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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Μαρία Σ. Σκολαρίκη, Πρωτοδίκη - 

αναπληρωματικό πειθαρχικό όργανο (κωλυομένου του τακτικού πειθαρχικού 

οργάνου), η οποία ορίσθηκε από την ΕΠΟ, 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 από τη Γραμματέα Μαρία Περιστέρη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 και 

ώρα 14:00, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

358/27.09.2017 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ για παραβάσεις των 

άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 2 περ. α΄, β, γ΄και ε΄, 3 περ. α΄και 

στ΄του ΠΚ της ΕΠΟ.  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και κατά την 

εκδίκασή της, η εγκαλούμενη ΠΑΕ ΑΕΚ παραστάθηκε ενώπιον του Πρωτοβάθμιου 

Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League Eλλάδα διά του πληρεξουσίου 

δικηγόρου της, Μηνά Λυσάνδρου, ο οποίος ανέπτυξε προφορικώς τους ισχυρισμούς 

της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της παρούσας 

πειθαρχικής δίκης. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 περ. α΄, β΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ, 

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 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. 

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 του καταστατικού της, 

του παρόντος κανονισμού και των εν γένει κανονισμών της ΕΠΟ, 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 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. Περαιτέρω, σύμφωνα με 

το άρθρο 15 παρ. 2 εδ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ, η εισαγωγή ή το άναμμα πυρσών, 

φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, καπνογόνων 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 στον 

αγωνιστικό χώρο ή σε άλλη εξέδρα, επιφέρει την πειθαρχική χρηματική ποινή ύψους 

πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Σε περίπτωση 

υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα , η προβλεπόμενη χρηματική ποινή 

διπλασιάζεται. Σε περίπτωση, δε, νέας υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο 

αγώνα (τρίτος), η ως άνω χρηματική ποινή τριπλασιάζεται και επιβάλλεται ποινή 

διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές μίας (1) έως δύο (2) αγωνιστικές. Ακολούθως, 

σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 εδ. α΄του Π.Κ. της ΕΠΟ η ρίψη πάσης φύσεως 

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

πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και οποιουδήποτε 

εν γένει εύφλεκτου υλικού πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του 

αγώνα εάν δεν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ μέρους 

του διαιτητή, τιμωρείται με χρηματική ποινή από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ έως 

τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής σε επόμενο αγώνα 

της ομάδας την ίδια αγωνιστική περίοδο οι επιβληθείσες ποινές διπλασιάζονται. Στην 

υπό κρίση υπόθεση, από το φύλλο αγώνα, την έκθεση του παρατηρητή του αγώνα, 

την από 26.09.2017 έκθεση της αστυνομίας και τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας 

σε συνδυασμό και με το οπτικοακουστικό υλικό στο ποίο αποτυπώνεται ο επίμαχος 

ποδοσφαιρικός αγώνας, καθώς και από τα διαμειφθέντα κατά την ακροαματική 

διαδικασία αποδείχθηκαν τα εξής :Στις 24.09.2017 και ώρα 20.30 στο πλαίσιο της 

5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ διεξήχθη στο 

Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ) ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων 

ΠΑΕ ΑΕΚ - 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 και ειδικότερα 

1) Στο 1΄, 2΄, 3΄, 5΄, 11΄, 15΄, 31΄, 45΄, 46΄, 56΄, 59΄, 64΄, 71΄, 88΄και 90΄+ του αγώνα, 
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 φύλλο της υπ’ αριθμ. 253/2017 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού 

Οργάνου SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τις θύρες 1, 2, 3, 4, 6, 8, 17, 19 και 35 άναψαν 

συνολικά διακόσιους (200) πυρσούς, σαράντα (40) καπνογόνα, έντεκα (11) κροτίδες 

και δέκα (10) βεγγαλικά και 2) Στο 3΄, 22΄, 46΄, 56΄, 64΄, 79΄, 88΄, 89΄και 90΄λεπτό του 

αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τις θύρες 1, 3, 7, 17, 19, 27 και 35 έριξαν 

συνολικά δέκα (10) πυρσούς και οκτώ (8) μπουκάλια στην περίμετρο του 

αγωνιστικού χώρου. Τις ως άνω πειθαρχικές παραβάσεις τέλεσε η εγκαλουμένη καθ΄ 

υποτροπήν και ειδικότερα την πρώτη πράξη, δεδομένης της καταφάσεως της 

πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως διενεργηθέντες 

αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ 233/1-9-2017 και 246/22-9-

2017 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου και β) την υπ’ 

αριθμ. 2 πράξη, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια 

πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ίδιας αγωνιστικής 

περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 246/22-9-2017 τελεσίδικης αποφάσεως του 

παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου. Επισημαίνεται, ότι η εγκαλουμένη δεν αρνείται τις 

εν λόγω πειθαρχικές παραβάσεις. Κατ΄ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει στην 

εγκαλούμενη ΠΑΕ ΑΕΚ που φέρει αντικειμενική ευθύνη να επιβληθεί α) η χρηματική 

ποινή των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, καθώς και ποινή διεξαγωγής 

αγώνα χωρίς θεατές δύο (2) αγωνιστικών για την 1η πράξη και β) η χρηματική ποινή 

των δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00) ευρώ για την 2η πράξη. Τέλος, καθορίζει συνολική 

χρηματική ποινή για τις ως άνω πράξεις ποσού τριάντα δύο χιλιάδων (32.000,00) 

ευρώ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρούσα την εγκαλουμένη.   

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν, με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 358/27.09.2017 κλήση προς απολογία, πειθαρχικές παραβάσεις. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των είκοσι τεσσάρων 

χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, καθώς και ποινή διεξαγωγής αγώνα  χωρίς θεατές δύο 

(2) αγωνιστικών για την 1η πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, και β) τη 

χρηματική ποινή των δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00) ευρώ για την 2η πράξη την οποία 

τέλεσε καθ’ υποτροπήν.   

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ποσού τριάντα δύο χιλιάδων 

(32.000,00) ευρώ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, 

στις 29 Σεπτεμβρίου 2017. 

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 



Μαρία Σκολαρίκη                                                 Μαρία Περιστέρη  

Πρωτοδίκης 

 

 


