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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Σπυρίδωνα Ν. Καποδίστρια, Πρωτοδίκη, ο 

οποίος ορίσθηκε από την ΕΠΟ, ως τακτικό 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 τη 

Γραμματέα, Μαρία Περιστέρη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 27η Οκτωβρίου 2017 

και ώρα 13:30, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

374/25-10-2017 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ Α.Ο.Κ., για παράβαση 

των διατάξεων των άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 3 περ. α΄ 

του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και 

κατά την εκδίκασή της, η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. παραστάθηκε ενώπιον του 

Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League Eλλάδα 

με την από 27-10-2017 έγγραφη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου της, συνοδευόμενη από σχετικό υπόμνημα, που κατετέθη στη 

Γραμματεία του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου κατά την αναφερόμενη στην 

αρχή της παρούσας δικάσιμο και πριν την έναρξη της αποδεικτικής 

διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 και 3 του 

Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο., τυποποιείται ως πειθαρχικό αδίκημα η ρίψη πάσης φύσεως 

αντικειμένων στον κυρίως αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, ή από τη μία 

κερκίδα στην άλλη, και ιδιαίτερα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, 

βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού, 



πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη των ποδοσφαιρικών 

αγώνων. Ειδικότερα, δε, με την περίπτωση α΄ της διατάξεως του άρθρου 15 

παρ. 3 του ιδίου Κώδικα, ορίζεται ότι εάν η κατά τα ως άνω απαγορευμένη 

ρίψη αντικειμένου δεν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του 

αγώνα εκ μέρους του διαιτητή, τότε η αντικειμενικώς ευθυνόμενη για την εν 

λόγω παράβαση ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή από 1.500 ευρώ έως 

35.000 ευρώ. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1, 2 και 

3 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., υπό τον τίτλο «Υποχρεώσεις ομάδων-

Ευθύνη ομάδων», «1. α) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να 

συμμορφώνονται προς τις επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων 

οργάνων υποχρεώσεις και 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. β) Η γηπεδούχος ομάδα 

οφείλει να διασφαλίσει 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. 2. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την 

αξιοπιστία του αθλήματος του ποδοσφαίρου και ευθύνονται σε περίπτωση 

παράβασης των διατάξεων του παρόντος ή των λοιπών Κανονισμών και του 

Καταστατικού της ΕΠΟ από αξιωματούχους, ποδοσφαιριστές ή φιλάθλους 

τους  ως αντικειμενικά υπαίτιες. 3. 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.».      

Στην προκείμενη περίπτωση, από το από 21-10-2017 Φύλλο Αγώνος, 

που συνέταξε ο διαιτητής, την ομοιόχρονη έκθεση του παρατηρητή του 

αγώνος, το επισκοπηθέν οπτικοακουστικό υλικό [υλικό φορέα εγγραφής 

εικόνας και ήχου (DVD)], στο οποίο αποτυπώνεται ο επίμαχος ποδοσφαιρικός 

αγώνας, σε συνδυασμό και με άπαντες τους διαλαμβανόμενους στο από 27-

10-2017 έγγραφο υπόμνημα της εγκαλουμένης ισχυρισμούς της, 

αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Την 21η-10-2017 και 



2
ο
 φύλλο της υπ’ αριθμ.  274/2017 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου 

Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

ώρα 18:15, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος 

Super League Ελλάδα της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, διεξήχθη στην 

Κέρκυρα, στο γήπεδο Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ 

των ομάδων ΠΑΕ Α.Ο.Κ. - Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, με γηπεδούχο την ομάδα 

της πρώτης από τις δύο διαγωνιζόμενες ΠΑΕ. Κατά τη διάρκεια, δε, της 

διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και μετά τη λήξη του 

συνέβη, σύμφωνα με το φύλλο αγώνος που συνέταξε ο διαιτητής και την 

έκθεση που συνέταξε ο παρατηρητής του αγώνα, το εξής πειθαρχικώς 

αξιόλογο και ελεγχόμενο περιστατικό, και δη στο 79΄ λεπτό του αγώνα, 

φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 4 προέβησαν στην ρίψη επτά (7) 

χαρτοταινιών, μεγάλου μήκους, εντός του αγωνιστικού χώρου, μολονότι τούτο 

απαγορεύεται ρητώς, χωρίς, ωστόσο, να διακινδυνεύσει η υγεία και η 

σωματική ακεραιότητα οιουδήποτε νομίμως ευρισκόμενου εντός του 

αγωνιστικού χώρου προσώπου, ούτε, δε, να προκληθεί οποιαδήποτε 

σωματική βλάβη, και χωρίς να επέλθει προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ 

μέρους του διαιτητή. Μάλιστα, ο αγώνας μεταξύ των δύο διαγωνιζόμενων 

Π.Α.Ε. συνεχίσθηκε κανονικά, ενώ οι ως άνω ριφθείσες χαρτοταινίες 

παρέμειναν στον αγωνιστικό χώρο έως και τη σήμανση της λήξεως της 

επίμαχης ποδοσφαιρικής αναμετρήσεως. Το ανωτέρω, εξάλλου, πειθαρχικώς 

αξιόλογο περιστατικό συνομολογείται ρητώς και από την εγκαλουμένη, ως 

βιοτικό συμβάν. Ωστόσο, η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ισχυρίζεται ότι η ρίψη των εν 

λόγω χαρτοταινιών, η οποία σημειώθηκε μόλις επιτεύχθηκε το μοναδικό γκολ 

του αγώνα υπέρ της ομάδας της, έλαβε χώρα χάριν πανηγυρισμού, ήταν 

εντελώς ακίνδυνη και δεν προκάλεσε ορισμένο πρόβλημα στην ομαλή 

διεξαγωγή του αγώνα. Επιπλέον, η εγκαλουμένη ισχυρίζεται ότι η ρίψη αυτών 

των αντικειμένων που δεν έθεσε σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και την 

υγεία των νομίμως ευρισκόμενων στον αγωνιστικό χώρο προσώπων και δεν 

επηρέασε δυσμενώς την εξέλιξη της διεξαγωγής του αγώνα, θα πρέπει να 

θεωρηθεί ατιμώρητη, καθόσον από τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 3 περ. α΄ 

του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. τιμωρείται μόνον η ρίψη εύφλεκτων υλικών, όπως 

πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών κ.λπ. Ωστόσο, ο προκείμενος 

ισχυρισμός της εγκαλουμένης τυγχάνει απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος, 



δεδομένου ότι από την αδιάστικτη διατύπωση της προρρηθείσης διατάξεως 

του άρθρου 15 παρ. 3 περ. α΄ Π.Κ. της Ε.Π.Ο., προκύπτει ότι απαγορεύεται 

και τιμωρείται με τις προβλεπόμενες ειδικότερα πειθαρχικές κυρώσεις η ρίψη 

πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, οιουδήποτε 

αντικείμενου στον κυρίως χώρο του γηπέδου ή από μία κερκίδα σε άλλη, 

ανεξαρτήτως εάν αυτό είναι εύφλεκτο υλικό ή μη. Μόνη, δε, η ενδεικτική και 

όχι αποκλειστική αναφορά, που διαλαμβάνεται στην ίδια ως άνω διάταξη, για 

την απαγόρευση της ρίψεως ορισμένων εύφλεκτων υλικών, δεν μπορεί να 

οδηγήσει στην κρίση ότι η βούληση του πειθαρχικού νομοθέτη ήταν να 

επιτρέπεται και να μην τιμωρείται πειθαρχικώς η ρίψη στον αγωνιστικό χώρο 

ή από μία κερκίδα σε άλλη μη εύφλεκτων υλικών και αντικείμενων. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω νομική 

σκέψη της παρούσας, να καταφασθεί η αντικειμενική πειθαρχική ευθύνη της 

εγκαλουμένης, βάσει των διατάξεων των άρθρων  14 παρ. 1, 2, 3 και 15 παρ. 

3 περ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., και να επιβληθεί σε αυτήν 

χρηματική ποινή, ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ. Επισημαίνεται, δε, 

συναφώς ότι και η εν λόγω επιβαλλόμενη στην εγκαλούμενη Π.Α.Ε. 

πειθαρχική κύρωση κρίνεται, με βάση τα χαρακτηριστικά της ανωτέρω 

πράξεως και την απαξία της, ως αναγκαία, πρόσφορη, κατάλληλη και 

ευρισκόμενη σε αναλογία με τη βαρύτητα του πειθαρχικού αδικήματος, για το 

οποίο αυτή φέρει αντικειμενική ευθύνη.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρούσα, δια δηλώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 20 παρ. 2 και 3 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο., την πειθαρχικώς εγκαλουμένη.  

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι εγκαλούμενη Π.Α.Ε. φέρει αντικειμενική ευθύνη για την  

πειθαρχική παράβαση της ρίψεως, κατά τη διάρκεια του αγώνα, αντικειμένου, 

το οποίο δεν ήταν πρόσφορο, κατά την κοινή πείρα, να προκαλέσει σωματική 

βλάβη σε νομίμως ευρισκόμενα εντός του αγωνιστικού χώρου πρόσωπα και 

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

διαιτητή (άρθρα 14 παρ. 1, 2 και 3, 15 παρ. 3 περ. α΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.).  

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Π.Α.Ε. Α.Ο.Κ. τη χρηματική ποινή των τριών 

χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.  
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ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια 

συνεδρίασή του, την 31η Οκτωβρίου 2017. 

O ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

Σπυρίδων Καποδίστριας                                  Μαρία Περιστέρη  

         Πρωτοδίκης  

 

 

 

 

 


