
Αριθµός Απόφασης 100/2015 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

   

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

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

Δικηγόρο Αθηνών, ως µέλη και από το γραµµατέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 12 Φεβρουαρίου 2015 

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

93/10-2-2015 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για παράβαση 

των άρθρων 1 επ. 5, 14 και 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

Η εγκαλουµένη εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους 

της Αχιλλέα Μαυροµάτη και Λάµπρο Μπίρδα. 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

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 τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000) έως οκτώ 

χιλιάδες ευρώ (8.000) σε κάθε περίπτωση, πλην της χρησιµοποίησης  
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δεικτών λέιζερ οπότε επιβάλλεται χρηµατική ποινή από τρεις χιλιάδες ευρώ 

(3.000) έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 εδ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ, το άναµµα 

πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνηµάτων και 

οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού στις κερκίδες πριν την έναρξη, 

κατά την διάρκεια ή µετά την λήξη του αγώνα, αν δεν επακολούθησε ρίψη 

αυτών, επιφέρει την πειθαρχική χρηµατική ποινή ύψους δύο χιλιάδων 

(2.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 

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, εάν δεν είχε 

ως αποτέλεσµα την προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ µέρους του διαιτητή, 

επισύρει χρηµατική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, ενώ, εάν 

είχε ως αποτέλεσµα την προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ µέρους του 

διαιτητή, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) 

ευρώ. 

Οι εν λόγω διατάξεις στο βαθµό που δεν θεσπίζουν 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  προβλέπουν, ανεξαρτήτως της βαρύτητας της 

πειθαρχικής παραβάσεως, την επιβολή συγκεκριµένων ποσών ως 

χρηµατικών ποινών  και µάλιστα αρκετά υψηλών για τις τρέχουσες  
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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 άλλες µικρότερες χρηµατικές 

ποινές, οι  οποίες, κατά την κρίση της, είναι εξίσου αποτελεσµατικές και 

ανάλογες µε την απαξία των αντίστοιχων πειθαρχικών  παραβάσεων. 

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 8-2-2015 και ώρα 

19:30, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του Πρωταθλήµατος SUPER 

LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο γήπεδο «ΤΟΥΜΠΑΣ» της πόλης της 

Θεσσαλονίκης, ο  ποδοσφαιρικός αγώνας µεταξύ των οµάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

- ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, 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) µε την έναρξη του αγώνα, στα 45ο και 63ο λεπτά του αγώνα 

φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τις θύρες 4, 5 και 6 εκφώνησαν κατά του  
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προέδρου της φιλοξενούµενης οµάδας το υβριστικό σύνθηµα : «ΕΙΝΑΙ 

ΠΟΥΤΑΝΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ Η ΜΑΝΑ», 2) µε την έναρξη του αγώνα 

και στα 11ο, 51ο και 68ο λεπτά φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τις θύρες 4, 5 

και 6 άναψαν συνολικά διακόσια έξι (206) καπνογόνα – πυρσούς, 3) στο 15ο  

λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τη θύρα 4 έκαναν χρήση 

λέιζερ προς τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούµενης οµάδας και τον 

διαιτητή του αγώνα µε αποτέλεσµα να γίνουν συστάσεις από τα µεγάφωνα 

του γηπέδου, 4) περί ώρα 18:55΄ φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τη θύρα 6 

έριξαν τέσσερις (4) πυρσούς εντός του αγωνιστικού χώρου δίπλα στους 

ποδοσφαιριστές της φιλοξενούµενης οµάδας (κατά τη διάρκεια της 

προθέρµανσης), 5) στο 34ο λεπτό του αγώνα φίλαθλος της εγκαλουµένης 

έριξε µία (1) κροτίδα στον β΄ βοηθό διαιτητή, η οποία έσκασε δίπλα του 

χωρίς όµως να τον τραυµατίσει µε αποτέλεσµα να γίνουν συστάσεις από τα 

µεγάφωνα του γηπέδου, 6) στο 39ο λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της 

εγκαλουµένης από τις θύρες 5 και 6 έριξαν δύο (2) κλειστά µπουκάλια µε 

νερό και δύο (2) χαρτοταινίες προς τον β΄ βοηθό διαιτητή του αγώνα, χωρίς 

να τον χτυπήσουν, 7) στα 42ο , 58ο και 81ο λεπτά του αγώνα φίλαθλοι της 

εγκαλουµένης από τις θύρες 4, 5 και 6 έριξαν έξι (6) κροτίδες στην 

περίµετρο του αγωνιστικού χώρου, 8) στο 62ο λεπτό του αγώνα έγινε 

προσωρινή διακοπή αυτού για 1΄λεπτό, διότι φίλαθλοι της εγκαλουµένης 

από τη θύρα 5 έριξαν µικροαντικείµενα, πλαστικά µπουκάλια µε νερό και 

κροτίδες σε ποδοσφαιριστή της φιλοξενούµενης οµάδας την στιγµή που 

εκτελούσε κόρνερ και 9) στο 65ο λεπτό του αγώνα έγινε προσωρινή διακοπή 

αυτού για 2 λεπτά, διότι φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τη θύρα 5 έριξαν  
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ένα (1) µεταλλικό αντικείµενο, µικροαντικείµενα και µπουκαλάκια νερού σε 

ποδοσφαιριστή της φιλοξενούµενης οµάδας την στιγµή που εκτελούσε 

κόρνερ.  Το µεταλλικό αντικείµενο (πιθανότατα µπεκ ποτιστικού 

µηχανισµού) τον χτύπησε στον ώµο µε αποτέλεσµα να γίνουν συστάσεις 

από τα µεγάφωνα του γηπέδου.  

Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εγκαλούµενη  τέλεσε τις 

αποδιδόµενες σ’ αυτήν  πειθαρχικές παραβάσεις και πρέπει να της 

επιβληθούν οι εξής πειθαρχικές ποινές : α) χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων 

(3.000,00) ευρώ για την 1η   πράξη  (άρθρο 15 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ), β)  

χρηµατική ποινή  δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για την 2η  πράξη (άρθρο 

15 παρ. 2 εδ α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ)  χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων 

(3.000,00) ευρώ για την 3η  πράξη (άρθρο 15 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ), δ)  

χρηµατική ποινή  τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για τις 4η , 5η , 6η   

και 7η πράξεις τις οποίες θεωρεί ως µία πράξη τελεσθείσα κατ’ 

εξακολούθηση (άρθρο 15 παρ. 3 περ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ), και ε)  

χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για τις 8η και 9η πράξεις, 

τις οποίες επίσης θεωρεί ως µία πράξη τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση 

(άρθρο 15 παρ. 3 περ. β΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ).  

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων 

(20.000,00) ευρώ. (€ 10.000 + 2.000 + 1.500 + 5.000 + 1.500). 

    

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δικάζει µε παρούσα την εγκαλουµένη.   
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Δέχεται ότι η εγκαλουµένη τέλεσε τις αποδιδόµενες σ΄ αυτήν 

πειθαρχικές παραβάσεις.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ  : α) χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων 

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

(10.000,00) ευρώ για την 2η  πράξη, γ) χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων 

(3.000,00) ευρώ για την 3η  πράξη, δ) χρηµατική ποινή τεσσάρων χιλιάδων 

(4.000,00) ευρώ για τις 4η , 5η , 6η  και 7η  πράξεις και ε) χρηµατική ποινή  

δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για τις 8η και 9η  πράξεις.  

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων 

(20.000,00) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή 

της στις 12 Φεβρουαρίου 2015. 

  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

  

 


