
Αριθμός Αποφάσεως   

266/2015 

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, τη 18η Σεπτεμβρίου 2015 

και ώρα 10:00, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

278/15-09-2015 κλήση προς απολογία κατά 1) της ΠΑΕ Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

και 2) του Προκοπίου Καρτάλη (διερμηνέα), για παραβάσεις των άρθρων 1, 5 

επ., 11, 14 και 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και 

κατά την εκδίκασή της, αμφότεροι οι εγκαλούμενοι παραστάθηκαν ενώπιον 

του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League 

Eλλάδα δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Αργυρίου Λίβα, ο οποίος 

ανέπτυξε προφορικώς τους ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα 

αναφέρονται στα πρακτικά της παρούσας πειθαρχικής δίκης. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται από το 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.». Περαιτέρω, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 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 χίλα ευρώ (1.000) έως 

δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό 

χώρο από δεκαπέντε (15) ημέρες έως πέντε (5) μήνες. 3) Η ΠΑΕ, με την 

οποία συνδέεται ο αξιωματούχος, τιμωρείται με χρηματική ποινή έως τριάντα 

χιλιάδες (30.000) ευρώ. Από τη ρητή, δε, γραμματική διατύπωση της 

διατάξεως της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, προκύπτει εξ αντιδιαστολής ότι ο 

αξιωματούχος ομάδας, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, 

δεν τιμωρείται με τις προρρηθείσες πειθαρχικές κυρώσεις στην περίπτωση 

που υποπίπτει στην παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α΄ στοιχ. Ι του 

Π.Κ. της ΕΠΟ, ήτοι δεν τιμωρείται σε περίπτωση επιδείξεως απλώς 

ανάρμοστης διαγωγής έναντι ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων αγώνα, 

αξιωματούχων ομάδας ή θεατών, εφόσον η εν λόγω ανάρμοστη συμπεριφορά 

του δεν συνίσταται σε λόγω ή έργω εξύβρισή τους, απόπειρα βιαιοπραγίας, 

βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά, βλασφημία των θείων (πρβλ. άρθρο 10 

παρ. 1 περ. β, γ, δ, ε, στ, ζ, η του Π.Κ. της Ε.Π.Ο). Περαιτέρω, με τη διάταξη 

του άρθρου 15 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ, προβλέπεται, πλην άλλων, ότι όταν 

από τους θεατές του αγώνα εκφωνούνται συνθήματα και φράσεις που 

προσβάλουν την εθνική συνείδηση ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων ομάδας 

ή αγώνα ή φιλάθλων, τη μνήμη τεθνεώτων ή έχουν απρεπές και υβριστικό 

περιεχόμενο για οποιοδήποτε πρόσωπο, τότε επιβάλλεται χρηματική ποινή 

από τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ έως έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ, σε κάθε 

περίπτωση. Ωστόσο, η ποινή αυτή επιβάλλεται ειδικώς για την περίπτωση της 

εκφωνήσεως συνθημάτων, μόνον αν τα συνθήματα ή οι φράσεις είναι έντονα, 

δεν προέρχονται μόνον από μία μικρή μειοψηφία των θεατών και επηρεάζουν 

ουσιωδώς την απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα ή/και την τυχόν 

ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση αυτού. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 15 

παρ. 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ, η ρίψη πάσης φύσεως αντικειμένου στον κυρίως 

χώρο του γηπέδου ή από μία κερκίδα σε άλλη, ιδιαίτερα δε πυρσών, 

φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, καπνογόνων και 

οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη 

λήξη του αγώνα απαγορεύεται αυστηρά. Η ρίψη, δε, αντικειμένων, κατά τη 

διάρκεια του αγώνα, τα οποία κατά την κοινή πείρα δεν είναι πρόσφορα να 

προκαλέσουν σωματική βλάβη προσώπου, που ευρίσκεται νομίμως στον 
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αγωνιστικό χώρο, τιμωρείται με χρηματική ποινή από εννέα χιλιάδες 

(9.000,00) ευρώ έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ (βλ. άρθρο 15 

παρ. 3 περ. Β΄ στοιχ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ). Η προεκτεθείσα, ωστόσο, διάταξη 

του άρθρου 15 παρ. 3 περ. Β΄ στοιχ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ, στο βαθμό που 

προβλέπει, ανεξαρτήτως της βαρύτητας της πειθαρχικής παραβάσεως, την 

επιβολή του ανωτέρω ελαχίστου ορίου της επιβλητέας χρηματικής ποινής, 

που κρίνεται αρκετά υψηλό για τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, 

παραβιάζει 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. Από τα παραπάνω, επομένως, 

προκύπτει ότι το παρόν Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο έχει την 

ευχέρεια, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, να μην τηρήσει το ανωτέρω 

ελάχιστο όριο της επιβλητέας χρηματικής ποινής, που είναι βαρύτατο και 

εξοντωτικό για την πειθαρχικώς ελεγχόμενη ΠΑΕ, κρίνοντας τελικά ότι και 

μικρότερη από το ελάχιστο προβλεπόμενο όριο χρηματική ποινή είναι 

αναγκαία, πρόσφορη, κατάλληλη και ευρισκόμενη σε αναλογία με τη βαρύτητα 

του ανωτέρω πειθαρχικού αδικήματος και, επιπλέον, ότι επιτυγχάνεται 

τοιουτοτρόπως ο ίδιος σκοπός με αυτόν που επιδιώκει η προρρηθείσα 

διάταξη του Π.Κ. της ΕΠΟ.  

Στην προκείμενη περίπτωση, από το Φύλλο Αγώνος, την έκθεση του 

παρατηρητή του αγώνα, καθώς και τα διαμειφθέντα κατά την επ’ ακροατηρίω 

διαδικασία, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Τη 12η-09-

2015 και ώρα 16:00, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής ημέρας του 

Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο 

της πόλεως της Μυτιλήνης, ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων 

ΠΑΕ Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, με γηπεδούχο την 

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

διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβησαν, σύμφωνα με το 

φύλλο αγώνος, που συνέταξε ο διαιτητής, καθώς και την έκθεση που συνέταξε 

ο παρατηρητής του αγώνα, τα εξής πειθαρχικώς αξιόλογα και ελεγχόμενα 



περιστατικά, ήτοι : 1) Στο 83ο λεπτό του αγώνα, απομακρύνθηκε από τον 

αγωνιστικό χώρο ο διερμηνέας της πρώτης εγκαλουμένης, Προκόπιος 

Καρτάλης και ήδη δεύτερος εγκαλούμενος, διότι απευθυνόμενος στον διαιτητή 

του αγώνα του είπε : «ΕΙΣΑΙ ΑΣΧΕΤΟΣ». Προκύπτει, επομένως, ότι ο εν λόγω 

αξιωματούχος της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ δεν διαμαρτυρήθηκε απλώς 

προς το διαιτητή του αγώνα, στο πλαίσιο της εκ μέρους του ασκήσεως της 

ευλόγως αναμενόμενης κριτικής, για τις επιλογές του εν λόγω διαιτητή, αλλά 

απευθύνθηκε στον τελευταίο με την ανωτέρω υποτιμητική και απαξιωτική για 

την ιδιότητά του ως διαιτητή ποδοσφαιρικών αγώνων έκφραση, 

προσβάλλοντας παρανόμως και υπαιτίως το δικαίωμα στην προσωπικότητά 

του. Τοιουτοτρόπως, δε, ο δεύτερος εγκαλούμενος ευθύνεται υποκειμενικώς 

για την προεκτεθείσα υβριστική συμπεριφορά του προς το διαιτητή του 

αγώνα, ενώ παράλληλα με αυτόν αντικειμενική ευθύνη φέρει και η πρώτη 

εγκαλούμενη ΠΑΕ (βλ. άρθρα 10 παρ. 1 περ. δ στοιχ. Ι, 11 παρ. 1, 2 και 3, 14 

παρ. 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ). 2) Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι στο 85ο, 87ο 

και 90ο + 4ο λεπτό του αγώνα, φίλαθλοι της πρώτης εγκαλουμένης 

εκφώνησαν εν χορώ κατά του διαιτητή του αγώνα το σύνθημα : 

«ΠΟΥΛΗΜΕΝΕ-ΠΟΥΛΗΜΕΝΕ», ενώ στο 90ο + 4ο λεπτό του αγώνα έγιναν οι 

απαραίτητες συστάσεις από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Ωστόσο, η πρώτη 

εγκαλουμένη πρέπει να απαλλαγεί της εν λόγω αποδιδόμενης σε αυτήν 

πειθαρχικής παραβάσεως, δοθέντος το εκφωνηθέν αυτό σύνθημα δεν 

επηρέασε ουσιωδώς την απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα ή/και την 

ραδιοτηλεοπτική του μετάδοση (πρβλ. άρθρο 15 παρ. 1 περ. ε΄ του Π.Κ. της 

ΕΠΟ). Και τούτο, καθώς από το γεγονός ότι μόλις στο 90΄ + 4 λεπτό του 

αγώνα, ήτοι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, έγινε η σχετική 

σύσταση από τα μεγάφωνα του γηπέδου, προκύπτει εξ αντιδιαστολής ότι 

ουδόλως επηρεάσθηκε έως τότε η απρόσκοπτη διεξαγωγή του. 3) Εξάλλου, 

αποδεικνύεται ότι στο 84ο και 89ο λεπτό του αγώνα, φίλαθλοι της πρώτης 

εγκαλουμένης έριξαν πέντε (5) πλαστικά μπουκάλια με νερό στον 

περιβάλλοντα του αγωνιστικού χώρου (ταρτάν), δίπλα και πίσω από τον 

πάγκο του 4ου  διαιτητή, με αποτέλεσμα να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις 

από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Η πρώτη, δε, εγκαλουμένη δεν αμφισβητεί 

ειδικώς την ανωτέρω απρεπή συμπεριφορά των φιλάθλων της, ούτε δε 

αρνείται την αντικειμενική της ευθύνη, για την ανωτέρω αποδεικνυόμενη 

πειθαρχική παράβαση. Ως εκ τούτων, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η πρώτη 
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εγκαλουμένη φέρει αντικειμενική ευθύνη για την τρίτη αποδιδόμενη σε αυτήν 

πειθαρχική παράβαση, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην 

προεκτεθείσα νομική σκέψη, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται από τις 

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

3 περ. Β΄ στοιχ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ. Κατ’ ακολουθίαν, επομένως, των 

ανωτέρω, πρέπει : Α) ως προς την πρώτη αποδιδόμενη σε αμφότερους τους 

εγκαλουμένους πειθαρχική παράβαση των άρθρων 10 παρ. 1 περ. δ στοιχ. Ι, 

11 παρ. 1, 2 και 3, 14 παρ. 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ, να επιβληθεί στη μεν 

πρώτη εγκαλούμενη ΠΑΕ χρηματική ποινή, ποσού πεντακοσίων (500,00) 

ευρώ, στο δε δεύτερο εγκαλούμενο χρηματική ποινή, ποσού χιλίων (1.000,00) 

ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, διαρκείας δεκαπέντε 

(15) ημερών, και Β) ως προς την τρίτη αποδιδόμενη στην πρώτη εγκαλουμένη 

πειθαρχική πράξη (παράβαση του άρθρου 15 παρ. 3 περ. Β΄ στοιχ. α΄ του 

Π.Κ. της ΕΠΟ), να επιβληθεί σε αυτήν χρηματική ποινή, ποσού χιλίων 

πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ. Τέλος, πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 14 παρ. 4 του Π.Κ. της ΕΠΟ, να καθορισθεί, ως προς την πρώτη 

εγκαλουμένη, συνολική χρηματική ποινή, ποσού (1.500,00 + 250,00 =) χιλίων 

επτακοσίων πενήντα (1.750,00) ευρώ.  

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντες τους εγκαλουμένους. 

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ την πρώτη εγκαλούμενη ΠΑΕ Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ως 

προς τη δεύτερη αποδιδόμενη σε αυτήν, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 278/15-09-

2015 κλήση προς απολογία, πειθαρχική παράβαση. 

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι αμφότεροι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν την πρώτη 

αποδιδόμενη σε αυτούς, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 278/15-09-2015 κλήση προς 

απολογία, πειθαρχική παράβαση. 

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η πρώτη εγκαλούμενη ΠΑΕ Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ τέλεσε 

την τρίτη αποδιδόμενη σε αυτήν, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 278/15-09-2015 

κλήση προς απολογία, πειθαρχική παράβαση. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ α) χρηματική ποινή, ποσού 

πεντακοσίων (500,00) ευρώ, για την πρώτη πράξη (παράβαση άρθρων 10 

παρ. 1 περ. δ στοιχ. Ι, 11 παρ. 1, 2 και 3, 14 παρ. 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ), 



και β) χρηματική ποινή, ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, για τη 

δεύτερη πράξη (παράβαση άρθρου 15 παρ. 3 περ. Β΄ στοιχ. α΄ του Π.Κ της 

ΕΠΟ).  

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ως προς την ΠΑΕ Α.Ε.Λ. 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ποσού χιλίων επτακοσίων πενήντα (1.750,00) ευρώ.  

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον Προκόπιο Καρτάλη σωρευτικώς τις ακόλουθες 

ποινές και δη α) την ποινή της απαγορεύσεως εισόδου του στους 

αγωνιστικούς χώρους, διαρκείας δεκαπέντε (15) ημερών και β) χρηματική 

ποινή, ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή 

του, τη 18η Σεπτεμβρίου 2015. 

O ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

Σπυρίδων Καποδίστριας 

         Πρωτοδίκης  

 

 

 


