
Αριθμός Απόθαζης 281/2012 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

   

Απνηεινύκελε από ηνλ Χαξίιαν 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 : ζηελ ππ’ αξηζ. πξση. 

36466/6-11-2012 Πεηζαξρηθή Γίσμε ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο 

Δ.Π.Ο. θαηά ηεο ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ γηα πξάμεηο  πνπ πξνβιέπνληαη 

θαη ηηκσξνύληαη πεηζαξρηθώο από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2, 14 θαη 15 

παξ. 2 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Ισάλλε Κάξκε. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

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  
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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 ηα  πεξηζηαηηθά πνπ δηαιακβάλνληαη  ζηελ 

ππ’ αξηζ. πξση. 36466/6-11-2012 Πεηζαξρηθή Γίσμε ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ 

Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο, ήηνη ην άλακκα ζπλνιηθά 12 θαπλνγόλσλ θαη ε 

ρξήζε 5 θξνηίδσλ από ηνπο θηιάζινπο ηεο εγθαινπκέλεο ΠΑΔ, πνπ  

θέξνληαη λα έιαβαλ ρώξα θαηά ηελ είζνδν ησλ νκάδσλ ζην αγσληζηηθό 

ρώξν θαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ  - ΠΑΔ ΑΔΚ, ν νπνίνο δηεμήρζε  ζην 

γήπεδν «ΟΑΚΑ» ηεο πόιεο ησλ  Αζελώλ,  ζηηο 4-11-2012, ζην πιαίζην ηεο 

9εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, 

πεξηγξάθνληαη κόλνλ ζην ππ’ αξηζ. πξση. 1003/1/64-ηδ/5-11-2012 έγγξαθν 

(έθζεζε) ηεο Γ/λζεο Αζηπλ. Βνξ/θήο Αηηηθήο θαη νπδεκία κλεία γίλεηαη πεξί 

απηώλ ζηηο εθζέζεηο – αλαθνξέο ησλ αμησκαηνύρσλ ηνπ αγώλα, δειαδή   
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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, ζύκθσλα κε ηε λνκηθή ζθέςε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηε 

κείδνλα πξόηαζε ηεο παξνύζαο, πξέπεη ε ππό θξίζε πεηζαξρηθή δίσμε λα 

απνξξηθζεί σο αβάζηκε.    

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.   

Απνξξίπηεη σο αβάζηκε ηελ ππ’ αξηζ.  πξση. 36466/6-11-2012 

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

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2012. 

  

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 


