
Αριθμός Απόθαζης 112/2013 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

   

Απνηεινύκελε από ηνλ Χαξίιαν Κινπθίλα η. Δθέηε, 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 4 Απξηιίνπ 2013 θαη 

ώξα 13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ : α) ζηελ ππ’ αξηζ. πξση. 

142/2-4-2013 θιήζε πξνο απνινγία ηνπ Πξόεδξνπ ηεο επηηξνπήο απηήο 

θαηά ηεο ΠΑΔ ΑΡΗ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ. 15 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ 

θαη β) ηεο ππ’ αξηζ. 11698/3-4-2013 Πεηζαξρηθήο Γίσμεο ηνπ 

Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο. θαηά ηεο ίδηαο σο άλσ ΠΑΔ γηα 

πξάμεηο  πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηηκσξνύληαη πεηζαξρηθώο από ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 5, 14 παξ. 1 θαη 2 θαη 26 παξ. 1,2,3, θαη 4  ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Βαζίιεην Κνληνβαδαηλίηε. 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 
 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 εδ. α΄ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, 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 ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ. 
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Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 3 εδ. α΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ε 

ξίςε πάζεο θύζεσο αληηθεηκέλνπ ζηνλ θπξίσο ρώξν ηνπ γεπέδνπ ή από κηα 

θεξθίδα ζε άιιε, ηδηαίηεξα ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ, θξνηίδσλ, βεγγαιηθώλ, 

ππξνηερλεκάησλ θαη νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη εύθιεθηνπ πιηθνύ, επηθέξεη εάλ 

δελ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα εθ κέξνπο ηνπ 

δηαηηεηή, ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) επξώ. 

Η ελ ιόγσ δηάηαμε ζην βαζκό πνπ δελ ζεζπίδεη 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  πξνβιέπεη, αλεμαξηήησο ηεο βαξύηεηαο ηεο 

πεηζαξρηθήο παξαβάζεσο, ηελ επηβνιή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνύ σο 

ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη κάιηζηα αξθεηά πςεινύ 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 ηεο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο αλειαζηηθήο ρξεκαηηθήο  

πνηλήο, πνπ είλαη βαξύηαηε θαη εμνλησηηθή γηα ηελ πεηζαξρηθώο ειεγρόκελε 

ΠΑΔ, λα επηβάιεη κία άιιε κηθξόηεξε ρξεκαηηθή πνηλή, ε νπνία, θαηά ηελ  
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θξίζε ηεο, είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή θαη αλάινγε κε ηελ απαμία ηεο 

πεηζαξρηθήο παξαβάζεσο. 

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

ηνπ αγώλα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο θαη ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 30-3-2013 θαη ώξα 

17:15, ζηα πιαίζην ηεο 27
εο 

 αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER 

LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην γήπεδν «ΚΛΔΑΝΘΗ ΒΙΚΔΛΙΓΗ» 

ηεο πόιεο ηεο ΘΔ/ΝΙΚΗ, ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ 

ΠΑΔ ΑΡΗ - ΠΑΔ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο 

από ηηο δύν δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ. Πξν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιόγσ 

αγώλα ζπλέβεζαλ ηα εμήο πεηζαξρηθώο αμηόινγα πεξηζηαηηθά : 1) ζην 

58΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινο ηεο εγθαινπκέλεο από ηε ζύξα 3 άλαςε έλαλ 

(1) ππξζό, 2) ζην 58΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινο ηεο εγθαινπκέλεο από ηε 

ζύξα 3 έξημε κία (1) θξνηίδα θαη 3) ζην 36΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο 

εγθαινπκέλεο από ηε ζύξα 7 έξημαλ δύν-ηξία (2-3) κηθξναληηθείκελα ζηνλ 

πεξηβάιινληα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ πίζσ από ηνλ πάγθν ηεο 

θηινμελνύκελεο νκάδαο κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ ζπζηάζεηο από ηα 

κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ. 

Πεξαηηέξσ ζύκθσλα κε ηελ πην πάλσ αλαθεξόκελε Πεηζαξρηθή 

Γίσμε ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο., ηελ 30ε Μαξηίνπ 2013 

ζην γήπεδν «ΚΛΔΑΝΘΗ ΒΙΚΔΛΙΓΗ» ζηε Θεζζαινλίθε, δηεμήρζε ν 

πνδνζθαηξηθόο αγώλαο ηεο 27εο αγσληζηηθήο γηα ην Πξσηάζιεκα ηεο Super 

League ΔΛΛΑΓΑ, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ηεο ΠΑΔ ΑΡΗ (δησθνκέλεο), σο 

γεπεδνύρνπ θαη ηεο ΠΑΔ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ, σο θηινμελνπκέλεο.  
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Σελ επνκέλε ηνπ αγώλα (31-3-2013), ε ΠΑΔ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 

εμέδσζε αλαθνίλσζε (δεκνζηεπζείζα ζε όιεο ζρεδόλ ηηο αζιεηηθέο θαη 

πνιηηηθέο εθεκεξίδεο) κε ηελ νπνία θαηαγγέιιεη ηελ απαξάδεθηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ επέδεημε κεξίδα ππαιιήισλ θαη νπαδώλ ηεο δησθνκέλεο 

ΠΑΔ, θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ αλσηέξσ αγώλα, εηο βάξνο ηνπ Πξνέδξνπ, 

ηνπ κεγαινκεηόρνπ, ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη ησλ πξνπνλεηώλ ηεο νκάδαο 

εο. πγθεθξηκέλα, ε ΠΑΔ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ, κεηαμύ άιισλ, θαηαγγέιιεη: «-

Σελ θξαζηηθή επίζεζε πνπ δερόηαλ από ηελ αξρή ηνπ αγώλα ν Πξόεδξνο 

θαη ν κεγαινκέηνρνο ηεο νκάδαο καο πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηελ 

αλακέηξεζε κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ από booth πνπ βξηζθόηαλ ζην ρώξν 

ησλ επηζήκσλ. – Σνλ μπινδαξκό πνπ δέρηεθε ν θππειινύρνο Δπξώπεο ηνπ 

2004, πνδνζθαηξηζηήο αλαγλσξηζκέλεο αμίαο πνπ είρε ηηκήζεη ηελ θαλέια 

κε ην εζλόζεκν θαη πνδνζθαηξηζηήο ηεο νκάδαο καο, Γεκήηξεο 

Παπαδόπνπινο, από «κεζπζκέλνπο» κπξάβνπο – ππαιιήινπο κεηά ηελ ιήμε 

ηνπ αγώλα θαηά ηελ είζνδν ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζηα απνδπηήξηα. Σα 

πηζώπιαηα ρηππήκαηα είραλ σο απνηέιεζκα ν πνδνζθαηξηζηήο καο λα κελ 

πξνπνλεζεί ζήκεξα κε ηνπο ππόινηπνπο ζπκπαίρηεο ηνπ. – Σηο θξαζηηθέο 

επηζέζεηο πνπ δέρηεθαλ ζην εκίρξνλν θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα νη 

πξνπνλεηέο θαη πνδνζθαηξηζηέο καο από δηάθνξνπο «πεξίεξγνπο» πνπ 

βξηζθόηαλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν αιιά θαη ζην ρώξν ησλ απνδπηεξίσλ καο. 

– Σηο ζπλζήθεο ηόζν κέζα όζν θαη έμσ από ην γήπεδν πνπ αλάγθαζαλ ηελ 

Γηνίθεζε ηεο νκάδαο καο λα αλαρσξήζεη δύν (2) ώξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ 

αγώλα, θιεηζκέλε ζε booth  παξαθνινπζώληαο ηηο εμειίμεηο. - ¨Όηη ν 

πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο καο, Παύινο Γεξκηηδάθεο, ζπλνδεύηεθε από  
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δηκνηξία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην ρώξν όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ζπλέληεπμε ηύπνπ γηα λα παξαρσξήζεη ηελ θαζηεξσκέλε ζπλέληεπμε κεηά 

ηε ιήμε ηνπ αγώλα». Δμάιινπ, ν πνδνζθαηξηζηήο ηεο ΠΑΔ 

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ Γεκήηξεο Παπαδόπνπινο, ζηα απνδπηήξηα είπε ζηνπο 

ζπκπαίθηεο ηνπ όηη ηνλ θηύπεζαλ, δερζείο επίζεζε «πηζώπιαηα» από 

αλζξώπνπο κε δηαπηζηεύζεηο, ελώ ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρώξεζε ζην 

δηαδίθηπν ηελ ίδηα κέξα (31-3-2013), γηα ην ηη αθξηβώο ζπλέβε, πσο ηνλ 

θηύπεζαλ, δήισζε : «ην εκίρξνλν καο επηηέζεθαλ δύν – ηξεηο θαη ζην 

ηέινο ηνπ αγώλα κόιηο βγήθακε από ηε θπζνύλα ήξζε έλαο θαη κνπ 

επηηέζεθε από πίζσ. Καη θξαζηηθά, αιιά κνπ έξημε θαη κηα γνλαηηά ζην 

κεξό. Καη ζήκεξα δελ πξνπνλήζεθα θηόιαο….». Σέινο, ν Πξόεδξνο ηεο 

ΠΑΔ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ Γεκήηξεο Σδειέπεο κε δειώζεηο ηνπ ζηηο 1-4-2013 

ζην Αζιεηηθό Metropolis αλέθεξε κεηαμύ άιισλ : «Γερζήθακε θξαζηηθέο 

επηζέζεηο ζηα κπνύζ….. Μαο έιεγαλ πνιύ άζρεκεο εθθξάζεηο, όπσο ζα 

θύγνπκε λεθξνί από δσ θαη άιια ηέηνηα….. Όκσο απηά πνπ ζπλέβεζαλ 

είλαη δπζάξεζηα κε απνθνξύθσκα ηελ θισηζηά πνπ δέρζεθε ν Γ. 

Παπαδόπνπινο. Σνπ έκεηλε κώισπαο θαη ρζεο (31-3-2012) δελ 

πξνπνλήζεθε….» 

Ωο πξνο ην πεξηζηαηηθό απηό ε επηηξνπή δηαηεξεί ζνβαξέο 

ακθηβνιίεο γηα ην αλ θαη θαηά πόζν έιαβε ρώξα έηζη όπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ ππό θξίζε Πεηζαξρηθή Γίσμε. Οη ακθηβνιίεο απηέο πξνθύπηνπλ θαη 

εληζρύνληαη από ηα εμήο ζηνηρεία : Σόζν ην Φύιιν Αγώλα, ε έθζεζε ηνπ 

Παξαηεξεηή, πνιιώ δε κάιινλ ε έθζεζε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο νπδέλ 

αλαθέξνπλ γηα ην ππό απνδεηθηηθή δηεξεύλεζε πεξηζηαηηθό. 
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Δμ άιινπ ε θαηαγγέιινπζα ΠΑΔ δελ πξνέβε ζε θαηαγγειία ζηα 

αξκόδηα Πεηζαξρηθά Όξγαλα ηνπ Πνδνζθαίξνπ αιιά αληίζεηα θαηέθπγε ζε 

θαηαγγειία πνπ δεκνζηεύηεθε ζηηο εθεκεξίδεο ρσξίο λα πξνζθνκίζεη 

θαλέλα απνδεηθηηθό ζηνηρείν. 

Καηόπηλ ηνύησλ ε Δπηηξνπή θξίλεη όηη ε εγθαινπκέλε ΠΑΔ πξέπεη λα 

απαιιαρζεί ηεο πεηζαξρηθήο θαηεγνξίαο πνπ ηεο απνδόζεθε δπλάκεη ηεο  

ππ’ αξηζ. πξση. 11698/3-4-2013 Πεηζαξρηθήο Γίσμεο ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ 

Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο. Καηά ηα ινηπά πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ε 

εγθαινύκελε  ηέιεζε ηηο ινηπέο απνδηδόκελεο ζ’ απηήλ  πεηζαξρηθέο 

παξαβάζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ πεηζαξρηθή δίσμε πνπ αζθήζεθε 

από ηνλ Πξόεδξν ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο θαη  λα ηεο επηβιεζνύλ νη εμήο 

πεηζαξρηθέο πνηλέο : α) ρξεκαηηθή πνηλή δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα 

ηελ 1
ε
 πξάμε θαη β) ρξεκαηηθή πνηλή ρηιίσλ (1.000,00) επξώ γηα ηηο 2

ε
 θαη 

3
ε
 πξάμεηο ηελ νπνία ζεσξεί σο κία θαη’ εμαθνινύζεζε. 

Καηόπηλ απηνύ πξέπεη λα θαζνξηζηεί  ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή 

πνηλή δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500,00) επξώ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.   

Απαιιάζζεη ηελ εγθαινπκέλε από ηελ 4ε απνδηδόκελε ζ’ απηήλ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε. (Γίσμε Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα). 

Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο ινηπέο απνδηδόκελεο ζ΄ απηήλ 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο.  
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Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΑΡΗ α) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 1ε πξάμε θαη  β) ηελ πεηζαξρηθή 

ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ρηιίσλ (1.000,00) επξώ γηα ηηο 2ε θαη 3ε πξάμεηο.  

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή δύν ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ (2.500,00) επξώ. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 4 Απξηιίνπ 2013. 

  

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

 


