επιμέρους  
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αποδειχθέντα γεγονότα, ταυτίζονται με αυτά της Πειθαρχικής Διώξεως του 

Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα της ΕΠΟ) : Α.4. Περί ώρα 17:47  εκδηλώθηκε 

συντονισμένη επίθεση κατά των αστυνομικών δυνάμεων στην Πύλη 8 του 

Σταδίου από οπαδούς του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ που ευρίσκοντο εκτός και 

εντός της περιφράξεως, με ξύλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα με σκοπό να 

εισέλθουν εντός άτομα στερούμενα εισιτηρίων. Οι επιθέσεις διήρκεσαν έως 

την 17:50 ώρα, ενώ οι επιτιθέμενοι οπαδοί αναχαιτίσθηκαν με τη χρήση 

χειροβομβίδων κρότου – λάμψης.  Α.5. Την 18:00 ώρα εκδηλώθηκε επίθεση 

από οπαδούς του ΠΑΟ με κροτίδες, πέτρες και ενισχυμένες εκρηκτικές 

βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων που ευρίσκοντο στα 

«σκαλάκια» μεταξύ Κλειστού Γυμναστηρίου και Σταδίου. Α.6. Από ώρα 

18:00 έως και ώρα 18:45 οπαδοί του ΠΑΟ εξήρχοντο από τις κερκίδες των 

Θυρών 3 και 4 και επιτίθεντο με πέτρες, μπουκάλια και φωτοβολίδες κατά 

των αστυνομικών δυνάμεων που ευρίσκοντο εξωτερικά του Ο.Α.Κ.Α. στην 

Πύλη 4. Α.7. Την 18:30 ώρα εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα από οπαδούς του 

ΠΑΟ επιθέσεις με κροτίδες, φωτοβολίδες, καπνογόνα, καφέδες, νερά στις 

αστυνομικές δυνάμεις που ευρίσκοντο εξωτερικά των Θυρών 1 και 2 του 

Σταδίου και με φωτοβολίδες, σίδερα, μάρμαρα και βόμβες μολότοφ στις 

αστυνομικές δυνάμεις που ευρίσκοντο εξωτερικά της Θύρας 35 του 

Σταδίου. Α.8. Την 18:50 και 18:55 ώρα με την είσοδο παικτών του 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στον αγωνιστικό χώρο του Σταδίου για προθέρμανση, 

οπαδοί του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ από τις κερκίδες των Θυρών 35-1 

εκτόξευσαν προς τον αγωνιστικό χώρο φωτοβολίδες, καπνογόνα και 

πλαστικά φιαλίδια νερού. Α.9. Την 19:25 ώρα ομάδα πενήντα (50) περίπου  
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οπαδών του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ μετακινήθηκε από την κερκίδα της 

ΘΥΡΑΣ 35-1 και μέσω των κερκίδων των Θυρών 33, 31 και 29 

κατευθύνθηκαν στο κάτω μέρος στην κερκίδα της Θύρας 27 και παρέμειναν 

παραπλεύρως της φυσούνας που οδηγεί τις ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. 

Έμπροσθεν αυτών κατέλαβε θέσεις ισχυρή αστυνομική δύναμη και 

συγχρόνως άλλες δυνάμεις της αστυνομίας κάλυψαν τη φυσούνα ώστε να 

είναι ασφαλής η έξοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, η οποία έγινε 

με καθυστέρηση επτά (7) περίπου λεπτών. Κατά την είσοδο των ομάδων 

στον αγωνιστικό χώρο την 19:37 ώρα, οι προαναφερόμενοι οπαδοί 

εκτόξευσαν κατά των παικτών του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ διάφορα αντικείμενα. 

Εξάλλου,  κατά τη διάρκεια του αγώνα, την ανάπαυλα μεταξύ των δύο 

ημιχρόνων έως και την οριστική διακοπή του παραπάνω ποδοσφαιρικού 

αγώνα συνέβησαν τα εξής πειθαρχικώς αξιόλογα περιστατικά : Β.1. Την 

20:20 ώρα με τη λήξη του α’ ημιχρόνου και κατά την αποχώρηση των 

ομάδων προς τα αποδυτήρια οι προαναφερόμενοι οπαδοί (που είχαν 

μετακινηθεί στο κάτω μέρος της Θύρας 27, όπισθεν και παραπλεύρως της 

φυσούνας), οι οποίοι φορούσαν κουκούλες και κράνη, εκτόξευσαν προς 

τους ποδοσφαιριστές του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ διάφορα αντικείμενα και 

προσπάθησαν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι αστυνομικές 

δυνάμεις τους αναχαίτισαν, αλλά κατά τις επακολουθείσασες συμπλοκές οι 

ανωτέρω οπαδοί εκτόξευσαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων σπασμένα 

καθίσματα, καπνογόνα, πυροσβεστήρες και διάφορα άλλα αντικείμενα. Β.2. 

Περί την 20:30 ώρα αστυνομικές δυνάμεις κατέλαβαν θέσεις χαμηλά στο 

διάδρομο της Θύρας 29 για να αποτρέψουν την είσοδο άλλων οπαδών στη  
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Θύρα αυτή. Με την άφιξή τους στο σημείο αυτό οπαδοί που ευρίσκοντο στη 

Θύρα 29 και είχαν προσπαθήσει πιο πριν να εισέλθουν στον αγωνιστικό 

χώρο άρχισαν να κινούνται προς το μέρος των αστυνομικών. Ταυτόχρονα, 

200 περίπου άτομα που ευρίσκοντο στη Θύρα 31 και 60 που ευρίσκοντο στη 

Θύρα 27 επιτέθηκαν με σφοδρότητα στις αστυνομικές δυνάμεις με 

καθίσματα, μάρμαρα, σίδερα, φωτοβολίδες, καπνογόνα και μεγάλα 

μεταλλικά διαχωριστικά πλέγματα εγκλωβίζοντας αυτούς. Για τον 

απεγκλωβισμό των αστυνομικών εχρησιμοποιήθησαν δακρυγόνες 

χειροβομβίδες κόνεως. Ακολούθως οπαδοί έσπασαν τα προστατευτικά 

κιγκλιδώματα της Θύρας 33 προς τη Θύρα 31 και επιτίθεντο κατά των 

αστυνομικών στην Πύλη Μαραθωνίου με πυροσβεστήρες, κιγκλιδώματα, με 

μάνικες πυρόσβεσης έριχναν νερό και με πολλές εκρηκτικές βόμβες 

μολότοφ. Δέκα (10) λεπτά αργότερα (την 20:40 ώρα) οπαδοί του 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ από τις Θύρες 32-35 εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο, 

ταυτόχρονα δε άλλοι οπαδοί εξήλθαν από τις Θύρες 35-1 και ενεργούσας 

επιθέσεις κατά των αστυνομικών. Μετά από άλλα δέκα (10) λεπτά (την 

20:50 ώρα) οπαδοί από τις κερκίδες της ΘΥΡΑΣ 31-33 εκτόξευσαν κατά 

των αστυνομικών δυνάμεων που ευρίσκοντο στον αγωνιστικό χώρο βόμβες 

μολότοφ. Εξ αιτίας των παραπάνω επεισοδίων η έναρξη του β’ ημιχρόνου 

έγινε την 21:29 ώρα, (με καθυστέρηση 50 λεπτών της ώρας) και αφού 

προηγουμένως ο επικεφαλής της Αστυνομίας διαβεβαίωσε ότι οι 

υπάρχουσες αστυνομικές δυνάμεις επαρκούσαν για την ασφαλή και ομαλή 

συνέχιση του αγώνα. Β.3. Με την έναρξη του β’ ημιχρόνου αστυνομικές 

δυνάμεις αναπτύχθησαν περιμετρικά εντός του αγωνιστικού χώρου στο  
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ταρτάν έμπροσθεν των Θυρών 17-35, καθ’ όλη δε τη διάρκεια της 

παραμονής τους στα σημεία αυτά οπαδοί από τις κερκίδες της Θύρας 35 

εκτόξευαν εναντίον τους διάφορα αντικείμενα. Β.4. Την 21:35 ώρα, κατά 

την επίτευξη τέρματος από την ομάδα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ οκτώ (8) 

οπαδοί του ΠΑΟ από την κερκίδα της Θύρας 33 εισήλθαν στο ταρτάν του 

αγωνιστικού χώρου. Β.5. Την 21:37 ώρα από οπαδούς των κερκίδων των 

Θυρών 33, 35 και 1 εκτοξεύθηκαν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων 

που ευρίσκοντο στον αγωνιστικό χώρο πλαστικά καθίσματα, σίδερα, 

μπουκάλια και φωτοβολίδες. Β.6. Την 21:50 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε 

πανό που είχε αναρτηθεί στην κερκίδα της Θύρας 33 και την 21:55 ώρα 

εκδηλώθηκε άλλη πυρκαγιά σε καθίσματα στην κερκίδα της Θύρας 4. Β.7. 

Την 22.02 ώρα 10 οπαδοί από την κερκίδα της Θύρας 33 επιτέθηκαν στις 

αστυνομικές δυνάμεις που ευρίσκοντο στην είσοδο της Θύρας, 

εκτοξεύοντας εναντίον τους σίδερα, πλαστικά καθίσματα και άλλα 

αντικείμενα. Β.8. Την 22.05 ώρα οπαδοί από την κερκίδα της Θύρας 33 

εκτόξευαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων που ευρίσκοντο στον 

αγωνιστικό χώρο πλαστικά καθίσματα, μπουκάλια, φωτοβολίδες, 

καπνογόνα, κλπ αντικείμενα. Πέντε έως δέκα (5-10) εξ αυτών εισήλθαν 

στον αγωνιστικό χώρο και εκτόξευσαν κατά των αστυνομικών επτά (7) 

βόμβες μολότοφ και πυροσβεστήρες. Την χρονική αυτή στιγμή (83
ο
 λεπτό 

του αγώνα) διαπιστώνοντας ο διαιτητής τα παραπάνω έδωσε εντολή στους 

ποδοσφαιριστές και στους αξιωματούχους των δύο ομάδων, να 

αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να προστατευθεί η 

σωματική ακεραιότητά τους. Κατά την είσοδο των ποδοσφαιριστών του  
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στη φυσούνα εκτοξεύθηκαν εναντίον τους από οπαδούς 

του ΠΑΟ της κερκίδας της Θύρας 29 φωτοβολίδες, καπνογόνα, πλαστικά 

μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα. Φτάνοντας ο διαιτητής στο χώρο 

των αποδυτηρίων ζήτησε από τον παρατηρητή του αγώνα κ. ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ 

να γίνει εκ νέου σύσκεψη με τις εμπλεκόμενες αρχές, διότι  κατά γενική 

ομολογία είχαν εκλείψει πλέον οι συνθήκες ασφαλείας για την εξασφάλιση 

της ομαλής συνέχισης του αγώνα και την τήρηση του κανονισμού και 

υπήρχε κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα των εμπλεκομένων. Έγινε 

εκ νέου εκτίμηση της κατάστασης εντός του αγωνιστικού χώρου από τον 

διαιτητή του αγώνα, όπου διαπίστωσε, ότι οι συνθήκες ομαλής συνέχισης 

του αγώνα, ήταν αδύνατες. Ο Υποστράτηγος κ. ΤΣΙΒΙΚΗΣ  στη συνέχεια 

ενημέρωσε τον διαιτητή κ. ΚΑΚΟ,  ότι με τις υπάρχουσες συνθήκες δεν 

διασφαλιζόταν πλέον η ομαλή συνέχιση του αγώνα. Κατόπιν τούτου ο 

διαιτητής πήρε την απόφαση και ενημέρωσε τις ομάδες ότι ο αγώνας 

διακόπτεται οριστικά και ενώ το αποτέλεσμα ήταν (0-1) υπέρ της 

φιλοξενούμενης ομάδας.     

Γ) Τέλος μετά τη διακοπή του ένδικου αγώνα έλαβαν χώρα τα 

ακόλουθα συμβάντα : Γ.1. Την 22:15 ώρα, 1.500 περίπου εναπομείναντες 

οπαδοί του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ στις κερκίδες των Θυρών 33, 35, 1 και 3 

συνέχισαν να εκδηλώνουν επιθέσεις κατά των αστυνομικών δυνάμεων που 

είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά στο ταρτάν του γηπέδου. Γ.2. Από ώρα 22:07 

έως και ώρα 22:20 εκδηλώθηκαν εστίες πυρκαγιάς στις κερκίδες των Θυρών 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 33 και 35 του Σταδίου, με αποτέλεσμα να καταστραφεί  
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μεγάλος αριθμός πλαστικών καθισμάτων και να υποστεί ζημιές ο πίνακας 

matrix που βρίσκεται πάνω από τη Θύρα 35. 

Κατά την εκδήλωση των παραπάνω επεισοδίων οι οπαδοί του 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ από τις κερκίδες του Σταδίου και κυρίως των Θυρών 

35 και 1 έκαναν χρήση, συνολικά, 80 φωτοβολίδων, 150 καπνογόνων, 130 

κροτίδων και εκτόξευσαν μεγάλο αριθμό πλαστικών φιαλών νερού, ενώ, για 

πρώτη φορά σε επεισόδια ποδοσφαιρικού αγώνα, ερίφθησαν βόμβες 

μολότοφ. Οι αστυνομικές δυνάμεις συνέλαβαν 24 άτομα επί των οποίων 

ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18 καπνογόνα, 4 αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί 

μηχανισμοί, 1 σφυρί και 1 μεταλλικό καπάκι από φωτισμό δαπέδου. Επί 

πλέον ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν εξωτερικά των Θυρών 30 έως 35, 4 

πλαστικά μπιτόνια, εξ των οποίων το 1 κλειστό, περιέχον άγνωστο υγρό και 

μεγάλος αριθμός φωτοβολίδων, κροτίδων και βεγγαλικών. Από τα 

παραπάνω επεισόδια, πρωτοφανή σε έκταση και αγριότητα, κατά γενική 

ομολογία, τραυματίσθηκαν τριάντα (30) αστυνομικοί, εκ των οποίων οι 

τρείς (3) σοβαρά και παρέμειναν για νοσηλεία, υπέστησαν φθορές 1 

φορητός ασύρματος, 2 υπηρεσιακά προστατευτικά κράνη, 3 προσωπίδες 

αερίων, 4 επικαλαμίδες, 6 ασπίδες, 1 περισκελίδα υπηρεσιακής στολής και 4 

υπηρεσιακά λεωφορεία (θραύσεις υαλοπινάκων, φθορές από βόμβες 

μολότοφ κ.λπ.) και υπήρξαν απώλειες 6 ασπίδων, 4 υπηρεσιακών 

προστατευτικών κρανών, 4 προσωπίδων αερίων και 7 αστυνομικών ράβδων. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οι οπαδοί του ΠΑΟ προκάλεσαν 

εκτεταμένες φθορές σε διάφορα σημεία τους Σταδίου και κυρίως: α) στα 

διαχωριστικά (πλέξι-γκλας) μεταξύ των κερκίδων των Θυρών 1 και 3, 3 και  
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5, 5 και 7, VIP και 29, 29 και 31, 33 και 35, β) στο διαχωριστικό πλαίσιο 

(νοβοπάν) μεταξύ των Θυρών 1 και 35 κάτω από τον πίνακα matrix, γ) στον 

πίνακα matrix, δ) στο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου των εισιτηρίων, ε) σε 

πλάκες δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα εξωτερικά των Θυρών 30 έως 

35, στ) σε οκτακόσια (800) και πλέον πλαστικά καθίσματα των κερκίδων, ζ) 

στα διαχωριστικά κιγκλιδώματα μεταξύ του ταρτάν και των Θυρών 35 και 

1, η) σε διάφορα σημεία του ταρτάν του γηπέδου από ρίψη φωτοβολίδων, θ) 

σε έξι (6) πυροσβεστικές φωλιές και ι) σε σταθερή κάμερα που Η.Σ.Ε.Α.Ε. 

εσωτερικά της Θύρας 32. 

Επομένως  η εγκαλουμένη ΠΑΕ, ως φέρουσα την αντικειμενική ευθύνη 

κατ’ άρθρο 14 παρ. 1,2, και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ για τις παραπάνω πράξεις 

των οπαδών της είναι παραλλήλως υπαίτια και για την οριστική διακοπή του 

ένδικου αγώνα πριν από την κανονική λήξη του, διότι παρέλειψε την λήψη 

μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και την εν γένει τήρηση της 

τάξης, ανεξάρτητα από τυχόν ευθύνες και άλλων συναρμόδιων παραγόντων 

τήρησης αυτής (condition sine qua non).  Κατόπιν αυτού πρέπει να  

ρυθμιστεί  μεν το αποτέλεσμα του διακοπέντος αγώνα κατ’ άρθρο 21 παρ.4 

του ΚΑΠ και  να επιβληθούν στην εγκαλουμένη οι κυρώσεις του άρθρου 21 

παρ. 3 περ. β του ΚΑΠ  επιπλέον δε, πρέπει να γίνει δεκτό ότι τέλεσε τις 

πράξεις που της αποδόθηκαν (πλην ανωτέρω περιστατικών για τα οποία 

αυτή πρέπει να απαλλαχθεί) οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 

πειθαρχικά ως εξής : α) Οι υπό τα στοιχεία Α.4., Α.5., Α.6. και Α.7. πράξεις 

στοιχειοθετούν την πειθαρχική παράβαση της κατ’ εξακολούθηση 

δημιουργίας εκτεταμένων επεισοδίων από τους οπαδούς της στον εν γένει  
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χώρο του γηπέδου (άρθρο 15 παρ. 6 περ. α ΄ Π.Κ. της ΕΠΟ), β) Οι υπό 

στοιχεία Β.1., Β.2., Β.4, Β.6., Β.7., Γ.1. και Γ.2. πράξεις στοιχειοθετούν την 

πειθαρχική παράβαση της κατ’ εξακολούθηση δημιουργίας εκτεταμένων 

επεισοδίων από τους οπαδούς της στις κερκίδες του γηπέδου (άρθρο 15 παρ. 

6 περ. β ΄ Π.Κ. της ΕΠΟ) γ) Οι υπό στοιχεία Α.8., Α.9., Β.3, Β.5. και Β.8.   

πράξεις στοιχειοθετούν την πειθαρχική παράβαση των κατ’ εξακολούθηση 

ρίψεων εντός του κυρίως χώρου του γηπέδου αντικειμένων, πυρσών, 

φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και εν γένει 

εύφλεκτων υλικών (αυτοσχέδιων βομβών «μολότωφ») που είχαν σαν 

αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του αγώνα (άρθρο 15 παρ. 3 περ. β΄  και 

δ΄ Π.Κ. της ΕΠΟ).    

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει αίτημα αναβολής. 

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από τις υπό στοιχεία  Α.1., Α.2., Α.3. και 

Γ.3. πράξεις που αναφέρονται στην πειθαρχική δίωξη του Ποδοσφαιρικού 

Εισαγγελέα (άρθρα 1 επ. 14 παρ. 5 του Π.Κ. /ΕΠΟ). 

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις λοιπές αποδιδόμενες σ΄ αυτήν 

πράξεις. 

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ την πειθαρχική χρηματική 

ποινή των  πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την πράξη της εξύβρισης 

του διαιτητή (άρθρο 15 παρ. 1 του  Π.Κ./ΕΠΟ). 

Δέχεται ότι ο αγώνας διεκόπη από υπαιτιότητα της εγκαλουμένης ΠΑΕ 

και θεωρεί ότι α) η εγκαλουμένη ΠΑΕ ηττήθηκε με τέρματα 0-3, β) τιμωρεί  
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αυτήν με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της 

τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και δύο (2) βαθμών από το επόμενο 

πρωτάθλημα για την 2η πράξη του ημετέρου κατηγορητηρίου  (άρθρο 21 

παρ. 3 περιπ. β΄ του ΚΑΠ /ΕΠΟ). 

Θεωρεί, ότι οι υπό στοιχεία  Α.4., Α.5., Α.6. και Α.7. πράξεις όπως 

περιγράφονται στην πειθαρχική δίωξη του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα 

πληρούν την αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 15 παρ. 6 α΄ του Π.Κ. 

/ΕΠΟ (εκτεταμένα επεισόδια στον εν γένει χώρο του γηπέδου) και επιβάλλει 

την χρηματική ποινή των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ. 

Θεωρεί, ότι οι υπό στοιχεία  Β.1., Β.2., Β.4., Β.6., Β.7., Γ.1. και Γ.2. 

πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στην πειθαρχική δίωξη του 

Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα πληρούν την αντικειμενική υπόσταση του 

άρθρου 15 παρ. 6 β΄ του Π.Κ./ΕΠΟ (εκτεταμένα επεισόδια στις κερκίδες) 

και επιβάλλει την χρηματική ποινή των εκατόν πενήντα χιλιάδων 

(150.000,00) ευρώ. 

Επιβάλλει ποινή διεξαγωγής δύο (2) αγώνων χωρίς θεατές για τις 

αμέσως παραπάνω πράξεις των άρθρων 15 παρ. 6 α΄, 15 παρ. 6 β΄ του Π.Κ. 

/ΕΠΟ (άρθρο 15 παρ. 6 γ΄ του Π.Κ. /ΕΠΟ).  

Θεωρεί ότι, οι υπό στοιχεία Α.8., Α.9., Β.3., Β.5. και Β.8. πράξεις  όπως 

περιγράφονται στην πειθαρχική δίωξη του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα 

πληρούν την αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 15 παρ. 3 εδ.  β΄, δ΄ του 

Π.Κ./ΕΠΟ (ρίψεις στον κυρίως χώρο του γηπέδου που είχαν αποτέλεσμα 

την οριστική διακοπή του αγώνα) και επιβάλλει χρηματική ποινή εκατόν  
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χιλιάδων (100.000,00) ευρώ και την ποινή διεξαγωγής  δύο (2) αγώνων 

χωρίς θεατές. 

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ την συνολική πειθαρχική 

χρηματική ποινή των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(252.500,00) ευρώ. (150.000,00+50.000,00+50.000,00+2.500,00) 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή της στις 

22 Μαρτίου 2012. 

  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 


