
Αριθμός Απόθαζης 257/2011 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, 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 2 Ννεκβξίνπ 2011 θαη ώξα 

12:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ : α) ζηελ ππ’ αξηζ. πξση. 283/27-9-

2011 θιήζε πξνο απνινγία ηνπ Πξόεδξνπ ηεο επηηξνπήο απηήο θαηά ηεο ΠΑΔ 

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

ΔΠΟ θαη β) ηεο ππ’ αξηζ. 31131/3-10-2011 Πεηζαξρηθήο Γίσμεο ηνπ 

Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο. θαηά ηεο ίδηαο σο άλσ ΠΑΔ γηα πξάμεηο  

πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηηκσξνύληαη πεηζαξρηθώο από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

1,2 ζηνηρ. β΄-γ΄, 3§5, 14 θαη 15§6 εδ. α΄θαη γ΄ ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Ισάλλε Βνύιηζε. 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 4 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο., «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. Δθόζνλ ε νκάδα έρεη ιάβεη θαη δηαζέζεη εηζηηήξηα ζηνπο 

θηιάζινπο ηεο ε επζύλε ηεο πεξηνξίδεηαη ζην ηκήκα ηνπ γεπέδνπ (εμέδξεο) πνπ 

αληηζηνηρνύλ ηα εηζηηήξηα απηά. ε πεξίπησζε πνπ ε θηινμελνύκελε νκάδα δελ 

έρεη ιάβεη θαη δηαζέζεη εηζηηήξηα ζηνπο θηιάζινπο ηεο, αιιά, παξά ηαύηα, 

πξνζέιζεη ηθαλόο αξηζκόο θηιάζισλ απηήο ζην γήπεδν θαη, θαηόπηλ εληνιήο ηεο 

αζηπλνκηθήο δύλακεο, νη ελ ιόγσ θίιαζινη εηζέιζνπλ ζε δηαθξηηηθό ηκήκα ηνπ 

γεπέδνπ, ηόηε ν Παξαηεξεηήο ηνπ Αγώλα ζα κλεκνλεύεη ξεηά ην πεξηζηαηηθό  

απηό ζηελ έθζεζή ηνπ θαη, ππό απηή ηελ απαξάβαηε πξνϋπόζεζε, ε 

θηινμελνύκελε νκάδα ζα θέξεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηπρόλ 

απξεπή ζπκπεξηθνξά ησλ ελ ιόγσ θηιάζισλ.»  
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Δμάιινπ  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.».  

ύκθσλα ινηπόλ κε ην άξζξν 1 ηνπ Κ.Α.Π. σο ρξόλνο «πξν ηνπ αγώλα» 

νξίδεηαη «ν ρξόλνο κεηαμύ ηεο αθίμεσο ηεο νκάδνο εγγύηαηα ζηελ πεξηκεηξηθή 

εμσηεξηθή πεξίθξαμε ή ηνλ εμσηεξηθό ηνίρν ηνπ ελ γέλεη ρώξνπ ηνπ γεπέδνπ 

θαη ηνπ ζθπξίγκαηνο γηα ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα ηνπ δηαηηεηή» ελώ 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».  

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 24-9-2011 θαη ώξα 

19:30, ζηα πιαίζην ηεο 4εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE 

ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην «Παγθξήηην ηάδην» ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ν  

πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΔΡΓΟΣΔΛΗ - ΠΑΔ 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο από ηηο δύν 

δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ. Πεξί ώξα 18:00, δειαδή 1 ώξα θαη 30΄ πξηλ από ηελ 

πξνγξακκαηηζζείζα ώξα γηα ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα ηνπ ελ ιόγσ αγώλα,  κία 

νκάδα εθαηόλ πελήληα (150) πεξίπνπ θηιάζισλ ηεο εγθαινπκέλεο ΠΑΔ  πνπ 

πξνρσξνύζαλ έμσζη ηνπ ηαδίνπ, ζηεξνύκελνη πξνθαλώο εηζηηεξίσλ εηζόδνπ, 

άξρηζαλ λα εθζθελδνλίδνπλ πέηξεο θαηά ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζπάζνπλ ην θξαγκό θαη λα εηζέιζνπλ ζηνλ πξναύιην ρώξν 

ηνπ γεπέδνπ, ρσξίο  λα ππνζηνύλ ηνλ πξνβιεπόκελν έιεγρν εηζηηεξίνπ, θαζώο 

θαη ηνλ  ζσκαηηθό έιεγρν. Μεηά ηελ απώζεζή ηνπο από ηηο πην πάλσ δπλάκεηο  

γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, αλαζπληάρζεθαλ θαη πξνζπάζεζαλ εθ λένπ βηαίσο λα 

εηζέιζνπλ, πιελ όκσο θαη πάιη απέηπραλ. Παξαιιήισο,  κία νκάδα ζαξάληα  
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 (40) πεξίπνπ αηόκσλ – θηιάζισλ ηεο ίδηαο ΠΑΔ ππεξπήδεζαλ ηα θάγθεια ηεο 

αλαηνιηθήο πεξίθξαμεο ηνπ ηαδίνπ, εηζήιζαλ ζηνλ πξναύιην ρώξν απηνύ θαη 

αθνύ ελώζεθαλ κε ηνπο ήδε εθεί επξηζθόκελνπο πελήληα (50) πεξίπνπ 

θηιάζινπο (πνπ είραλ εηζέιζεη κεηά από θαλνληθό έιεγρν εηζηηεξίσλ) 

επηηέζεθαλ βηαίσο όινη καδί θαηά ησλ Αζηπλνκηθώλ θαη ησλ ππαιιήισλ 

SECURITY ηεο πύιεο 1, όπνπ γηλόηαλ ε αθύξσζε εηζηηεξίσλ θαη ν ζσκαηηθόο 

έιεγρνο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηηο θεξθίδεο 4, 5, 6, 7 θαη 8, πνπ πξννξίδνληαλ γηα 

ηνπο θηιάζινπο ηνπ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ. Πεξί ηα είθνζη (20) άηνκα εμ απηώλ 

θηλήζεθαλ βόξεηα ηνπ γεπέδνπ, ππεξπήδεζαλ ην θηγθιίδσκα θαη εηζήιζαλ ζηηο 

παξαπάλσ θεξθίδεο, ρσξίο λα ππνζηνύλ ηνλ πξνβιεπόκελν έιεγρν. Πεξαηηέξσ 

θίιαζινη επξηζθόκελνη εζσηεξηθά ηνπ Γεπέδνπ ζηηο θεξθίδεο  4, 5, 6, 7 θαη 8, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πην πάλσ επεηζνδίσλ εθζθελδόληζαλ ελαληίνλ ησλ 

Αζηπλνκηθώλ Γπλάκεσλ ηεκάρηα από κάξκαξα θαη πνξζειάλεο, ηα νπνία 

έζπαζαλ από ηηο ηνπαιέηεο ηνπ ηαδίνπ.  Δπηπιένλ απνδείρζεθε όηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ παξαπάλσ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ είζνδν 

ησλ νκάδσλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζηα 4
ν
, 36

ν
 θαη 76

ν
  ιεπηά,  θίιαζινη ηεο 

εγθαινπκέλεο άλαςαλ ζπλνιηθά έμη (6) ππξζνύο, θαζώο θαη όηη ζηα 4
ν
, 18

ν
, 23

ν
  

θαη 41
ν
  ιεπηά ηνπ ηδίνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο έξημαλ έλαλ (1) 

ππξζό θαη ηξείο (3) θξνηίδεο ζηελ θεξθίδα θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ. 

Δμάιινπ, όπσο πξνθύπηεη από ην ζρεηηθό πξαθηηθό, θαηά ηε ζύζθεςε πνπ 

έιαβε ρώξα ζην  Παγθξήηην ηάδην, ζηηο 20-9-2011, ελόςεη ηνπ αλσηέξσ 

πνδνζθαηξηθνύ αγώλα, ε θηινμελνύκελε θαη ήδε εγθαινύκελε νκάδα ΠΑΔ 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ δελ δήηεζε λα παξαιάβεη θαη δελ ηεο δηαηέζεθαλ εηζηηήξηα γηα 

ηνλ παξαπάλσ αγώλα.  

Από ηα πξνεθηεζέληα ζπλάγεηαη όηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, εθόζνλ 

ε εγθαινύκελε ΠΑΔ, σο θηινμελνύκελε, δελ είρε ιάβεη θαη δελ είρε δηαζέζεη  

ζηνπο θηιάζινπο ηεο εηζηηήξηα, γηα λα είλαη πεηζαξρηθώο ειεγθηέα θαη λα θέξεη 

ηελ αληηθεηκεληθή επζύλε γηα ηελ απξεπή ζπκπεξηθνξά ησλ θηιάζισλ ηεο, ζα  
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έπξεπε, ζύκθσλα  κε ην άξζξν 14 παξ. 4 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο,  λα είραλ 

ζπληξέμεη  νη δύν πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη από ην ελ ιόγσ άξζξν ηνπ 

Καλνληζκνύ, ήηνη : α) λα είρε δνζεί εληνιή ηεο αζηπλνκηθήο δύλακεο γηα είζνδν 

ησλ θηιάζισλ ηεο ζε δηαθξηηό ηκήκα ησλ εμεδξώλ ηνπ γεπέδνπ θαη β) λα είρε 

γίλεη ξεηή κλεία ηνπ γεγνλόηνο απηνύ ζηελ έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηνλ 

Παξαηεξεηή ηνπ αγώλα. Όκσο, θακία από ηηο δύν απηέο πξνϋπνζέζεηο δελ 

ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ, επνκέλσο ε εγθαινύκελε ΠΑΔ πξέπεη λα θξηζεί 

αηηκώξεηε γηα ηηο παξαπάλσ πξάμεηο πνπ ηεο απνδόζεθαλ κε ακθόηεξα ηα 

εξεπλνύκελα πεηζαξρηθά θαηεγνξεηήξηα, ηα νπνία πξέπεη λα ελσζνύλ θαη λα 

ζπλεθδηθαζζνύλ ιόγσ ηεο πξνθαλνύο κεηαμύ ηνπο ζπλάθεηαο (ηαπηόηεηα 

εγθαινπκέλεο ΠΑΔ .  

Πεξαηηέξσ, ην κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ πεξηζηαηηθώλ (επεηζνδίσλ) πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ  Δηζαγγειέα έιαβαλ 

ρώξα εθηόο ηνπ «ελ γέλεη ρώξνπ ηνπ γεπέδνπ», άξα εθηόο ησλ γεσγξαθηθώλ 

νξίσλ αληηθεηκεληθήο επζύλεο κίαο ΠΑΔ θαη επηπιένλ, ελόςεη ηνπ όηη ν αγώλαο 

επξόθεηην λα αξρίζεη ζηηο 19:30,  ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ακθηβνιίεο σο πξνο ην αλ 

ν ρξόλνο πνπ έιαβαλ ρώξα ηα πεξηζηαηηθά απηά (πεξί ώξα 18: 00 θαηά ηελ 

έθζεζε ηεο αζηπλνκίαο θαη ώξα 17:50 θαηά ηελ έθζεζε ηνπ Παξαηεξεηή) 

βξίζθεηαη εληόο ηνλ ρξνληθώλ νξίσλ αληηθεηκεληθήο επζύλεο ηεο εγθαινπκέλεο 

ΠΑΔ, έηζη όπσο ηα όξηα απηά (γεσγξαθηθά θαη ρξνληθά) πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο 

νξηζκό ηνπ ΚΑΠ πνπ παξαηίζεηαη ζηελ κείδνλα ζθέςε ηεο παξνύζαο. 

   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.      

Κξίλεη ηελ εγθαινπκέλε ΠΑΔ αηηκώξεηε.  

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 

Ννεκβξίνπ 2011. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 



       

 


