
Αριθμός Απόθαζης 136/2011 

 

   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 ην γξακκαηέα ηπιηαλό Βαζηιεηάδε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011 θαη ώξα 

12:00 ύζηεξα από αλαβνιή (17-3-2011) γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζηελ ππ’ αξηζκ. πξσηνθ. 130/15-3-2011 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ 

ΗΡΑΚΛΗ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ., 5, 14, 15 θαη 17 ηνπ Π.Κ. ηεο 

ΔΠΟ. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Θενράξε Γξεγνξίνπ. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ζε πεξίπησζε πνπ από ηνπο 

ζεαηέο ηνπ αγώλα 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 ρίιηα (1.000) 

επξώ έσο ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ (4.000) ζε θάζε πεξίπησζε. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ 2 πεξ. β iv) 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 είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000) εθόζνλ ιόγσ ησλ ππξζώλ ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο βεγγαιηθώλ θαζπζηέξεζε νιηγόιεπηα ε έλαξμε ηνπ 

αγώλα ή δηεθόπε νιηγόιεπηα ε ζπλέρηζε ηνπ αγώλα. 
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ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 γ ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ξίςε εληόο ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ θαη βεγγαιηθώλ ηηκσξείηαη ζε  

αληηζηνηρία κε ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε (πεξ. β) 

αξηζκνύο ηεκαρίσλ, κε δηπιαζηαζκό ησλ αλαθεξόκελσλ ρξεκαηηθώλ πνηλώλ.  

ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2,  3,  4 δ΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ νη νκάδεο 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύνπλ ην θύξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη επζύλνληαη ζε πεξίπησζε δπζθήκηζήο ηνπ σο 

αληηθεηκεληθά ππαίηηεο. Γπζθήκηζε ηνπ πνδνζθαίξνπ είλαη θάζε πξάμε ή 

ελέξγεηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή, θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ κε ηελ νπνία 

δεκηνπξγείηαη ζην θίιαζιν θνηλό θαη ζηελ ελ γέλεη θνηλή γλώκε αίζζεκα 

απαμίσζεο θαη απνζηξνθήο πξνο ην πνδόζθαηξν, κε ζπλέπεηα ηελ άξλεζε, εθ 

κέξνπο ηνπ θνηλνύ, παξαθνινύζεζεο ησλ αγώλσλ πνδνζθαίξνπ θαη 

πξνζέιεπζεο ζηα γήπεδα. Πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πνπ δπζθεκνύλ ην άζιεκα ηνπ 

πνδνζθαίξνπ είλαη: α) …. β) …. γ)….. δ) Απξεπήο θαη αληηαζιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παξαθνινπζνύλησλ ηνλ πνδνζθαηξηθό αγώλα πξνζώπσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ.   

ηε πεξίπησζε απηή αλάινγα κε ηελ βαξύηεηα ηεο πξάμεο επηβάιιεηαη κηα 

από ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ αθνύ ην άξζξν 14 

ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ δελ πξνβιέπεη πνηληθέο θπξώζεηο. 

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). 

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 :  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ ΠΑΔ ΗΡΑΚΛΗ – ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ζηελ έδξα ηεο πξώηεο 

ζηηο 12-3-2011 ζηα πιαίζηα ηεο 26εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER  
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LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, 1) ζην 27΄ ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο 

εθθώλεζαλ ελ ρνξώ θαηά ηνπ δηαηηεηή ηνπ αγώλα ην πβξηζηηθό ζύλζεκα :  

«ΣΡΙΣΩΝΗ ΜΠΙΝΔ ΠΟΤΣΑΝΑ ΓΙΔ» κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο από ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ, 2) ζην 52΄ιεπηό ηνπ 

αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηε ζύξα 10 άλαςαλ ελλέα (9) ππξζνύο - 

θαπλνγόλα κε απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή απηνύ γηα έλα (1) ιεπηό 

δηόηη  από έληνλν θαπλό ε αηκόζθαηξα ήηαλ ζνιή θαη δεκηνπξγήζεθε έληνλε 

δπζθνξία ζηελ αλαπλνή ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη ησλ δηαηηεηώλ, 3) ζην 1΄, 23΄, 

36΄, 46΄θαη 81΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηε ζύξα 10 

άλαςαλ ζπλνιηθά ηξηάληα ηέζζεξηο (34) ππξζνύο-θαπλνγόλα θαη επηά (7) 

βεγγαιηθά, 4) ζην 36΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινο ηεο εγθαινπκέλεο έξημε έλα (1) 

ππξζό ζηνλ  πεξηβάιινληα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, 5) ζην 36΄ιεπηό ηνπ αγώλα 

κε ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ηεο νκάδαο ηνπ θίιαζινο ηεο εγθαινπκέλεο εηζήιζε 

ζηνλ πεξηβάιινληα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ γηα λα παλεγπξίζεη θαη 6) ζην 

77΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο έξημαλ δύν (2) πιαζηηθά 

θύπειια θαθέ θαη έλα (1) κηθξό κπνπθάιη λεξνύ πξνο πνδνζθαηξηζηή ηεο 

αληίπαιεο νκάδαο όπνπ εθηεινύζε θόξλεξ.  

Δπνκέλσο ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο απνδηδόκελεο ζ΄ απηήλ  πεηζαξρηθέο 

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

ρηιίσλ (1.000,00) επξώ γηα ηελ 1ε πξάμε (πβξηζηηθό ζύλζεκα), β) ε πεηζαξρηθή 

ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν είθνζη ρηιηάδσλ (20.000,00) επξώ γηα ηηο 2
ε
 θαη 3

ε
 

πξάμεηο, ηηο νπνίεο ζεσξεί σο κία θαη’ εμαθνινύζεζε (ξίςεηο ππξζώλ – 

νιηγόιεπηε δηαθνπή ηνπ αγώλα), γ) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν 

ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 4
ε
 πξάμε (ξίςε ππξζνύ), δ) ε πεηζαξρηθή 

πνηλή ηεο επίπιεμεο γηα ηελ  5
ε
 πξάμε (είζνδνο θηιάζινπ γηα λα παλεγπξίζεη) 

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

6
ε
 πξάμε (ξίςεηο αληηθεηκέλσλ).  
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Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη δύν ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ (22.500,00) επξώ. (€ 20.000 + 500 + 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 ΗΡΑΚΛΗ α) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

ρηιίσλ (1.000,00) επξώ γηα ηελ 1ε πξάμε β) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή 

ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000,00) επξώ γηα ηηο 2ε θαη 3ε πξάμεηο, γ) ηελ 

πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 4ε 

πξάμε, δ) ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο γηα ηελ 5ε πξάμε θαη ε) ηελ 

πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 6ε 

πξάμε.  

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη δύν ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ (22.500,00) επξώ.   

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο, 

ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

  

     


