
Αριθμός Απόθαζης 94/2011 

 

   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 ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη 

ώξα 12:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζκ. πξσηνθ. 

89/22-2-2011 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ, ηνπ 

Μαζέξ Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗ θαη ηνπ Γελ. Αξρεγνύ απηήο Σ. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ  γηα 

παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ., 11, 15 θαη 17 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

Οη εγθαινύκελνη εθπξνζσπήζεθαλ από ηνπο πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο 

ηνπο Ισάλλε Βνύιηζε θαη Θεόδσξν Γηαλλίθν. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 4 εδ. δ΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, ζε πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο εθηεηακέλσλ επεηζνδίσλ πξν, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηελ ιήμε 

ηνπ αγώλα, επηβάιινληαη νη αθόινπζεο πνηλέο: α) …….. δ) ρξεκαηηθή πνηλή 

ύςνπο εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξώ (70.000) έσο δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ 

επξώ (250.000) θαη πνηλή δηεμαγσγήο ελόο (1) αγώλα ρσξίο ζεαηέο, εάλ ηα 

επεηζόδηα έγηλαλ κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 

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 αγσληζηηθό ρώξν πνπ δηαπξάηηεη ηα αδηθήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α, β, γ, δ, ε, ζη, δ, ε, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10  
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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). 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 5 A. εδ. α, β, γ ,́ πεξ. i,  ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, 

ζε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο επξείαο θιίκαθαο επεηζνδίσλ ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ 

γεπέδνπ εθ’ όζνλ: α) ε θαηαζηνιή ηνπο απαηηεί επηρεηξεζηαθά κέηξα ηεο 

αζηπλνκίαο πέξαλ ησλ ήδε ιεθζέλησλ θαη αλαθνηλσζέλησλ ζηελ Π.Α.Δ. θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ ζπζθέςεσλ αζθαιείαο, ζπλήζσλ αζηπλνκηθώλ κέηξσλ, θαη β) 

ππήξμε ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε, ή γ) πξνθύπηνπλ εθηεηακέλεο θζνξέο μέλεο 

πεξηνπζίαο, επηβάιινληαη νη αθόινπζεο πνηλέο: i) Υξεκαηηθή πνηλή από 

εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο επξώ (75.000) έσο εθαηόλ πελήληα ρηιηάδεο επξώ 

(150.000) θαη από κία (1) έσο δύν (2) αγώλεο ρσξίο ζεαηέο. ε πεξίπησζε όπνπ 

ιόγσ ησλ επεηζνδίσλ ν αγώλαο δελ αξρίδεη ή δελ νινθιεξώλεηαη, απώιεηα ηνπ 

αγώλα γηα ηελ ή ηηο ππαίηηεο νκάδα/εο.    

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

ηηο ππ’ αξηζ. πξση. 6959/2011 θαη 6961/2011 πεηζαξρηθέο δηώμεηο ηνπ 

πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα,  ηελ 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 19-2-2011, ζην 

πιαίζην ηεο 23εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE 

ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην γήπεδν «Γ. Καξατζθάθεο» ν πνδνζθαηξηθόο αγώλαο 

κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ – ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ. Πξηλ 

από ηελ έλαξμε  ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο άλαςαλ εθαηόλ είθνζη 

(120) ππξζνύο, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξηζηεί αηζζεηά ε νξαηόηεηα από ηνπο 

θαπλνύο θαη λα θαζπζηεξήζεη θαηά νθηώ (8΄) ιεπηά ε έλαξμε απηνύ. Με ηελ 

έλαξμε ηνπ αγώλα θαη ζηα ιεπηά :  7 ,́ 20 ,́ 46 ,́ 76΄θαη 81΄, θίιαζινη ηεο  
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εγθαινπκέλεο έξημαλ ζπλνιηθά επηά (7) θξνηίδεο, δεθαηξείο (13) ππξζνύο θαη 

δύν (2) θσηνβνιίδεο εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαζώο θαη ζηνλ 

πεξηβάιινληα απηνύ ρώξν, κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο 

από ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ. ην 20΄ ιεπηό, θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο 

άλαςαλ πελήληα (50) ππξζνύο, κε απνηέιεζκα ηελ ηξίιεπηε (3΄) θαζπζηέξεζε 

επαλελάξμεσο ηνπ αγώλα ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο νξαηόηεηαο από ηνπο 

θαπλνύο. Πεξαηηέξσ ζηα ιεπηά : 26΄, 35΄θαη 91΄ ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο 

εγθαινπκέλεο άλαςαλ ζπλνιηθά ηξηάληα ελλέα (39) ππξζνύο, ελώ ζηα ιεπηά :   

34 ,́ 50΄θαη 60΄ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο έθαλαλ ρξήζε ιέηδεξ 

παξεκπνδίδνληαο ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, κε απνηέιεζκα   λα γίλνπλ 

νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο από ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ.  

Δμάιινπ,  ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα, επηαθόζηνη κε νθηαθόζηνη 

(700-800) θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο, αθνύ ππεξπήδεζαλ ηα θηγθιηδώκαηα 

ησλ θεξθίδσλ, κπήθαλ κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. Δμ απηώλ εθαηό θαη εθαηόλ 

πελήληα (100-150) άηνκα θαηεπζύλζεθαλ πξνο ην κέξνο ηεο πηπζζόκελεο 

ζήξαγγαο (θπζνύλα) πνπ νδεγεί ζηα απνδπηήξηα ηνπ γεπέδνπ θαη 

πξνπειάθηζαλ, εθηόο απηήο, έμη κε επηά (6-7) πνδνζθαηξηζηέο ηεο νκάδαο ηνπ  

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ. Μάιηζηα επηηέζεθαλ ζε δύν κε ηξεηο (2-3) από απηνύο 

ρεηξνδηθώληαο ζε βάξνο ηνπο. Μεηαμύ αηώλ ήηαλ θαη ν πνδνζθαηξηζηήο ΙΔ, ν 

νπνίνο δέρζεθε επίζεζε από δύν (2) άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα έθεξε  γηιέθν 

ησλ SECURIY. Γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ επεηζνδίσλ απηώλ επηζηξαηεύζεθαλ 

αζηπλνκηθέο δπλάκεηο ησλ ΜΑΣ ε νπνία απώζεζε ηνπο ελ ιόγσ θηιάζινπο θαη 

απέηξεςε ηελ είζνδό ηνπο ζηα απνδπηήξηα.  

Σα παξαπάλσ πεξηγξαθέληα ζπκβάληα, ηα νπνία έιαβαλ ρώξα πξηλ από 

ηελ έλαξμε, θαηά δηάξθεηα θαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ παξαπάλσ 

πνδνζθαηξηθνύ αγώλα, πξέπεη θαηά ηελ άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Δπηηξνπήο, 

λα ραξαθηεξηζηνύλ εληαία σο κία πεηζαξρηθή παξάβαζε ηειεζζείζα θαη’ 

εμαθνινύζεζε, σο εθηεηακέλα επεηζόδηα πνπ έγηλαλ κέζα ζηνλ αγσληζηηθό  
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ρώξν (άξζξν 15 παξ. 4 πεξ. δ ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.), ελόο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πξνέδξνπ απηήο Υαξίιανπ Κινπθίλα, έρνληνο ηελ άπνςε 

όηη έπξεπε λα ραξαθηεξηζηνύλ θαη λα ηηκσξεζνύλ σο επεηζόδηα επξείαο 

θιίκαθαο θαη’ άξζξν 15 παξ. 5 Α i.  ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο θαη λα επηβιεζεί ε 

πεηζαξρηθή πνηλή δηεμαγσγήο δύν (2) αγώλσλ ρσξίο ζεαηέο θαη ρξεκαηηθή πνηλή 

εθαηόλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (140.000,00) επξώ.    

Δπηπιένλ απνδείρζεθε όηη ζην 92΄ ιεπηό  απνκαθξύλζεθε από ηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν ν καζέξ ηεο εγθαινπκέλεο, Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗ, δηόηη εηζήιζε 

εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ παλεγπξίδνληαο κε άζεκλε ρεηξνλνκία 

πξνηάζζνληαο ηα κεζαία δάθηπια ησλ ρεξηώλ ηνπ θαη εμπβξίδνληαο κε ηνλ 

ηξόπν απηόλ έξγσ ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο αληίπαιεο νκάδαο, ελώ ν Σ. 

ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ, ηπγράλσλ αμησκαηνύρνο θαη δε γεληθόο αξρεγόο ηεο 

εγθαινπκέλεο «ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ» θαη παξεπξηζθόκελνο σο εθπξόζσπόο 

ηεο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ηνπ γεπέδνπ Καξατζθάθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αγώλα ηεο εγθαινπκέλεο κε ηελ νκάδα ηεο «ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ», αθελόο 

κελ, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα εμύβξηδε κε δηάθνξεο θξάζεηο ηνλ 

πνδνζθαηξηζηή ηεο «ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ» σηήξε Νίλε θαη κεηά ηελ 

επίηεπμε ηνπ δεπηέξνπ ηέξκαηνο ηεο νκάδαο ηνπ απνπεηξάζεθε λα 

βηαηνπξαγήζεη θαηά ηνπ πνδνζθαηξηζηή ηεο ΠΑΔ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ» 

εκπαζηηάλ Λέην, ζηνλ νπνίν επηηέζεθε θαη ηνλ έζπξε από ηε θαλέια, κε 

απνηέιεζκα λα δηαηάμεη ν δηαηηεηήο ηνπ αγώλα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ από ηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν, πιελ όκσο, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο ζπζηάζεηο ηνπ δηαηηεηή 

δελ απνκαθξύλζεθε. Δπηπξνζζέησο δε, ηελ ίδηα πβξηζηηθή θαη απεηιεηηθή 

(αλάξκνζηε – αληηαζιεηηθή) ζπκπεξηθνξά επέδεημε ν ελ ιόγσ εγθαινύκελνο,  

θαη πξνο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ θαηά ηελ 

απνρώξεζή ηνπο κε πνύικαλ από ην γήπεδν.  

Οη παξαπάλσ πξάμεηο ησλ δύν εγθαινπκέλσλ, νη νπνίνη ήηαλ 

αμησκαηνύρνη ηεο ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ κε δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηνλ  
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αγσληζηηθό ρώξν πξέπεη λα ειεγρζνύλ πεηζαξρηθά θαη’ άξζξν 11 παξ. 2 ηνπ 

Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. ελώ θαη ε εγθαινπκέλε ΠΑΔ πξέπεη λα ηηκσξεζεί σο 

ζπλππεύζπλε θαηά ηε παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.   

Δπνκέλσο πξέπεη λα επηβιεζνύλ Ι) ζηελ εγθαινπκέλε ΠΑΔ νη αθόινπζεο 

πεηζαξρηθέο πνηλέο  : α) γηα εθηεηακέλα επεηζόδηα πνπ έγηλαλ κέζα ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν ρξεκαηηθή πνηλή εθαηόλ είθνζη ρηιηάδσλ (120. 000,00) επξώ 

θαη δηεμαγσγή ελόο (1) αγώλα ρσξίο ζεαηέο, β) γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ 

εγθαινύκελνπ Π. Μαξηλάθε (καζέξ) ρξεκαηηθή πνηλή δεθαπέληε ρηιηάδσλ 

(15.000,00) επξώ θαη γ) γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ γ  ́ εγθαινπκέλνπ Σ. 

Μεηξόπνπινπ  ρξεκαηηθή πνηλή δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξώ, ΙΙ) ζηνλ 

β  ́ εγθαινύκελν Π. Μαξηλάθε ηελ απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο 

ρώξνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) κελώλ θαη ηελ ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξώ, ΙΙΙ) ζηνλ γ΄ εγθαινύκελν Σ. Μεηξόπνπιν 

ηελ απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν 

(2) κελώλ θαη ηελ ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξώ.  

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή γηα ηελ εγθαινπκέλε 

ΠΑΔ ην ζπλνιηθό πνζό ησλ εθαηόλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (140.000,00) επξώ 

(120.000+10.000+10,000). 

                     

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξόληεο ηνπο εγθαινπκέλνπο.  

Γέρεηαη όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο απνδηδόκελεο ζ΄ απηνύο  

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαηά ηα ζην ζθεπηηθό εηδηθόηεξα αλαθεξόκελα. 

Δπηβάιιεη  Ι) ζηελ εγθαινπκέλε ΠΑΔ ηελ ρξεκαηηθή πνηλή ησλ εθαηόλ 

ζαξάληα ρηιηάδσλ (140.000,00) επξώ θαη ηε δηεμαγσγή ελόο (1) αγώλα ρσξίο 

ζεαηέο θαηά πιεηνςεθία, ΙΙ) ζηνλ β΄ εγθαινύκελν Π. Μαξηλάθε  (καζέξ) ηελ 

απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο  γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2)  
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κελώλ θαη ηελ ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξώ, ΙΙΙ) 

ζηνλ γ΄ εγθαινύκελν Σ. Μεηξόπνπιν ηελ απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο 

αγσληζηηθνύο ρώξνπο  γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) κελώλ θαη ηελ ρξεκαηηθή 

πνηλή ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξώ,  

          Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 

24 Φεβξνπαξίνπ 2011. 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       


