
Αριθμός Απόθαζης 120/2011 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ    

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν 

ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Παλαγηώηε Παπαλόηε, Γηθεγόξν 

Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 10 Μαξηίνπ 2011 θαη ώξα 

13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζκ. πξσηνθ. 116/8-3-

2011 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΑΡΗ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 

επ., 15 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Βαζίιεην Κνληνβαδαηλίηε. 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ 2 πεξ. β i) ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ην άλακκα 

ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ θαη βεγγαιηθώλ ζηηο θεξθίδεο ή ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ 

γεπέδνπ, ρσξίο λα ξίπηνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή 

πνηλή ύςνπο από ρίιηα επξώ (1.000) έσο ηξείο ρηιηάδεο επξώ (3.000) εθόζνλ 

άλαςαλ έσο είθνζη (20) ηεκάρηα. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 α ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ θάζε νκάδα ζε 

θηιηθνύο ή επίζεκνπο αγώλεο ηεο, θαη γηα ξίςε αληηθεηκέλσλ ζηνλ αγσληζηηθό 

ρώξν ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ύςνπο από δύν ρηιηάδεο επξώ (2.000) έσο 

είθνζη ρηιηάδεο επξώ (20.000). 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 4 πεξ. α΄ , γ΄ 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) Υξεκαηηθή πνηλή 

ύςνπο είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000) έσο εθαηό ρηιηάδσλ επξώ (100.000), εάλ 

ηα επεηζόδηα έγηλαλ ζηνλ ελ γέλεη ρώξν ηνπ γεπέδνπ…….. γ) ηηο αλσηέξσ 

πεξηπηώζεηο α) θαη β) θαη αλάινγα κε ηελ βαξύηεηα ησλ επεηζνδίσλ, ην  
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δηθαηνδνηηθό όξγαλν ζσξεπηηθά κε ηελ ρξεκαηηθή πνηλή δύλαηαη λα επηβάιιεη 

θαη πνηλή δηεμαγσγήο ελόο (1) αγώλα ρσξίο ζεαηέο. 

Δμ άιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 3 εδ. γ΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, ζε 

πεξίπησζε δεκηνπξγίαο κεκνλσκέλσλ επεηζνδίσλ πξν, θαηά ηελ δηάξθεηα ή 

κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα, επηβάιινληαη νη αθόινπζεο πνηλέο: α)…… β)…….γ) 

ρξεκαηηθή πνηλή ύςνπο δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξώ (15.000) έσο εθαηό ρηιηάδσλ 

επξώ (100.000), εάλ ηα επεηζόδηα έγηλαλ κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν.  

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

αγώλα,  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 :  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ ΠΑΔ ΑΡΗ – ΠΑΔ ΗΡΑΚΛΗ ζηελ έδξα ηεο πξώηεο ζηηο 5-3-2011 

ζηα πιαίζηα ηεο 25εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE 

ΔΛΛΑΓΑ, 1) κε ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο άλαςαλ 

πέληε (5) ππξζνύο, 2) ζην 88΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο 

έξημαλ δύν (2) πιαζηηθά πνηήξηα θαη δύν (2) κπνπθάιηα λεξνύ εληόο ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη 3) κεηά ην πέξαο ηνπ αγώλα θαη πεξί ώξα 21:15 πεξί ηα 

(200) άηνκα, νπαδνί ηεο γεπεδνύρνπ νκάδαο από ηελ θεξθίδα 3, εηζήιζαλ εληόο 

ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη θηλήζεθαλ πξνο ηε θπζνύλα πνπ νδεγεί ζηα 

απνδπηήξηα. Αθνινύζσο, επηηέζεθαλ κε ηε ρξήζε ππξνζβεζηήξα θόλεσο, θαηά 

ηνπ πξνζσπηθνύ αζθαιείαο θαη ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ θαη επηρείξεζαλ λα 

εηζέιζνπλ εληόο ησλ απνδπηεξίσλ. Ο θύξηνο όγθνο απηώλ απσζήζεθε, πιελ 

όκσο πεξί ηα (20) άηνκα, εθκεηαιιεπόκελα ηε ζύγρπζε πνπ επηθξάηεζε 

ζηηγκηαία, θαηάθεξαλ λα εηζέιζνπλ εληόο ηεο θπζνύλαο θαη ηνπ δηαδξόκνπ πνπ 

νδεγεί ζηα απνδπηήξηα. Πέξαζαλ έκπξνζζελ ηνπ ρώξνπ ησλ απνδπηεξίσλ ηεο 

θηινμελνύκελεο νκάδαο ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ θαλέλα πξόβιεκα θαη 

ζπλερίδνληαο ηελ πνξεία ηνπο πξνέβεζαλ ζηε ζξαύζε ελόο παινπίλαθα 

εζσηεξηθήο ζύξα θαη εηζήιζαλ εληόο ησλ απνδπηεξίσλ ηεο ηνπηθήο νκάδαο.  
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Άκεζα κία (1) δηκνηξία Τ.ΜΔ.Σ, καδί κε ηνλ επηθεθαιήο  ησλ κέηξσλ 

αζηπλνκηθό δηεπζπληή, εηζήιζε εληόο ησλ απνδπηεξίσλ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα 

επέκβεη, δηόηη νη νπαδνί απνκαθξύλζεθαλ από παξάγνληεο ηεο νκάδαο θαη ην 

πξνζσπηθό αζθαιείαο ηνπ γεπέδνπ.         

Δπνκέλσο ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο απνδηδόκελεο ζ΄ απηήλ  πεηζαξρηθέο 

παξαβάζεηο θαη πξέπεη λα ηεο επηβιεζνύλ α) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 1ε πξάμε (άλακκα 5 ππξζώλ), β) ε 

πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 2
ε
 

πξάμε, (ξίςεηο αληηθεηκέλσλ) θαη γ) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ηξηάληα 

πέληε ρηιηάδσλ (35.000,00) επξώ θαη πνηλή δηεμαγσγήο ελόο (1) αγώλα ρσξίο 

ζεαηέο, θαηά πιεηνςεθία, γηα ηελ 3ε πξάμε (εθηεηακέλα επεηζόδηα ζηνλ ελ γέλεη 

ρώξν ηνπ γεπέδνπ).    

 Καηά ηελ άπνςε ελόο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο (θνο Π. Παπαλόηεο), ε ηξίηε 

πξάμε πνπ απνδίδεηαη ζηελ εγθαινπκέλε έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί πεηζαξρηθώο 

σο εμήο : Γηα κελ ηα επεηζόδηα πνπ έγηλαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα, πιεζίνλ ηεο 

εηζόδνπ ηεο θπζνύλαο πνπ νδεγεί ζηα απνδπηήξηα, κεηαμύ αθ’ ελόο ησλ 

θηιάζισλ ηεο εγθαινπκέλεο θαη αθ’ εηέξνπ ηνπ πξνζσπηθνύ αζθαιείαο θαη ησλ 

αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ, ε εγθαινπκέλε έπξεπε λα ειεγρζεί πεηζαξρηθώο γηα 

δεκηνπξγία κεκνλσκέλσλ επεηζνδίσλ, θαη’ άξζξν 15 παξ. 3 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Κ. 

ηεο Δ.Π.Ο., γηα δε ηα πεξηζηαηηθά πνπ έιαβαλ ρώξα εληόο ησλ απνδπηεξίσλ ηνπ 

γεπέδνπ, ε εγθαινπκέλε έπξεπε λα θξηζεί αηηκώξεηε  ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 

παξ. 6 εδ. α΄ ηνπ Π.Κ. 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»), δηόηη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ε απξεπήο ζπκπεξηθνξά ησλ είθνζη (20) πεξίπνπ θηιάζισλ, νη 

νπνίνη  θαηάθεξαλ λα εηζέιζνπλ ζην ρώξν ησλ απνδπηεξίσλ, ζηξεθόηαλ 

απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ θαηά ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηεο νκάδνο ηνπο, ηα  
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απνδπηήξηα ησλ νπνίσλ πξνζέγγηζαλ (όπσο επί ιέμεη αλαθέξεηαη ζην 

θαηεγνξεηήξην : «πέξαζαλ έκπξνζζελ ηνπ ρώξνπ ησλ απνδπηεξίσλ ηεο 

θηινμελνύκελεο νκάδαο ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ θαλέλα πξόβιεκα») θαη 

ηειηθώο απνκαθξύλζεθαλ από παξάγνληεο ηεο εγθαινπκέλεο θαη από ην 

πξνζσπηθό αζθαιείαο ηνπ γεπέδνπ, ρσξίο λα ρξεηαζηεί ε επέκβαζε ηεο 

αζηπλνκηθήο δύλακεο πνπ ζην κεηαμύ είρε θαηαθηάζεη, γηα πξνιεπηηθνύο 

ιόγνπο, ζηνλ ίδην ρώξν (απνδπηήξηα γεπέδνπ).     

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ηξηάληα εθηά ρηιηάδσλ 

(37.000,00) επξώ. (€ 35.000 + 1.000 + 1.000). 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.   

Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο απνδηδόκελεο ζ’ απηήλ πεηζαξρηθέο 

παξαβάζεηο. 

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΑΡΗ α) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν 

ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 1ε πξάμε, β) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή 

ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 2
ε
 πξάμε θαη γ) ηελ πεηζαξρηθή 

ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ (35.000,00) επξώ θαη ηελ πνηλή 

δηεμαγσγήο ελόο (1) αγώλα ρσξίο ζεαηέο, θαηά πιεηνςεθία, γηα ηελ 3ε πξάμε. 

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ηξηάληα εθηά ρηιηάδσλ 

(37.000,00) επξώ. 

          Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 

10 Μαξηίνπ 2011. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       


