
Αριθμός Απόθαζης 181/2011 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

  

Απνηεινχκελε απφ ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξφεδξν θαη ηνπο ηέθαλν 

ηεθαλφπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Γεψξγην ηεθαλάθε, Γηθεγφξν Αζελψλ, 

σο κέιε θαη απφ ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηεο ζηηο 28 Απξηιίνπ 2011 θαη ψξα 

12:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζκ. πξσηνθ. 181/29-4-

2011 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ θαη ηνπ Πξνέδξνπ 

απηήο Δ. ΜΑΡΗΝΑΚΖ, γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 5, 13, 14 παξ. 2,3,4, εδ. δ΄ 

θαη 26 παξ. 1,2, 3 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

 Οη εγθαινχκελνη εθπξνζσπήζεθαλ απφ ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο 

ηνπο Ησάλλε Βνχιηζε θαη Θεφδσξν Γηαλλίθν. 

  

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Καηά ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 57 ΚΠΓ, ε νπνία ελ πξνθεηκέλσ 

εθαξκφδεηαη αλαινγηθψο θαη ε νπνία απνηειεί έθθξαζε ηεο λνκηθήο αξρήο  ne 

bis in idem, θσιχεηαη ε εθ λένπ δίσμε γηα ηελ ίδηα πξάμε, αθφκα θαη εάλ δνζεί 

ζ’ απηήλ δηαθνξεηηθφο λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο, γηα εθείλνλ πνπ έρεη 

θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ή αζσσζεί ή έρεη πάςεη ε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ 

ηνπ. Δηδηθφηεξα απφ ηελ παξαπάλσ δηάηαμε ηνπ ΚΠΓ πξνθχπηεη φηη γηα ηελ 

χπαξμε δεδηθαζκέλνπ απαηηνχληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο :  α) ακεηάθιεηε 

απφθαζε, κε ηελ νπνία θάπνηνο λα έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί ή αζσσζεί ή 

λα έρεη παχζεη ε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπ (ηππηθφ δεδηθαζκέλν), β) 

ηαπηφηεηα πξάμεσο θαη γ) ηαπηφηεηα πξνζψπνπ (βι. Ν. Αλδξνπιάθε, 

Θεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο πνηληθήο δίθεο, 1994, ζει. 436. - Η. Εεζηάδε, Πνηληθή 

Γηθνλνκία, ηφκνο Α΄, 19763, ζει. 419 επ. - Α. Καξξά, Μαζήκαηα Πνηληθνχ  



2η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 181/2011 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -SUPER 

LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

Γηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ, ηεχρνο β΄, 19903, ζει. 55 επ. - Θ. Γηαλλφπνπινπ, 

Παξαηεξήζεηο ζηελ ΑΠ 918/1992 (ζε πκβ.), ΠνηλΥξνλ ΜΒ΄(1992) , ζει. 699 

- ΑΠ 1404/1991, Τπεξ. 1992, 316.  - ΑΠ 1392/1992, Τπεξ. 1994, 569). 

Ωο πξάμε λνείηαη ην ηζηνξηθφ γεγνλφο, δειαδή ε πιηθή πξάμε θαη 

πλεπκαηηθή θίλεζε, κε φια ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, θαζ’ 

φιε ηε δηαδξνκή θαη θαζ’ φιεο ηηο πξαγκαηηθέο θαη λνκηθέο φςεηο ηεο, ηηο νπνίεο 

ν δηθαζηήο έρεη δηθαίσκα (θαη ππνρξέσζε) λα εξεπλήζεη θαη λα αμηνινγήζεη 

απηεπαγγέιησο. ε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο πξάμεο πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε 

πξνυπφζεζε απηή ζπληξέρεη φηαλ ε πξνο εθδίθαζε πξάμε ζπγθξνηείηαη 

αληηθεηκεληθά απφ ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη 

θαηά ηα νπζηψδε αληηθεηκεληθά ηεο ζηνηρεία θαη ε πξάμε γηα ηελ νπνία έρεη 

εθδνζεί ακεηάθιεηε απφθαζε (βι. ΑΠ 246/1993, κε παξαηεξήζεηο Αδ. 

Παπαδακάθε, Τπεξ. 1993, 578  - ΑΠ 1306/1998 , ΠνηλΥξνλ ΜΘ΄ (1999), 716 - 

ΑΠ 1559/2002, ΠνηλΥξνλ ΝΓ΄(2003), 535 - ΔθΘεο 1430/1999, ΝνΒ 1999, 646 

- ΔθΑζ 2168/2000, ΠνηλΥξνλ ΝΑ΄ (2001), 74 -  ΠιεκΑζ 5447/2000, Πνηλ_ηθ 

2001,25). 

εκεησηένλ, εμάιινπ, φηη ε ηαπηφηεηα ηεο πξάμεο δελ αλαηξείηαη απφ ηελ 

πξφζδνζε δηαθνξεηηθνχ λνκηθνχ ραξαθηεξηζκνχ ή ηελ παξαδνρή 

επηβαξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ (βι. ΑΠ 390/1991, ΠνηλΥξνλ ΜΑ΄(1991), 1080  - 

ΑΠ 1747/1999, κε παξαηεξήζεηο Μ. Κατάθα-Γθκπάληη, Τπεξ. 2000, 292 - 

ΔθΑζ 2866/1996,Τπεξ. 1997, 332 θαη ζεκείσζε Λ. Μαξγαξίηε - ΔθΑζ 

2168/2000, νπ. -  ΠιεκΘεο 1395/1999, Τπεξ. 2000, 240). 

Σν δεδηθαζκέλν θαιχπηεη φρη κφλν ηελ θαηεγνξία πνπ εηζάγεηαη γηα 

εθδίθαζε ζην αθξναηήξην, αιιά θαη φιεο αθφκα ηηο ζησπεξά ζπλεηζαγφκελεο 

θαηεγνξίεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επηηξεπηή κεηαβνιή ηνπ λνκηθνχ 

ραξαθηεξηζκνχ ηεο αξρηθήο θαηεγνξίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο κε κεηαβνιήο 

απηήο.  

Άιισζηε ην άξζξν 35 ηνπ Γηθνλνκηθνχ Καλνληζκνχ ηεο ΔΠΟ αλαθέξεη 

«Γεδηθαζκέλν ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηδίσλ πξνζψπσλ κε ηελ ίδηα ηδηφηεηα κφλν  
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γηα ην δηθαίσκα πνπ θξίζεθε θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ην ίδην αληηθείκελν θαη 

ηελ ίδηα ηζηνξηθή θαη λνκηθή αηηία». 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη πεηζαξρηθψο εγθαινχκελνη θαινχληαη  

ελψπηνλ ηεο παξνχζαο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα απνινγεζνχλ γηα πξάμεηο, γηα 

ηηο νπνίεο, θαηφπηλ ηεο άζθεζεο ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 6980/22-2-2011 

πεηζαξρηθήο δίσμεο ηνπ Πνδνζθαηξηθνχ Δηζαγγειέα, είραλ αξρηθψο 

παξαπεκθζεί πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ πεηζαξρηθψο απφ ηελ Πξσηνβάζκηα 

Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.Ο. θαη αθνχ ελ ησ κεηαμχ εθδφζεθε ε ππ’ αξηζ. 

178/14-4-2011 απφθαζε ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο, δπλάκεη ηεο νπνία θήξπμε 

εαπηήλ αλαξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε ηεο πξνθεηκέλεο πεηζαξρηθήο ππνζέζεσο 

θαη ηελ παξέπεκςε πξνο εθδίθαζε ζηελ παξνχζα Δπηηξνπή (Πεηζαξρηθή ηεο 

Super League).    

Όκσο νη πξάμεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ αλσηέξσ ππ’ αξηζ. πξση. 

6980/22-2-2011 πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ Πνδνζθαηξηθνχ Δηζαγγειέα, 

εμεηάζζεθαλ θαη θξίζεθαλ ήδε απφ ηελ παξνχζα Δπηηξνπή, ε νπνία επηιήθζεθε 

θαηφπηλ ηεο κε αξηζ. πξση. 89/22-2-2011 Κιήζεο ηεο πξνο απνινγία, 

εθδνζείζεο επ’ απηήο (θιήζεσο) ηεο ήδε θαηαζηάζαο ηειεζηδίθνπ ππ’ αξηζ. 

94/24-2-2011 απνθάζεψο ηεο.   

Πξάγκαηη ζην πιαίζην ηεο πξναλαθεξζείζαο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο 

εμεηάζζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία έιαβαλ 

ρψξα ηελ 19
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2011 ζηνλ αγψλα ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ-

ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟ,  φπσο απηά πεξηειήθζεζαλ ζηελ παξαπάλσ Κιήζε πξνο  

απνινγία ηεο παξνχζαο Δπηηξνπήο, αιιά θαη φζα πξνέθππηαλ ή κπνξνχζαλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηα αλαγλσζηέα έγγξαθα (εθζέζεηο επηζήκσλ αμησκαηνχρσλ ηνπ 

αγψλα, ηεο αζηπλνκίαο αιιά θαη ηα δεκνζηεχκαηα εθεκεξίδσλ) θαη σο πξνο 

φιεο ηηο πξαγκαηηθέο θαη λνκηθέο φςεηο ηνπο πνπ δηεξεπλήζεθαλ ή πνπ έπξεπε 

λα δηεξεπλεζνχλ απηεπαγγέιησο. 

Μάιηζηα δπλάκεη ηεο πξναλαθεξζείζαο ππ’ αξηζ. 94/24-2-2011 

απνθάζεψο ηεο παξνχζαο Δπηηξνπήο,  ε νπνία επηθπξψζεθε απφ ηελ ππ’ αξηζ.  
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73/16-3-2011 απφθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο ΔΠΟ θαη 

έηζη θαηέζηε ηειεζίδηθε,  ηα ζπκβάληα, ηα νπνία έιαβαλ ρψξα πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε, θαηά ηε δηάξθεηα θαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ παξαπάλσ 

πνδνζθαηξηθνχ αγψλα ραξαθηεξίζζεθαλ εληαία σο «κία πεηζαξρηθή παξάβαζε».  

πγθεθξηκέλα κε ηελ παξαπάλσ Πεηζαξρηθή Γίσμε ηνπ Πνδνζθαηξηθνχ 

Δηζαγγειέα, παξαπέκθζεθαλ νη εγθαινχκελνη λα απνινγεζνχλ γηα ηα εμήο : α) 

φηη ν πξψηνο εμ απηψλ (Δ. Μαξηλάθεο) σο Πξφεδξνο ηεο δεχηεξεο 

εγθαινπκέλεο ΠΑΔ «ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ θίια πξνζθείκελα πξνο απηφλ 

άηνκα, επεηέζε θξαζηηθψο θαη πβξηζηηθψο θαη κε απεηιεηηθέο δηαζέζεηο θαηά 

πνδνζθαηξηζηψλ ηεο αληηπάινπ νκάδαο ηνπ ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟΤ θαη ηδηαίηεξα 

θαηά ησλ ση. Νίλε ηνλ νπνίν έζπξσμε βηαίσο, ηνπ ηζέ, θαη ηνπ Σδφξβα, ζηνλ 

νπνίν κάιηζηα είπε «Σδφξβα θχγε απφ εδψ, εκείο απφςε ζαο γακήζακε», β) φηη 

ν ίδηνο (πξψηνο εγθαινχκελνο) δεκφζηα, δειαδή παξνπζία πνιιψλ ηξίησλ 

πξνζψπσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη δεκνζηνγξάθσλ ….. απεπζπλφκελνο ζηνλ 

πνδνζθαηξηζηή ηνπ ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟΤ Σδηκπξηι ηζέ ηνπ είπε «Γελ πεηξάδεη 

Σδηκπξίι. Θα ηα πνχκε ηνπ ρξφλνπ πάιη. ήκεξα ζαο πεδήμακε, ζαο 

γακήζακε..» θαη γ) φηη κε δειψζεηο πνπ έθαλε ζηνλ ηχπν ν πξψηνο 

εγθαινχκελνο θαη ηηο νπνίεο δεκνζίεπζαλ κεηαμχ άιισλ θαη νη  

θαηνλνκαδφκελεο ζην πεηζαξρηθφ θαηεγνξεηήξην εθεκεξίδεο, αλαθεξφκελνο 

θαηά ηξφπν εηξσληθφ θαη πξνζβιεηηθφ γηα ηνλ σο άλσ πνδνζθαηξηζηή Σδηκπξηι 

ηζέ εδήισζε ηα εμήο «Αλ ζέιεη λα θχγεη ν θ. ηζέ ρσξίο θνχζηεο θαη κπινχδεο 

κπνξεί λα ην θάλεη». 

Σα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά, κνινλφηη απηά θαζαπηά δελ πεξηειήθζεζαλ 

ζηελ πξναλαθεξζείζα ππ’ αξηζ. πξση. 89/22-2-2011 Κιήζε  πξνο απνινγία ηεο 

παξνχζαο Δπηηξνπήο, εληνχηνηο θαιχπηνληαη απφ ην δεδηθαζκέλν πνπ 

δεκηνπξγεί ε ππ’ αξηζ. 94/2011ηειεζίδηθε απφθαζε ηεο παξνχζαο πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο,  δεδνκέλνπ φηη κε ηελ απφθαζε απηή εθιήθζεθαλ σο κία εληαία 

πξάμε, ηειεζζείζα θαη’ εμαθνινχζεζε, φια φζα ζπλέβεζαλ πξηλ απφ ηελ  



5η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 181/2011 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -SUPER 

LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

έλαξμε, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ έλδηθνπ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα 

θαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφλ αλαιψζεθε ε θαηεγνξία δεδνκέλνπ φηη ην πξψην 

ζθέινο ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ιεθζείζα ππφςε έθζεζε ηεο 

Αζηπλνκίαο, ηα δε δεχηεξν θαη ηξίην ζθέιε ηνπ ηδίνπ πεηζαξρηθνχ 

θαηεγνξεηήξηνπ πεξηιακβάλνληαλ ζε δηάθνξα δεκνζηεχκαηα ηα νπνία επίζεο 

κπνξνχζαλ λα είλαη ζε γλψζε ηεο παξνχζαο Δπηηξνπή θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο 

ππ’ αξηζ. 89/22-2-2011 Κιήζεψο ηεο. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξφληεο ηνπο εγθαινπκέλνπο.  

Κεξχζζεη  απαξάδεθηε ηελ πεηζαξρηθή δίσμε ιφγσ ηεο χπαξμεο 

δεδηθαζκέλνπ.  

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεχζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζή ηεο 

ζηηο 28 Απξηιίνπ 2011. 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       


