
Αριθμός Απόθαζης 184/2014 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

   

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη 

ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε, 

Γηθεγόξν Αζελώλ, σο κέιε θαη από ην γξακκαηέα ηπιηαλό Βαζηιεηάδε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 8 Μαΐνπ 2014 θαη ώξα 

13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ : α) ζηελ ππ’ αξηζ. πξση. 168/6-

5-2014 θιήζε πξνο απνινγία ηνπ Πξόεδξνπ ηεο επηηξνπήο απηήο θαηά ηεο 

ΠΑΔ ΠΑΟΚ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ. θαη 15 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ θαη 

β) ζηελ από 7-5-2014 Πεηζαξρηθή Γίσμε ηνπ Τπεύζπλνπ Άζθεζεο 

Πεηζαξρηθήο Γίσμεο Πνδνζθαηξηθώλ Αδηθεκάησλ (Πνδνζθαηξηθνύ 

Δηζαγγειέα), ε νπνία δηαβηβάζηεθε ζηελ επηηξνπή απηή κε ην  ππ’ αξηζ. 

πξση. 17164/7-5-2014 έγγξαθν ηεο Δ.Π.Ο ζηελ ππ’ αξηζ. 17164/7-5-2014 

Πεηζαξρηθή Γίσμε ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο. ζηξέθεηαη 

θαηά ηεο ίδηαο σο άλσ ΠΑΔ θαη αθνξά πξάμεηο  πνπ πξνβιέπνληαη θαη 

ηηκσξνύληαη πεηζαξρηθώο από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2, 3, 14 θαη 15 

παξ. 6 (πεξ. α, β, γ, δ θαη ε) ηνπ Πεηζαξρηθνύ θώδηθα ηεο ΔΠΟ, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη από 28-6-2013, θαζππνηξνπή, δπλάκεη ησλ 

απνθάζεσλ 45/6-5-2014 ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο ΔΠΟ. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνπο πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο 

ηεο Αρηιιέα Μαπξνκάηε θαη Λάκπξν Μπίξδα. 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 
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ύκθσλα κε ην άξζξν 246 Κ.Πνι.Γ., ην νπνίν ελ πξνθεηκέλσ πξέπεη 

λα εθαξκνζηεί ζπκπιεξσκαηηθώο θαη αλαινγηθώο (βι. άξζξν 46 παξ. 1 ηνπ 

Γηθνλνκηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Πεηζαξρηθώλ Δπηηξνπώλ ηεο Δ.Π.Ο.)  

νη δύν παξαπάλσ πεηζαξρηθέο δηώμεηο πξέπεη, γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 

δηαδηθαζίαο, λα ελσζνύλ  θαη λα ζπλεθδηθαζζνύλ, δεδνκέλεο ηεο πξνθαλνύο 

ζπλάθεηάο ηνπο, ε νπνία ζπλάγεηαη από ην γεγνλόο όηη ακθόηεξεο αθνξνύλ  

πεηζαξρηθώο ειεγθηέεο πξάμεηο πνπ θέξνληαη όηη έιαβαλ ρώξα πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ίδηνπ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα (πξόθεηηαη γηα 

ηνλ αγώλα πνπ δηεμήρζε κεηαμύ ησλ νκάδσλ ησλ ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 

θαη ΠΑΟΚ, ζηηο 4-5-20104, ζην γήπεδν «ΑΠΟΣΟΛΟ ΝΙΚΟΛΑΪΓΗ» 

ησλ Αζελώλ, ζην πιαίζην ηεο 2
εο

 αγσληζηηθήο εκέξαο ησλ «Play off» ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηε Super League Διιάδαο), 

ζηξέθνληαη δε  θαηά ηνπ ίδηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ (ΠΑΔ ΠΑΟΚ). 

Δμάιινπ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη δύν σο άλσ ζπλεθδηθαδόκελεο 

πεηζαξρηθέο δηώμεηο αθνξνύλ θαηά ηα βάζε ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

κε ηηο εμήο όκσο  δύν δηαθνξνπνηήζεηο : α)  Η δεύηεξε εμ απηώλ (απηή ηνπ 

Τπεύζπλνπ Άζθεζεο Πεηζαξρηθήο Γίσμεο Πνδνζθαηξηθώλ Αδηθεκάησλ) 

δηαιακβάλεη θάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία θπξίσο σο πξνο ηελ 1
ε
 πξάμε 

ακθνηέξσλ ησλ ζπλεθδηθαδόκελσλ πεηζαξρηθώλ θαηεγνξεηεξίσλ, ηα νπνία 

(επηπιένλ ζηνηρεία) πξνθύπηνπλ θπξίσο από ην ππ’ αξηζ. πξση. 

1003/2/489/8-ΠΑ΄/6-5-2014 έγγξαθν (έθζεζε) ηεο Γηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο 

Αζελώλ, πνπ απεζηάιε ζηελ Super League θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ  

επηηξνπή απηή ζηηο 7-5-2014, δειαδή ηελ επνκέλε εκέξα ηεο ζπληάμεσο ηεο 

ππ’ αξηζ. πξση. 169/6-5-2014 θιήζεσο πξνο απνινγία. Τπό απηά ινηπόλ ηα  
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δεδνκέλα, ε ελ ιόγσ δεύηεξε πεηζαξρηθή δίσμε παξαδεθηώο ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθώο σο πξνο ηελ πεηζαξρηθή δίσμε πνπ αζθήζεθε από ηνλ 

Πξόεδξν ηεο παξνύζαο επηηξνπήο (βι. άξζξν 31 παξ. 1 εδ. iii θαη iv). β) 

Καηά ηε δεύηεξε πεηζαξρηθή δίσμε, ηα πεξηγξαθόκελα ζε απηήλ πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά  ππάγνληαη ζπιιήβδελ ζηελ έλλνηα ησλ «εθηεηακέλσλ 

επεηζνδίσλ» πνπ ηππνπνηνύληαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Κ. ηεο 

Δ.Π.Ο., σο ηδηαίηεξε (δηαθεθξηκέλε) κνξθή  επεηζνδίσλ θαη ηηκσξνύληαη κε 

ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ παξαηίζεληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα επηκέξνπο 

εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Μάιηζηα από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ άξζξσλ 15 παξ. 6 εδ. δ θαη 31 παξ. 2 ηνπ Π.Κ ηεο Δ.Π.Ο. πξνθύπηεη όηη 

ν θαηά ην άξζξν 31 ηνπ Κώδηθα απηνύ Τπεύζπλνο Άζθεζεο Πεηζαξρηθήο 

Γίσμεο Πνδνζθαηξηθώλ Αδηθεκάησλ (Πνδνζθαηξηθόο Δηζαγγειέαο), είλαη 

απνθιεηζηηθώο αξκόδηνο γηα ηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο δηώμεσο ζε 

πεξίπησζε «εθηεηακέλσλ επεηζνδίσλ» ηεο αλσηέξσ παξ. 6.      

Με βάζε ινηπόλ ηηο ζθέςεηο απηέο, εθόζνλ νη δύν παξαπάλσ 

πεηζαξρηθέο δηώμεηο εθδηθάδνληαη ηαπηνρξόλσο (ζπλεθδηθάδνληαη) θαη 

εθόζνλ, σο εθ ηνύηνπ, σο πξνο ηελ εγθαινπκέλε ΠΑΔ ΠΑΟΚ, δελ 

πθίζηαηαη δήηεκα δεδηθαζκέλνπ, θαη’ αλάινγε κεηαθνξά ζηελ πξνθεηκέλε 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξν 57 ΚΠΓ ή έζησ εθθξεκνδηθίαο (πιελ ηεο 

ακέζσο πην θάησ αλαθεξόκελεο επηκέξνπο πξάμεσο), νπδέλ δήηεκα 

απαξαδέθηνπ ηεο δεύηεξεο πεηζαξρηθήο δηώμεσο ηίζεηαη, ηόζν από ην 

γεγνλόο όηη απηή επηθαιύπηεη θαη ζπκπιεξώλεη ηελ πξώηε, όζν  θαη από ην 

όηη κε ηε δεύηεξε πξνζδίδεηαη δηαθνξεηηθόο λνκηθόο ραξαθηεξηζκόο ζηα 

ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη πξνηείλεηαη, αξκνδίσο, ε ππαγσγή ηνπο 
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ζηηο δηαηάμεηο πεξί «εθηεηακέλσλ επεηζνδίσλ»,  αθνύ κία ηέηνηα ππαγσγή 

δελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη, λνκίκσο θαη παξαδεθηώο, δπλάκεη ηεο πξώηεο 

από ηηο δύν ζπλεθδηθαδόκελεο πεηζαξρηθέο δηώμεηο.. 

Δπνκέλσο πξέπεη γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο λα απνξξηθζεί ε έλζηαζε 

απαξαδέθηνπ ηεο δεύηεξεο πεηζαξρηθήο  δηώμεσο, πνπ αλαπηύρζεθε 

πξνθνξηθά από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο εγθαινπκέλεο ΠΑΔ θαη 

θαηαρσξίζηεθε ζηα νηθεία πξαθηηθά.  

Γελ ηζρύεη όκσο ην ίδην θαη γηα ηελ ππ’ αξηζ. 8 πξάμε πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ από 7-5-2014 Πεηζαξρηθή Γίσμε ηνπ Τπεύζπλνπ Άζθεζεο 

Πεηζαξρηθήο Γίσμεο Πνδνζθαηξηθώλ Αδηθεκάησλ. Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 

177/6-5-2014 απόθαζε ηεο παξνύζαο επηηξνπήο ν πνδνζθαηξηζηήο 

INSAURRALDE JUAN MANUEL πνπ αλήθεη ζην έκςπρν δπλακηθό ηεο 

εγθαινπκέλεο ΠΑΔ ηηκσξήζεθε κε απνθιεηζκό ηξηώλ (3) αγσληζηηθώλ 

εκεξώλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή 160 επξώ, ζύκθσλα  10 παξ.1 εδ. γ 

(βηαηνπξαγία θαηά αληηπάινπ πνδνζθαηξηζηή),  ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 6 

εδ. ε ηνπ απηνύ άξζξνπ ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. Δπνκέλσο σο πξνο ηε 

κεξηθόηεξε απηή  πξάμε ε  σο άλσ δεύηεξε πεηζαξρηθή δίσμε (πεξηγξάθεηαη 

ζε απηήλ ππό ηνλ αξηζκό 8) είλαη απαξάδεθηε ιόγσ εθθξεκνδηθίαο, θαη’ 

αλαινγηθή κεηαθνξά θαη εθαξκνγή θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία ησλ όζσλ γίλνληαη δεθηά ζην ρώξν ηεο πνηληθήο δηθνλνκίαο κε 

βάζε ην άξζξν 57 ηνπ ΚΠΓ. Δμάιινπ ην άξζξν 10 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο, ην 

νπνίν ξπζκίδεη εηδηθώο ηελ επηβνιή θπξώζεσλ ζε βάξνο ησλ 

πνδνζθαηξηζηώλ γηα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρώξα έσο θαη 

ηε ζύληαμε θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ Φύινπ Αγώλα, πξνβιέπεη ηελ επηβνιή  
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ησλ ζρεηηθώλ πνηλώλ κε βάζε ην Φ.Α. θαη κάιηζηα  ρσξίο λα απαηηείηαη 

πξνεγνύκελε  θιήζε ηνπο ζε απνινγία (βι. παξ. 6 εδ. α, β,  γ θαη ε), ελώ  

γηα ηα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ αλαγξάθνληαη 

ζην Φ.Α. δελ πξνβιέπεηαη από ην ελ ιόγσ άξζξν, πνπ είλαη εηδηθό θαη σο 

ηέηνην ππεξηζρύεη θάζε άιιεο γεληθήο δηαηάμεσο ηνπ Καλνληζκνύ,  ε  

παξάιιειε θαη ηαπηόρξνλε ηηκώξεζε ηεο αληίζηνηρεο ΠΑΔ σο 

αληηθεηκεληθώο  ζπλππεύζπλεο.    

Καηόπηλ επνκέλσο ησλ πξνεθηεζέλησλ πξέπεη, θαηά ηα ινηπά, ε 

επηηξνπή λα πξνρσξήζεη ζηε δηεξεύλεζε ακθνηέξσλ ησλ σο άλσ 

πεηζαξρηθώλ δηώμεσλ,  από απόςεσο ηόζν λνκηθήο όζν θαη νπζηαζηηθήο 

βαζηκόηεηάο ηνπο.     

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 3 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ε ξίςε πάζεο 

θύζεσο αληηθεηκέλνπ ζηνλ θπξίσο ρώξν ηνπ γεπέδνπ ή από κηα θεξθίδα ζε 

άιιε, ηδηαίηεξα ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ, θξνηίδσλ, βεγγαιηθώλ, 

ππξνηερλεκάησλ θαη νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη εύθιεθηνπ πιηθνύ, επηθέξεη ηηο 

αθόινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο : α) Δάλ δελ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή, ηηκσξείηαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) επξώ. 

Όπσο γίλεηαη παγίσο δεθηό από ηηο πεηζαξρηθέο επηηξνπέο ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ  πνδνζθαίξνπ (πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηα), ε 

δηάηαμε απηή,  ζην βαζκό πνπ δελ ζεζπίδεη έλα πιαίζην πνηλήο, δειαδή έλα 

ειάρηζην θαη έλα κέγηζην πνζό ρξεκαηηθήο πνηλήο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην 

εθάζηνηε δηθαηνδνηηθό όξγαλν ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη, κε βάζε ηηο 

πεξηζηάζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ πξνζήθνπζα  
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ρξεκαηηθή πνηλή, αιιά  πξνβιέπεη, αλεμαξηήησο ηεο βαξύηεηαο ηεο 

πεηζαξρηθήο παξαβάζεσο, ηελ επηβνιή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνύ σο 

ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη κάιηζηα αξθεηά πςεινύ γηα ηηο ηξέρνπζεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, παξαβηάδεη επζέσο ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθόηεηαο, ε νπνία σο γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ αλαγλσξίδεηαη παγίσο 

από ηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ, σο απνξξένπζα από ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 5 παξ. 1 θαη 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, αιιά θαη ησλ άξζξσλ 6 

παξ. 1, 8 παξ. 2, 9 παξ. 2 θαη 10 παξ. 2 ηεο ΔΓΑ θαη δηέπεη όιε ηε δεκόζηα 

δξάζε, δεζκεύνπζα, κεηαμύ άιισλ, θαη ηνλ εθάζηνηε εθαξκνζηή ηνπ 

δηθαίνπ, άξα θαη ηελ παξνύζα πεηζαξρηθή επηηξνπή. Από ηα παξαπάλσ 

πξνθύπηεη όηη ε επηηξνπή απηή έρεη ηελ εμνπζία κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθόηεηαο, αληί ηεο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο αλειαζηηθήο ρξεκαηηθήο 

πνηλήο, πνπ είλαη βαξύηαηε θαη εμνλησηηθή γηα ηελ πεηζαξρηθώο ειεγρόκελε 

ΠΑΔ, λα επηβάιεη κία άιιε κηθξόηεξε ρξεκαηηθή πνηλή, ε νπνία, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο, είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή θαη αλάινγε κε ηελ απαμία ηεο 

πεηζαξρηθήο παξαβάζεσο. 

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 3 εδ. ζη ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, 

εάλ ε ξίςε ησλ αληηθεηκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ή κεηά ηε 

ιήμε ηνπ αγώλα, ε ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ύςνπο από 

είθνζη ρηιηάδεο επξώ (20.000) έσο εθαηόλ είθνζη ρηιηάδεο επξώ (120.000) 

θαη πνηλή δηεμαγσγήο αγώλα ρσξίο ζεαηέο από κία (1) έσο ηξεηο (3) 

αγσληζηηθέο, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο πξάμεο.  

εκεησηένλ όηη ζην ακέζσο επόκελν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 

ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο., ήηνη ζην εδάθην (δ) ηεο παξαγξάθνπ απηήο, γίλεηαη 
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ιόγνο γηα δηπιαζηαζκό ησλ επηβιεζεηζώλ πνηλώλ, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 

ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα εδάθηα από (α) κέρξη θαη (ε) ηεο 

ίδηαο παξαγξάθνπ. Δπνκέλσο θαηά ξεηή πξόβιεςε ηνπ Καλνληζκνύ 

εμαηξείηαη ηνπ δηπιαζηαζκνύ ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο, ιόγσ ππνηξνπήο, ε  

σο άλσ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ (ζη), ήηνη ε επηβνιή πνηλώλ γηα ξίςε 

αληηθεηκέλσλ πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηε ιήμε ελόο πνδνζθαηξηθνύ αγώλα.  

Δμάιινπ, ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο, ππό 

ηνλ γεληθόηεξν ηίηιν : «εθηεηακέλα επεηζόδηα», νξίδνληαη ηα εμήο :  ε 

πεξίπησζε δεκηνπξγίαο εθηεηακέλσλ επεηζνδίσλ πξν, θαηά ηελ δηάξθεηα ή 

κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα, επηβάιινληαη ν αθόινπζεο πνηλέο : α) Υξεκαηηθή 

πνηλή πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξώ έσο εθαηόλ είθνζη ρηιηάδσλ 

(120.000) επξώ, εάλ ηα επεηζόδηα έγηλαλ ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ γεπέδνπ. β) 

Υξεκαηηθή πνηλή εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ έσο εθαηόλ ζαξάληα 

ρηιηάδσλ (140.000) επξώ, εάλ ηα επεηζόδηα έγηλαλ ζηηο θεξθίδεο ή ζηα 

απνδπηήξηα. γ) ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο α) θαη β) θαη αλάινγα κε ηελ 

βαξύηεηα ησλ επεηζνδίσλ, ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν ζσξεπηηθά κε ηε 

ρξεκαηηθή πνηλή δύλαηαη λα επηβάιεη θαη πνηλή δηεμαγσγήο ελόο (1) αγώλα 

έσο δύν (2) αγώλεο ρσξίο ζεαηέο. δ) ρξεκαηηθή πνηλή εβδνκήληα ρηιηάδσλ 

(70.000) επξώ έσο δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.00) επξώ θαη πνηλή δηεμαγσγήο 

δύν (2) έσο ηξεηο (3) αγώλεο ρσξίο ζεαηέο θαη αθαίξεζε ηξηώλ (3) βαζκώλ 

από ηνλ βαζκνινγηθό πίλαθα, εάλ ηα επεηζόδηα έγηλαλ κέζα ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν. ε) ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, νη πξναλαθεξόκελεο 

ρξεκαηηθέο πνηλέο ησλ πεξηπηώζεσλ α, β, γ θαη δ ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ 

δηπιαζηάδνληαη θαη επηβάιιεηαη πνηλή δηεμαγσγήο αγώλα ρσξίο ζεαηέο  
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ηεζζάξσλ (4) αγσληζηηθώλ θαη αθαίξεζε πέληε (5) βαζκώλ. ε πεξίπησζε 

λέαο ππνηξνπήο (ηξίηνο αγώλαο), καδί κε ηελ δηπιαζηαζκέλε ρξεκαηηθή 

πνηλή επηβάιιεηαη πνηλή δηεμαγσγήο αγώλα ρσξίο ζεαηέο έμη (6) 

αγσληζηηθώλ θαη αθαίξεζε νθηώ (8) βαζκώλ. ε θάζε λέα πεξίπησζε 

ππνηξνπήο (ηέηαξηνο αγώλαο, θ.ν.θ.) ε επηβιεζείζα ηειεπηαία (κε 

ρξεκαηηθή) πνηλή επαπμάλεηαη θαηά δύν (2) αγσληζηηθέο θαη ε αθαίξεζε 

βαζκώλ θαηά πέληε (5). ζη) Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθηεηακέλσλ 

επεηζνδίσλ αλ ζε απηά δελ εκπιέθεηαη ζεκαληηθόο αξηζκόο πξνζώπσλ ή αλ 

δελ ππάξρεη έζησ απιή ζσκαηηθή βιάβε ή αλ απηά δελ ιακβάλνπλ ρώξν 

ζηνλ θπξίσο ρώξν ηνπ γεπέδνπ ή/θαη ζηηο θεξθίδεο. δ) ηα αδηθήκαηα ηεο 

παξνύζεο παξαγξάθνπ εθδηθάδνληαη κόλνλ κεηά ηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο 

δίσμεο από ην αξκόδην όξγαλν.  

 ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο δελ δίδεηαη ν νξηζκόο ησλ «εθηεηακέλσλ 

επεηζνδίσλ», κε κόλε εμαίξεζε ην εδάθην (ζη), όπνπ θαζνξίδνληαη ηξεηο 

πξνϋπνζέζεηο, ε κε ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ απνθιείεη ηελ θαηάθαζε 

επεηζνδίσλ απηήο ηεο κνξθήο. Με άιια ιόγηα ζηηο πην πάλσ δηαηάμεηο δελ 

πξνζδηνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα επεηζόδηα 

γηα λα κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ «εθηεηακέλα», αιιά νξίδεηαη, θαηά ηξόπν 

αξλεηηθό, ππό πνίεο πξνϋπνζέζεηο θάπνηα επεηζόδηα δελ κπνξνύλ λα 

ραξαθηεξηζηνύλ σο ηέηνηα.    

  Σέινο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 7 εδ. γ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Κ. ηεο 

Δ.Π.Ο,  ππόηξνπε ζεσξείηαη ε νκάδα, ε νπνία έρεη ηηκσξεζεί κε ηειεζίδηθε 

απόθαζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν. Καηά ηελ 

θξίζε ηεο επηηξνπήο απηήο, γηα λα ζπληξέρεη πεξίπησζε ππνηξνπήο ζα  
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πξέπεη ε πξνεγεζείζα ηειεζίδηθε  πεηζαξρηθή θαηαδίθε λα αθνξά απνιύησο 

νκνεηδή πεηζαξρηθή παξάβαζε. Γηα λα ζεσξεζεί ινηπόλ κία ΠΑΔ ππόηξνπε 

ζα πξέπεη, επί παξαδείγκαηη, λα ππάξρεη ηειεζίδηθε ηηκσξία ηεο γηα 

κεκνλσκέλα επεηζόδηα θαη κέζα ζηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν λα ειέγρεηαη 

πεηζαξρηθώο, εθ λένπ, γηα επεηζόδηα ηεο ίδηαο κνξθήο (κεκνλσκέλα). Αλ ηα 

λεόηεξα επεηζόδηα είλαη εθηεηακέλα ηόηε δελ κπνξεί λα γίλεη βαζίκσο ιόγνο 

πεξί ππνηξνπήο. Τπέξ ηεο εξκελεπηηθήο απηήο πξνζέγγηζεο ζπλεγνξεί ην 

γεγνλόο όηη ζηνλ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο ην ζέκα ηεο ππνηξνπήο θαη ηνπ 

πεηζαξρηθνύ θνιαζκνύ ηεο αληηκεησπίδεηαη κε  θαηά πεξίπησζε  ξπζκίζεηο 

(βι. άξζξν 15 παξ. 2 εδ. (β), (γ) θαη (δ) - ππνηξνπή επί αλάκαηνο 

βεγγαιηθώλ, παξ. 3 εδ. (δ) – ππνηξνπή επί ξίςεσλ αληηθεηκέλσλ, παξ. 4 εδ. 

(γ) – ππνηξνπή επί εηζόδνπ νπαδώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, παξ. 5 εδ. (ε) - 

ππνηξνπή επί κεκνλσκέλσλ επεηζνδίσλ, παξ. 6 εδ. (ε)- ππνηξνπή επί 

εθηεηακέλσλ επεηζνδίσλ.)        

ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, από ην Φ.Α., ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή 

ηνπ αγώλα, ην ππ’ αξηζ. πξση. 1003/2/489/8-ΠΑ΄/6-5-2014 έγγξαθν 

(έθζεζε) ηεο Γηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Αζελώλ, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο 

δηθνγξαθίαο, ηελ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα θαη ηα δηακεηθζέληα θαηά 

ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 4-5-2014 θαη 

ώξα 20:30, ζηα πιαίζην ηεο 2
εο

 αγσληζηηθήο εκέξαο ησλ «Play off» ηνπ 

Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ, είρε πξνγξακκαηηζηεί λα 

δηεμαρζεί ζην γήπεδν «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΓΗ» ηεο πόιεο ησλ  Αζελώλ, ν  

πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ - 

ΠΑΔ ΠΑΟΚ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο από ηηο δύν 
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 δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ. Σειηθώο ν ελ ιόγσ πνδνζθαηξηθόο  αγώλαο μεθίλεζε 

ζηηο 20:54, ήηνη κε 24 ιεπηά θαζπζηέξεζε, ελώ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ, ζπλέβεζαλ ηα εμήο 

πεηζαξρηθώο αμηόινγα θαη ειεγρόκελα πεξηζηαηηθά : 1) Πέληε (5) ιεπηά πξηλ 

ηελ έλαξμε ηνπ αγώλνο (όπσο πξναλαθέξζεθε ε πξνθαζνξηζκέλε ώξα 

ελάξμεσο ήηαλ ε 20.30) θαη ελώ νη πνδνζθαηξηζηέο ησλ δύν νκάδσλ θαη νη 

δηαηηεηέο επξίζθνλην ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν γηα λα αξρίζεη ν αγώλαο, 

θάπνηνη εθ ησλ νπαδώλ ηνπ ΠΑΟΚ, ακέζσο κόιηο εηζήιζαλ ζηελ εμέδξα 

ηεο Θύξαο 6 γηα λα θαηαιάβνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηνλ αγώλα, άλαςαλ θαη εθζθελδόληζαλ βεγγαιηθά (3 ή 4 αλακκέλνπο 

ππξζνύο) πξνο ηελ εμέδξα ηεο Θύξαο 7 ζηνπο ρώξνπο ηεο νπνίαο 

επξίζθνλην νη νπαδνί ηνπ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ. Οη ηειεπηαίνη αληαπέδσζαλ 

πεηώληαο ηα βεγγαιηθά (αλακκέλνπο ππξζνύο) πξνο ηε Θύξα 6 πνπ 

βξίζθνληαλ νη νπαδνί ηνπ ΠΑΟΚ. ηε ζπλέρεηα νη νπαδνί ηνπ ΠΑΟΚ 

άξρηζαλ λα θαηαζηξέθνπλ (μειώλνπλ) ηα θαζίζκαηα ηεο Θύξαο 6 θαη λα ηα 

πεηνύλ ζηελ Θύξα 7 αιιά θαη ζηε Θύξα 5 όπνπ επίζεο επξίζθνλην νπαδνί 

ηνπ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ. Οη νπαδνί ηνπ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ κε ηε ζεηξά 

ηνπο επέζηξεθαλ ηα θαζίζκαηα πεηώληαο απηά πξνο ηνπο νπαδνύο ηνπ 

ΠΑΟΚ. Έηζη ην θαηλόκελν ηεο αληαιιαγήο ζπαζκέλσλ θαζηζκάησλ, αιιά 

θαη βεγγαιηθώλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ (αλαπηήξσλ θ.ι.π.), κεηαμύ ησλ 

νπαδώλ ησλ δύν νκάδσλ, ζπλερώο επαλαιακβαλόηαλ. Αθνινύζσο, από ηηο 

Θύξεο 1, 9, 10 θαη 13, ηξηάληα (30) πεξίπνπ νπαδνί ηνπ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ 

εηζήιζαλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη θαηεπζύλζεθαλ έκπξνζζελ ηεο εμέδξαο 

ηεο Θύξαο 6, όπνπ επξίζθνλην νη νπαδνί ηνπ ΠΑΟΚ, κε ηνπο νπνίνπο  
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αληήιιαμαλ ύβξεηο, πξνθιήζεηο, ζπαζκέλα θαζίζκαηα θαη άιια αληηθείκελα 

(κπνπθάιηα, αλαπηήξεο θ.ι.π.), ελώ έλαο νπαδόο ηνπ ΠΑΟΚ, έρνληαο 

απνζπάζεη έλαλ  ππξνζβεζηήξα εθηόμεπε ην πεξηερόκελν ηνπ  (μεξά ζθόλε) 

ηνπο νπαδνύο ηνπ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ. Δλόςεη ηεο θαηαζηάζεσο απηήο, νη 

δηαηηεηέο ηνπ αγώλα θαη νη πνδνζθαηξηζηέο ησλ δύν νκάδσλ, θαηόπηλ 

εληνιήο ηνπ δηαηηεηή, επέζηξεςαλ ζηα απνδπηήξηά ηνπο. Παξά ηηο θηιόηηκεο 

πξνζπάζεηεο ησλ θ.θ. Αιαθνύδνπ θαη αββίδε (Πξνέδξνπ ηνπ ΠΑΟ θαη 

ηδηνθηήηε ηνπ ΠΑΟΚ αληίζηνηρα) νη νπνίνη εηζήιζαλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν 

θαη πξνζπάζεζαλ λα ζπλεηίζνπλ ηνπο νπαδνύο ηνπο, ε απνθαηάζηαζε ηεο 

ηάμεσο επηηεύρζεθε κε ηελ επέκβαζε ησλ εηδηθώλ δπλάκεσλ ηεο 

Αζηπλνκίαο, ε εκθάληζε ησλ νπνίσλ εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ έηξεςε 

ζε θπγή ηνπο νπαδνύο ηνπ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ πνπ είραλ εηζέιζεη ζε απηόλ. 

Καηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ ελ ιόγσ νπαδώλ, έλαο εμ απηώλ επεηέζε ζηηο 

αζηπλνκηθέο δπλάκεηο ξίπηνληαο θαη’ απηώλ βεγγαιηθό. Σα αλσηέξσ 

πεξηζηαηηθά (εθαηέξσζελ ξίςεηο βεγγαιηθώλ, ζπαζκέλσλ θαζηζκάησλ θαη 

ινηπώλ αληηθεηκέλσλ), δηήξθεζαλ 15 έσο 20 ιεπηά ηεο ώξαο,  θαη είραλ  σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ζπλνιηθά πεληαθνζίσλ ηξηάληα (530) 

θαζηζκάησλ (448 θαζίζκαηα απνθνιιήζεθαλ από ηε ζύξα 6 θαη εξξίθζεζαλ 

από ηνπο νπαδνύο ηνπ ΠΑΟΚ θαη 82 θαζίζκαηα απνθνιιήζεθαλ από ηνπο 

νπαδνύο ηνπ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ) αιιά θαη ηνλ ηξαπκαηηζκό, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αληαιιαγήο ησλ ζπαζκέλσλ θαζηζκάησλ θαη ησλ βεγγαιηθώλ – 

αλακκέλσλ ππξζώλ, δύν (2) νπαδώλ ηνπ ΠΑΟΚ νη νπνίνη κεηαθέξζεθαλ κε 

ηαζκό ηνπ ΔΚΑΒ ζην Γεληθό Κξαηηθό Ννζνθνκείν γηα πεξίζαιςε. Ο 

αγώλαο, θαηόπηλ δηαβνπιεύζεσο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ θαη ηε ιήςε  
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πξόζζεησλ κέηξσλ αζθαιείαο, άξρηζε ηελ 20.54 ώξα, δειαδή κε 

θαζπζηέξεζε 24 ιεπηώλ. 2) ην 41
ν
 ιεπηό ηνπ αγώλα νπαδνί ηνπ ΠΑΟΚ 

εθηόμεπζαλ βεγγαιηθό πξνο ηε Θύξα 7 ζην ρώξν πνπ θάζνληαλ νπαδνί ηνπ 

ΠΑΟ.  

Πξέπεη ινηπόλ λα γίλεη δεθηό όηη ε ΠΑΔ ΠΑΟΚ θέξεη ηελ 

αληηθεηκεληθή επζύλε γηα ηηο πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο πνπ ηεο απνδόζεθαλ 

δπλάκεη ακθνηέξσλ ησλ ζπλεθδηθαδόκελσλ  πεηζαξρηθώλ δηώμεσλ. Όκσο ηα 

πεξηζηαηηθά απηά θαη ηδίσο ηα γεγνλόηα πνπ πεξηγξάθνληαη ππό ηνλ αξηζκό 

1 ζε ακθόηεξα ηα ζπλεθδηθαδόκελα πεηζαξρηθά θαηεγνξεηήξηα, δελ πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηνύλ σο «εθηεηακέλα επεηζόδηα» θαη λα ππαρζνύλ ζηελ παξ. 

6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. Η θξίζε απηή ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην 

όηη, όπσο πξνέθπςε, κεηαμύ ησλ νπαδώλ ησλ δύν νκάδσλ ππήξμαλ κόλνλ  

εθαηέξσζελ ξίςεηο βεγγαιηθώλ (ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ θ.ιπ.), ζπαζκέλσλ 

πιαζηηθώλ θαζηζκάησλ θαη ινηπώλ αληηθεηκέλσλ, από θεξθίδα ζε θεξθίδα ή 

από ηελ θεξθίδα πξνο ηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη αληηζηξόθσο θαη δελ έιαβαλ 

ρώξα ζπκπινθέο, ππό ηε κνξθή ησλ μπινδαξκώλ θαη ησλ βηαηνπξαγηώλ, 

κεηαμύ θηιάζισλ ή έζησ κεηαμύ θηιάζισλ θαη αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ. 

Δπνκέλσο ηα γεγνλόηα απηά πξέπεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο,  λα 

ππαρζνύλ ζηελ παξ. 3 εδ. (ζη) ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πην πάλσ Κώδηθα (ξίςεηο 

αληηθεηκέλσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα), δηόηη ε δηάηαμε απηή, σο 

πεξηγξάθνπζα  επαθξηβώο ηελ πεηζαξρηθώο ειεγθηέα ζπκπεξηθνξά σο πξνο 

ην είδνο, ηα ηνπηθά όξηα θαη ηνπο ρξόλνπο εληόο ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά 

απηή κπνξεί λα εθδεισζεί  («Η ξίςε πάζεο θύζεσο αληηθεηκέλνπ ζηνλ 

θπξίσο ρώξν ηνπ γεπέδνπ ή από κία θεξθίδα ζε άιιε, ηδηαίηεξα ππξζώλ,  
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θσηνβνιίδσλ, θξνηίδσλ, βεγγαιηθώλ, ππξνηερλεκάησλ θαη νπνηνπδήπνηε ελ 

γέλεη εύθιεθηνπ πιηθνύ … ζη) Δάλ ε ξίςε ησλ αληηθεηκέλσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ή κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα …»)  είλαη 

εηδηθή ζε ζρέζε κε απηήλ ηεο παξ. 6 (εθηεηακέλα επεηζόδηα)  θαη σο εθ 

ηνύηνπ, κε βάζε ηελ αξρή lex specialis derogat legi generali. ηπγράλεη 

εθαξκνζηέα ελ πξνθεηκέλσ.   

Γηα ηνπο ίδηνπο σο άλσ ιόγνπο  θαη ε δεύηεξε πξάμε ακθνηέξσλ ησλ 

ζπλεθδηθαδόκελσλ  πεηζαξρηθώλ θαηεγνξεηεξίσλ, γηα ηελ νπνία, θαηά ηα 

πξνεθεηεζέληα,   ε εγθαινπκέλε ΠΑΔ θξίζεθε πεηζαξρηθώο ειεγθηέα, 

πξέπεη  λα ππαρζεί ζηελ ακέζσο παξαθάησ αλαθεξόκελε εηδηθή δηάηαμε θαη 

ηα ηηκσξεζεί κε βάζε ηελ (εδηθή) δηάηαμε απηή θαη  σο εθ ηνύηνπ λα κελ 

αληηκεησπηζηεί σο επηκέξνπο πξάμε «εθηεηακέλσλ επεηζνδίσλ»,  όπσο 

πξνηείλεηαη από ηελ από  7-5-2014 Πεηζαξρηθή Γίσμε ηνπ Τπεύζπλνπ 

Άζθεζεο Πεηζαξρηθήο Γίσμεο Πνδνζθαηξηθώλ Αδηθεκάησλ 

(Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα).     

 Με βάζε ινηπόλ ηα πξνεθηεζέληα πξέπεη λα επηβιεζνύλ ζηελ 

εγθαινπκέλε ΠΑΔ νη αθόινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο :  

Α) Υξεκαηηθή πνηλή εμήληα πέληε ρηιηάδσλ (65.000,00) επξώ θαη 

πνηλή δηεμαγσγήο δύν (2) αγώλσλ ρσξίο ζεαηέο γηα ηελ ππ’ αξηζ. 1 πξάμε 

ηεο ππ’ αξηζ. 168/2014 θιήζεο πξνο απνινγία θαη ηελ   1
ε
  πξάμε ηνπ από 7-

5-2014 θαηεγνξεηεξίνπ ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα, ιακβαλνκέλεο  

ππόςε ηεο βαξύηεηαο ηεο πξάμεσο, όπσο ε βαξύηεηα απηή πξνζδηνξίδεηαη 

ηδίσο από ηηο εμήο πεξηζηάζεηο : α) ξίςεηο κεγάινπ αξηζκνύ ππξζώλ, 

θσηνβνιίδσλ θ.ά θαζώο επίζεο θαη κεγάινπ αξηζκνύ ζπαζκέλσλ 
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θαζηζκάησλ, β) δηάξθεηα ξίςεσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα 15-20 ιεπηά 

ηεο ώξαο,  γ) θαζπζηέξεζε έλαξμεο ηνπ αγώλα επί 24 ιεπηά ηεο ώξαο, δ) 

ηξαπκαηηζκόο 2 θηιάζισλ ηνπ ΠΑΟΚ από ηηο ξίςεηο (άξζξν 15 παξ. 3 εδ. 

ζη. Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.). 

  Β)  Υξεκαηηθή πνηλή ρηιίσλ (1.000,00) επξώ γηα ηε 2
ε
  πξάμε ηνπ 

ππ’  αξηζ. 168/2014 θαηεγνξεηεξίνπ θαη  ηελ 4
ε
  πξάμε ηεο από 7-5-2014 

θιήζεο πξνο απνινγία ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο ΔΠΟ (άξζξν 15 

παξ. 3 εδ α Π.Κ. ηεο ΔΠΟ). 

Σέινο πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζπλνιηθή ρξεκαηηθή πνηλή (65.000 + 500 

=)  εμήληα πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (65.500,00) επξώ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.   

πλεθδηθάδεη ηηο από 168/6-5-2014 θιήζε πξνο απνινγία ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Super League θαη ηελ από 7-5-

2014 πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο ΔΠΟ. 

Κεξύζζεη απαξάδεθηε ελ κέξεη ηελ από 7-5-2014 πεηζαξρηθή δίσμε 

ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο ΔΠΟ σο πξνο ηελ 8
ε
 πξάμε ιόγσ 

εθθξεκνδηθίαο.  

Απνξξίπηεη ηελ ππνβιεζείζα έλζηαζε απαξαδέθηνπ ηεο από 7-5-2014 

πεηζαξρηθήο δίσμεο ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα. 

Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε  ΠΑΔ ηέιεζε ηελ πξάμε πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ ππ’ αξηζ. 168/6-5-2014 θιήζε πξνο απνινγία θαη ηηο  ππ αξηζ. 1 θαη 4  
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πξάμεηο ηεο από 7-5-2014 πεηζαξρηθήο δίσμεο ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ 

Δηζαγγειέα ηεο ΔΠΟ. 

Γέρεηαη όηη νη πξάμεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ππό ηνλ αξηζκό 1 θαη ζηηο 

δύν θιήζεηο πξνο απνινγία ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 εδ. ζη΄ ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ θαη επηβάιιεη ρξεκαηηθή πνηλή εμήληα πέληε 

ρηιηάδσλ (65.000,00) επξώ θαη πνηλή δηεμαγσγήο δύν (2) αγώλσλ ρσξίο 

ζεαηέο. 

Δπηβάιιεη ρξεκαηηθή πνηλή ρηιίσλ (1000,00) επξώ γηα ηε 2
ε
  πξάμε 

ηνπ ππ’  αξηζ. 168/2014 θαηεγνξεηεξίνπ θαη  ηελ 4
ε
  πξάμε ηεο από 7-5-

2014 θιήζεο πξνο απνινγία ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο ΔΠΟ 

(άξζξν 15 παξ. 3 Π.Κ. ηεο ΔΠΟ). 

Καζνξίδεη ζπλνιηθή ρξεκαηηθή πνηλή εμήληα πέληε ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ (65.500,00)επξώ. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 8 Μαΐνπ 2014. 

  

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

  

 


