
Αριθµός Απόφασης 330/2010 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α   

  

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο 

Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Γεώργιο Στεφανάκη - Εισηγητή, ∆ικηγόρο Αθηνών, 

ως µέλη και από το γραµµατέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 2 ∆εκεµβρίου 2010 και 

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

282/30-11-2010 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ και 

του ∆ιερµηνέα αυτής Ν. ΖΑΛΙΚΑ, για παράβαση των άρθρων 1 επ  5, 11, 14 

και 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

 Οι εγκαλούµενοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους 

Θεοχάρη Γρηγορίου.  

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ 2 περ. β i) του Π.Κ. της ΕΠΟ το άναµµα 

πυρσών, φωτοβολίδων και βεγγαλικών στις κερκίδες ή στον εν γένει χώρο του 

γηπέδου, χωρίς να ρίπτονται στον αγωνιστικό χώρο, τιµωρείται µε χρηµατική 

ποινή ύψους από χίλια ευρώ (1.000) έως τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000) εφόσον 

άναψαν έως είκοσι (20) τεµάχια. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 γ του Π.Κ. της ΕΠΟ ρίψη εντός του 

αγωνιστικού χώρου πυρσών, φωτοβολίδων και βεγγαλικών τιµωρείται σε 

αντιστοιχία µε τους αναφερόµενους στην προηγούµενη περίπτωση (περ. β) 

αριθµούς τεµαχίων, µε διπλασιασµό των αναφερόµενων χρηµατικών ποινών.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2,  3,  4 δ΄ 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 δυσφήµισής του ως 

αντικειµενικά υπαίτιες. ∆υσφήµιση του ποδοσφαίρου είναι κάθε πράξη ή  
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ενέργεια ατοµική ή συλλογική, φυσικών ή νοµικών προσώπων 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. Πράξεις και ενέργειες που δυσφηµούν το άθληµα του 

ποδοσφαίρου είναι: α) …. β) …. γ)….. δ) Απρεπής και αντιαθλητική 

συµπεριφορά των παρακολουθούντων τον ποδοσφαιρικό αγώνα προσώπων 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του που διαταράσσουν την οµαλή διεξαγωγή του.   

Στη περίπτωση αυτή ανάλογα µε την βαρύτητα της πράξης επιβάλλεται µια 

από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 5 του Π.Κ. της ΕΠΟ αφού το άρθρο 14 

του Π.Κ. της ΕΠΟ δεν προβλέπει πειθαρχικές κυρώσεις. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Π.Κ. της ΕΠΟ 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 α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, της παρ. 1 του άρθρου 10 

τιµωρείται µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) έως είκοσι 

χιλιάδες ευρώ (20.000) 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 δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) 

έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 α του Π.Κ. της ΕΠΟ κάθε οµάδα σε 

φιλικούς ή επίσηµους αγώνες της, και για ρίψη αντικειµένων στον αγωνιστικό 

χώρο τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ύψους από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) έως 

είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000). 

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

αγώνα, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας και τα διαµειφθέντα κατά τη  
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διαδικασία στο ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής:  κατά τη διάρκεια του 

αγώνα µεταξύ των οµάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΕ ΑΡΗΣ στην έδρα 

της πρώτης στις 27 και 28-11-2010 στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής του 

Πρωταθλήµατος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α, α) στο 41΄ και 89΄ λεπτό του 

αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τη θύρα 6 άναψαν συνολικά δέκα (10) 

πυρσούς, β) στο 63΄ λεπτό του αγώνα φίλαθλος της εγκαλουµένης από τη θύρα 

6 έριξε µία (1) κροτίδα στον περιβάλλοντα του αγωνιστικού χώρου, γ) στο 83΄ 

και 87΄ λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τη θύρα 4 έριξαν 

µπάλες στον αγωνιστικό χώρο µε σκοπό την καθυστέρηση αυτού, δ) στο 90΄+1΄ 

λεπτό σε φυσική διακοπή του αγώνα ο διερµηνέας αλλοδαπού προπονητή της 

εγκαλουµένης Ν. ΖΑΛΙΚΑΣ, εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου διώχνοντας 

την µπάλα µακριά από ποδοσφαιριστή της φιλοξενούµενης οµάδας ο οποίος 

ετοιµαζόταν να εκτελέσει πλάγιο άουτ. Στη συνέχεια ενώ ο διαιτητής ζήτησε 

την αποµάκρυνση του ως άνω β΄ εγκαλουµένου, αυτός αρχικά αρνήθηκε 

παραµένοντας στον πάγκο του προκαλώντας χασµωδία και καθυστέρηση της 

επανέναρξης του αγώνα. Τελικά έπειτα από δύο (2) λεπτά αποχώρησε και ο 

αγώνας συνεχίστηκε κανονικά, και ε) στο 91΄ και 90΄+3΄ λεπτό του αγώνα 

φίλαθλοι της εγκαλουµένης έριξαν 4-5 πλαστικά ποτήρια και 3-4 µπουκάλια µε 

νερό προς τον περιβάλλοντα του αγωνιστικού χώρου και προς τον πάγκο της 

φιλοξενούµενης οµάδας αντίστοιχα. 

Εποµένως οι εγκαλούµενοι τέλεσαν την αποδιδόµενη σ΄ αυτούς  

πειθαρχική παράβαση και πρέπει να τους επιβληθούν 1) στην ΠΑΕ 

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ α) η πειθαρχική χρηµατική ποινή των  χιλίων (1.000,00) 

ευρώ για την 1η πράξη (άναµµα 10 πυρσών), β) η πειθαρχική χρηµατική ποινή 

των  δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (ρίψη κροτίδας), γ)  η 

πειθαρχική χρηµατική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 3η πράξη 

(ρίψεις µπαλών), δ) η πειθαρχική χρηµατική ποινή των  δέκα χιλιάδων 

(10.000,00) ευρώ για την 4η πράξη (συµπεριφορά β΄ εγκαλουµένου) και ε) η  
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πειθαρχική χρηµατική ποινή των  δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ 

για την 5η πράξη (ρίψεις αντικειµένων) και 2) στον Ν. ΖΑΛΙΚΑ πειθαρχικές 

ποινές α) της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) 

µήνες και β) η χρηµατική ποινή των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.  

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηµατική ποινή στην α΄ εγκαλουµένη 

δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500,00) ευρώ. (€ 10.000 + 500 + 500 + 500 

+ 1.000). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

∆ικάζει µε παρόντες τους εγκαλουµένους.  

∆έχεται ότι η εγκαλούµενοι τέλεσαν τις αποδιδόµενες σ΄ αυτούς 

πειθαρχικές παραβάσεις.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ α) την πειθαρχική χρηµατική 

ποινή των  χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη, β) την πειθαρχική 

χρηµατική ποινή των  δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη, γ)  την 

πειθαρχική χρηµατική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 3η πράξη, δ)  

την πειθαρχική χρηµατική ποινή των  δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για την 

4η πράξη και ε) την πειθαρχική χρηµατική ποινή των  δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ για την 5η πράξη. 

Επιβάλλει στον Ν. ΖΑΛΙΚΑ τις πειθαρχικές ποινές α) της απαγόρευσης 

εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) µήνες και β) τη χρηµατική 

ποινή των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ. 

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηµατική ποινή στην α΄ εγκαλουµένη 

δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500,00) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή της 

στις 2 ∆εκεµβρίου 2010. 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       


