
 

Αριθμός Απόθαζης 102/2014 

   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 ην γξακκαηέα ηπιηαλό Βαζηιεηάδε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 6 Μαξηίνπ 2014 θαη ώξα 

13:00 ύζηεξα από αλαβνιή (27-2-2014) γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζηελ ππ’ αξηζκ. πξσηνθ.  77/25-2-2014 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΤΡΝΗ θαη ηνπ Πξνέδξνπ απηήο . ΒΔΛΛΗ  γηα παξάβαζε 

ησλ άξζξσλ 1 επ  5 θαη 14 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

Οη εγθαινύκελνη δελ παξαζηάζεθαλ, εθπξνζσπήζεθαλ όκσο δηά ηνπ από 

6-3-2014 ππνκλήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπο  

Γεώξγην Παλαγόπνπιν. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2 θαη 3  ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ : «2. Οη νκάδεο 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύνπλ ην θύξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη επζύλνληαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ 

παξόληνο θαλνληζκνύ, ησλ ελ γέλεη θαλνληζκώλ, ησλ ελ γέλεη θαλνληζκώλ ηεο 

ΔΠΟ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο σο αληηθεηκεληθά ππαίηηεο. 3.  Κάζε πξάμε ή 

ελέξγεηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή, θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε νκάδα, 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, ζα ηηκσξείηαη από ηηο  
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πξνβιεπόκελεο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ζε πεξίπησζε δε κε 

εηδηθήο πξόβιεςεο από ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 θαη 26. 

Η πην πάλσ παξαπνκπή ζηα άξζξα 25 θαη 26 ηνπ Καλνληζκνύ είλαη, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο,  λνκνηερληθώο  θαη ιεηηνπξγηθώο άζηνρε θαη δελ 

ελδείθλπηαη γηα ηελ αλαδήηεζε κίαο επηβιεηέαο πνηλήο ζε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηα ζπκπεξηθνξά δελ ηππνπνηείηαη εηδηθώο σο πεηζαξρηθό παξάπησκα ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ Π.Κ. δηόηη : α) ην κελ άξζξν 25 είλαη εηδηθή θαη όρη 

γεληθή δηάηαμε, ε νπνία πξνβιέπεη θαη ηηκσξεί εηδηθώο ηηο δεκόζηεο δπζκελείο 

θξίζεηο θαηά ησλ πνδνζθαηξηθώλ αξρώλ θαη νξγάλσλ, εκπεξηέρεη κάιηζηα θαη 

εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ «επηβαξπληηθέο» (δηαθεθξηκέλεο)  κνξθέο 

ηέιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαπηώκαηνο (βι. παξ. 4 θαη 5),  β) ην δε άξζξν 

26, ην νπνίν είλαη ζαθώο γεληθόηεξεο θύζεσο από ην ακέζσο πξνεγνύκελν 

(ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ θηιάζινπ πλεύκαηνο θαη ζπκκόξθσζεο κε ην 

θαηαζηαηηθό ηνπο θαλνληζκνύο θιπ),  όπσο ην άξζξν απηό πεξηέρεηαη ζηνλ 

ηζρύνληα ζήκεξα από 28-6-2013 Π.Κ. ηε Δ.Π.Ο., είλαη αηειέο θαη δελ πξνβιέπεη 

θαζόινπ πεηζαξρηθέο θπξώζεηο (βι. ζειίδεο 43 θαη 44 ηζρύνληνο Π.Κ.). 

Δμάιινπ ην ελ ιόγσ άξζξν (26 Π.Κ/Δ.Π.Ο.) σο είρε ζηνλ πξντζρύνληα 

Καλνληζκό, πξνέβιεπε  έλα ηδηαίηεξα ζηελό θάζκα ηξηώλ ππέξκεηξα επαρζώλ 

σο πξνο ηα ζεζπηδόκελα θαηώηαηα όξηα πνηλώλ (ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ 

40.000 επξώ – απαγόξεπζε εηζόδνπ ζην γήπεδν γηα 1 έηνο ηνπιάρηζηνλ  - 

απαγόξεπζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα ζρεηηδόκελε κε ην 

πνδόζθαηξν γηα 3 έηε ηνπιάρηζηνλ). Δπνκέλσο ζηηο  πεξηπηώζεηο απηέο, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο πξάμεο ζα πξέπεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο,  

λα επηβάιιεηαη κηα από ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ 

(βι. Α/βάζκηαΠΔSuperLeague 129/2013), κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη 

νη πνηλέο : α) ηεο επίπιεμεο, όηαλ πξόθεηηαη γηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα 

(άξζξν 5 παξ. 1 πεξ. β)  θαη β) ηεο απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο 

ρώξνπο θαη ζηα απνδπηήξηα, όηαλ πξόθεηηαη κόλνλ γηα θπζηθά πξόζσπα  (άξζξν 

5 παξ. 2  πεξ. δ. ην νπνίν,  δηα δηνξζσηηθήο εξκελείαο,  πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη  
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από 29-8-2008 θαη εθεμήο  ζπκπιεξώζεθε θαη κε ηελ πνηλή ηεο «απαγόξεπζεο 

εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο». Πξάγκαηη κεηά ηε γελνκέλε από 29-8-

2008  ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ ελ ιόγσ Καλνληζκνύ θαη ηε 

δπλάκεη ηεο ηξνπνπνηήζεσο απηήο εηζαγσγή ηεο πνηλήο ηεο απαγόξεπζεο 

εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο γηα ηνπο αμησκαηνύρνπο νκάδαο κε 

δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, δελ ζπκπιεξώζεθε 

αληηζηνίρσο, όπσο ζα έπξεπε λα είρε γίλεη γηα ιόγνπο ζπζηεκαηηθήο θαη 

νξνινγηθήο ελόηεηαο, θαη ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ, όπνπ 

παξαηίζεληαη γεληθώο όιεο νη από ηνλ Καλνληζκό πξνβιεπόκελεο σο  

επηβαιιόκελεο κόλνλ ζε θπζηθά πξόζσπα πεηζαξρηθέο πνηλέο)     

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

αγώλα, ην ππνβιεζέλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο ππόκλεκα ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ 

θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 22-2-2014 

θαη ώξα 17:15, ζηα πιαίζην ηεο 26εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER 

LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην γήπεδν «Γ. ΚΑΜΑΡΑ» ηεο πόιεο ηεο 

Αζήλαο, ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΜΤΡΝΗ - ΠΑΔ ΠΑΝΙΩΝΙΟ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο από ηηο 

δύν δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ. ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιόγσ πνδνζθαηξηθνύ 

αγώλα ζπλέβε ην εμήο πεηζαξρηθόο αμηόινγν θαη ειεγρόκελν πεξηζηαηηθό : 

Μεηά ην ηέινο ηνπ εκηρξόλνπ ν κεγαινκέηνρνο ηεο εγθαινπκέλεο ΠΑΔ . 

ΒΔΛΛΗ εκπόδηζε ηνπο δηαηηεηέο λα εηζέιζνπλ ζηε θπζνύλα θαη 

απεπζπλόκελνο ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγώλα θ. Ακπάξθηνιε ηνπ  είπε : «ΔΙΑΙ 

ΑΛΗΣΗ, ΓΝΩΣΟ ΑΛΗΣΗ, ΔΚΑΝΔ ΔΓΚΛΗΜΑ».  

Απηή ε εμπβξηζηηθή  ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινύκελνπ θαηά ηνπ 

δηαηηεηή ηνπ πην πάλσ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα, δελ πξνβιέπεηαη νύηε ηηκσξείηαη 

εηδηθώο δπλάκεη  θάπνηαο εηδηθήο δηαηάμεσο ηνπ Καλνληζκνύ, επνκέλσο, 

ζύκθσλα κε ηηο λνκηθέο ζθέςεηο πνπ αλαπηύζζνληαη πην πάλσ, ζηε κείδνλα 

ζθέςε ηεο παξνύζαο, πξέπεη νη εγθαινύκελνη λα αληηκεησπηζηνύλ πεηζαξρηθά  
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κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 παξ. 2 θαη 3 θαη 5 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Π.Κ. 

ηεο ΔΠΟ,  όπσο νη δηαηάμεηο απηέο δηνξζώλνληαη  εξκελεπηηθώο θαηά ηα 

πξνεθηεζέληα θαη  λα ηνπο επηβιεζνύλ νη εμήο πεηζαξρηθέο πνηλέο :  

 Α) ηελ ΠΑΔ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΤΡΝΗ ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο 

επίπιεμεο σο αληηθεηκεληθώο ππεύζπλεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ 

εγθαινπκέλνπ θαη Β) ζηνλ . ΒΔΛΛΗ  ε πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ 

από ηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο θαη ηα απνδπηήξηα γηα δέθα (10) εκέξεο. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξόληεο ηνπο εγθαινπκέλνπο.  

Γέρεηαη όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο απνδηδόκελεο ζ΄ απηνύο 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΤΡΝΗ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο 

επίπιεμεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ.   

Δπηβάιιεη ζηνλ . ΒΔΛΛΗ πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνπο αγσληζηηθνύο 

ρώξνπο θαη ηα απνδπηήξηα γηα δέθα (10) εκέξεο. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο 

ζηηο 6 Μαξηίνπ 2014. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

 

       


