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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 Αικατερίνη Κούκη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 και 

ώρα 11:00, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

294/24.09.2015 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ για 

παραβάσεις των άρθρων 1, 5 επ., 14 και 15 παρ. 3 στοιχ. Β΄ περ. α΄ του ΠΚ της 

ΕΠΟ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και κατά την 

εκδίκασή της, η εγκαλούμενη ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ παραστάθηκε ενώπιον του 

Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League Eλλάδα διά 

του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Ιωάννη Βοσκόπουλου, 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 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 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). Ωστόσο, η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 3 του Π.Κ. της 

ΕΠΟ, στο βαθμό που προβλέπει, ανεξαρτήτως της βαρύτητας της πειθαρχικής 

παράβασης, 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 παραπάνω πειθαρχικού αδικήματος και, επιπλέον, ότι 

επιτυγχάνεται τοιουτοτρόπως ο ίδιος σκοπός με αυτόν που επιδιώκει η 

προαναφερόμενη διάταξη του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

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

παρατηρητή του αγώνα, όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα της δικογραφίας, καθώς και τα 

διαμειφθέντα κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, αποδεικνύονται τα ακόλουθα 

πραγματικά περιστατικά : Την 22η.09.2015 και ώρα 18:15 στο πλαίσιο της 4ης 

αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ διεξήχθη στο 

γήπεδο της πόλης του Αγρινίου ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΕ ΒΕΡΑΟΙΑ με γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις δύο 

διαγωνισθείσες ΠΑΕ. Κατά τη διάρκεια, δε, της διεξαγωγής του εν λόγω 

ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβη, σύμφωνα με το φύλλο αγώνος και την έκθεση που 

συνέταξαν ο διαιτητής και ο παρατηρητής του αγώνα αντίστοιχα, το εξής πειθαρχικά 

ελεγχόμενο περιστατικό και, ειδικότερα, στο 90΄+ 1΄λεπτό του αγώνα φίλαθλος της 

εγκαλουμένης έριξε ένα (1) πλαστικό ποτήρι με καφέ σε ποδοσφαιριστή της 

φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος ήταν πεσμένος εντός αγωνιστικού χώρου κοντά 

στο σημαιάκι του κόρνερ με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα για 1΄ 

λεπτό προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις από τα μεγάφωνα του 

γηπέδου. Η εγκαλουμένη δεν αρνείται την ανωτέρω απρεπή συμπεριφορά του 

φιλάθλου της, δήλωσε δε δια του συνηγόρου της ότι σε περίπτωση καταδίκη της σε 
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 φύλλο της υπ’ αριθ. 275/2015 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς 

Πειθαρχικού Οργάνου SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

καταβολή χρηματική ποινής για την ανωτέρω αποδεικνυόμενη πειθαρχική 

παράβαση, η ίδια προτίθεται να στραφεί νομικά κατά του φιλάθλου της. Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εγκαλουμένη φέρει αντικειμενική ευθύνη για την 

ανωτέρω αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση (άρθρο 15 παρ. 3 στοιχ. Β΄ 

περ. α΄ του Π.Κ της ΕΠΟ) και πρέπει να της επιβληθεί η πειθαρχική χρηματική ποινή 

των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρούσα την εγκαλουμένη.   

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 294/24.09.2015 κλήση προς απολογία πειθαρχική παράβαση. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ χρηματική ποινή ποσού πέντε 

χιλιάδων (5.000) ευρώ.  

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, 

στις 25 Σεπτεμβρίου 2015. 

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 


