
Αριθμός Απόθαζης 73/2012 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

   

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο 

ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Άγγειν Καηζίκπα, 

Γηθεγόξν Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 1 Μαξηίνπ  2012 θαη 

ώξα 12:00 ύζηεξα από αλαβνιέο ηεο ζπδεηήζεσο πνπ απνθαζίζηεθαλ θαηά 

ηηο δηθαζίκνπο ηεο 2-2-2012, 9-2-2012 θαη ηεο 16-2-2012γηα λα δηθάζεη επί 

ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. πξσηνθ. 65/31-1-2012 θιήζε πξνο 

απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΑΔΚ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ., 5, 14  θαη 15 

ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Θενράξε Γξεγνξίνπ. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

ύκθσλα κε 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  
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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 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  
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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. 

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 4 πεξ. α ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ 

ε είζνδνο νπαδώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ηνπ γεπέδνπ, πξηλ ηελ έλαξμε, 

θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα, επηθέξεη ηηο αθόινπζεο 

πεηζαξρηθέο πνηλέο :  α) Υξεκαηηθή πνηλή νγδόληα ρηιηάδσλ επξώ (80.000) 

έσο εθαηόλ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (120.000), εθόζνλ ε είζνδνο ησλ νπαδώλ 

δελ ζπλδέεηαη κε βηαηνπξαγίεο θαηά πξνζώπσλ ή θζνξέο ηδηνθηεζίαο.   

Καη ε  ελ ιόγσ δηάηαμε ζην βαζκό πνπ ζεζπίδεη έλα πιαίζην 

ρξεκαηηθήο πνηλήο ππέξκεηξα πςειό θαη επαρζέο 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 ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ πιαηζίνπ ρξεκαηηθήο 

πνηλήο, πνπ είλαη βαξύηαην θαη εμνλησηηθό γηα ηελ πεηζαξρηθώο ειεγρόκελε 

ΠΑΔ, λα επηβάιεη κία άιιε πνηλή από ηηο πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 5 ηνπ 

ηδίνπ Κώδηθα, ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο, είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή 

θαη αλάινγε κε ηελ απαμία ηεο πεηζαξρηθήο παξαβάζεσο.  
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Άιισζηε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ζε 

πεξίπησζε πνπ από ηνπο ζεαηέο ηνπ αγώλα, ρξεζηκνπνηνύληαη δείθηεο 

ιέηδεξ κε ζηόρεπζε πνδνζθαηξηζηέο ή δηαηηεηέο ή αμησκαηνύρνπο ηνπ 

αγώλα, ή αλαξηώληαη παλό κε πβξηζηηθό θαη πξνζβιεηηθό πεξηερόκελν ή 

εθθσλνύληαη ζπλζήκαηα θαη θξάζεηο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ εζληθή 

ζπλείδεζε πνδνζθαηξηζηώλ, αμησκαηνύρσλ νκάδαο ή αγώλα ή θηιάζισλ, ηε 

κλήκε ηεζλεώησλ ή έρνπλ απξεπή θαη πβξηζηηθό πεξηερόκελν γηα 

νπνηνδήπνηε πξόζσπν, ηόηε επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή από πέληε 

ρηιηάδεο επξώ (5.000) έσο δέθα ρηιηάδεο επξώ (10.000) ζε θάζε πεξίπησζε, 

πιελ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο δεηθηώλ ιέηδεξ νπόηε επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή 

πνηλή από δέθα ρηιηάδεο επξώ (10.000) έσο δώδεθα ρηιηάδεο επξώ (12.000). 

Σέινο, θαηά ην άξζξν 15 παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ζε 

πεξίπησζε δεκηνπξγίαο κεκνλσκέλσλ επεηζνδίσλ πξηλ ηελ έλαξμε, θαηά 

ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή έμη 

ρηιηάδσλ επξώ (6.000) έσο ζαξάληα ρηιηάδσλ επξώ (40.000) εάλ ηα 

επεηζόδηα έγηλαλ ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ γεπέδνπ, εθηόο ησλ θεξθίδσλ ή 

ησλ απνδπηεξίσλ.   

Βαξύηεξε (δηαθεθξηκέλε) πεξίπησζε επεηζνδίσλ απνηεινύλ ηα 

«εθηεηακέλα», ηα νπνία ηηκσξνύληαη πεηζαξρηθώο ζύκθσλα  κε ηελ παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. ρσξίο, όκσο  λα δίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο ελ ιόγσ παξαγξάθνπ θαη ν νξηζκόο ηνπο ή έζησ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο πνπ ηα δηαθξίλνπλ από ηα «κεκνλσκέλα».  ύκθσλα ινηπόλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 6 πεξ. α,β,γ θαη δ, ζε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο 

εθηεηακέλσλ επεηζνδίσλ πξν, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηελ ιήμε ηνπ  
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αγώλα, επηβάιινληαη ν αθόινπζεο πνηλέο : α) Υξεκαηηθή πνηλή νγδόληα 

ρηιηάδσλ επξώ (80.000) έσο εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ (150.000), εάλ 

ηα επεηζόδηα έγηλαλ ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ γεπέδνπ. β) Υξεκαηηθή πνηλή 

εθαηό ρηιηάδσλ επξώ (100.000) έσο εθαηόλ νγδόληα ρηιηάδσλ επξώ 

(180.000), 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 ηελ ρξεκαηηθή πνηλή 

δύλαηαη λα επηβάιιεη θαη πνηλή δηεμαγσγήο ελόο (1) αγώλα έσο δύν (2) 

αγώλεο ρσξίο ζεαηέο. δ) Υξεκαηηθή πνηλή εθαηόλ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ 

(120.000) έσο δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ (250.000) θαη 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. 

Η έλλνηα ηνπ επηζεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ  «εθηεηακέλα»,  ζε ζπλδπαζκό 

κε ηηο βαξύηαηεο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο 

(κεγάια ρξεκαηηθά πξόζηηκα, δηεμαγσγή αγώλσλ ρσξίο ζεαηέο, αθαίξεζε 

βαζκώλ από ην βαζκνινγηθό πίλαθα), νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη γηα ην 

ραξαθηεξηζκό θάπνησλ επεηζνδίσλ  σο ηέηνησλ, απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη 

ηδηαίηεξα κεγάιε έθηαζε από ηνπηθήο θαη ρξνληθήο απόςεσο θαη λα έρνπλ 

πξνθιεζεί εμαηηίαο ηνπο κεγάιεο έθηαζεο θζνξέο ζε πξάγκαηα  ή/θαη 

αξθεηά ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο ζε πξόζσπα.  

Όκσο, από ηα άξζξα 15 παξ. 6 εδ. ζη΄ θαη 31 παξ. 2 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ 

ζπλάγεηαη επζέσο όηη γηα λα επηβάιεη ε παξνύζα επηηξνπή ηηο παξαπάλσ 

πεηζαξρηθέο πνηλέο, ιόγσ δεκηνπξγίαο «εθηεηακέλσλ επεηζνδίσλ»,  ζα  
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πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο από ην 

απνθιεηζηηθά αξκόδην όξγαλν γηα ηελ άζθεζή ηεο πνπ είλαη ν  

Πνδνζθαηξηθόο Δηζαγγειέαο ηεο ΔΠΟ. πλεπώο αλ δελ αζθεζεί ηέηνηα 

πεηζαξρηθή δίσμε, δελ κπνξεί ε επηηξνπή λα επηιεθζεί απηεπαγγέιησο  θαη 

λα  ραξαθηεξίζεη επεηζόδηα  σο «εθηεηακέλα» επηβάιινληαο ηηο αληίζηνηρεο 

πεηζαξρηθέο πνηλέο.      

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

ηνπ αγώλα, ηελ ππ΄ αξηζ. 1003/1/60-ιβ΄ Έθζεζε ηεο Αζηπλνκίαο ηα ινηπά 

έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο, ηελ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα θαη ηα 

δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  

ζηηο 29-1-2012 θαη ώξα 19:30, ζηα πιαίζην ηεο 19εο αγσληζηηθήο ηνπ 

Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην γήπεδν 

«ΟΑΚΑ» ηεο πόιεο ηεο Αζήλαο, ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ ΠΑΔ ΑΔΚ  - 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) κε ηελ είζνδν ησλ νκάδσλ, ζηελ έλαξμε ηνπ 

αγώλα θαη ζην 56΄ιεπηό, θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηε ζύξα 35 θαη 1  

άλαςαλ ζπλνιηθά δεθαπέληε (15) ππξζνύο, 2) ζην 66΄ιεπηό ηνπ αγώλα 

θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηηο ζύξεο 35 θαη 1, έξημαλ ηξεηο (3) ππξζνύο 

ζηελ πεξίκεηξν ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ (θνπινπάξ)  κε απνηέιεζκα λα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο από ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ, 3) ζην 15΄ 

θαη 79΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο έθαλαλ ρξήζε ιέηδεξ 

κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ ζπζηάζεηο από ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ, 4) ζην  
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85΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο εθθώλεζαλ ελ ρνξώ ην 

πβξηζηηθό ζύλζεκα «ΠΟΤΛΗΜΔΝΔ» κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ ζπζηάζεηο 

από ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ, 5) ζην 66΄ιεπηό ηνπ αγώλα θαηά ηελ 

επίηεπμε ηνπ δεύηεξνπ ηέξκαηνο ηεο αληίπαιεο νκάδαο δύν (2) θίιαζινη ηεο 

εγθαινπκέλεο από ηε ζύξα 31 κπήθαλ ζηα θνπινπάξ ηνπ γεπέδνπ αιιά 

ζπγθξαηήζεθαλ θαη απνκαθξύλζεθαλ από ηνπο επόπηεο αζθαιείαο θαη ηα 

security θαη 6) πεξί ώξα 21:00, κε ηελ επίηεπμε ηνπ 2νπ ηέξκαηνο από ηε 

θηινμελνύκελε νκάδα, δηαθόζηνη (200) πεξίπνπ θίιαζινη ηεο  εγθαινπκέλεο  

εμήιζαλ από ηηο θεξθίδεο ησλ ζπξώλ 35 & 33 επηηέζεθαλ εληειώο αλαίηηα, 

ελαληίνλ ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκελσλ πνπ επξίζθνληαλ εμσηεξηθά ηεο 

ζύξαο 31 κε πέηξεο, ζίδεξα, θξνηίδεο, θσηνβνιίδεο, θαπλνγόλα θ.α. 

αληηθείκελα. Οη επηζέζεηο ζπλερίζηεθαλ κέρξη θαη ηελ 21:40 ώξα, ρξνληθό 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη επηηηζέκελνη θίιαζινη, εηζέξρνληαλ θαη 

εμέξρνληαλ από ηηο θεξθίδεο εληζρπόκελνη θαη από άιινπο θηιάζινπο. Καηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ ηξαπκαηίζηεθαλ δύν (2) αζηπλνκηθνί νη νπνίνη 

δηεθνκίζζεζαλ ζην 401 Γ..Ν. γηα ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ θαη 

απνρώξεζαλ. Πξνμελήζεθαλ θζνξέο ζε θηόζθη ηεο εηαηξείαο EVEREST θαη 

ζε θηόζθη κε είδε ηεο νκάδαο ηνπ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ. Τπέζηεζαλ θζνξέο 

έλαο  (1) αζύξκαηνο, (2) αζπίδεο, (1) κάζθα θαη έλα (1) γεκηζηήξα όπινπ. 

 Σα πεξηζηαηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ππό ηνλ αξηζκό 8 ζα 

κπνξνύζαλ λα ππαρζνύλ ζηελ πξνεθηεζείζα έλλνηα ησλ «εθηεηακέλσλ» 

επεηζνδίσλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ γεπέδνπ, αθνύ 

πιεξνύλ ηα πεξηζζόηεξα από ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο δηαθεθξηκέλεο 

κνξθήο επεηζνδίσλ, πιελ όκσο ε επηηξνπή δελ κπνξεί λα ηα αμηνινγήζεη σο  
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ηέηνηα θαη λα επηβάιεη θάπνηα από ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 6 εδ α. θαη 

γ, δνζέληνο όηη δελ έρεη αζθεζεί ζρεηηθή πεηζαξρηθή δίσμε  από ηνλ 

Πνδνζθαηξηθό Δηζαγγειέα ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. Δπνκέλσο 

πξέπεη απηά ηα πεξηζηαηηθά λα ειεγρζνύλ πεηζαξρηθά σο κεκνλσκέλα 

επεηζόδηα πνπ έγηλαλ ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ γεπέδνπ.      

Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ε εγθαινύκελε  ηέιεζε ηηο 

απνδηδόκελεο ζ’ απηήλ  πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαη πξέπεη λα ηεο 

επηβιεζνύλ : α) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ 

(3.000,00) επξώ γηα ηελ 1ε πξάμε, β) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ γηα ηελ 2ε πξάμε, γ) ε πεηζαξρηθή 

ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000,00) επξώ γηα ηελ 3ε πξάμε, δ) 

ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000,00) επξώ γηα ηελ 

4ε πξάμε, ε) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) 

επξώ γηα ηελ 5ε πξάμε θαη ζη) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ είθνζη 

πέληε ρηιηάδσλ (25.000,00) επξώ γηα ηελ 6ε πξάμε. 

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ηξηάληα ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ (34.000,00) επξώ. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.   

 



9η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 73/2012 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο απνδηδόκελεο ζ΄ απηήλ 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΑΔΚ α) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ γηα ηελ 1ε πξάμε, β) ηελ πεηζαξρηθή 

ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ γηα ηελ 2ε πξάμε, γ) 

ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000,00) επξώ γηα 

ηελ 3ε πξάμε, δ) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ πέληε ρηιηάδσλ 

(5.000,00) επξώ γηα ηελ 4ε πξάμε, ε) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 5ε πξάμε θαη ζη) ηελ πεηζαξρηθή 

ρξεκαηηθή πνηλή ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000,00) επξώ γηα ηελ 6ε 

πξάμε. 

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ηξηάληα ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ (34.000,00) επξώ. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 1 Μαξηίνπ 2012. 

  

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 


