
 

Αριθμός Απόφασης 305/2012 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ    

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

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

Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη και από τη γραμματέα Μαρία Περιστέρη. 

Συνεδρίασε  δημόσια στο ακροατήριό της στις 5 Δεκεμβρίου 2012 και 

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

367/4-12-2012 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και του 

Εκπροσώπου αυτής Γ. ΚΟΛΤΣΙΔΑ για παράβαση των άρθρων 1 επ., 5, 11, 

14, 15 και 18 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

Οι εγκαλούμενοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο 

τους Δημήτριο Βαγιάκο. 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

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 τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000) έως οκτώ 

χιλιάδες ευρώ (8.000) σε κάθε περίπτωση, πλην της χρησιμοποίησης 

δεικτών λέιζερ οπότε επιβάλλεται χρηματική ποινή από τρείς χιλιάδες ευρώ 

(3.000) έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000). 
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Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 εδ. α΄ του 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 εάν 

δεν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ μέρους του 

διαιτητή, χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. 

Η εν λόγω διάταξη στο βαθμό που δεν θεσπίζει ένα πλαίσιο ποινής, 

δηλαδή ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσό μεταξύ των οποίων το εκάστοτε 

δικαιοδοτικό όργανο θα έχει την ευχέρεια να επιλέξει, με βάση τις 

περιστάσεις που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση, την προσήκουσα 

χρηματική ποινή, αλλά  προβλέπει, ανεξαρτήτως της βαρύτητας της 

πειθαρχικής παραβάσεως, την επιβολή ενός συγκεκριμένου ποσού ως 

χρηματικής ποινής και μάλιστα αρκετά υψηλού για τις τρέχουσες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, παραβιάζει ευθέως 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 ΕΣΔΑ και διέπει όλη τη δημόσια 

δράση, δεσμεύουσα, μεταξύ άλλων, και τον εκάστοτε εφαρμοστή του 

δικαίου, άρα και την παρούσα πειθαρχική επιτροπή. Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι η επιτροπή αυτή έχει την εξουσία, με βάση την αρχή της 

αναλογικότητας, αντί της παραπάνω αναφερόμενης ανελαστικής χρηματικής  

ποινής, που είναι βαρύτατη και εξοντωτική για την πειθαρχικώς ελεγχόμενη 

ΠΑΕ, να επιβάλει μία άλλη μικρότερη χρηματική ποινή, η οποία, κατά την  
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κρίση της, είναι εξίσου αποτελεσματική και ανάλογη με την απαξία της 

πειθαρχικής παραβάσεως. 

Εξάλλου, στο άρθρο 11 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ ορίζονται τα 

εξής : «1) Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων 

όσων με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα εισέρχονται στον 

αγωνιστικό χώρο, κατά την διάρκεια των αγώνων. 2) Ο αξιωματούχος 

ομάδας με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο που 

διαπράττει τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ, δ, ε, στ, ζ, 

η, της παρ. 1 του άρθρου 10 τιμωρείται με χρηματική ποινή από δύο 

χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500) έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) και 

απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από δύο (2) έως έξι (6) 

μήνες.  3) Η ΠΑΕ, με την οποία συνδέεται ο αξιωματούχος, τιμωρείται με 

χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500) έως δεκαπέντε 

χιλιάδες ευρώ (15.000).». Σύμφωνα δε με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 

1 του Π.Κ. της ΕΠΟ  «αξιωματούχος» είναι «με εξαίρεση τους 

ποδοσφαιριστές, οποιοσδήποτε εκτελεί μια δραστηριότητα που συνδέεται με 

το ποδόσφαιρο σε μία ΠΑΕ ή σωματείο, ανεξαρτήτως της ιδιότητός του, του 

είδους της δραστηριότητας αυτής (διοικητική, αθλητική ή οποιαδήποτε 

άλλη) και της διάρκειας της δραστηριότητος αυτής, ιδιαιτέρως δε, ως 

αξιωματούχοι νοούνται οι μάνατζερ, προπονητές και το ιατρικό 

προσωπικό.»  

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 5 περ. β ,́ γ  ́και ε΄ του Π.Κ. της 

ΕΠΟ σε περίπτωση δημιουργίας μεμονωμένων επεισοδίων πριν την έναρξη, 

κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, επιβάλλεται : α)………. β)  
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χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) έως εξήντα χιλιάδων ευρώ 

(60.000) εάν τα επεισόδια έγιναν στις κερκίδες ή στα αποδυτήρια, γ) 

χρηματική ποινή δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) έως ογδόντα χιλιάδων 

ευρώ (80.000) εάν τα επεισόδια έγιναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δ) 

……. ε) Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλονται οι διπλάσιες 

χρηματικές ποινές. Σε περίπτωση νέας υποτροπής (τρίτος αγώνας), οι 

προαναφερόμενες χρηματικές ποινές διπλασιάζονται και επιβάλλεται ποινή 

διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές μίας (1) έως δύο (2) αγωνιστικών. Αν τα 

επεισόδια αυτά επεκταθούν πέρα από τα τοπικά όρια κάποιας από τις 

περιπτώσεις των εδαφίων α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 5 του πιο πάνω 

άρθρου, π.χ. αν δημιουργηθούν επεισόδια στο εν γένει χώρο του γηπέδου 

και στα αποδυτήρια ή στις κερκίδες και τον αγωνιστικό χώρο, τότε θα 

πρέπει να  επιβάλλεται μία χρηματική ποινή κυμαινόμενη εντός του 

πλαισίου της βαρύτερης μορφής επεισοδίων, η οποία, ως τέτοια (βαρύτερη), 

πρέπει να θεωρείται ως απορροφώσα την ελαφρύτερη. Επιπροσθέτως, αυτής 

της βαρύτερης κατηγορίας μεμονωμένων επεισοδίων το πλαίσιο ποινής θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον επιβαλλόμενο  σε περίπτωση 

υποτροπής διπλασιασμό. Έτσι στην πρώτη από τις παραπάνω 

αναφερόμενες, υπό μορφή  παραδείγματος, περιπτώσεις θα πρέπει να 

επιβληθεί χρηματική ποινή από 10.000 μέχρι 60.000 ευρώ και σε περίπτωση  

υποτροπής προκύπτει από τον διπλασιασμό χρηματική ποινή από 20.000 

μέχρι 120.000 ευρώ.       

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

αγώνα, την υπ’ αριθμ 1003/2/1/1 6-ι΄ Έκθεση της Αστυνομίας και τα λοιπά  
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έγγραφα της δικογραφίας αποδείχθηκαν τα εξής :  στις 1-12-2012 και ώρα 

17:15, στα πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPER 

LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο γήπεδο «ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ» της 

πόλης της ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ο  ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ 

ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, 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 70
ο
 λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της 

εγκαλουμένης εκφώνησαν κατά του διαιτητή του αγώνα το υβριστικό 

σύνθημα ; «ΓΑΜΗΣΙ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΠΑΙΞΕ ΚΑΛΑ 

ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΙΕ», 2) στο 88
ο
 λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουμένης 

από τη θύρα 7 έριξαν έξι (6) ποτήρια με καφέ και νερό με αποτέλεσμα να 

γίνουν συστάσεις από τα μεγάφωνα του γηπέδου, 3) στο 90
ο
 λεπτό του 

αγώνα, σε φυσική διακοπή, φίλαθλοι της εγκαλουμένης έριξαν οκτώ έως 

δέκα (8-10) μπουκάλια στον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, καθώς και 

κομμάτια πάγου, 4) στο 91
ο
 λεπτό του αγώνα απομακρύνθηκε από τον 

αγωνιστικό χώρο ο εκπρόσωπος της εγκαλουμένης, Γ. ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ διότι 

απευθυνόμενος στον διαιτητή του αγώνα είπε : «ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ ΓΑΜΗΣΕΙΣ, 

ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΛΥΣΕΙ». Με τη λήξη του αγώνα ο ως άνω εγκαλούμενος 

εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε απειλητικά προς τον διαιτητή  

του αγώνα λέγοντας του : «ΜΑΣ ΓΑΜΗΣΕΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΥΓΕΤΕ 

ΑΠΟ ΔΩ». Και όταν ο διαιτητής του αγώνα του είπε ότι  θα τα  γράψει όλα 

στο Φ.Α. εκείνος του απάντησε : «ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΙΛΕΙΣ ΒΡΕ ΜΟΥΝΙ, ΘΑ ΣΕ 

ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΗΣΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ»,  
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5) με την λήξη του αγώνα πέντε (5) φίλαθλοι της εγκαλουμένης εισήλθαν 

εντός του αγωνιστικού χώρου και κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος του 

διαιτητή του αγώνα λέγοντας του : «ΔΕΝ ΘΑ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΔΩ, ΘΑ 

ΠΕΘΑΝΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ» και 6) με την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής 

αναμέτρησης άρχισαν να συγκεντρώνονται σταδιακά έμπροσθεν της θύρα 

των αποδυτηρίων, οπαδοί της εγκαλουμένης με σκοπό να διαμαρτυρηθούν 

στους παίκτες της ομάδας τους για την κακή εμφάνιση και στους διαιτητές 

για τις αποφάσεις τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στο σημείο 

συγκεντρώθηκαν περί τα διακόσια (200) άτομα, οπαδοί της ομάδας του ΑΡΗ, 

ενώ ομάδα πενήντα (50) περίπου ατόμων βρισκόταν επί της οδού Σεφέρη, 

όπου στεγάζονται τα γραφεία του Κεντρικού Συνδέσμου Φίλων του ΑΡΗ με 

την επωνυμία «SUPER 3». Τα ανωτέρω άτομα αφού αναφώνησαν πλήθος 

υβριστικών και απειλητικών συνθημάτων, άρχισαν εντελώς απρόκλητα 

επίθεση με ρίψεις αντικειμένων όπως πέτρες, μπουκάλια, ξύλινα κοντάρια 

και μεταλλικά δίφρακτα προς τη θύρα εισόδου των αποδυτηρίων, 

προσπαθώντας παράλληλα να εισέλθουν στο χώρο αυτό με προφανή σκοπό 

να προπηλακίσουν παίκτες και διαιτητές. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η 

θραύση της θύρας εισόδου των αποδυτηρίων πλην όμως δεν κατάφεραν να 

εισέλθουν εντός του χώρου αυτού καθώς εσωτερικά της θύρας υπήρχε μία (1)  

διμοιρία της Δ.Α.Ε.Θ. ενώ παράλληλα αφίχθηκε στο σημείο από την οδό 

Μάνθου Ματθαίου μία (1) ακόμα διμοιρία της Δ.Α.Ε.Θ. 

Επομένως οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σ’ αυτούς  

πειθαρχικές παραβάσεις και πρέπει να τους επιβληθούν οι ακόλουθες 

πειθαρχικές ποινές με την εξής όμως διευκρίνιση ως προς την ορθή και  
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ερμηνευτικά επιβαλλόμενη εφαρμογή του άρθρου 11 του Π.Κ. της ΕΠΟ :  Η 

παραπάνω συμπεριφορά του β΄ εγκαλουμένου (εκπροσώπου)  αποτελεί 

αντιαθλητική συμπεριφορά που εμπίπτει στην διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 

εδ. δ΄ Ι, ήτοι υβριστική συμπεριφορά (λόγω) προς διαιτητή και είναι 

πειθαρχικώς ελεγκτέα σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του 

άρθρου 11 του πιο πάνω κώδικα, επισύρουσα για μεν τον αξιωματούχο 

(προπονητή)  χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500) 

έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) και απαγόρευση εισόδου στους 

αγωνιστικούς χώρους από δύο (2) έως έξι (6) μήνες, για δε τη συνδεόμενη 

με τον αξιωματούχο ΠΑΕ (α΄ εγκαλούμενη) χρηματική ποινή από δύο 

χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500) έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000). 

Ωστόσο η προβλεπόμενη ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους 

αγωνιστικούς χώρους επί δύο (2) τουλάχιστον μήνες και η σωρευτικώς 

προβλεπόμενη ως επιβλητέα χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (2.500) έως δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000), κρίνεται 

ιδιαιτέρως δυσανάλογη και επαχθής για τη διαπραχθείσα  πειθαρχική 

παράβαση και την όλη συμπεριφορά του β΄ εγκαλουμένου, ο οποίος έως και 

σήμερα έχει λευκό πειθαρχικό μητρώο και κατά γενική ομολογία 

διακρίνεται για την πραότητα, την ακεραιότητα και την ευγένεια του 

χαρακτήρα του. Συνεπώς συντρέχει και εν προκειμένω περίπτωση 

εφαρμογής της παραπάνω αναφερόμενης γενικής δικαιικής αρχής της 

αναλογικότητας, η οποία δίνει στην Επιτροπή την ευχέρεια της μη τήρησης 

του ελαχίστου ορίου που προβλέπεται για την παραπάνω πειθαρχική ποινή 

της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους, εφόσον κρίνεται ότι  
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η τελικώς επιβαλλόμενη ποινή, η οποία, σημειωτέον, είναι του ιδίου είδους, 

αλλά συντομότερης διάρκειας,  είναι αναγκαία, προσφορότερη, 

καταλληλότερη, ευρισκόμενη σε αναλογία με τη βαρύτητα του αδικήματος 

και επιτυγχάνουσα τον ίδιο σκοπό με αυτόν που επιδιώκει η παραπάνω 

διάταξη του Πειθαρχικού Κώδικα (βλ. Επιτροπή Εφέσεων ΕΠΟ 55/2011).  

Κατόπιν λοιπόν τούτων πρέπει να επιβληθούν στους εγκαλούμενους οι 

εξής πειθαρχικές ποινές : Α) Στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ α) χρηματική ποινή τριών 

χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 1
η
 πράξη, β) χρηματική ποινή τριών 

χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για τις 2
η
 και 3

η
 πράξεις τις οποίες θεωρεί ως μία 

τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, γ) χρηματική ποινή τριών χιλιάδων 

(3.000,00) ευρώ για την 4
η
 πράξη (συμπεριφορά β΄ εγκαλουμένου) και δ)  

χρηματική ποινή  τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και ποινή διεξαγωγής 

ενός (1) αγώνα χωρίς θεατές για τις 5
η
 και 6

η
 πράξεις, τις οποίες η Επιτροπή 

θεωρεί ως μία, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, ήτοι για δημιουργία 

μεμονωμένων επεισοδίων στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο και 

μάλιστα κατά δεύτερη υποτροπή (τρίτος αγώνας), δοθέντος ότι, κατά την 

τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η εγκαλουμένη ΠΑΕ έχει ήδη τιμωρηθεί για 

δημιουργία μεμονωμένων επεισοδίων από τους φιλάθλους της δυνάμει των 

υπ’ αριθ. 238/11-10-2012 και 301/29-11-2012 τελεσίδικων αποφάσεων της  

παρούσας Επιτροπής και Β) στον Γ. ΚΟΛΤΣΙΔΑ : α)  χρηματική ποινή οκτώ 

χιλιάδων (8.000,00) ευρώ και β) απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς 

χώρους για ένα (1) μήνα. 

 

 



9η
 σελίδα της υπ’αρθμ. 305/2012 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ    

 

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηματική ποινή στην α΄ εγκαλουμένη 

τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000,00) ευρώ. (€ 30.000 + 1.500 + 1.500 + 

1.000). 

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δικάζει με παρόντες τους εγκαλουμένους.   

Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σ’ αυτούς 

πειθαρχικές παραβάσεις.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ α) χρηματική ποινή τριών χιλιάδων 

(3.000,00) ευρώ για την 1
η
  πράξη, β) χρηματική ποινή τριών χιλιάδων 

(3.000,00) ευρώ για τις 2
η
 και 3

η
 πράξεις, γ) χρηματική ποινή τριών 

χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 4
η
  πράξη (συμπεριφορά β΄ 

εγκαλουμένου) και δ)  χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ 

και ποινή διεξαγωγής ενός (1) αγώνα χωρίς θεατές για τις 5
η
 και 6

η
 πράξεις. 

Επιβάλλει στον Γ. ΚΟΛΤΣΙΔΑ τις εξής πειθαρχικές ποινές : α)  

χρηματική ποινή οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ και β) απαγόρευση 

εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για ένα (1) μήνα. 

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηματική ποινή στην α΄ 

εγκαλουμένη τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000,00) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή 

της στις 5 Δεκεμβρίου 2012.  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 


