
Αριθμός Απόφασης 232/2014
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 


Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως

Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και
Γεώργιο Στεφανάκη, Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη και από το
γραμματέα Στυλιανό Βασιλειάδη.

Συνεδρίασε  δημόσια στο ακροατήριό της στις 2 Οκτωβρίου
2014 και ώρα 13:30 για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’
αριθ. πρωτοκ. 236/30-9-2014 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για παράβαση των άρθρων 1 επ., 14  και 15 του
Π.Κ. της ΕΠΟ.

Η εγκαλουμένη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
της Θεόδωρο Γιαννίκο.

 
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ

 
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 μια
κερκίδα σε άλλη, ιδιαίτερα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων,
βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου
υλικού, επιφέρει εάν δεν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή
του αγώνα εκ μέρους του διαιτητή, χρηματική ποινή είκοσι πέντε
χιλιάδων (25.000) ευρώ.

Η εν λόγω διάταξη στο βαθμό που δεν θεσπίζει 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  προβλέπει, ανεξαρτήτως της
βαρύτητας της
2η σελίδα της υπ’αρθμ. 232/2014 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής -
SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ
 
πειθαρχικής παραβάσεως, την επιβολή ενός συγκεκριμένου ποσού ως
χρηματικής ποινής και μάλιστα αρκετά υψηλού για τις τρέχουσες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, παραβιάζει 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 της παραπάνω
αναφερόμενης ανελαστικής χρηματικής
ποινής, που είναι βαρύτατη και εξοντωτική για την πειθαρχικώς
ελεγχόμενη ΠΑΕ, να επιβάλει μία άλλη μικρότερη χρηματική ποινή, η
οποία, κατά την κρίση της, είναι εξίσου αποτελεσματική και ανάλογη



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 της παραπάνω
αναφερόμενης ανελαστικής χρηματικής
ποινής, που είναι βαρύτατη και εξοντωτική για την πειθαρχικώς
ελεγχόμενη ΠΑΕ, να επιβάλει μία άλλη μικρότερη χρηματική ποινή, η
οποία, κατά την κρίση της, είναι εξίσου αποτελεσματική και ανάλογη
με την απαξία της πειθαρχικής παραβάσεως.

Στην υπό κρίση υπόθεση, από το Φ.Α., την έκθεση του
παρατηρητή του αγώνα, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας και
γενικότερα από τα διαμειφθέντα κατά την ακροαματική διαδικασία
 αποδείχθηκαν τα εξής :  στις 27-9-2014 και ώρα 20:30, στο πλαίσιο της
5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ,
διεξήχθη στο γήπεδο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ»,  ο
 ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
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
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και ελεγχόμενα περιστατικά: 1) στο 6΄, 17΄και 65΄λεπτό του αγώνα
φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 1 άναψαν συνολικά εννέα (9)
πυρσούς και 2) μετά τη λήξη του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουμένης
έσπασαν (25) καθίσματα στην κερκίδα (θύρα 1).

Κατά την κρίση της Επιτροπής η εγκαλουμένη πρέπει να
απαλλαχθεί για το ανωτέρω υπό τον αριθμό 2 σκέλος του
προκειμένου πειθαρχικού κατηγορητηρίου (θραύση  καθισμάτων
στην κερκίδα (θύρα 1) του γηπέδου)  διότι η εγκαλουμένη έχει ήδη
αποζημιώσει την γηπεδούχο ομάδα για την καταστροφή των 25
καθισμάτων (όπως κατέθεσε ενώπιον μας ο πληρεξούσιος δικηγόρος
της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, Αργύριος Λίβας) γεγονός που εξαλείφει το
«αξιόποινο» της συγκεκριμένης πειθαρχικής παράβασης κατ’
ανάλογη εν προκειμένω εφαρμογή του άρθρου 384 ΠΚ περί
ικανοποιήσεως του παθόντος.

Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω καθίσματα δεν πετάχτηκαν
στον αγωνιστικό χώρο.

Κατά τα λοιπά πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εγκαλουμένη τέλεσε
την 1η αποδιδόμενη σε βάρος της πειθαρχική παράβαση, και πρέπει,
σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που αναπτύσσονται παραπάνω, να
της επιβληθεί χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
 

Δικάζει με παρούσα την εγκαλουμένη.  
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Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 2η αποδιδόμενη σ’ αυτήν

πειθαρχική παράβαση.
Δέχεται ότι η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τέλεσε την 1η

αποδιδόμενη πειθαρχική παράβαση και επιβάλλει σ’ αυτήν την
χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια
συνεδρίασή της στις 2 Οκτωβρίου 2014.
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 


