
Αριθμός Απόθαζης 197/2011 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ    

 

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν  

ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη ΄Αγγειν Καηζίκπα, Γηθεγόξν Αζελώλ, 

σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 26 Μαΐνπ 2011 θαη ώξα 

13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ΄ αξηζκ. πξσηνθ. 207/24-5-

2012 θιήζε θαηά ηεο ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ θαη ηνπ Α. Μπένπ.   

Η ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην     

δηθεγόξν ηεο Νηθόιαν Καθθαβά. 

Ο Α. Μπένο παξαζηάζεθε κε ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Νηθόιαν 

Καθθαβά. 

Η ΠΑΔ ΑΔΚ εθπξνζσπήζεθε από ηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηεο 

Θενράξε Γξεγνξίνπ, Γεώξγην Παλαγόπνπιν θαη Ισάλλε Αλδξνπιάθε.  

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

  Νόκηκα θέξεηαη πξνο ζπδήηεζε ελώπηνλ ηεο παξνύζαο Πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο ε από 23.05.2011 έλζηαζε ηεο «ΠΑΔ ΑΔΚ» θαηά ηνπ θύξνπο ηνπ 

αγώλα ηεο 22-05-2011 κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ – 

ΠΑΔ ΑΔΚ» γηα ηα play off ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Super League Διιάδα (5
ε
 

αγσληζηηθή) γηα αληηθαλνληθή είζνδν ηνπ Αρηιιέα Μπένπ, πξνέδξνπ ηνπ Γ.. 

ηεο ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, κνινλόηη δπλάκεη 

ηεο ππ’ αξηζ. 193/19-5-2011 απνθάζεσο ηεο παξνύζαο επηηξνπήο ηνπ είρε 

επηβιεζεί ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο 

ρώξνπο γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο. 
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Η έλζηαζε εκπξνζέζκσο θαηαηέζεθε ζηε δηνξγαλώηξηα Αξρή θαη' άξζξ. 23 § 5
 

εδ. α΄ Κ.Α.Π. (αξηζ. πξση. Super League Διιάδαο 3688/24.05.2011) θαη είλαη 

παξαδεθηή, εθόζνλ θαηαηέζεθε ην λόκηκν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζή ηεο (βι. 

ηελ 0984/24.05.2011 απόδεημε είζπξαμεο ηνπ "νππεξιίγθ Διιάδαο πλ.Π.Δ."). 

Με ηελ σο άλσ έλζηαζε ε εληζηάκελε Π.Α.Δ. ηζρπξίδεηαη, όηη θαηά ηνλ σο άλσ 

αγώλα ν Αρηιιέαο Μπένο, πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ 

ΒΟΛΟΤ, αλ θαη δπλάκεη ηεο παξαπάλσ απνθάζεσο ηεο παξνύζαο επηηξνπήο 

ήηαλ ηηκσξεκέλνο κε ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνπο 

αγσληζηηθνύο ρώξνπο γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο, εηζήιζε πξηλ από ηελ έλαξμε 

ηνπ αγώλα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη θαηά ηελ αλάπαπια κεηαμύ ησλ δύν 

εκηρξόλσλ ηεο αλακέηξεζεο ζηα απνδπηήξηα ηνπ ηαδίνπ, θαη δεηά,  ζύκθσλα  

κε ηα άξζξα 19§5 θαη 23§11 ηνπ Κ.Α.Π. λα θαηαθπξσζεί ν αγώλαο ππέξ απηήο 

(εληζηάκελεο) κε ηέξκαηα 3-0 αιιά θαη λα επηβιεζνύλ ζηελ θαζ’ εο ε έλζηαζε 

ΠΑΔ νη πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο  

  ύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο πνπ δίδνληαη ηόζν ζην άξζξν 1 ηνπ ηζρύνληνο 

από ηνλ Ινύλην ηνπ 2010 Καλνληζκνύ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.), όζν θαη  

ζην ηαπηάξηζκν άξζξν ηνπ Πεηζαξρηθνύ Καλνληζκνύ ηεο Δ.Π.Ο σο «Πξν ηνπ 

αγώλα» ρξόλνο ινγίδεηαη «ν ρξόλνο κεηαμύ ηεο αθίμεσο ηεο νκάδνο εγγύηαηα 

ζηελ πεξηκεηξηθή εμσηεξηθή πεξίθξαμε ή ηνλ εμσηεξηθό ηνίρν ηνπ ελ γέλεη 

ρώξνπ ηνπ γεπέδνπ θαη ηνπ ζθπξίγκαηνο γηα ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα ηνπ 

δηαηηεηή», ελώ σο  «Κπξίσο ρώξνο γεπέδνπ» λνείηαη  «Ο αγσληζηηθόο ρώξνο κε 

ηελ πεξηκεηξηθή απηνύ έθηαζε, όπνπ ππάξρνπλ νη πάγθνη ησλ 

αλαπιεξσκαηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ, νη ηερληθέο πεξηνρέο, νη αμησκαηνύρνη 

νκάδσλ θαη αγώλα εληόο ηεο εζσηεξηθήο πεξηθξάμεσο ηνπ ελ γέλεη ρώξνπ ηνπ 

γεπέδνπ, πνπ έρεη πξόζβαζε πξνο ηνλ ρώξν ησλ απνδπηεξίσλ»  ύκθσλα  κε 

ηνλ ελ ιόγσ δεύηεξν νξηζκό, ν «θπξίσο ρώξνο γεπέδνπ» είλαη ν ρώξνο εληόο 

ηεο εζσηεξηθήο πεξίθξαμεο  ηνπ γεπέδνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ππό ζηελή 

έλλνηα αγσληζηηθό ρώξν, δειαδή ην ρώξν παηδηάο, θαζώο θαη  ην ρώξν πνπ   
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πεξηβάιιεη ηνλ αγσληζηηθό θαη εθηείλεηαη κέρξη ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε κεηά 

ηελ νπνία βξίζθνληαη ζπλήζσο νη θεξθίδεο ηνπ γεπέδνπ. Δπνκέλσο ν ρώξνο 

απηόο («θπξίσο ρώξνο γεπέδνπ»), έρεη κελ πξόζβαζε ζην ρώξν ησλ 

απνδπηεξίσλ, ρσξίο όκσο λα ηα πεξηιακβάλεη,  θαη απνηειεί ηνλ αγσληζηηθό 

ρώξν ππό επξεία έλλνηα εληόο ηνπ νπνίνπ νξηνζεηείηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

πνηλήο απαγνξεύζεσο εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο εληόο.  

Πεξαηηέξσ ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 7 ε επζύλε κηαο νκάδαο 

πεξηνξίδεηαη γεσγξαθηθά ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ γεπέδνπ θαη ρξνληθά ζην πξν 

ηνπ αγώλα έσο κεηά ηνλ αγώλα δηάζηεκα, όπσο νη έλλνηεο απηέο θαζνξίδνληαη 

ζην άξζξν 1 ηνπ Κ.Α.Π.   

Δμάιινπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 παξ. 5 ηνπ Κ.Α.Π. ηεο ΔΠΟ 

απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αγώλα θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ έρεη ηηκσξεζεί κε νπνηαδήπνηε άιιε ηδηόηεηα 

(εθόξνπ, πξνπνλεηή, θπζηθνζεξαπεπηή θ.ι.π.). Σπρόλ ζπκκεηνρή είλαη 

αληηθαλνληθή θαη ζε πεξίπησζε έλζηαζεο εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

23 παξ. 11.  Σπρόλ είζνδνο άιινπ ηηκσξεκέλνπ πξνζώπνπ (εθηόο 

πνδνζθαηξηζηώλ) έρεη σο ζπλέπεηα, ζε πεξίπησζε έλζηαζεο ή θαηαγγειίαο, ηελ 

απώιεηα ηνπ αγώλα γηα ηελ ππαίηηα νκάδα. Δλώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 

11 ζε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη δεθηή έλζηαζε ή θαηαγγειία γηα νπνηνδήπνηε ιόγν 

αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο πνδνζθαηξηζηή γηα παξάβαζε ηνπ παξόληνο 

Καλνληζκνύ θαη ησλ ινηπώλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο., ε ππαίηηα νκάδα πνπ 

κεηέρεη ν πνδνζθαηξηζηήο απηόο, ράλεη ηνλ αγώλα κε ηέξκαηα 3-0, εθηόο αλ ην 

απνηέιεζκα επλνεί ηελ αληίπαιε νκάδα θαη επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή από 

δέθα ρηιηάδεο (10.000) έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξώ.     

 ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, από ηα έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο πνπ 

επηθαινύληαη θαη πξνζθνκίδνπλ νη δηάδηθνη, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νη 

θσηνγξαθίεο πνπ πξνζθνκίζηεθαλ από ηελ εληζηάκελε, ηελ έλνξθε θαηάζεζε 

ηνπ κάξηπξα πνπ εμεηάζηεθε ζην αθξναηήξην θαηόπηλ αηηήζεσο ηεο  
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εληζηάκελεο, ηηο πξνθνξηθέο εμεγήζεηο πνπ έδσζε ν Αρ. Μπένο  θαη  ηα 

δηακεηθζέληα πξνθνξηθώο ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζηα 

ηαπηάξηζκα κε ηελ παξνύζα απόθαζε πξαθηηθά ζπλεδξίαζήο ηεο απεδείρζεζαλ 

ηα εμήο πεξηζηαηηθά : ηηο 22-5-2011 θαη ώξα 20:30 δηεμήρζε ζην 

Παλζεζζαιηθό ηάδην ηνπ Βόινπ  ν πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ 

ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ – ΠΑΔ ΑΔΚ γηα ηα play off ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο ηεο Super League Διιάδα (5
ε
 αγσληζηηθή), ν νπνίνο έιεμε κε 

ηέξκαηα 1-0 ππέξ ηεο γεπεδνύρνπ νκάδαο.   Πεξί ώξα 18:40, από ην ρώξν ησλ 

απνδπηεξίσλ βγήθαλ νη δηαηηεηέο λα ειέγμνπλ ηνλ αγσληζηηθό ρώξν όπσο 

ζπλεζίδεηαη ζε όινπο ηνπο αγώλεο. Σόηε από ηελ θεξθίδα ησλ επηζήκσλ εηζήιζε 

πιεζίνλ ηνπ ππό ζηελή, θαηά ηα αλσηέξσ, ελλνία αγσληζηηθνύ ρώξνπ ν  Αρ. 

Μπένο θαη ζπλνκίιεζε κε ηνπο δηαηηεηέο θαη θάπνηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο 

εληζηάκελεο ΠΑΔ πεξίπνπ δύν ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα  επέζηξεςε ζηε θεξθίδα 

ησλ επηζήκσλ ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα.    

Δπίζεο δέθα ιεπηά πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ αγώλα ν Αρ. Μπένο εηζήιζε από ηε 

θεληξηθή είζνδν ησλ απνδπηεξίσλ θαη ακέζσο θαηεπζύλζεθε ζηα απνδπηήξηα 

ηεο νκάδαο ηνπ. Μεηά από παξέκβαζε ηνπ παξαηεξεηή απνρώξεζε ρσξίο λα 

δεκηνπξγήζεη θαλέλα πξόβιεκα. Σέινο θαηά ηε ιήμε ηνπ Α  ́εκηρξόλνπ θαη ελώ 

ε θεληξηθή είζνδνο ησλ απνδπηεξίσλ ήηαλ θιεηδσκέλε αλαθέξζεθε από ηνλ 

αζηπλνκηθό δηεπζπληή θ. Σαβάθε όηη ν Αρ. Μπένο εηζήιζε ζην ρώξν 

απνδπηεξίσλ δεηώληαο  βνήζεηα από γηαηξό γηαηί δελ αηζζαλόηαλ θαιά 

ιέγνληαο όηη έρεη θαξδηνινγηθό πξόβιεκα θαη ρξεηάδεηαη άκεζα γηαηξό. Όλησο 

νδεγήζεθε ζηα απνδπηήξηα ηεο νκάδαο ηνπ όπνπ βξηζθόηαλ ν γηαηξόο ηνπ.  

 Δλόςεη όισλ ησλ παξαπάλσ, όζνλ αθνξά ηελ είζνδν ηνπ Αρ. Μπένπ ζηα 

απνδπηήξηα ηνπ παξαπάλσ ζηαδίνπ δελ ζηνηρεηνζεηείηαη λνκηθά παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 19 παξ. 5 ηνπ Κ.Α.Π. δηόηη, όπσο γίλεηαη δεθηό ζηελ κείδνλα ζθέςε ηα 

απνδπηήξηα δελ απνηεινύλ «αγσληζηηθό ρώξν», όζνλ αθνξά δε ζηελ επί 

δίιεπην παξακνλή ηνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν όπνπ ζπλνκίιεζε κε ηνπο  
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δηαηηεηέο θαη αθνινύζσο κε θάπνηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο εληζηάκελεο ΠΑΔ, 

νκνίσο ην γεγνλόο ηνύην δελ ζπληζηά παξάβαζε ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ άξζξνπ, 

δεδνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ θαηά ηνλ νπνίν ζπλέβε απηό, ζε θάζε όκσο πεξίπησζε 

δελ κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε γηα ηελ  παξαδνρή ηεο  θξηλόκελεο έλζηαζεο, 

δηόηη ζηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε θαηάθσξε παξαβίαζε ηεο ζπληαγκαηηθώο 

πξνζηαηεπόκελεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο.    

 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

    

 Απνξξίπηεη ηελ θξηλόκελε έλζηαζε. 

 Γηαηάζεη θαηάπησζε ηνπ παξαβόινπ. 

     Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα  ζπλεδξίαζή ηεο 

ζηηο  26-5-2011. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       


