
Αριθμός Απόθαζης 212/2012 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

 

Απνηεινύκελε από ηνλ Χαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο 

ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Παλαγηώηε Παπαλόηε, 

Γηθεγόξν Αζελώλ, σο κέιε θαη από ην γξακκαηέα ηπιηαλό Βαζηιεηάδε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 20 επηεκβξίνπ 2012 θαη 

ώξα 13:00 ύζηεξα από αλαβνιή (6-9-2012) γηα λα δηθάζεη επί ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. πξσηνθ. 241/4-9-2012 θιήζε πξνο απνινγία 

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

ηεο ΔΠΟ. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Αρηιιέα Μαπξνκάηε. 

 

    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  
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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.»  

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

αγώλα, ηελ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο 

θαη ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  

ζηηο 3-9-2012 θαη ώξα 20:30, ζηα πιαίζην ηεο 2εο αγσληζηηθήο ηνπ 

Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην Γεκνηηθό γήπεδν 

Πεξηζηεξίνπ, ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ 

ΑΣΡΟΜΗΣΟ ΑΘΗΝΩΝ  - ΠΑΔ ΠΑΟΚ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο 

από ηηο δύν δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ. ην 2΄ ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινο ηεο 

εγθαινπκέλεο έξημε κία (1) θξνηίδα ζηνλ πεξηβάιινληα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ 

(ηαξηάλ) θαη ζην 16΄ θαη 79΄ ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από 

ηε ζύξα 4 έξημαλ έλα (1) κπνπθάιη λεξνύ θαη ηέζζεξα (4) θαζίζκαηα ζηνλ 

πεξηβάιινληα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ (ηαξηάλ).  

Γηα ηνλ παξαπάλσ πνδνζθαηξηθό αγώλα ε γεπεδνύρνο ΠΑΔ, θαίηνη  

ππνβιήζεθε πξνο απηήλ ζρεηηθό αίηεκα από ηελ θηινμελνύκελε θαη ήδε 

εγθαινύκελε  ΠΑΔ, δελ ρνξήγεζε εηζηηήξηα ζηελ ηειεπηαία, πξνθεηκέλνπ απηή 

λα ηα δηαζέζεη ζηνπο νξγαλσκέλνπο θηιάζινπο ηεο (βι. πξννίκην ηεο ππ’ αξηζ. 

πξση. 1003/2/65/3-ε΄/29-9-2012 απόθαζεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεύζπλζεο 

Αζηπλνκίαο Γπηηθήο Αηηηθήο ππό ην αιθαβεηηθό γξάκκα «ε», θαζώο επίζεο θαη 

ηελ  πξνζθνκηζζείζα από ηελ εγθαινπκέλε, ππ’ αξηζ. πξση. 340/20-9-2012 

επηζηνιή ηεο γεπεδνύρνπ ΠΑΔ).  Δμάιινπ, ζηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή ηεο  

δηνξγαλώηξηαο αξρήο (Super League)  γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πνδνζθαηξηθό 

αγώλα, νπδεκία αλαθνξά γίλεηαη πεξί ζπγθεληξώζεσο ηθαλνύ αξηζκνύ 

θηιάζισλ ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο θαη πεξί απνθάζεσο ηνπ επηθεθαιήο ηεο 

αζηπλνκηθήο δύλακεο γηα ηνπνζέηεζή ηνπο ζε δηαθξηηό ηκήκα ησλ θεξθίδσλ 

ηνπ γεπέδνπ.  
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Με βάζε ινηπόλ ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ εθηέζεθαλ ήδε ζηε κείδνλα 

ζθέςε ηεο παξνύζαο, εθόζνλ ε εγθαινύκελε ΠΑΔ, σο θηινμελνύκελε, δελ είρε 

ιάβεη θαη δελ είρε δηαζέζεη ζηνπο θηιάζινπο ηεο εηζηηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

πεηζαξρηθώο ειεγθηέα θαη λα θέξεη ηελ αληηθεηκεληθή επζύλε γηα ηελ απξεπή 

ζπκπεξηθνξά απηώλ, ζα 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 ηεο δηνξγαλώηξηαο αξρήο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα. 

Όκσο θακία από ηηο δύν απηέο πξνϋπνζέζεηο δελ ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ θαη 

έηζη πξέπεη λα γίλεη δεθηόο ν ππνβιεζείο από ηελ εγθαινύκελε ΠΑΔ απηνηειήο 

ηζρπξηζκόο θαη  λα θξηζεί απηή  αηηκώξεηε γηα ηηο παξαπάλσ πξάμεηο πνπ ηεο 

απνδόζεθαλ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.      

Κξίλεη ηελ εγθαινπκέλε ΠΑΔ αηηκώξεηε.  

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο 

ζηηο 20 επηεκβξίνπ 2012. 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       

 


