
Αριθµός Απόφασης 37/2011 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α    

 

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο 

Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Γεώργιο Στεφανάκη - Εισηγητή, ∆ικηγόρο Αθηνών, 

ως µέλη και από το γραµµατέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 25 Ιανουαρίου 2011 και 

ώρα 16:00 ύστερα από αναβολή (20-1-2011) για να δικάσει επί των 

αναφεροµένων στην υπ’ αριθµ. πρωτοκ. 22/18-1-2011 κλήση προς απολογία 

κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για παράβαση των άρθρων 1 επ., 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

Η εγκαλουµένη εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους της 

Αχιλλέα Μαυροµάτη και Λάµπρο Μπίρδα. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Απορρίπτει το υποβληθέν αµέσως µετά την εκφώνηση της υποθέσεως 

αίτηµα αναβολής της συζητήσεως, λόγω µη προσελεύσεως του κληθέντος να 

εξεταστεί ως µάρτυρας, ταξιάρχου Βασιλείου Κίου, διευθυντή της Αστυνοµικής 

∆/νσης Μαγνησίας, διότι η Επιτροπή κρίνει ότι τα αποδεικτικά µέσα που 

περιέχονται στη δικογραφία είναι επαρκή για το σχηµατισµό δικανικής 

πεποιθήσεως.  

Απορρίπτει τον επίσης υποβληθέντα αµέσως µετά την εκφώνηση της 

υποθέσεως ισχυρισµό περί µη τηρήσεως  της νόµιµης προδικασίας, διότι η 

υπόθεση κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιµο (20-1-2011) αναβλήθηκε 

κατόπιν σχετικού αιτήµατος του πληρεξουσίου δικηγόρου της εγκαλουµένης 

(λόγω αποχής των δικηγόρων) για την σηµερινή δικάσιµο (σε ρητή δικάσιµο) 

παρουσία του συνηγόρου υπερασπίσεως της εγκαλουµένης κ. Αχιλλέα 

Μαυροµάτη.   
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Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 5 A. εδ. α, β, γ΄, περ. i,  του Π.Κ. της ΕΠΟ, 

σε περίπτωση δηµιουργίας ευρείας κλίµακας επεισοδίων στον εν γένει χώρο του 

γηπέδου εφ’ όσον: α) η καταστολή τους απαιτεί επιχειρησιακά µέτρα της 

αστυνοµίας πέραν των ήδη ληφθέντων και ανακοινωθέντων στην Π.Α.Ε. κατά 

την διάρκεια των συσκέψεων ασφαλείας, συνήθων αστυνοµικών µέτρων, και β) 

υπήρξε σοβαρή σωµατική βλάβη, ή γ) προκύπτουν εκτεταµένες φθορές ξένης 

περιουσίας, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές: i) Χρηµατική ποινή από 

εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ 

(150.000) και από µία (1) έως δύο (2) αγώνες χωρίς θεατές. Σε περίπτωση όπου 

λόγω των επεισοδίων ο αγώνας δεν αρχίζει ή δεν ολοκληρώνεται, απώλεια του 

αγώνα για την ή τις υπαίτιες οµάδα/ες.    

Στην υπό κρίση υπόθεση, από το Φ.Α., την έκθεση του παρατηρητή του 

αγώνα, την υπ’ αριθ. πρωτ. 1988/2011 πειθαρχική δίωξη του ποδοσφαιρικού 

Εισαγγελέα,  την έκθεση της αστυνοµίας, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας,  

την ένορκη κατάθεση των µαρτύρων και τα διαµειφθέντα κατά τη διαδικασία 

στο ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής :  κατά τη διάρκεια του αγώνα µεταξύ 

των οµάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην έδρα της 

πρώτης στις 15-1-2011 στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήµατος 

SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α, 1) µε την έναρξη του αγώνα και στο 21 λεπτό 

φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τις θύρες 31-42 άναψαν συνολικά είκοσι πέντε 

(25) πυρσούς, 2) µε την έναρξη του αγώνα, στο 21΄, 31΄, 42΄, 49΄και 59΄λεπτό 

φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τις θύρες 31-42 έριξαν συνολικά δεκαέξι (16) 

κροτίδες και έντεκα (11) πυρσούς στο ταρτάν του γηπέδου, 3) στο 21΄λεπτό του 

αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τις θύρες 31-42 έριξαν δέκα (10) 

καθίσµατα στο ταρτάν του γηπέδου, 4) στο 21΄λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της 

εγκαλουµένης από τις θύρες 43-45 έριξαν είκοσι (20) µπουκάλια νερού στη 

γραµµή αράουτ, 5) στο 87΄λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τις 

θύρες 43-45 έριξαν δύο (2) µπουκάλια µε νερό προς την πλευρά του β΄ βοηθού  
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διαιτητή του αγώνα και 6) προ, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΟΚ, µεγάλος αριθµός φιλάθλων, περίπου 

3.500, της φιλοξενούµενης οµάδας του ΠΑΟΚ είχαν συγκεντρωθεί έξω από το 

«Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου», όπου επρόκειτο να διεξαχθεί ο ανωτέρω 

αγώνας και στην προσπάθεια των αστυνοµικών δυνάµεων να εµποδίσουν την 

είσοδό τους στο γήπεδο χωρίς έλεγχο και συγκεκριµένα στην Τρίτη πεζογέφυρα 

που οδηγεί στις θύρες 31 εως 42 και στις αντίστοιχες κερκίδες, επιτέθηκαν µε 

βιαιότητα κατά των αστυνοµικών δυνάµεων µε τούβλα, που αποξήλωναν από το 

δάπεδο της πεζογέφυρας, πέτρες και γυάλινα µπουκάλια, αλλά απωθήθηκαν από 

αυτές (αστυνοµικές δυνάµεις). Ακολούθως, χίλιοι (1.000) περίπου οπαδοί της 

ίδιας οµάδας του ΠΑΟΚ, που είχαν ήδη εισέλθει στο γήπεδο, κατήλθαν από τις 

κερκίδες στις τουαλέτες που βρίσκονται κάτω από αυτές και τις κατέστρεψαν 

ολοσχερώς και µε τα πλακίδια, είδη υγιεινής, πόρτες, συστήµατα εξαερισµού 

και καθρέπτες που αποξήλωσαν από αυτές (τουαλέτες), αλλά και µε τη χρήση 

φωτοβολίδων και κροτίδων, επιτέθηκαν από τα νώτα κατά των αστυνοµικών 

που διενεργούσαν τον έλεγχο, ενώ συγχρόνως κατέστρεψαν και λεηλάτησαν το 

κυλικείο του Σταδίου, για την καταστολή δε των επεισοδίων οι αστυνοµικές 

δυνάµεις αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση των αναγκαίων χηµικών µέσων. 

Ταυτόχρονα, µε πέτρες και µπουκάλια επιτέθηκαν στις δυνάµεις της Ο.Π.Κ.Ε. 

(Οµάδα Πρόληψης Καταστολής Εγκληµατικότητας) στην είσοδο της τρίτης 

πεζογέφυρας που συγκρατούσε οπαδούς του ΠΑΟΚ και οι αστυνοµικές 

δυνάµεις για να τους απωθήσουν αναγκάστηκαν και πάλι να καταφύγουν στη 

χρήση χηµικών µέσων. Άλλες οµάδες οπαδών της ίδιας οµάδας του ΠΑΟΚ, 

ευρισκόµενοι εντός του γηπέδου κατέστρεψαν µεγάλο αριθµό καθισµάτων, ιδία 

στις κερκίδες 114 και 116, έβαλαν φωτιά και τα κατέκαυσαν, ενώ συγχρόνως 

εµπόδισαν την προσέγγιση οχήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την 

κατάσβεσή της. Ακολούθως, οι οµάδες αυτές (φίλαθλοι του ΠΑΟΚ) εξήλθαν 

του γηπέδου και στον περιµετρικό διάδροµο αυτού και συγκεκριµένα στην  
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είσοδο της τρίτης πεζογέφυρας επιτέθηκαν µε σπασµένα καθίσµατα και πέτρες 

κατά των αστυνοµικών δυνάµεων που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο των 

κερκίδων, οι οποίες για να τους αντιµετωπίσουν αναγκάστηκαν να κάνουν 

χρήση χηµικών µέσων. Από τα ανωτέρω ευρείας κλίµακας επεισόδια, εκτός από 

τις παραπάνω εκτεταµένες φθορές σε ξένη περιουσία, υπέστησαν σηµαντικές 

ζηµιές και ένα λεωφορείο της ∆.Υ. Μαγνησίας (τζάµια, λαµαρίνες), ένα 

λεωφορείο της ∆.Υ. Καρδίτσας (καταστροφή οπίσθιου προφυλακτήρα), και ένα 

υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Α.Τ. Ν. Ιωνίας Βόλου (θραύση εµπρόσθιου 

υαλοπίνακα και οπισθίου προφυλακτήρα) και τραυµατίστηκαν δύο αστυνοµικοί, 

εκ των οποίων ο ένας σοβαρά που διακοµίστηκε και παρέµεινε για νοσηλεία στο 

Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου, ο δε αγώνας άρχισε µε καθυστέρηση µισής ώρας. 

Η επιτροπή θεωρεί ότι όλες οι πράξεις του κατηγορητηρίου συνιστούν 

την παράβαση του άρθρου 15 παρ. 5 α΄ Ι του Π.Κ. της ΕΠΟ (ευρείας κλίµακας 

επεισόδια) και πρέπει να της επιβληθεί η ποινή διεξαγωγής ενός (1) αγώνα 

χωρίς θεατές και χρηµατική ποινή ογδόντα χιλιάδων (80.000,00) ευρώ.  

               

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

∆ικάζει µε παρούσα την εγκαλουµένη.  

Απορρίπτει το αίτηµα αναβολής.  

∆έχεται ότι η εγκαλουµένη τέλεσε τις αποδιδόµενες σ΄ αυτήν πειθαρχικές 

παραβάσεις.  

Επιβάλλει την ποινή διεξαγωγής ενός (1) αγώνα χωρίς θεατές και 

χρηµατική ποινή ογδόντα χιλιάδων (80.000,00) ευρώ.  

          Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή της, στις 

25 Ιανουαρίου 2011. 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       


