
Αριθμός Απόθαζης 190/2013 

 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ    

Απνηεινύκελε από ηνλ Χαξίιαν 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 26 επηεκβξίνπ 2013 

θαη ώξα 13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. πξσηνθ. 

242/24-9-2013 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 

γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ., 5, 14 θαη 15 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ θαη 13 παξ. 

9 ηνπ ΚΑΠ. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Ισάλλε Κάξκε.   

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 1, 2 θαη 3,  ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ : «1. α) 

Οη δηαγσληδόκελεο νκάδεο νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο 

επηβαιιόκελεο ζε απηέο ππό ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ππνρξεώζεηο θαη λα 

πινπνηνύλ ηνπο  επηηαζζόκελνπο ζε απηέο όξνπο θαη λα ιακβάλνπλ θάζε 

πξνιεπηηθό κέηξν ην νπνίν από ηηο ζπλζήθεο απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ. β) Η γεπεδνύρνο νκάδα νθείιεη λα δηαζθαιίζεη 

ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ γεπέδνπ ηελ αζθάιεηα ησλ αμησκαηνύρσλ ηνπ 

αγώλα, ησλ πνδνζθαηξηζηώλ, ησλ αμησκαηνύρσλ ηεο θηινμελνύκελεο 

νκάδαο, ησλ ζεαηώλ ηνπ αγώλα θαη ηελ ελ γέλεη ηήξεζε ηεο ηάμεο.  2. Οη 

νκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύνπλ ην θύξνο θαη ηελ αμηνπηζηία  
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ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη επζύλνληαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 

ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ησλ ελ γέλεη θαλνληζκώλ, ησλ ελ γέλεη 

θαλνληζκώλ ηεο ΔΠΟ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο σο αληηθεηκεληθά ππαίηηεο. 

3.  Κάζε πξάμε ή ελέξγεηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή, θπζηθώλ ή λνκηθώλ 

πξνζώπσλ πνπ ζπλδένληαη κε νκάδα, 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. Θα ηηκσξείηαη από ηηο πξνβιεπόκελεο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο θαλνληζκνύ, ζε πεξίπησζε δε κε εηδηθήο πξόβιεςεο από ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 θαη 26. 

Η πην πάλσ παξαπνκπή ζηα άξζξα 25 θαη 26 ηνπ Καλνληζκνύ είλαη, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο,  λνκνηερληθώο  θαη ιεηηνπξγηθώο άζηνρε θαη 

δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ αλαδήηεζε κίαο επηβιεηέαο πνηλήο ζε πεξίπησζε 

πνπ θάπνηα ζπκπεξηθνξά δελ ηππνπνηείηαη εηδηθώο σο πεηζαξρηθό 

παξάπησκα ζε κία ζπγθεθξηκέλα δηάηαμε ηνπ Π.Κ. δηόηη : α) ην κελ άξζξν 

25 είλαη εηδηθή δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη θαη ηηκσξεί εηδηθά ηηο δεκόζηεο 

δπζκελείο θξίζεηο θαηά ησλ πνδνζθαηξηθώλ αξρώλ θαη νξγάλσλ, εκπεξηέρεη 

κάιηζηα θαη εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ «επηβαξπληηθέο» 

(δηαθεθξηκέλεο)  κνξθέο ηέιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαπηώκαηνο (βι. 

παξ. 4 θαη 5),  β) ην δε άξζξν 26, ην νπνίν είλαη ζαθώο  γεληθόηεξεο θύζεσο 

από ην πξνεγνύκελν (ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ θηιάζινπ πλεύκαηνο θαη 

ζπκκόξθσζεο κε ην θαηαζηαηηθό ηνπο θαλνληζκνύο θιπ),  όπσο ην άξζξν 

απηό πεξηέρεηαη ζηνλ ηζρύνληα ζήκεξα από 28-6-2013 Π.Κ. ηε Δ.Π.Ο., είλαη  
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αηειέο θαη δελ πξνβιέπεη θαζόινπ πεηζαξρηθέο θπξώζεηο (βι. ζειίδεο 43 θαη 

44 ηζρύνληνο Π.Κ.). Δμάιινπ ην ελ ιόγσ άξζξν (26 Π.Κ/Δ.Π.Ο.) σο είρε 

ζηνλ πξντζρύνληα Καλνληζκό πξνέβιεπε  έλα ηδηαίηεξα ζηελό θάζκα ηξηώλ 

ππέξκεηξα επαρζώλ  πνηλώλ (ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ 40.000 επξώ – 

απαγόξεπζε εηζόδνπ ζην γήπεδν γηα 1 έηνο ηνπιάρηζηνλ  - απαγόξεπζε 

ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα ζρεηηδόκελε κε ην πνδόζθαηξν 

γηα 3 έηε ηνπιάρηζηνλ), εθ ησλ νπνίσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, κόλνλ ε πξώηε 

(ρξεκαηηθό πξόζηηκν ηνπιάρηζηνλ 40.000 επξώ) ζα κπνξνύζε λα 

εθαξκνζηεί θαη λα επηβιεζεί ζε έλα λνκηθό πξόζσπν, ήηνη ζε κία 

πεηζαξρηθώο ειεγρόκελε ΠΑΔ. Δπνκέλσο ζηηο  πεξηπηώζεηο απηέο, αλάινγα 

κε ηε βαξύηεηα ηεο πξάμεο ζα πξέπεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, λα 

επηβάιιεηαη κηα από ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 ηνπ Π.Κ. ηεο 

ΔΠΟ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ρξεκαηηθή πνηλή. (βι. 

Α/βάζκηαΠΔSuperLeague 129/2013) 

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ (άξζξν 14) ηνπ 

σο άλσ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα «ε επζύλε κίαο 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.», ελώ ζύκθσλα  κε ην άξζξν 1 ηνπ Κ.Α.Π. σο «ελ 

γέλεη ρώξνο ηνπ γεπέδνπ» νξίδεηαη «ην γήπεδν θαη ν  πεξηβάιισλ ρώξνο 

ηνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ νκάδα γηα ηελ ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ 

θαη/ή γηα ηελ εθκεηάιιεπζε εκπνξηθώλ δηθαησκάησλ». Δπνκέλσο ν ρώξνο 

πέξημ θαη πιεζίνλ ηνπ γεπέδνπ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ζηάζκεπζε νρεκάησλ, ηα νπνία εμππεξεηνύλ ηελ ξαδηνηειενπηηθή  
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κεηάδνζε ελόο πνδνζθαηξηθνύ αγώλα, άξα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

ξαδηνηειενπηηθώλ  δηθαησκάησλ ηεο γεπεδνύρνπ ΠΑΔ, αλακθίβνια 

εληάζζεηαη ζηνλ «ελ γέλεη ρώξν ηνπ γεπέδνπ», αθνύ ηα ξαδηνηειενπηηθά  

δηθαηώκαηα είλαη πξσηίζησο θαη θαηεμνρήλ θαη εκπνξηθά, κε ηελ αλσηέξσ 

έλλνηα ηνπ Καλνληζκνύ.   

Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 εδ. α΄ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, ην 

άλακκα ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ, θξνηίδσλ, βεγγαιηθώλ, ππξνηερλεκάησλ θαη 

νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη εύθιεθηνπ πιηθνύ ζηηο θεξθίδεο πξηλ ηελ έλαξμε, 

θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα, αλ δελ επαθνινύζεζε ξίςε 

απηώλ, επηθέξεη ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ύςνπο δύν ρηιηάδσλ 

(2.000) επξώ έσο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ, ελώ ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 15 παξ. 3 εδ. α΄ 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 εάλ δελ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή, 

ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) επξώ.  

Η ελ ιόγσ δηάηαμε ζην βαζκό πνπ δελ ζεζπίδεη έλα πιαίζην πνηλήο, 

δειαδή έλα ειάρηζην θαη έλα κέγηζην πνζό κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην εθάζηνηε 

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

πεξηζηάζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ πξνζήθνπζα 

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  
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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. 

 Σέινο ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 9 ηνπ ΚΑΠ ηεο ΔΠΟ εληόο ηνπ 

δηαδξόκνπ ησλ απνδπηεξίσλ ησλ νκάδσλ θαη ησλ δηαηηεηώλ απαγνξεύεηαη 

λα βξίζθνληαη άηνκα – θξνληηζηέο αζθαιείαο (security) ησλ δύν νκάδσλ, 

πιελ ησλ αξκόδηα πηζηνπνηεκέλσλ θξνληηζηώλ αζθαιείαο ηνπ γεπέδνπ. ε 

πεξίπησζε παξάβαζεο, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ 

(10.000) επξώ. 

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

ηνπ αγώλα, ηελ ππ’ αξηζκ. 1003/2/489/8-θβ΄ έθζεζε ηεο αζηπλνκίαο, ηα ινηπά 

έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο, ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηύξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ 

ελόξθσο ζην αθξναηήξην θαη ηα δηακεηθζέληα θαηά ηελ δηαδηθαζία   
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απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 21-9-2013 θαη ώξα 20:30, ζηα πιαίζην ηεο 5εο 

αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην 

Γήπεδν «Απόζηνινο Νηθνιατδεο» ηεο πόιεο ηεο Αζήλαο, ν  πνδνζθαηξηθόο 

αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ  - ΠΑΔ ΟΦΗ, κε 

γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο από ηηο δύν δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ. ην 

πιαίζην ηεο δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιόγσ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα ζπλέβεζαλ ηα 

εμήο πεηζαξρηθώο αμηόινγα θαη ειεγρόκελα πεξηζηαηηθά : 1) Πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηνπ αγώλα, ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζηα απνδπηήξηα, επξίζθνλην 

ηξία (3) άηνκα κε δηαπίζηεπζε ηεο εγθαινπκέλεο ηα νπνία παξέκεηλαλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζηνλ αγσληζηηθό 

ρώξν θαη ζηα απνδπηήξηα ρσξίο λα απνκαθξπλζνύλ από ηνπο ππεύζπλνπο ηεο 

εγθαινπκέλεο. Γελ απνδείρζεθε όκσο όηη ηα άηνκα απηά ήηαλ θξνληηζηέο 

αζθαιείαο (security), ώζηε λα πιεξνύηαη ην πξαγκαηηθό ηεο δηαηάμεσο ηνπ 

άξζξνπ 13 παξ. 9 ηνπ Κ.Α.Π. θαη πξέπεη θαηά ζπλέπεηα ε εγθαινπκέλε λα 

απαιιαγεί από απηό ην ζθέινο ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ. 2) Παξά ηηο ζπζηάζεηο 

θαηά ηελ πξσηλή ζπλάληεζε πξνεηνηκαζίαο ηνπ αγώλα όπσο ηνπνζεηεζνύλ 

άλδξεο ηεο ηδησηηθήο αζθάιεηαο  πάλσ από ηνλ θύξην θαη βνεζεηηθό πάγθν 

ηεο θηινμελνύκελεο, θαζώο θαη πεξηκεηξηθά ηεο θπζνύλαο απηό δελ έγηλε, κε 

απνηέιεζκα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο λα ρηππνύλ ηηο δηαθεκηζηηθέο 

πηλαθίδεο, λα πεηάλε κπνπθάιηα θαη λα θηύλνπλ ηνπο αλζξώπνπο ηνπ πάγθνπ 

θαη σο εθ ηνύηνπ λα δεκηνπξγεζεί έληαζε ζην πξώην εκίρξνλν. Με ηελ 

έλαξμε ηνπ β΄ εκηρξόλνπ ηνπνζεηήζεθαλ άλδξεο ηεο ηδησηηθήο αζθάιεηαο 

πάλσ από ηνλ θύξην πάγθν ηεο θηινμελνύκελεο, 3) Με ηελ είζνδν ησλ 

νκάδσλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζην 55
ν
 ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο  
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εγθαινπκέλεο άλαςαλ ζπλνιηθά ηξηάληα δύν (32) ππξζνύο, 4) Με ηελ είζνδν 

ησλ νκάδσλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζην 65
ν
 ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη 

ηεο εγθαινπκέλεο από ηε ζύξα 13 έξημαλ ζπλνιηθά δύν (2) θσηνβνιίδεο θαη 

κία (1) θξνηίδα, 5) ην 40΄θαη 93΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο 

εγθαινπκέλεο από ηε ζύξα 13 έξημαλ ζπλνιηθά πέληε (5)  κηθξά κπνπθάιηα 

κε λεξό θαη 6) Μεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα 3 - 4 άγλσζηνη πνπ δελ απνδείρζεθε 

αλ ήηαλ ή όρη θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο,   εηζήιζαλ ζηνλ πεξηθξαγκέλν 

ρώξν ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ ηεο  NOVA  (γήπεδν κπάζθεη έλαληη ηεο 

ζύξαο 12 ηνπ γεπέδνπ ΑΠΟΣΟΛΟ ΝΙΚΟΛΑΪΓΗ) θαη επηηέζεθαλ ζε 

όρεκα ηεο NOVA θαζώο θαη ζηνπο επηβαίλνληεο απηνύ. πγθεθξηκέλα έλαο 

εμ απηώλ  έθηαζε ζε ειάρηζηε απόζηαζε από ηελ είζνδν ελόο νρήκαηνο 

ηύπνπ van θαη πέηαμε κία (1) βόκβα κνιόηνθ κέζα ζε απηό, ε νπνία ηειηθώο 

εμεξξάγε εθηόο ηνπ νρήκαηνο, δηόηη έλαο εθ ησλ εξγαδνκέλσλ πξόιαβε θαη 

ηελ απνκάθξπλε κε θισηζηά. ηελ ζπλέρεηα έηεξνο εθ ησλ αγλώζησλ απηώλ 

εηζβνιέσλ  εθζθελδόληζε άιιε κία (1) βόκβα κνιόηνθ, ε νπνία βξήθε ηνλ 

ππεύζπλν παξαγσγήο ηεο  NOVA θύξην Παληειή Παπαδόπνπιν, ζηελ πιάηε 

θαη εμεξξάγε δίπια ηνπ. εκεησηένλ όηη ν ρώξνο ζηνλ νπνίν έιαβαλ ρώξα ηα 

πεξηζηαηηθά απηά απνηειεί ηκήκα ηνπ ελ γέλεη ρώξνπ ηνπ γεπέδνπ, ζύκθσλα 

θαη κε ηελ παξαπάλσ αλαπηπζζόκελε  λνκηθή ζθέςε. Μάιηζηα πξόθεηηαη 

πεξί ρώξνπ πνπ ζπλδέεηαη ιεηηνπξγηθά κε ην γήπεδν  κέζσ ζηαζεξήο θαη 

κνλίκσο ππάξρνπζαο κεηαιιηθήο αεξνγέθπξαο, ε δε αληηθεηκεληθή επζύλε 

ηεο εγθαινπκέλεο θαηαθάζθεηαη ελ πξνθεηκέλσ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ 

επξόθεηην ή κε πεξί θηιάζισλ ηεο εγθαινπκέλεο, δηόηη ε ηειεπηαία δελ 

έιαβε, σο όθεηιε, θάζε απαηηνύκελν  
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πξνιεπηηθό κέηξν, ην νπνίν από ηηο ζπλζήθεο απαηηείην γηα ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ, νύηε δηαζθάιηζε  ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ γεπέδνπ 

ηελ αζθάιεηα, παξαβηάδνληαο έηζη, ηόζν ζηελ πεξίπησζε απηή, όζν θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο αλσηέξσ ππ’ αξηζ. 2 πξάμεσο ηνπ ππό θξίζε πεηζαξρηθνύ 

θαηεγνξεηεξίνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ.    

Δπνκέλσο πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο ινηπέο 

(πιελ ηεο πξώηεο) απνδηδόκελεο ζε βάξνο ηεο πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαη 

πξέπεη λα ηεο επηβιεζνύλ : α) ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη ρηιηάδσλ (20.000,00) 

επξώ γηα ηελ 2
ε
  θαη 6

ε
 πξάμεηο, ηηο νπνίεο ζεσξεί σο κία θαη’ 

εμαθνινύζεζε παξάβαζε, β) ρξεκαηηθή πνηλή ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ 

(4.000,00) επξώ γηα ηελ 4
ε
 πξάμε θαη γ) ρξεκαηηθή πνηλή ηξηώλ  ρηιηάδσλ 

(3.000,00) επξώ ηηο 3
ε
 θαη 5

ε
 πξάμεηο, ηηο νπνίεο επίζεο ζεσξεί σο κία θαη’ 

εμαθνινύζεζε παξάβαζε. 

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη πέληε 

ρηιηάδσλ (25.000,00) επξώ. (€ 20.000 + 3.000 + 2.000). 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.   

Απαιιάζζεη ηελ εγθαινπκέλε από ηελ 1ε απνδηδόκελε ζ’ απηήλ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε.  

Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο ινηπέο απνδηδόκελεο ζ΄ απηήλ 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο.  
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Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ α) ηελ πεηζαξρηθή 

ρξεκαηηθή πνηλή ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000,00) επξώ γηα ηηο 2ε θαη 6ε 

πξάμεηο, β) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ 

(4.000,00) επξώ γηα ηελ 3ε πξάμε θαη γ) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή 

ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ γηα ηηο 4ε θαη 5ε πξάμεηο. 

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη πέληε 

ρηιηάδσλ (25.000,00) επξώ. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 26 επηεκβξίνπ 2013. 

  

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 


