
Αριθµός Απόφασης 50/2011 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α    

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο 

Στεφανόπουλο τ. Εφέτη- Εισηγητή και Γεώργιο Στεφανάκη, ∆ικηγόρο Αθηνών, 

ως µέλη και από τη γραµµατέα Μαρία Περιστέρη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 27 Ιανουαρίου 2011 και 

ώρα 13:00 για να δικάσει επί των αναφεροµένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3000/25-

1-2011 πειθαρχική δίωξη του  Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα σε βάρος της ΠΑΕ 

ΑΕΚ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 45/25-1-2011 κλήση  προς απολογία της ίδιας 

ΠΑΕ, για παράβαση των άρθρων 15 παρ. 5 κεφ. Α΄ εδ. α΄ στοιχ. i και κεφ. Β΄ 

και παρ. 6 εδ. α΄ του ίδιου άρθρου σε συνδ. µε το άρθρο 31 παρ. 2 του Π.Κ. της 

ΕΠΟ. 

Η εγκαλουµένη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της 

Θεοχάρη Γρηγορίου. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 5 A. εδ. α, β, γ΄, περ. i,  του Π.Κ. της ΕΠΟ, 

σε περίπτωση δηµιουργίας ευρείας κλίµακας επεισοδίων στον εν γένει χώρο του 

γηπέδου εφ’ όσον: α) η καταστολή τους απαιτεί επιχειρησιακά µέτρα της 

αστυνοµίας πέραν των ήδη ληφθέντων και ανακοινωθέντων στην Π.Α.Ε. κατά 

την διάρκεια των συσκέψεων ασφαλείας, συνήθων αστυνοµικών µέτρων, και β) 

υπήρξε σοβαρή σωµατική βλάβη, ή γ) προκύπτουν εκτεταµένες φθορές ξένης 

περιουσίας, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές: i) Χρηµατική ποινή από 

εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000) 

και από µία (1) έως δύο (2) αγώνες χωρίς θεατές. Σε περίπτωση όπου λόγω των 

επεισοδίων ο αγώνας δεν αρχίζει ή δεν ολοκληρώνεται, απώλεια του αγώνα για 

την ή τις υπαίτιες οµάδα/ες. 
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Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 3 εδ. α΄ και ε΄ του Π.Κ. της 

ΕΠΟ, σε περίπτωση δηµιουργίας µεµονωµένων επεισοδίων προ, κατά την 

διάρκεια ή µετά την λήξη του αγώνα, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές: α) 

Χρηµατική ποινή ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000) έως σαράντα χιλιάδων ευρώ 

(40.000), εάν τα επεισόδια έγιναν στον εν γένει χώρο του γηπέδου, εκτός των 

κερκίδων ή των αποδυτηρίων …….. ε) Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, 

επιβάλλονται οι διπλάσιες χρηµατικές ποινές Σε κάθε περίπτωση νέας 

υποτροπής (τρίτος αγώνας), οι προαναφερόµενες χρηµατικές ποινές 

διπλασιάζονται και επιβάλλεται ποινή  διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές µίας (1) 

έως δύο (2) αγωνιστικών. 

Στην υπό κρίση υπόθεση, από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3000/2011 πειθαρχική 

δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, την έκθεση της αστυνοµίας, τα λοιπά 

έγγραφα της δικογραφίας την ένορκη κατάθεση των µαρτύρων που εξετάστηκαν 

ενόρκως στο ακροατήριο  και τα διαµειφθέντα κατά τη διαδικασία στο 

ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής :  Την 22
η
-1-2011, στο πλαίσιο της 19ης 

αγωνιστικής του Πρωταθλήµατος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆ΑΣ, διεξήχθη ο 

ποδοσφαιρικός αγώνας  µεταξύ των οµάδων ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΒΟΛΟΥ. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στο στάδιο Ο.Α.Κ.Α., το οποίο  η 

εγκαλουµένη ΠΑΕ χρησιµοποιεί ως έδρα της. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο 

οποίος έληξε µε τέρµατα 0-4 υπέρ της φιλοξενούµενης οµάδας του 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΛΟΥ, διακόσιοι (200) περίπου φίλαθλοι της εγκαλουµένης 

οµάδας ΑΕΚ, καθώς αποχωρούσαν από το γήπεδο προερχόµενοι από τις 

κερκίδες της θύρας 2, χολωµένοι προφανώς από τη βαριά ήττα της οµάδας τους,  

επιτέθηκαν λεκτικά στις αστυνοµικές δυνάµεων που πραγµατοποιούσαν φραγµό 

έξω από τη θύρα 33. Τότε οι αστυνοµικές δυνάµεις, για να τους απωθήσουν και 

να τους διαλύσουν, προέβησαν προληπτικώς στην «άκρως απαραίτητη» κατά 

την κρίση τους χρήση δακρυγόνων µέσων και έτσι δεν έλαβαν χώρα περαιτέρω 

επεισόδια.  
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 Κατά την κρίση της επιτροπής  τα ως άνω αποδειχθέντα πραγµατικά 

περιστατικά δεν µπορούν να υπαχθούν στα «ευρείας κλίµακας επεισόδια» του 

άρθρου 15 παρ. 5 A. εδ. α, β, γ΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ, διότι δεν πληρούται καµία 

από τις προϋποθέσεις που οι διατάξεις αυτές τάσσουν για την κατάφαση τέτοιας 

µορφής επεισοδίων. Σε κάθε περίπτωση δεν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν 

ως τέτοια ακόµη και αν γινόταν δεκτό ότι αποδείχθηκαν τα περιστατικά έτσι 

όπως αυτά περιγράφονται στο κατηγορητήριο της προκειµένης πειθαρχικής 

διώξεως, διότι ούτε η επιστράτευση επιχειρησιακών αστυνοµικών µέτρων πέραν 

των συνήθων και ανακοινωθέντων κατά τη διάρκεια των προηγηθεισών του 

αγώνα συσκέψεων ασφαλείας απαιτήθηκε, ούτε υπήρξε σοβαρή σωµατική 

βλάβη ή προκλήθηκαν εκτεταµένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας.  Εξάλλου, κατά 

την κρίση της επιτροπής τα γεγονότα αυτά δεν πρέπει να χαρακτηριστούν ούτε 

ως «εκτεταµένα επεισόδια» του άρθρου  15 παρ. 4 του Π.Κ. της ΕΠΟ. Υπέρ της 

παραδοχής αυτής συνηγορεί κυρίως η ακροτελεύτια φράση της αστυνοµικής 

εκθέσεως, η οποία έχει επί λέξει ως εξής : «… χωρίς να λάβουν χώρα περαιτέρω 

επεισόδια», αλλά και το γεγονός ότι δεν υπήρξε καµία µνεία περί επεισοδίων 

µετά τη λήξη του αγώνα, τόσο στα ηλεκτρονικά, όσο και στα έντυπα Μ..Μ.Ε. 

(βλ. προσκοµισθέντα από την εγκαλουµένη ΠΑΕ δηµοσιεύµατα για τον 

συγκεκριµένο ποδοσφαιρικό αγώνα, από το σύνολο των κυκλοφορουσών 

πανελλαδικώς αθλητικών εφηµερίδων). Τέλος η επιτροπή κρίνει ότι τα 

παραπάνω αποδειχθέντα γεγονότα συνιστούν µεµονωµένα επεισόδια του 

άρθρου 15 παρ. 3 εδ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ, τα οποία έλαβαν χώρα στον εν γένει 

χώρο του γηπέδου.   

Εποµένως, κατά µετατροπή της πειθαρχικής κατηγορίας,  η εγκαλουµένη 

ΠΑΕ πρέπει να ελεγχθεί πειθαρχικώς για δηµιουργία από τους φιλάθλους της 

µεµονωµένων επεισοδίων, µετά τη λήξη του αγώνα, στον εν γένει χώρο του 

γηπέδου, και µάλιστα καθ’ υποτροπή, δοθέντος ότι κατά την τρέχουσα 

αγωνιστική περίοδο έχει τιµωρηθεί για ίδιας µορφής επεισόδια, δυνάµει της υπ’  
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αριθ. 13/2011 αποφάσεως της επιτροπής, η οποία (απόφαση) έχει ήδη καταστεί 

τελεσίδικη. Πρέπει λοιπόν κατ’ άρθρο 15 παρ. 3 εδ. ε΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ,  να 

της επιβληθεί η πειθαρχική χρηµατική ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων 

(15.000,00) ευρώ. (µεµονωµένα επεισόδια στον εν γένει χώρο του γηπέδου καθ’ 

υποτροπή). 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

∆ικάζει µε παρούσα την εγκαλουµένη.   

Κρίνει ότι η πράξη πληροί την αντικειµενική υπόσταση του άρθρου 15 

παρ. 3 α΄, ε΄ του ΠΚ της ΕΠΟ (µεµονωµένα επεισόδια στον εν γένει χώρο του 

γηπέδου καθ’ υποτροπή)  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ την πειθαρχική χρηµατική ποινή των 

δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ.   

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή της στις 

27 Ιανουαρίου 2011. 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       


