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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Χριστόφορο Μάρκου, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε 

από την Ε.Π.Ο., ως αναπληρωματικό πειθαρχικό όργανο, κατά τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις των άρθρων 119 και 127Β του Ν. 2725/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με 

το άρθρο 5 του Ν. 4326/2015, και το Γραμματέα, Στυλιανό Βασιλειάδη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 7-2-2019 και ώρα 13.00, για να 

δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 54/5-2-2019 κλήση προς απολογία 

κατά 1) της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και 2) του Γ. ΤΣΟΝΑΚΑ για παράβαση των άρθρων 1, 2 περ. ε’, 5 

παρ. 2 περ. δ’, 10 παρ. 1 περ. δ’ Ι σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 1, 2 και 3, 12 περ. 

α’, 14 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΚΦΩΝΗΣΗ των ανωτέρω πειθαρχικών υποθέσεων και κατά την 

εκδίκασή τους, παραστάθηκαν ενώπιον του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς 

Πειθαρχικού Οργάνου Super League Ελλάδα οι εγκαλούμενοι παραστάθηκαν δια του 

πληρεξούσιου δικηγόρου τους Λάμπρου Μπίρδα.  

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εγκαλουμένων ανέπτυξε προφορικά τους 

ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο έγγραφο υπόμνημα 

που κατέθεσε, καθώς και στα πρακτικά της δίκης.  

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Ι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. α  ́και β  ́του Πειθαρχικού Κώδικα 

της Ε.Π.Ο., οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις 

επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων υποχρεώσεις, να υλοποιούν τους 

επιτασσόμενους σε αυτές όρους και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο, το οποίο από 

τις συνθήκες απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η δε γηπεδούχος ομάδα 

οφείλει να διασφαλίζει στον εν γένει χώρο του γηπέδου την ασφάλεια των αξιωματούχων 

του αγώνα, των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας, των 

θεατών του αγώνα και την εν γένει τήρηση της τάξης. Κατά, δε, τις διατάξεις των 

παραγράφων 2 και 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να 

προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος του ποδοσφαίρου και 

ευθύνονται σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο. ή των λοιπών Κανονισμών και του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. από αξιωματούχους, 

ποδοσφαιριστές ή φιλάθλους τους, ως αντικειμενικά υπαίτιες. Κάθε, δε, 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 

απαξιώσεως και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την άρνηση εκ μέρους 

του κοινού παρακολουθήσεως των αγώνων ποδοσφαίρου και προσελεύσεως στα γήπεδα, 

θα τιμωρείται από τις προβλεπόμενες οικείες διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του αυτού ως άνω 
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άρθρου, η εντός έδρας ομάδα υπέχει ευθύνη για την απρεπή συμπεριφορά μεταξύ των 

θεατών, ανεξαρτήτως του θέματος της υπαιτίου συμπεριφοράς ή της υπαιτίου 

παραδρομής, και αναλόγως της περιστάσεως, ενδέχεται να τιμωρηθεί με χρηματικό 

πρόστιμο, ενώ σε περίπτωση σοβαρών αναταραχών, δύνανται να επιβληθούν περαιτέρω 

κυρώσεις. Η απρεπής, δε, συμπεριφορά συμπεριλαμβάνει τη βία προς πρόσωπα ή 

αντικείμενα, την πυροδότηση εμπρηστικών συσκευών, την εκσφενδόνιση αντικειμένων, τη 

επίδειξη προσβλητικών ή πολιτικών σλόγκαν με οποιαδήποτε μορφή, την εκφορά 

προσβλητικών λέξεων ή ήχων, ή την εισβολή στον αγωνιστικό χώρο. ΙΙ. Περαιτέρω το 

άρθρο 5 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. υπό τον τίτλο «Ποινές κοινές για φυσικά και 

νομικά πρόσωπα» ορίζει ότι «1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τιμωρούνται με τις 

ακόλουθες ποινές:  α) προειδοποίηση, β) επίπληξη, γ) χρηματική ποινή, δ) επιστροφή 

τροπαίων. 2. Οι ακόλουθες ποινές επιβάλλονται μόνον σε φυσικά πρόσωπα:  α) 

παρατήρηση, β) αποβολή, γ) αγωνιστικός αποκλεισμός, δ) απαγόρευση εισόδου στον 

αγωνιστικό χώρο ή στα αποδυτήρια ή και στα δύο,  ε) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, 

στ) απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το 

ποδόσφαιρο. ζ) κοινωνική εργασία. Εξ άλλου με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 

Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., υπό τον τίτλο «Ποινές σε αξιωματούχους ομάδας 

(αγωνιστικού χώρου)», ορίζονται τα εξής, ήτοι : «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 πέντε (5.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) 

ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο ή τα αποδυτήρια από ένα (1) μήνα 

έως έξι (6) μήνες ή το ανάλογο διάστημα σε αγωνιστικές ημέρες, εκτός αν η παραβατική 

του συμπεριφορά εμπίπτει στην διάταξη του άρθρου 19 οπότε του επιβάλλονται οι εκεί 

προβλεπόμενες ποινές. 3. Η ΠΑΕ, με την οποία συνδέεται ο αξιωματούχος, τιμωρείται με 

χρηματική ποινή έως ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ. 4. Σε περίπτωση υποτροπής, στην 

ίδια αγωνιστική περίοδο, οι ποινές διπλασιάζονται. 5. Οι παρ. 2 α, β, γ και δ του άρθρου 

10 ισχύουν ανάλογα.». Κατά, δε, τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 περ. β  ́και δ  ́στοιχ. 

Ι του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., στις οποίες, πλην άλλων, παραπέμπει, όπως 

αναφέρεται και ανωτέρω, η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του ιδίου Κώδικα, για τον 

επικαθορισμό του είδους και του αντικείμενου των παραβάσεων των αξιωματούχων 

ομάδας, εχόντων δικαίωμα να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, προβλέπεται ως 

πειθαρχικώς αξιόλογη συμπεριφορά αφενός μεν η υβριστική συμπεριφορά, έργω ή λόγω, 

ή η απόπειρα βιαιοπραγίας σε βάρος αντίπαλου παίκτη, συμπαίκτη, θεατή ή 

αξιωματούχου ομάδας (άρθρο 10 παρ. 1 περ. β  ́του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), και αφετέρου η 

έργω ή λόγω εξύβριση σε βάρος του διαιτητή των βοηθών διαιτητών, του παρατηρητή, του 

βοηθού παρατηρητή και του ιατρού του αγώνα (άρθρο 10 παρ. 1 περ. δ  ́στοιχ. Ι του Π.Κ. 

της Ε.Π.Ο.).  

Στην προκείμενη περίπτωση από το από 3-2-2019 Φύλλο Αγώνα, από την από 3-

2-2019 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και την υπ’ αρ. 2247/19/269559 από 5-2-2019 

έκθεση της Αστυνομίας αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Στις 3-2-

2019 και ώρα 19.30, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος 

SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο Γήπεδο «ΟΑΚΑ» ο ποδοσφαιρικός αγώνας 

μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από 

τις δύο διαγωνισθείσες ΠΑΕ. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα 
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συνέβησαν, σύμφωνα με το φύλλο αγώνα που συνέταξε ο διαιτητής και την έκθεση που 

συνέταξε ο παρατηρητής του αγώνα, τα εξής πειθαρχικώς αξιόλογα και ελεγχόμενα 

περιστατικά, ήτοι στο 43’ λεπτό του αγώνα απομακρύνθηκε από τον αγωνιστικό χώρο ο 

γυμναστής της πρώτης εγκαλουμένης Γ. Τσονάκας, διότι απευθυνόμενος στο διαιτητή 

είπε «ΤΙ ΜΑΛΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ». Οι εγκαλούμενοι αρνούνται την τέλεση της ως άνω 

πράξης και ισχυρίζονται ότι ουδέποτε ελέχθη η ως άνω φράση, πλην όμως ο ισχυρισμός 

αυτός πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος, διότι η καταγραφή του ως άνω 

περιστατικού εκ μέρους του (Δανού) διαιτητή, στον οποίο προφανώς έγινε η μετάφραση 

της ως άνω εξυβριστικής φράσης από τον 4ο διαιτητή, και η άμεση απομάκρυνση του 

δεύτερου εγκαλούμενου από τον αγωνιστικό χώρο, δεν καταλείπει καμία αμφιβολία περί 

της τέλεσης της ως άνω πράξης. Υπό τα ανωτέρω, επομένως, δεδομένα, πρέπει να 

επιβληθούν στους εγκαλούμενους οι εξής ποινές: α) στην πρώτη εγκαλουμένη χρηματική 

ποινή 5.000 ευρώ και β) στο δεύτερο εγκαλούμενο χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και 

απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για ένα (1) μήνα. Οι ως 

άνω επιβαλλόμενες πειθαρχικές κυρώσεις παρίστανται ως αναγκαίες, πρόσφορες, 

κατάλληλες και ευρισκόμενες σε αναλογία τόσο με τη βαρύτητα των πειθαρχικών 

αδικημάτων όσο και με την οικονομική κατάσταση των εγκαλουμένων, δεδομένου ότι με 

αυτές επιτυγχάνεται παραλλήλως και ο σκοπός τόσο της ειδικής, όσο και της γενικής 

πρόληψης, τον οποίο επιδιώκει η προρρηθείσα διάταξη του Π.Κ. της ΕΠΟ.  

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

- ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους εγκαλουμένους. 

- ΔΕΧΕΤΑΙ ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν την αποδιδόμενη σε αυτούς πειθαρχική 

παράβαση.  

- ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ α) στην πρώτη εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ για την αποδιδόμενη σε 

αυτήν πράξη (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 παρ. 2 περ. δ,  10 παρ. 1 περ. δ’ Ι. 

σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 1, 2 και 3, 12 περ. α’, 14 παρ. 1, 2 και 3 του 

Π.Κ. της ΕΠΟ) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 

συμπεριφορά του β  ́εγκαλουμένου και β) στο δεύτερο εγκαλούμενο Γ. ΤΣΟΝΑΚΑ 

για την αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 παρ. 2 

περ. δ, 10 παρ. 1 περ. δ’ Ι. σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 1, και 2, 12 περ. 

α’, 14 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ) χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) 

ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για ένα 

(1) μήνα. 

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του στις 7 

Φεβρουαρίου 2019. 

 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

           Χριστόφορος Μάρκου                                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ   

                  Πρωτοδίκης 

 


