Αριθμός Απόθαζης 157/2011
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ
SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ
Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν
ηεθαλόπνπιν η. Εθέηε - Εηζεγεηή θαη Παλαγηώηε Παπαλόηε, Δηθεγόξν
Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε.
πλεδξίαζε δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 7 Απξηιίνπ 2011 θαη ώξα
13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. πξσηνθ. 155/5-42011 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΕ ΑΕΚ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1
επ., 5, 14, 15 θαη 17 ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ.
Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο
Θενράξε Γξεγνξίνπ.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 6 εδ. α΄, «δελ ππάξρεη επζύλε νκάδαο γηα
απξεπή ζπκπεξηθνξά ζεαηώλ ζε αγώλα εθόζνλ ε νκάδα απηή δελ έρεη ιάβεη θαη
δηαζέζεη εηζηηήξηα ζηνπο θηιάζινπο ηεο ή απξεπήο ζπκπεξηθνξά θηιάζισλ νη
νπνίνη ζηξέθνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν θαηά ηεο νκάδαο ηνπο».
ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 γ ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ ξίςε εληόο ηνπ
αγσληζηηθνύ ρώξνπ ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ θαη βεγγαιηθώλ ηηκσξείηαη ζε
αληηζηνηρία κε ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε (πεξ. β)
αξηζκνύο ηεκαρίσλ, κε δηπιαζηαζκό ησλ αλαθεξόκελσλ ρξεκαηηθώλ πνηλώλ.
ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ 2 πεξ. β i) ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ ην άλακκα
ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ θαη βεγγαιηθώλ ζηηο θεξθίδεο ή ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ
γεπέδνπ, ρσξίο λα ξίπηνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή
πνηλή ύςνπο από ρίιηα επξώ (1.000) έσο ηξείο ρηιηάδεο επξώ (3.000) εθόζνλ
άλαςαλ έσο είθνζη (20) ηεκάρηα.
ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2, 3, 4 δ΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ νη νκάδεο
έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύνπλ ην θύξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ
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αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη επζύλνληαη ζε πεξίπησζε δπζθήκηζήο ηνπ σο
αληηθεηκεληθά ππαίηηεο. Δπζθήκηζε ηνπ πνδνζθαίξνπ είλαη θάζε πξάμε ή
ελέξγεηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή, θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ κε ηελ νπνία
δεκηνπξγείηαη ζην θίιαζιν θνηλό θαη ζηελ ελ γέλεη θνηλή γλώκε αίζζεκα
απαμίσζεο θαη απνζηξνθήο πξνο ην πνδόζθαηξν, κε ζπλέπεηα ηελ άξλεζε, εθ
κέξνπο ηνπ θνηλνύ, παξαθνινύζεζεο ησλ αγώλσλ πνδνζθαίξνπ θαη
πξνζέιεπζεο ζηα γήπεδα. Πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πνπ δπζθεκνύλ ην άζιεκα ηνπ
πνδνζθαίξνπ είλαη: α) …. β) …. γ)….. δ) Απξεπήο θαη αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ παξαθνινπζνύλησλ ηνλ πνδνζθαηξηθό αγώλα πξνζώπσλ
θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ.
ηε πεξίπησζε απηή αλάινγα κε ηελ βαξύηεηα ηεο πξάμεο επηβάιιεηαη κηα
από ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ αθνύ ην άξζξν 14
ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ δελ πξνβιέπεη πνηληθέο θπξώζεηο.
ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 4 πεξ. α θαη γ΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ, ζε
πεξίπησζε δεκηνπξγίαο εθηεηακέλσλ επεηζνδίσλ πξν, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά
ηελ ιήμε ηνπ αγώλα, επηβάιινληαη νη αθόινπζεο πνηλέο: α) Υξεκαηηθή πνηλή
ύςνπο είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000) έσο εθαηό ρηιηάδσλ επξώ (100.000), εάλ
ηα επεηζόδηα έγηλαλ ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ γεπέδνπ, β) …….. γ) ζηηο αλσηέξσ
πεξηπηώζεηο α) θαη β) θαη αλάινγα κε ηελ βαξύηεηα ησλ επεηζνδίσλ, ην
δηθαηνδνηηθό όξγαλν ζσξεπηηθά κε ηελ ρξεκαηηθή πνηλή δύλαηαη λα επηβάιιεη
θαη πνηλή δηεμαγσγήο ελόο (1) αγώλα ρσξίο ζεαηέο.
ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, από ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 11667/2011 πεηζαξρηθή
δίσμε ηνπ πνδνζθαηξηθνύ εηζαγγειέα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο ηελ
έλνξθε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα πνπ εμεηάζηεθε ελόξθσο ζην αθξναηήξην θαη ηα
δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο : θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΑΣΡΟΜΗΣΟ
ζηελ έδξα ηεο πξώηεο ζηηο 3-4-2011 ζηα πιαίζηα ηεο 28εο αγσληζηηθήο ηνπ
Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, 1) ζην 10΄ ιεπηό ηνπ αγώλα
δέθα (10) θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηε ζύξα 15 εηζήιζαλ ζηνλ
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πεξηβάιινληα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη έθαλαλ ην γύξν

ηνπ ηαδίνπ

θξαηώληαο έλα παλό πνπ έγξαθε : «ΠΗΡΑΣΕ ΜΑΓΑΖΘ ΓΩΝΘΑ, ΣΟ ΡΘΞΑΣΕ
ΣΗΝ ΕΠΑΘΣΕΘΑ. ΑΕΚ Ν. ΕΡΤΘΡΑΘΑ», 2) ζην 7΄, 28΄, 33΄, 61΄ θαη 70΄
ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο έξημαλ ζπλνιηθά πέληε (5)
θξνηίδεο ζηελ θεξθίδα, 3) ζην 33΄ ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινο ηεο γεπεδνύρνπ
νκάδαο από ηε ζύξα 9 άλαςε έλα (1) βεγγαιηθό, 4) ζην 33΄ ιεπηό ηνπ αγώλα
κεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ηεο νκάδαο ηνπο, πεξίπνπ πελήληα (50) θίιαζινη
ηεο εγθαινπκέλεο εηζήιζαλ ζηνλ πεξηβάιινληα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ γηα λα
παλεγπξίζνπλ θαη 5) θαηά ηνλ αλσηέξσ ηόπν θαη ρξόλν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
αγώλα ηεο κε ηελ νκάδα «ΠΑΕ ΑΣΡΟΜΗΣΟ», πνπ δηεμήγεην ζην ζηάδην
Ο.Α.Κ.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 80ν ιεπηό ηνπ αγώλα, πελήληα (50) πεξίπνπ
θίιαζινί ηεο (εγθαινπκέλεο) εμήιζαλ από ηελ θεξθίδα ηεο ζύξαο 35 θαη
επηηέζεθαλ εληειώο απξόθιεηα θαηά ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ, πνπ
βξίζθνληαλ εμσηεξηθά ηεο ελ ιόγσ θεξθίδαο, κε πέηξεο, ζίδεξα θαη άιια
αληηθείκελα, αιιά ηειηθώο απσζήζεθαλ από ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο. ηε
ζπλέρεηα δε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα δηαθόζηνη (200) πεξίπνπ θίιαζινη ηεο
ίδηαο νκάδαο (εγθαινπκέλεο), εμεξρόκελνη ηνπ γεπέδνπ, επηηέζεθαλ ζην ίδην σο
άλσ ζεκείν θαη πάιη απξόθιεηα θαηά ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο γηα
λα ηνπο απνκαθξύλνπλ αλαγθάζηεθαλ λα θάλνπλ ρξήζε ρεκηθώλ κέζσλ. Από
ηηο παξαπάλσ επηζέζεηο – επεηζόδηα ηξαπκαηίζηεθαλ ειαθξά πέληε (5)
αζηπλνκηθά όξγαλα θαη ππέζηεζαλ θζνξέο δύν πξνζηαηεπηηθέο αζπίδεο,
ηέζζεξα πξνζηαηεπηηθά θξάλε θαη κία πξνζσπίδα αεξίσλ ησλ αζηπλνκηθώλ.
Επνκέλσο ε εγθαινπκέλε πξέπεη λα απαιιαγεί γηα ηελ 1ε πξάμε ηνπ
θαηεγνξεηεξίνπ επεηδή απηή ζηξέθνληαλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν θαηά ηεο
νκάδνο ηεο (άξζξν 14 παξ.6 Π.Κ.ΕΠΟ). Καηά ηα ινηπά πξέπεη λα γίλεη δεθηό
νκνθώλσο όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο 2ε , 3ε θαη 4ε πξάμεηο θαη θαηά
πιεηνςεθία ηελ 5ε πξάμε. Πξέπεη ινηπόλ λα ηεο επηβιεζνύλ: α) ε πεηζαξρηθή
ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 2ε πξάμε (ξίςεηο
πέληε (5) θξνηίδσλ), β) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ρηιίσλ (1.000,00)
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επξώ γηα ηελ 3ε πξάμε, (άλαςαλ έλα (1) βεγγαιηθό), γ) ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο
επίπιεμεο γηα ηελ 4ε πξάμε (είζνδνο θηιάζισλ) θαη δ) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή
πνηλή ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000,00) επξώ θαη ε πνηλή δηεμαγσγήο ελόο (1)
αγώλα ρσξίο ζεαηέο, θαηά πιεηνςεθία, γηα ηελ 5ε πξάμε (εθηεηακέλα
επεηζόδηα).
Καηά ηελ άπνςε ελόο κέινπο ηεο Επηηξνπήο (θνο Π. Παπαλόηεο) πξέπεη
ε εγθαινπκέλε λα απαιιαρζεί θαη γηα ηελ πεηζαξρηθή παξάβαζε πνπ ηεο
απνδίδεηαη κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 11667/2011 πεηζαξρηθό θαηεγνξεηήξην ηνπ
θνπ Πνδνζθαηξηθνύ Εηζαγγειέα γηα ηνπο εμήο ιόγνπο : Δηόηη ζύκθσλα κε ην
άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ, νη πνηλέο ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ, γηα
επεηζόδηα νηαζδήπνηε κνξθήο θαη εθηάζεσο, επηβάιινληαη ζε

βάξνο ησλ

νκάδσλ κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη πεξηγξαθέο ησλ αμησκαηνύρσλ ηνπ αγώλα,
όπσο νη αμησκαηνύρνη απηνί πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβώο ζην άξζξν 1 ηνπ
Κ.Α.Π., ελώ νη εθζέζεηο ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ιακβάλνληαη ππόςε κόλνλ
επηθνπξηθώο,

πξνο

ζπκπιήξσζε

θαη

επίξξσζε

ησλ

αλαθνξώλ

ησλ

αμησκαηνύρσλ ηνπ αγώλα (βι. θαη ΠεηζΕπηηξνύπεξΛηγθ 287/2010). ύκθσλα
δε κε ην άξζξν 1 ηνπ Κ.Α.Π. «αμησκαηνύρνο αγώλα» είλαη «ν δηαηηεηήο, νη
βνεζνί δηαηηεηώλ, ν ηέηαξηνο δηαηηεηήο, ν παξαηεξεηήο ηνπ αγώλα, ν
παξαηεξεηήο ηεο δηαηηεζίαο, ην πξόζσπν ην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ
αζθάιεηα, θαη νπνηαδήπνηε άιια πξόζσπα πνπ δηνξίδνληαη από ηελ Ε.Π.Ο. ή
έλσζε – κέινο ηεο λα αλαιακβάλνπλ νξηζκέλεο επζύλεο ελ ζρέζεη κε έλαλ
αγώλα». Επνκέλσο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε έθζεζε ηεο αζηπλνκίαο δελ
κπνξεί λα ιεθζεί ππόςε θαη λα αμηνπνηεζεί απνδεηθηηθά από ηελ Επηηξνπή γηα
ηνλ θαη’ άξζξν 15 ηνπ Π.Κ. ηεο Ε.Π.Ο. πεηζαξρηθό θνιαζκό ηεο εγθαινπκέλεο
Π.Α.Ε., δνζέληνο όηη ηα πεξηζηαηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε απηή θαη
κεηαθέξζεθαλ ζην ζπληαρζέλ από ηνλ θν Πνδνζθαηξηθό Εηζαγγειέα
θαηεγνξεηήξην δελ δηαιακβάλνληαη, έζησ θαη ελ ζπέξκαηη ή αθξνζηγώο, θαη ζε
θάπνηα από ηηο εθζέζεηο ησλ θαηά ηνλ παξαπάλσ νξηζκό αμησκαηνύρσλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ αγώλα. Πεξαηηέξσ, ελόςεη ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 7
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(«ε επζύλε κίαο νκάδαο πεξηνξίδεηαη γεσγξαθηθά ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ
γεπέδνπ») θαη ηνπ νξηζκνύ πνπ δίδεηαη γηα ηνλ «Ελ γέλεη ρώξν γεπέδνπ» ζην
άξζξν 1 ηνπ Π.Κ. ηεο Ε.Π.Ο. («Ελ γέλεη ρώξνο γεπέδνπ» είλαη «ην γήπεδν θαη ν
πεξηβάιισλ ρώξνο ηνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ νκάδα γηα ηελ ζηάζκεπζε
απηνθηλήησλ θαη/ή γηα ηελ εθκεηάιιεπζε εκπνξηθώλ δηθαησκάησλ»), θαηά ηελ
θξίζε ηνπ ηδίνπ κέινπο ηεο Επηηξνπήο, γελλώληαη ελ πξνθεηκέλσ ακθηβνιίεο σο
πξνο ηνλ αθξηβή ηόπν πνπ έιαβαλ ρώξα ηα επεηζόδηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
αζθεζείζα από ηνλ θν Πνδνζθαηξηθό Εηζαγγειέα Πεηζαξρηθή Δίσμε, δνζέληνο
όηη ζηελ ζρεηηθή έθζεζε ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο γίλεηαη γεληθώο θαη ανξίζησο
ιόγνο γηα επίζεζε θαηά «ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ πνπ επξίζθνληαλ
εμσηεξηθά», ελώ ζην θείκελν ηεο ελ ιόγσ Πεηζαξρηθήο Δηώμεσο, κεηά ηε ιέμε
«εμσηεξηθά» έρνπλ πξνζηεζεί θαη νη κε πεξηερόκελεο ηελ αζηπλνκηθή έθζεζε
ιέμεηο : «ηεο ελ ιόγσ θεξθίδαο». εκεησηένλ όηη όπσο θαηέζεζε ελόξθσο ν
εμεηαζζείο ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο κάξηπξαο, νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο
βξίζθνληαλ έμσ από ηελ πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε ηνπ Ο.Α.Κ.Α. πνπ ρσξίδεη ηνλ
πεξηβάιινληα ην ζηάδην ρώξν από ηηο ινηπέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο
ρώξνπο ηνπ Οιπκπηαθνύ πγθξνηήκαηνο.
Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ηξηάληα κίαο ρηιηάδσλ
(31.000,00) επξώ. (€ 30.000 + 500 + 500).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.
Απαιιάζζεη ηελ εγθαινπκέλε από ηελ 1ε πξάμε επεηδή ζηξέθεηαη
απνθιεηζηηθά θαηά ηεο νκάδαο ηεο.
Δέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο ππ’ αξηζκ. 2ε , 3ε θαη 4ε πξάμεηο
θαη θαηά πιεηνςεθία ηελ 5ε πξάμε.
Επηβάιιεη ζηελ ΠΑΕ ΑΕΚ α) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν
ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 2ε πξάμε (ξίςεηο πέληε (5) θξνηίδσλ), β) ηελ
πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ρηιίσλ (1.000,00) επξώ γηα ηελ 3ε πξάμε,
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(άλαςαλ έλα (1) βεγγαιηθό), γ) ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο γηα ηελ 4ε
πξάμε (είζνδνο θηιάζισλ) θαη δ) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ηξηάληα
ρηιηάδσλ (30.000,00) επξώ θαη πνηλή δηεμαγσγήο ελόο (1) αγώλα ρσξίο ζεαηέο,
θαηά πιεηνςεθία, γηα ηελ 5ε πξάμε (εθηεηακέλα επεηζόδηα).
Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ηξηάληα κίαο ρηιηάδσλ
(31.000,00) επξώ.
Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο
7 Απξηιίνπ 2011.
O ΠΡΟΕΔΡΟ

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

