
 

Αριθμός Απόφασης 240/2015 

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΗΣ SUPER LEAGUE 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 το γραμματέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

Συνεδρίασε  δημόσια στο ακροατήριό της στις 11 Ιουνίου 2015 και ώρα 

13:30 για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ.  229/9-6-2015 

κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Εκπροσώπου αυτής Κ. 

ΙΩΣΗΦΙΔΗ  για παράβαση των άρθρων 1 επ.  11 και 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

Οι εγκαλούμενοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους 

Λάμπρο Μπίρδα.   

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ 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, 

σύμφωνα με το εδ. α΄, χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ,  

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

διαιτητή και, σύμφωνα με το εδ. β΄, χρηματική ποινή τριάντα πέντε χιλιάδων 

(35.000) ευρώ, εάν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ 

μέρους του διαιτητή.   

Οι εν λόγω διατάξεις στο βαθμό που δεν θεσπίζουν  πλαίσια ποινών, 

δηλαδή ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσό μεταξύ των οποίων το εκάστοτε  
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δικαιοδοτικό όργανο θα έχει την ευχέρεια, με βάση τις περιστάσεις που 

συντρέχουν σε κάθε περίπτωση, να επιλέξει την προσήκουσα χρηματική ποινή, 

αλλά  προβλέπουν, ανεξαρτήτως της βαρύτητας της πειθαρχικής παραβάσεως, 

την επιβολή ενός συγκεκριμένου ποσού ως χρηματικής ποινής και μάλιστα 

αρκετά υψηλού για τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, παραβιάζουν 

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 των παραπάνω αναφερόμενων ανελαστικών  χρηματικών 

ποινών  που είναι βαρύτατες και εξοντωτικές για την πειθαρχικώς ελεγχόμενη 

ΠΑΕ, να επιβάλει, κατά περίπτωση, κάποιες ελαφρύτερες πειθαρχικές ποινές, οι 

οποίες, κατά την κρίση της, είναι εξίσου αποτελεσματικές και ανάλογες με την 

βαρύτητα και την απαξία της πειθαρχικής παραβάσεως. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το 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  
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(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 14 παρ. 2 και  3,  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 παράβασης του 

παρόντος κανονισμού, των εν γένει κανονισμών, των εν γένει κανονισμών της 

ΕΠΟ και του καταστατικού της ως αντικειμενικά υπαίτιες. Κάθε πράξη ή 

ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων που συνδέονται 

με ομάδα, 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, θα τιμωρείται από τις 

προβλεπόμενες οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση δε μη 

ειδικής πρόβλεψης από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 25 και 26.  

Η πιο πάνω παραπομπή στα άρθρα 25 και 26 του Κανονισμού είναι, κατά 

την κρίση της επιτροπής,  νομοτεχνικώς  και λειτουργικώς άστοχη και δεν 

ενδείκνυται για την αναζήτηση μίας επιβλητέας ποινής σε περίπτωση που 

κάποια συμπεριφορά δεν τυποποιείται ειδικώς ως πειθαρχικό παράπτωμα σε μία 

συγκεκριμένη διάταξη του Π.Κ. διότι : α) το μεν άρθρο 25 είναι μία ειδική 

διάταξη που προβλέπει και τιμωρεί ειδικά τις δημόσιες δυσμενείς κρίσεις κατά 

των ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων, εμπεριέχει μάλιστα και ειδικότερες 

διατάξεις που προβλέπουν «επιβαρυντικές» (διακεκριμένες)  μορφές τέλεσης 

του συγκεκριμένου παραπτώματος (βλ. παρ. 4 και 5) και β) το δε άρθρο 26, το 
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οποίο είναι σαφώς  γενικότερης φύσεως από το προηγούμενο (υποχρέωση 

τήρησης του φιλάθλου πνεύματος και συμμόρφωσης με το καταστατικό τους 

κανονισμούς κλπ), αναπέμπει γενικώς, αορίστως και αδιακρίτως (βλ. παρ. 4) 

στις  ποινές του άρθρου 25. Επομένως τα δύο αυτά άρθρα δεν ενδείκνυνται ως 

δεξαμενές αναζήτησης της επιβλητέας ποινής για μία πειθαρχικώς ελεγκτέα 

συμπεριφορά που δεν τιμωρείται ειδικώς από κάποια διάταξη, όταν μάλιστα η 

συμπεριφορά αυτή, κατά το συνήθως συμβαίνον, δεν φέρει τέτοια  βαρύτητα 

ώστε να δικαιολογείται  η επιβολή κάποιας από τις αυστηρότατες πειθαρχικές 

κυρώσεις του άρθρου 25. Στις  περιπτώσεις αυτές, ανάλογα με τη βαρύτητα της 

πράξης θα πρέπει, κατά την κρίση της επιτροπής, να επιβάλλεται μια από τις 

ποινές που προβλέπει το άρθρο 5 του Π.Κ. της ΕΠΟ, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγεται και η επίπληξη (βλ. Α/βάθμιαΠΕSuperLeague 129/2013 και 

190/2013).  

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

αγώνα, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας αποδείχθηκαν τα εξής :  στις 3-6-

2015 και ώρα 20:30, στα πλαίσιο της 5
ης

 αγωνιστικής των PLAY OFF του 

Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ για την αγωνιστική περίοδο 

2014-2015, διεξήχθη  στο γήπεδο «ΤΟΥΜΠΑΣ» στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ο  

ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ΠΑΕ ΠΑΟΚ  - ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, με 

γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις δύο διαγωνισθείσες ομάδες. Στο 

πλαίσιο διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα συνέβησαν τα εξής 

πειθαρχικώς αξιόλογα και ελεγχόμενα περιστατικά : 1) στα 32
ο
 και 45

ο
 λεπτά 

του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 4 έριξαν συνολικά δύο (2) 

κροτίδες στον χώρο που περιβάλλει τον αγωνιστικό χώρο, 2) στο 45
ο
 λεπτό του 

αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 5 έριξαν τρία (3) μικρά 

μπουκάλια νερού στον περιβάλλοντα του αγωνιστικού χώρου και 3) μετά την 

λήξη του αγώνα, ο εκπρόσωπος της εγκαλουμένης, Κ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 

(β΄εγκαλούμενος) απευθυνόμενος στον διαιτητή του αγώνα, στον χώρο των  
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αποδυτηρίων του είπε : «ΗΣΟΥΝ ΣΕ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ 

ΞΕΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΟ». 

Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εγκαλούμενη  ΠΑΕ τέλεσε τις   

αποδιδόμενες σ’ αυτήν  πειθαρχικές παραβάσεις και πρέπει να της επιβληθεί  

χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για τις 1
η
 και 2

η
 πράξεις 

τις οποίες θεωρεί ως μία παράβαση τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση (15 παρ. 3 

εδ. α΄ Π.Κ./Ε.Π.Ο.)  

Εξάλλου η Επιτροπή κρίνει ότι ο β΄ εγκαλούμενος Κ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ δεν 

είχε σκοπό καταφρόνησης και εξύβρισης του Διαιτητή, αλλά την άσκηση, έστω 

και σε έντονο ύφος,  κριτικής του έργου του, η οποία όμως (κριτική) δεν άγγιξε 

τα όρια της έργω ή λόγω εξυβρίσεώς του. Συνεπώς  δεν συντρέχει περίπτωση 

εφαρμογής της ειδικής διατάξεως του άρθρου 11 παρ. 2 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 10 παρ. 1 περ. δ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. Παρά ταύτα, η παραπάνω  

συμπεριφορά  του β΄ εγκαλούμενου δεν πρέπει να θεωρηθεί ανεκτή από την 

αθλητική έννομη τάξη και να μείνει ατιμώρητη. Επομένως, σύμφωνα με τις 

νομικές  σκέψεις που αναπτύχθηκαν  πιο πάνω, εφόσον δεν υφίσταται στον 

Π.Κ. της Ε.Π.Ο. ειδική διάταξη που να προβλέπει και να τιμωρεί την 

συμπεριφορά του πρέπει ο εν λόγω εγκαλούμενος να αντιμετωπιστεί πειθαρχικά 

με μία από τις ποινές που διαλαμβάνονται στο άρθρο 5 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. και 

συγκεκριμένα να τιμωρηθεί με την ποινή της επίπληξης ενόψει του λευκού 

πειθαρχικού  μητρώου του. Η ίδια ποινή της επίπληξης πρέπει να επιβληθεί και  

στην α΄ εγκαλουμένη ΠΑΕ ως αντικειμενικά υπεύθυνη για την συμπεριφορά 

του β΄ εγκαλούμενου.      

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δικάζει με παρόντες τους εγκαλουμένους.  
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Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σ΄ αυτούς 

πειθαρχικές παραβάσεις.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ α) την χρηματική ποινή των χιλίων 

πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για τις 1η και 2η πράξεις και β) την πειθαρχική 

ποινή της επίπληξης για την 3η πράξη (συμπεριφορά του β΄ εγκαλούμενου). 

Επιβάλλει στον Κ. ΙΩΣΗΦΙΔΗ την πειθαρχική ποινή της επίπληξης. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή της 

στις 11 Ιουνίου 2015. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       


