
Αριθμός Απόθαζης 284/2012 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

   

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη 

ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε θαη Γεώξγην ηεθαλάθε - Δηζεγεηή, 

Γηθεγόξν Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2012 

θαη ώξα 12:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ : α) ζηελ ππ’ αξηζ. 

πξση. 336/13-11-2012 θιήζε πξνο απνινγία ηνπ Πξόεδξνπ ηεο επηηξνπήο 

απηήο θαηά ηεο ΠΑΔ ΑΔΚ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ., 5, 14 θαη 15 ηνπ 

Π.Κ. ηεο ΔΠΟ θαη β) ηεο ππ’ αξηζ. 37424/14-11-2012 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 1,2 ζηνηρ. β΄-γ΄, 3 παξ. 5, 14 θαη 15 παξ. 6 εδαθ. α) θαη γ) ηνπ 

Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Θενράξε Γξεγνξίνπ. 

    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. 

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  
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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 παξνύζα επηηξνπή 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 

θξίζε ηεο, είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή θαη αλάινγε κε ηελ απαμία ηεο 

πεηζαξρηθήο παξαβάζεσο. 
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Δμάιινπ, από ην ζπλδπαζκό ησλ άξζξσλ 15 εδ α΄, ππό ηνλ ηίηιν : 

«Γεληθή αξρή», ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ θαη 1 ηνπ Κ.Α.Π. πξνθύπηεη όηη νη πνηλέο 

ηνπ σο άλσ άξζξνπ 15  επηβάιινληαη ζε  βάξνο κίαο νκάδαο κε βάζε  ηηο 

αλαθνξέο θαη ηηο πεξηγξαθέο ησλ αμησκαηνύρσλ  ηνπ αγώλα, όπσο νη 

αμησκαηνύρνη απηνί πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβώο θαη εμαληιεηηθώο ζηνλ 

ζρεηηθό νξηζκό πνπ πεξηέρεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ  Κ.Α.Π., δειαδή κε βάζε 

ηηο εθζέζεηο – αλαθνξέο ηνπ δηαηηεηή, ησλ βνεζώλ δηαηηεηή, ηνπ ηέηαξηνπ 

δηαηηεηή, ηνπ παξαηεξεηή ηνπ αγώλα, ηνπ παξαηεξεηή ηεο δηαηηεζίαο, ηνπ 

πξνζώπνπ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ αζθάιεηα θαη ηέινο 

νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζώπνπ πνπ δηνξίδεηαη από ηελ Δ.Π.Ο. ή έλσζε – 

κέινο ηεο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη νξηζκέλεο επζύλεο ζε ζρέζε κε έλαλ 

αγώλα. Πεξαηηέξσ ζην ακέζσο επόκελν εδάθην (εδ. β΄) ηνπ σο άλσ άξζξνπ 

15, πξνβιέπεηαη ξεηώο όηη νη εθζέζεηο ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη ην νπηηθό 

πιηθό ηνπ αγώλα  κπνξνύλ λα ιεθζνύλ  ππ’ όςε  κόλνλ επηθνπξηθώο θαη 

πξνο ζπκπιήξσζε θαη επίξξσζε ησλ αλαθνξώλ ησλ αμησκαηνύρσλ ηνπ 

αγώλα. Από ηε ζαθή δηαηύπσζε ηεο ελ ιόγσ δηαηάμεσο θαη ηδίσο από ηηο 

ιέμεηο «θαη κόλνλ» ζπλάγεηαη αδηζηάθησο θαη αβηάζησο όηη έλα πεηζαξρηθό 

θαηεγνξεηήξην πνπ δηαιακβάλεη πξάμεηο, νη νπνίεο ειέγρνληαη θαη 

ηηκσξνύληαη κε βάζε ην άξζξν 15 ηνπ πην πάλσ Κώδηθα, δελ κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί απνδεηθηηθώο,  κόλνλ θαη απνθιεηζηηθώο, από ηελ  έθζεζε ηεο 

αζηπλνκίαο (έηζη θαη ΔπΔθΔΠΟ 1/2012)     

 ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, ε ππ’ αξηζ. πξση. 37424/14-11-2012 

Πεηζαξρηθή Γίσμε ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο δηαιακβάλεη 

ηα εμήο πεξηζηαηηθά : Α) πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα  
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ηεο 10
εο

 αγσληζηηθήο εκέξαο γηα ην πξσηάζιεκα SUPER LEAGUE 

ΔΛΛΑΓΑ, κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΑΔΚ  - ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ, ν 

νπνίνο δηεμήρζε ζηηο 11-11-2012 θαη ώξα 19:30 ζην γήπεδν «ΟΑΚΑ» ηεο 

πόιεο ησλ Αζελώλ θαη ζπγθεθξηκέλα πεξί ώξα 18:15 (ν αγώλαο άξρηζε ηελ 

19:33 ώξα) εθαηόλ πελήληα (150) πεξίπνπ θίιαζινη ηεο ΑΔΚ, νη νπνίνη 

ζηεξνύλην εηζηηεξίσλ, απώζεζαλ βηαίσο ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο πνπ 

επξίζθνλην έκπξνζζελ ηεο Θύξαο 1 θαη ζπάδνληαο ην ινπθέην ηεο δίθπιιεο 

κεηαιιηθήο πόξηαο εηζήιζαλ ζηελ θεξθίδα ηεο ελ ιόγσ ζύξαο, ρσξίο λα 

ππνβιεζνύλ ζηνλ πξνβιεπόκελν έιεγρν θαη Β) κεηά ηε ιήμε ηνπ σο άλσ 

αγώλα, πεξί ώξα 21:40, πεληαθόζηνη (500) πεξίπνπ θίιαζινη ηεο ΑΔΚ, 

εμεξρόκελνη από ηηο θεξθίδεο ησλ ζπξώλ 1 θαη 35, πνιινί από ηνπο νπνίνπο 

είραλ θαιπκκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ ηνπο, εληειώο αλαίηηα 

θαη κε ηδηαίηεξε ζθνδξόηεηα επηηέζεθαλ θαηά ησλ δηκνηξηώλ ησλ 

αζηπλνκηθώλ ππαιιήισλ πνπ επξίζθνλην εμσηεξηθά ησλ ζπξώλ 31 θαη 1 

θάλνληαο ρξήζε είθνζη (20) πεξίπνπ εκπξεζηηθώλ θαη εθξεθηηθώλ βνκβώλ 

κνιόηνθ θαη ξίπηνληαο πέηξεο κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα, θσηνβνιίδεο θαη 

θξνηίδεο θαη’ απηώλ. Οη ελ ιόγσ αζηπλνκηθέο δπλάκεηο εληζρπζείζεο θαη κε 

άιιε δηκνηξία θαη αθνύ, πξνο απνθπγή ζνβαξώλ ηξαπκαηηζκώλ ιόγσ ηεο 

επηθηλδπλόηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη επηηηζέκελνη, 

αιιά θαη πξνο απνηξνπή ηεο ηπρόλ επεθηάζεσο ηεο ζθνδξήο απηήο 

επηζέζεσο, έθαλαλ ρξήζε ρεηξνβνκβίδσλ θξόηνπ-ιάκςεσο θαη ρεκηθώλ 

κέζσλ, θαηόξζσζαλ λα αλαραηηίζνπλ ηνπο επηηηζέκελνπο θαη λα απσζήζνπλ 

απηνύο πξνο ηνλ ζηαζκό ΔΡΗΝΗ ηνπ ΗΑΠ. Δμσηεξηθώο ηνπ ηαδίνπ νη 

αλσηέξσ θίιαζινη, νη νπνίνη είραλ απμεζεί θαη αλήξρνλην ζηα ρίιηα (1.000)  
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πεξίπνπ άηνκα, ζπλέρηδαλ λα επηηίζεληαη κε ηελ ίδηα ζθνδξόηεηα θαηά ησλ 

αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ θαη ηειηθώο πεξί ηελ 22:10 θαη αθνύ ππήξμε 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ, ππνρώξεζαλ θαη 

αλαρώξεζαλ κέζσ ΗΑΠ.   

Σα πεξηζηαηηθά απηά πεξηγξάθνληαη κόλνλ ζην ππ’ αξηζ. πξση. 

1003/2/64-ηε/12-11-2012 έγγξαθν (έθζεζε) ηεο Γ/λζεο Αζηπλ. Βνξ/θήο 

Αηηηθήο θαη νπδεκία κλεία γίλεηαη πεξί απηώλ ζηηο εθζέζεηο – αλαθνξέο ησλ 

αμησκαηνύρσλ ηνπ αγώλα, δειαδή  ηόζν ζην ζπληαρζέλ θαη ππνγξαθέλ από 

ηνλ δηαηηεηή, ηνπο δύν βνεζνύο ηνπ θαη ηνλ ηέηαξην δηαηηεηή Φύιιν Αγώλα, 

όζν θαη ζηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή ηνπ επίκαρνπ αγώλα.   

Δπνκέλσο, αλεμάξηεηα από ηελ νξζόηεηα ή κε αθ’ ελόο ηνπ  

ραξαθηεξηζκνύ ηνπο σο «εθηεηακέλσλ επεηζνδίσλ», ελόςεη ηδίσο ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ εηζάγνληαη ζην εδ. ζη΄ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15 Π.Κ. ηεο 

ΔΠΟ θαη αθ’ εηέξνπ ηεο εληάμεώο ηνπο ζηα γεσγξαθηθά θαη ρξνληθά όξηα 

επζύλεο ηεο εγθαινπκέλεο ΠΑΔ, ηα νπνία (όξηα) ζεζπίδνληαη ζηελ παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 14 ΠΚ ηεο ΔΠΟ, πξέπεη,  ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ  λνκηθή 

ζθέςε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηε κείδνλα πξόηαζε ηεο παξνύζαο, ε πεηζαξρηθή 

δίσμε πνπ αζθήζεθε από ηνλ Πνδνζθαηξηθό Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο λα 

απνξξηθζεί σο αβάζηκε.    

Πεξαηηέξσ, 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 11-11-2012 θαη ώξα 19:30, ζηα 

πιαίζην ηεο 10εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE 

ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην γήπεδν «ΟΑΚΑ» ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ, ν 
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 πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΑΔΚ  - ΠΑΔ 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο από ηηο δύν 

δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ.  ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιόγσ πνδνζθαηξηθνύ 

αγώλα ζπλέβεζαλ ηα εμήο πεηζαξρηθώο αμηόινγα θαη ειεγρόκελα 

πεξηζηαηηθά : 1) Ο αγώλαο μεθίλεζε κε 3΄ ιεπηά θαζπζηέξεζε (19:33) 

πξνθεηκέλνπ λα θαζαξίζεη ε αηκόζθαηξα, δηόηη θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο 

άλαςαλ ζπλνιηθά δεθαπέληε (15) ππξζνύο, δεθαπέληε (15) βεγγαιηθά θαη 

πνιιά θαπλνγόλα, 2) ηα 23
ν
 , 28

ν
, 38

ν
, 42

ν
, 49

ν
 θαη 54

ν
  ιεπηά ηνπ αγώλα 

θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο έξημαλ ζπλνιηθά δεθαπέληε (15) ππξζνύο, 

δεθαπέληε (15) βεγγαιηθά θαη πέληε (5) θξνηίδεο εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ 

ρώξνπ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα απηνύ ρώξν, 3) ηα 33
ν
  θαη 38

ν
  ιεπηά ηνπ 

αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο έξημαλ έλα (1) κηθξό πιαζηηθό κπνπθάιη 

κε λεξό θαη έλα (1) κηθξό πιαζηηθό θύπειιν κε θαθέ εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ 

ρώξνπ πιεζίνλ ηνπ β΄ βνεζνύ, 4) ην 50
ν
  ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο 

εγθαινπκέλεο έξημαλ νθηώ (8) πιαζηηθά κπνπθάιηα ζηνλ πεξηβάιινληα ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ ρώξν θαη δύν (2) πιαζηηθά κπνπθάιηα  εληόο ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ πιεζίνλ ηνπ β΄ βνεζνύ κε απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή 

δηαθνπή ηνπ αγώλα γηα 1΄ιεπηό πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζπζηάζεηο από ηα 

κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ  

Πξέπεη ινηπόλ θαηά ηα ινηπά 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 επηηξνπήο θαη  λα ηεο επηβιεζνύλ νη εμήο πεηζαξρηθέο πνηλέο : α) 

ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500,00) επξώ γηα ηελ 1ε  
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πξάμε θαη β) ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000,00) επξώ γηα ηηο 

2ε , 3ε θαη 4ε πξάμεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ εληαία σο κία 

πξάμε πνπ ηειέζζεθε θαη’ εμαθνινύζεζε κε ηελ  έλλνηα ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ 

Πνηληθνύ Κώδηθα. 

Καηόπηλ απηνύ πξέπεη λα θαζνξηζηεί  ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή 

πνηλή έληεθα ρηιηάδσλ (11.000,00) επξώ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.   

Απνξξίπηεη σο αβάζηκε ηελ ππ’ αξηζ.  πξση. 37424/14-11-2012 

Πεηζαξρηθή Γίσμε ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο. 

Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο ινηπέο απνδηδόκελεο ζ΄ απηήλ 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΑΔΚ α) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500,00) επξώ γηα ηελ 1ε πξάμε θαη β) ηελ 

πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000,00) επξώ γηα ηηο   

2ε , 3ε θαη 4ε πξάμεηο.  

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή έληεθα ρηιηάδσλ 

(11.000,00) επξώ. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2012. 

  

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 


