
 

Αριθμός Απόθαζης 129/2012 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

  

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

ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε θαη Παλαγηώηε Παπαλόηε- Δηζεγεηή, Γηθεγόξν 

Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 29 Μαξηίνπ  2012 θαη ώξα 

13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζκ. πξσηνθ.  151/27-3-

2012 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΚΔΡΚΤΡΑ θαη ηνπ Τπεύζπλνπ 

αζθαιείαο απηήο Β. ΠΡΟΒΑΣΑ  γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ.  11 θαη 15 ηνπ 

Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

Οη εγθαινύκελνη εθπξνζσπήζεθαλ από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπο 

Θενράξε Γξεγνξίνπ.  

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Με ην άξζξν 15 παξ. 2 εδ. α΄ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, όπσο ην άξζξν απηό 

δηνξζώζεθε κε ηελ από 19-9-2011 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., 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 

ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξώ. 

Δμάιινπ, ζύκθσλα 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  
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πεηζαξρηθέο πνηλέο: α) Δάλ δελ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ 

αγώλα εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ηξηάληα πέληε 

ρηιηάδσλ (35.000) επξώ. β) Δάλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή 

ηνπ αγώλα εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα 

ρηιηάδσλ (50.000) επξώ. 

Οη ελ ιόγσ δηαηάμεηο ζην βαζκό πνπ δελ ζεζπίδνπλ 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  

πξνβιέπνπλ, αλεμαξηήησο ηεο βαξύηεηαο ηεο πεηζαξρηθήο παξαβάζεσο, ηελ 

επηβνιή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνύ σο ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη κάιηζηα αξθεηά 

πςεινύ γηα ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, παξαβηάδνπλ 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. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ 1) θάζε νκάδα είλαη ππεύζπλε 

γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο όισλ όζσλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη κε 

νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα εηζέξρνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ αγώλσλ, 2) Ο αμησκαηνύρνο νκάδαο κε δηθαίσκα λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ  
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αγσληζηηθό ρώξν πνπ δηαπξάηηεη ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο α, β, γ, δ, ε, ζη, δ, ε, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηηκσξείηαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή από δέθα ρηιηάδεο επξώ (10.000) έσο είθνζη ρηιηάδεο επξώ 

(20.000) θαη απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο από δύν (2) έσο 

έμη (6) κήλεο, 3) Η ΠΑΔ, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ν αμησκαηνύρνο, ηηκσξείηαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή  από δέθα ρηιηάδεο επξώ (10.000) έσο είθνζη ρηιηάδεο επξώ 

(20.000). 

Δμάιινπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2,  3,  ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ νη 

νκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύνπλ ην θύξνο θαη ηελ αμηνπηζηία 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. 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. Δπεηδή 

όκσο ηα ηειεπηαία απηά δύν άξζξα αθνξνύλ ηνλ πεηζαξρηθό θνιαζκό ησλ 

δεκόζησλ δπζκελώλ θξίζεσλ (άξζξ. 25) θαη ηε δπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο δηα 

ηεο παξαβηάζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ θαλνληζκώλ ηεο ΔΠΟ (άξζξ 26), 

ζπλάγεηαη εξκελεπηηθώο όηη ζε πεξίπησζε πεηζαξρηθήο παξαβάζεσο, ε νπνία 

δελ πξνβιέπεηαη θαη δελ ηηκσξείηαη εηδηθώο από ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ πην 

πάλσ θαλνληζκνύ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο πξάμεσο, επηβάιιεηαη κηα από 

ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 
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ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, από ην Φ.Α., ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή ηνπ 

αγώλα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο, θαη ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 25-3-2012 θαη ώξα 

19:30, ζηα πιαίζην ηεο 26εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER 

LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην γήπεδν «ΔΑΚ ΚΔΡΚΤΡΑ» ηεο πόιεο ηεο 

Κέξθπξαο, ν πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΚΔΡΚΤΡΑ  - 

ΠΑΔ ΠΑΟΚ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο από ηηο δύν δηαγσληζζείζεο 

ΠΑΔ. ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιόγσ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα ζπλέβεζαλ 

ηα εμήο πεηζαξρηθώο αμηόινγα θαη ειεγρόκελα πεξηζηαηηθά : 1) ζην 45΄ιεπηό 

ηνπ αγώλα κε ηε ιήμε ηνπ Α΄ εκηρξόλνπ ν ππεύζπλνο αζθαιείαο ηεο 

εγθαινπκέλεο, Β. ΠΡΟΒΑΣΑ πξνθάιεζε ηνλ πξνπνλεηή ηεο θηινμελνύκελεο 

νκάδαο ιέγνληάο ηνπ, ηελ πβξηζηηθή θξάζε : «Fuck you» κε απνηέιεζκα ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπ από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν γηα ην δεύηεξν εκίρξνλν, 2) ζην 

45΄+ ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινο ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο (ΠΑΟΚ) θαη όρη 

ηεο εγθαινπκέλεο, όπσο εθ παξαδξνκήο γξάθεθε ζην θαηεγνξεηήξην   άλαςε 

έλαλ (1) ππξζό θαη 3) ζην 45΄+ ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο 

έξημαλ ηέζζεξηο (4) θηάιεο λεξνύ ζην ηαξηάλ ηνπ ζηαδίνπ.  

Δπνκέλσο  εγθαινπκέλε ΠΑΔ πξέπεη λα απαιιαγεί γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζην δεύηεξν ζθέινο ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ (άλακκα 1 ππξζνύ).  

Καηά ηα ινηπά πξέπεη λα γίλεη όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο 

απνδνζείζεο ζε απηνύο πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο κε ηελ εμήο δηεπθξίληζε : Η 

ζπκπεξηθνξά απηή ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ (Β. Πξνβαηά) δελ πξέπεη λα ειεγρζεί 

πεηζαξρηθά θαηά ην άξζξν 11 ηνπ Π.Κ ηεο Δ.Π.Ο. δηόηη  έιαβε ρώξα εθηόο ησλ 

ηνπηθώλ νξίσλ εθαξκνγήο ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ (αγσληζηηθόο ρώξνο), αιιά ζηε 

θπζνύλα ηνπ γεπέδνπ. Δπνκέλσο εθιείπεη ν δηθαηνινγεηηθόο ιόγνο επηβνιήο 

ησλ απζηεξώλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πην πάλσ άξζξν 

(άξζξ. 11) θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο κε εηδηθώο πξνβιεπόκελε από  ηνλ 

θαλνληζκό πεηζαξρηθή παξάβαζε θαη λα ηηκσξεζεί κε ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή  
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ησλ άξζξσλ 5 θαη 14 ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ, αιιά κε πνηλή απζηεξόηεξε ηεο 

επίπιεμεο πνπ επηβιήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 130/2012 απόθαζε ηεο παξνύζαο 

Δπηηξνπήο ζηνλ πξνθιεζέληα πξνπνλεηή ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο, δηόηη 

απηόο (β΄ εγθαινύκελνο) ηνλ πξνθάιεζε κε ηελ παξαπάλσ πβξηζηηθή θξάζε.  

  Καηόπηλ ινηπόλ ηνύησλ επηβάιιεη : Α) ζηελ ΠΑΔ ΚΔΡΚΤΡΑ ηελ 

πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ θαη ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 3ε πξάμε. θαη Β) ζηνλ  Β. ΠΡΟΒΑΣΑ ηελ 

πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Γηθάδεη κε παξόληεο ηνπο εγθαινπκέλνπο.  

Απαιιάζζεη ηελ εγθαινπκέλε από ηελ 2ε απνδηδόκελε ζ’ απηήλ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε.  

Γέρεηαη όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο ινηπέο απνδηδόκελεο ζ΄ απηνύο 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΚΔΡΚΤΡΑ α) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ θαη 

β) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 

3ε πξάμε. 

Δπηβάιιεη ζηνλ Β. ΠΡΟΒΑΣΑ ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ. 

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ζηελ α΄ εγθαινπκέλε 

ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000,00) επξώ.  

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο 

ζηηο 29 Μαξηίνπ  2012. 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

      


