
Αριθμός Απόθαζης 129/2013 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

   

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

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

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

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 18 Απξηιίνπ  2013 θαη 

ώξα 13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ : α) ζηελ ππ’ αξηζ. πξση. 

164/16-4-2013 θιήζε πξνο απνινγία ηνπ Πξόεδξνπ ηεο επηηξνπήο απηήο 

θαηά ηεο ΠΑΔ ΑΔΚ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ., 15 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, 

1 επ. 21 ηνπ ΚΑΠ ηεο ΔΠΟ θαη β) ζηελ από 16-4-2013 έλζηαζε 

αληηθαλνληθήο δηαθνπήο αγώλα πνπ ππνβιήζεθε από ηελ ίδηα σο άλσ ΠΑΔ 

ΑΔΚ θαη έιαβε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3293/16-4-2013. 

Η εγθαινπκέλε – εληζηάκελε ΠΑΔ εθπξνζσπήζεθε από ηνλ 

πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο Θενράξε Γξεγνξίνπ. 

Η θαζ’ εο ε έλζηαζε ΠΑΔ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ παξαζηάζεθε δηα  

ππνκλήκαηνο, ην ππνγξάθεηαη από ην Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

ηεο Γεκήηξην Σδειέπε θαη θαηαηέζεθε ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαο 

αξηζ. πξση. 171/18-4-2013.  

Ακέζσο κεηά από ηελ εθθώλεζε ησλ παξαπάλσ ππνζέζεσλ 

παξνπζηάζηεθαλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο Α) ν δηθεγόξνο Βαζίιεηνο 

Καπεηαλόπνπινο (Α.Μ.Γ..Α. 3631), ν νπνίνο, θαηαζέηνληαο ζρεηηθό 

έγγξαθν ππόκλεκα, δήισζε όηη παξίζηαηαη ην κελ απηνπξνζώπσο, ην δε  σο 

πιεξεμνύζηνο ησλ : α) ηακάηε Βνπδνύξε, β) Βάλαο Καλάθε, γ) Γηάλλε 

Πνιηηόπνπινπ, δ) Κσλζηαληίλνπ Υακπάθε  θαη ε) Νηθόιανπ Παξίζε, όηη 

ηόζν ν ίδηνο όζν θαη ηα σο άλσ εθπξνζσπνύκελα από απηόλ πέληε θπζηθά  
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πξόζσπα είλαη κέηνρνη ηεο ΠΑΔ ΑΔΚ  θαη όηη, επηθαινύκελνη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη ε  επαπεηινύκελε 

πνηλή γηα ηελ  επηβίσζε ηεο  εγθαινπκέλεο – εληζηάκελεο ΠΑΔ θαη ηα 

κεηνρηθά ηνπο δηθαηώκαηα, αζθνύλ  πξόζζεηε παξέκβαζε ππέξ ηεο ελ ιόγσ 

ΠΑΔ δεηώληαο λα γίλνπλ δεθηνί άπαληεο νη ηζρπξηζκνί ηεο θαηά ηεο ππό 

θξίζε πεηζαξρηθήο δηώμεσο θαη ππέξ ηεο ελζηάζεώο ηεο γηα αληηθαλνληθή 

δηαθνπή πνδνζθαηξηθνύ αγώλα, Β) ν δηθεγόξνο Γεώξγηνο Παλαγόπνπινο 

(Α.Μ.Γ..Α. 14162), ν νπνίνο δήισζε όηη σο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ 

Αλδξέα Αλαηνιησηάθε, επίζεο κεηόρνπ ηεο πην πάλσ ΠΑΔ, επηθαινύκελνο 

ην απηό έλλνκν ζπκθέξνλ,  αζθεί  πξόζζεηε παξέκβαζε  ππέξ  ηεο 

εγθαινπκέλεο – εληζηάκελεο ΠΑΔ, δεηώληαο ηελ απαιιαγή ηεο από ηελ 

πεηζαξρηθή θαηεγνξία πνπ ηεο απνδίδεηαη θαη ηελ απνδνρή ηεο ελζηάζεώο 

ηεο θαη Γ) ν δηθεγόξνο Αιέμαλδξνο Αιεμίνπ, ν νπνίνο δήισζε όηη σο 

πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ «Α.Δ.Κ.», κεηόρνπ ηεο 

εγθαινπκέλεο – εληζηάκελεο ΠΑΔ, αζθεί πξόζζεηε παξέκβαζε ππέξ απηήο.      

     

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

Με ηελ θξηλνκέλε έλζηαζή ηεο ε ΠΑΔ ΑΔΚ ηζρπξίδεηαη όηη 

αληηθαλνληθώο δηεθόπε νξηζηηθώο, κε απόθαζε ηνπ δηαηηεηή θαη δελ έιεμε ν 

πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ηεο εληζηάκελεο ΠΑΔ (σο 

γεπεδνύρνπ) θαη ηεο ΠΑΔ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ (σο θηινμελνύκελεο), ν νπνίνο 

δηεμήρζε ζην ΟΑΚΑ ζηηο 14-4-2013 θαη δηεθόπε ζην 88
ν
 ιεπηό ηεο 

δηάξθεηάο ηνπ, όηαλ, θαηόπηλ ηεο επίηεπμεο ηέξκαηνο από ηελ  
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θηινμελνύκελε νκάδα έιαβε ρώξα καδηθή είζνδνο θηιάζισλ ηεο 

γεπεδνύρνπ νκάδαο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, κε απνηέιεζκα νη 

πνδνζθαηξηζηέο ησλ δύν νκάδσλ, νη αμησκαηνύρνη θαη νη δηαηηεηέο λα 

απνρσξήζνπλ  εζπεπζκέλα γηα ηα απνδπηήξηα ηνπ ζηαδίνπ.   Η έλζηαζε 

απηή είλαη παξαδεθηή δηόηη ππνβιήζεθε εκπξνζέζκσο, ήηνη εληόο ηεο 

πξνζεζκίαο ησλ δύν (2) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ 

αγώλα (άξζξν 23 παξ. 2 πεξ. α΄ Κ.Α.Π.) θαη έρεη θαηαβιεζεί ην 

πξνβιεπόκελν από ην άξζξν 23 παξ. 4 ηνπ Κ.Α.Π. ρξεκαηηθό παξάβνιν 

(βι. ηε ζπλνδεύνπζα απηήλ ππ’ αξηζ. 1150/16-4-2013 Απόδεημε είζπξαμεο 

ηεο νππεξιίγθ Διιάδαο).  Πεξαηηέξσ, εθόζνλ ε ελ ιόγσ έλζηαζε είλαη θαη 

λόκηκε, σο ζηεξηδόκελε ζην άξζξν 23 παξ. 1 πεξ. α΄ ηνπ Κ.Α.Π. 

Δπαγγεικαηηθώλ Πξσηαζιεκάησλ, πξέπεη λα εμεηαζηεί σο πξνο ηελ  

νπζηαζηηθή βαζηκόηεηά ηεο.   

Μάιηζηα νη δύν πην πάλσ πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο (πεηζαξρηθή δίσμε  

θαη έλζηαζε), θαζώο θαη νη ηζάξηζκεο σο άλσ πξόζζεηεο παξεκβάζεηο, 

πξέπεη γηα ηελ νηθνλνκία ηεο δηαδηθαζίαο, εθαξκνδόκελνπ ελ πξνθεηκέλσ 

αλαινγηθώο ηνπ άξζξνπ 246 Κ.Πνι.Γ,  λα ελσζνύλ θαη λα ζπλεθδηθαζζνύλ, 

δεδνκέλεο ηεο πξνθαλνύο ζπλάθεηάο ηνπο, ε νπνία πξνθύπηεη  από ην 

γεγνλόο όηη  αθνξνύλ ηελ ίδηα ΠΑΔ θαη ηνλ ίδην πνδνζθαηξηθό αγώλα.  

ύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 3 πεξ. β θαη 4 ηνπ Καλνληζκνύ Αγώλσλ 

Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.),  «3. αγώλαο πνπ δελ ηειέζηεθε ή πνπ δελ έιεμε κε 

ππαηηηόηεηα ηεο κίαο ή θαη ησλ δύν νκάδσλ, πξνζκεηξάηαη γηα ηελ έθηηζε 

πνηλώλ κόλνλ ηεο αλππαίηηαο νκάδαο θαη ηηκσξείηαη σο εμήο : … β) Με 

αθαίξεζε ηξηώλ (3) βαζκώλ θαζώο επίζεο θαη ηελ αθαίξεζε δύν (2) βαζκώλ  
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από ην επόκελν πξσηάζιεκα από ηελ ππαίηηα νκάδα (ή νκάδεο), αλ ν 

αγώλαο δηαθνπεί πξηλ από ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ, θαηά νξηδόκελα ζην 

άξζξν 3 παξ. 5 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα. … 4. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηεο 

παξ. 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ε ππαίηηα νκάδα ζεσξείηαη όηη εηηήζεθε κε 

ηέξκαηα 0-3, εθηόο αλ ην απνηέιεζκα επλνεί ηελ αλππαίηηα νκάδα, νπόηε 

ππνινγίδεηαη ην απνηέιεζκα πνπ πξαγκαηηθά ζεκεηώζεθε, κέρξη ηε δηαθνπή 

ή ηελ απνρώξεζε.»    

Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2 θαη 3  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 

παξάβαζεο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ησλ ελ γέλεη θαλνληζκώλ, ησλ ελ 

γέλεη θαλνληζκώλ ηεο ΔΠΟ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο σο αληηθεηκεληθά 

ππαίηηεο. 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 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  
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παξάπησκα ζε κία ζπγθεθξηκέλα δηάηαμε ηνπ Π.Κ. δηόηη : Α) ην κελ άξζξν 

25 είλαη εηδηθή δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη θαη ηηκσξεί εηδηθά 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),  α) ην δε άξζξν 26, ην νπνίν είλαη ζαθώο  γεληθόηεξεο θύζεσο 

από ην πξνεγνύκελν (ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ θηιάζινπ πλεύκαηνο θαη 

ζπκκόξθσζεο κε ην θαηαζηαηηθό ηνπο θαλνληζκνύο θιπ), πξνβιέπεη  έλα 

ηδηαίηεξα ζηελό θάζκα ηξηώλ ππέξκεηξα επαρζώλ  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), εθ ησλ νπνίσλ, ζε 

θάζε πεξίπησζε, κόλνλ ε πξώηε (ρξεκαηηθό πξόζηηκν ηνπιάρηζηνλ 40.000 

επξώ) κπνξεί λα επηβιεζεί ζε έλα λνκηθό πξόζσπν, ήηνη ζε κία πεηζαξρηθώο 

ειεγρόκελε ΠΑΔ. 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, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ρξεκαηηθή πνηλή. 

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα 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. Δλώ, ζύκθσλα κε ην 
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 άξζξν 15 παξ. 3 εδ. α΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ε ξίςε πάζεο θύζεσο 

αληηθεηκέλνπ ζηνλ θπξίσο ρώξν ηνπ γεπέδνπ ή από κηα 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 δηάηαμε απηή 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, κε βάζε ηηο πεξηζηάζεηο πνπ 

ζπληξέρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε, λα επηιέμεη 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 επηηξνπή 

απηή 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,  
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είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή θαη αλάινγε κε ηελ απαμία ηεο πεηζαξρηθήο 

παξαβάζεσο. 

Σέινο ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 4 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. ε είζνδνο 

νπαδώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ηνπ γεπέδνπ, πξηλ ηελ έλαξμε, θαηά ηελ  

δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα, επηθέξεη ηηο αθόινπζεο πεηζαξρηθέο 

πνηλέο : α) Υξεκαηηθή πνηλή είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000) έσο ελελήληα 

πέληε ρηιηάδσλ επξώ (95.000), εθόζνλ ε είζνδνο ησλ νπαδώλ δελ ζπλδέεηαη 

κε βηαηνπξαγίεο θαηά πξνζώπσλ ή θζνξέο ηδηνθηεζίαο θαη β) ρξεκαηηθή 

πνηλή  ζαξάληα ρηιηάδσλ επξώ (40.000) έσο δηαθνζίσλ ζαξάληα ρηιηάδσλ 

επξώ (240.000), πνηλή δηεμαγσγήο από δύν (2) κέρξη ηέζζεξηο (4) αγώλεο 

ρσξίο ζεαηέο θαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηώλ (3) βαζκώλ, εάλ ε είζνδνο ησλ 

νπαδώλ ζπλδέεηαη κε βηαηνπξαγίεο θαηά πξνζώπσλ ή θζνξέο ηδηνθηεζίαο.   

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 :  ζηηο 14-4-2014 θαη ώξα 

19:00, ζηα πιαίζην ηεο 29
εο

 αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER 

LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην «Ο.Α.Κ.Α.» ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ, ν  

πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΑΔΚ  - ΠΑΔ 

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο από ηηο δύν 

δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ., ν νπνίνο (πνδνζθαηξηθόο αγώλαο) δελ έιεμε 

θαλνληθά,  αιιά δηεθόπε νξηζηηθά από ηνλ δηαηηεηή η. Σξηηζώλε, ζην 88
ν
  

ιεπηό, εμαηηίαο ησλ γεγνλόησλ πνπ απνδείρζεθαλ θαη εθηίζεληαη ζηελ 

ζπλέρεηα ηεο παξνύζαο. 
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Πξάγκαηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πην πάλσ αγώλα απνδείρζεθε όηη 

ζπλέβεζαλ ηα αθόινπζα πεηζαξρηθώο αμηόινγα πεξηζηαηηθά : 1) κε ηελ 

έλαξμε ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηε ζύξα 35-1 άλαςαλ 

δέθα (10) ππξζνύο, 2) κε ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο 

από ηε ζύξα 35-1 έξημαλ ηέζζεξηο (4) θξνηίδεο ζηελ θεξθίδα, 3) θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εκηρξόλνπ βξέζεθαλ ηέζζεξα (4) άηνκα ρσξίο δηαπίζηεπζε 

ζην ρώξν πνπ νδεγεί από ηε θπζνύλα ζηα απνδπηήξηα, ηα νπνία, κόιηο 

βγήθαλ νη πνδνζθαηξηζηέο  ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο γηα ην β  ́εκίρξνλν, 

ηνπο εμύβξηζαλ ιέγνληάο ηνπο : «ΜΟΤΝΟΚΤΛΑ, ΠΟΤΣΡΟΠΑΙΓΑ, 

ΘΑ Α ΓΑΜΗΟΤΜΔ, Η ΑΔΚ ΓΔΝ ΠΔΦΣΔΙ ΗΜΔΡΑ», 4) ζην 73
ν
 

ιεπηό ηνπ αγώλα έγηλε πξνζσξηλή δηαθνπή απηνύ γηα νθηώ (8) ιεπηά, δηόηη 

ηξεηο - ηέζζεξηο (3-4) θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο εηζήιζαλ εληόο ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο από 

ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ θαη 5) ζην 88
ν
 ιεπηό ηνπ αγώλα κε ηελ επίηεπμε 

ηέξκαηνο ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο  πεξίπνπ δηαθόζηνη  (200)  θίιαζινη 

ηεο εγθαινπκέλεο εηζήιζαλ καδηθά, από ηηο ζύξεο 1,15,25,29 θαη 35,   εληόο 

ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ κε πέηξεο, θαδξόληα, ζίδεξα θαη όηη άιιν βξήθαλ 

ζην πέξαζκά ηνπο, θαηαδηώθνληαο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ησλ δύν νκάδσλ, 

θαη ηνπο αμησκαηνύρνπο ηόζν ησλ νκάδσλ (πξνπνλεηέο θαη ινηπά πξόζσπα 

κε δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν), όζν θαη ηνπ αγώλα 

(δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο θ.ιπ.). Οη πνδνζθαηξηζηέο θαη νη ινηπνί 

αμησκαηνύρνη ησλ δύν νκάδσλ θαη ηνπ αγώλα πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν, πξνζέηξεμαλ πξνο ηε θπζνύλα ηνπ γεπέδνπ. 

Γεκηνπξγήζεθε ζπλσζηηζκόο θαη παληθόο θαη αξθεηνί από ηνπο θηιάζινπο  
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πνπ είραλ εηζέιζεη πξόιαβαλ θαη ρηύπεζαλ όπνηνλ έβξηζθαλ κπξνζηά ηνπο, 

κε απνηέιεζκα λα ηξαπκαηηζζνύλ ν πνδνζθαηξηζηήο ηεο θηινμελνύκελεο 

νκάδαο, LUCERO OSCAR ADRIAN θαη ν εθπξόζσπνο απηήο Θ. 

ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ ζην κάηη. Ο ηειεπηαίνο  κάιηζηα εηζήιζε αηκόθπξηνο ζηα 

απνδπηήξηα ησλ δηαηηεηώλ. ε όινπο ηνπο παξαπάλσ ρνξεγήζεθε ηαηξηθή 

θξνληίδα ζην ηαηξείν ηνπ ζηαδίνπ. Δληόο ηεο θπζνύλαο επξίζθνλην αξθεηά 

άηνκα ηα νπνία αθνύ έπεζαλ θάησ πνδνπαηήζεθαλ από ηνπο 

πξναλαθεξνκέλνπο θηιάζινπο ηεο εγθαινπκέλεο. Καηά ηε δηάξθεηα όισλ 

απηώλ έγηλε κεγάιε ρξήζε θξνηίδσλ ιάκςεο θαη δαθξπγόλσλ από ηηο 

αζηπλνκηθέο δπλάκεηο ζηηο θεξθίδεο, ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζηε 

θπζνύλα δεκηνπξγώληαο απνπληθηηθή αηκόζθαηξα Μεηά από είθνζη (20) 

ιεπηά παξακνλήο ζηα απνδπηήξηα ν δηαηηεηήο εμήιζε ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν 

γηα λα ηνλ επηζεσξήζεη θαη δηαπίζησζε όηη παξνπζίαδε  εηθόλα αζπλήζηζηεο 

θαηαζηξνθήο (ζθηζκέλα δίρηπα ηεξκάησλ, έιιεηςε από ζεκαηάθηα ζηα 

θόξλεξ, ζπαζκέλνη πάγθνη, ζπαζκέλεο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, πηλαθίδα 

αιιαγώλ ηνπ ηέηαξηνπ δηαηηεηή, θαδξόληα, γπαιηά, κπνπθάιηα θαη ζίδεξα 

παληνύ). Δπίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ησλ δηαηηεηώλ ζηα 

απνδπηήξηα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο πξνζπάζεζαλ λα εηζβάιινπλ εληόο 

απηώλ, ζπάδνληαο κία πόξηα ησλ απνδπηεξίσλ θαη ηειηθά απσζήζεθαλ από 

επηηπρή επέκβαζε ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ εληόο θαη εθηόο ησλ 

απνδπηεξίσλ. πλεπεία όισλ ησλ πξνεθηεζέλησλ θαη ηεο ελ γέλεη 

δηακνξθσζείζαο εληάζεσο ν δηαηηεηήο απνθάζηζε ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ 

αγώλα ελώ ην απνηέιεζκα ήηαλ κεδέλ – έλα (0-1) ππέξ ηεο θηινμελνύκελεο 

νκάδαο. 
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Δπνκέλσο  ε εγθαινπκέλε – εληζηάκελε ΠΑΔ, σο θέξνπζα ηελ 

αληηθεηκεληθή επζύλε θαη’ άξζξν 14 παξ. 1,2, θαη 3 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ γηα 

ηηο παξαπάλσ πξάμεηο ησλ νπαδώλ ηεο είλαη παξαιιήισο ππαίηηα θαη γηα 

ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ έλδηθνπ αγώλα πξηλ από ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ, 

δηόηη παξέιεηςε λα ιάβεη ηα πξνζήθνληα κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή 

ηνπ θαη γηα ηελ ελ γέλεη ηήξεζε ηεο ηάμεο.  Καηόπηλ απηνύ πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο νπζηαζηηθώο αβάζηκε ε ππνβιεζείζα έλζηαζε αληηθαλνληθήο 

δηαθνπήο ηνπ έλδηθνπ αγώλα θαη λα  ξπζκηζηεί ην απνηέιεζκα ηνπ 

δηαθνπέληνο αγώλα θαη’ άξζξν 21 παξ.4 ηνπ ΚΑΠ, αιιά θαη  λα επηβιεζνύλ 

ζηελ εγθαινπκέλε ΠΑΔ νη θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 πεξ. β ηνπ ΚΑΠ.  

Δπηπιένλ  πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ηέιεζε ηηο πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο  πνπ 

ηεο απνδόζεθαλ θαη πεξηγξάθνληαη πην πάλσ θαη λα ηεο επηβιεζνύλ νη 

αθόινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο : α) Γηα ηελ 1
ε
  εμ απηώλ (άλακκα ππξζώλ) 

ρξεκαηηθή πνηλή δύν ρηιηάδσλ (2.000) επξώ. β) Γηα ηε 2
ε
 πξάμε  (ξίςε 

θξνηίδσλ) ρξεκαηηθή πνηλή δύν ρηιηάδσλ (2.000) επξώ θαη γ) Γηα ηελ 3
ε
 

πξάμε  (παξνπζία κε δηαπηζηεπκέλσλ πξνζώπσλ ζηα απνδπηήξηα θαη 

εμύβξηζε ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο), ε νπνία δελ 

πξνβιέπεηαη από εηδηθή δηάηαμε ηνπ Καλνληζκνύ, πξέπεη, ζύκθσλα κε ηηο 

παξαπάλσ λνκηθέο ζθέςεηο,  από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ άξζξσλ 14 παξ 3 θαη 5 

παξ. 3  πξέπεη λα επηβιεζεί ρξεκαηηθή πνηλή ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) επξώ. 

Καζνξίδεη ζπλνιηθή ρξεκαηηθή πνηλή  (3.000 + 500 + 500 =) ηεζζάξσλ  

ρηιηάδσλ (4.000) επξώ.    

 Γηα ηηο  άιιεο δύν όκσο παξαβάζεηο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ 

ππό ηνπο αξηζκνύο 4 (είζνδνο νπαδώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν κε  
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ζπλδεόκελε κε βηαηνπξαγίεο θαηά πξνζώπσλ ή θζνξέο ηδηνθηεζίαο) θαη 5 

(είζνδνο νπαδώλ ζηνλ αγσληζηηθό ζπλδεόκελε κε βηαηνπξαγίεο  θαηά 

πξνζώπσλ ή θζνξέο ηδηνθηεζίαο) δελ πξέπεη λα επηβιεζνύλ νη πνηλέο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 15 παξ. 4 πεξ. α΄ θαη β  ́ ηνπ Πεηζαξρηθνύ 

Καλνληζκνύ γηα ηνπο εμήο ιόγνπο :  δηόηη αθ’ ελόο κελ, ιόγσ ηεο ίδηαο 

θύζεώο ηνπο θαη ηεο εγγύηεηαο ησλ ρξόλσλ ηειέζεώο ηνπο, απνηεινύλ κία 

εληαία πξάμε (θαη’ εμαθνινύζεζε είζνδνο νπαδώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν), 

αθ’ εηέξνπ δε, θαη’ αλαινγηθή κεηαθνξά ελ πξνθεηκέλσ ηεο αξρήο ηεο 

απνξξόθεζεο, ε νπνία  εθαξκόδεηαη ζην ρώξν ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ ζε 

πεξηπηώζεηο  θαη’ ηδέαλ θαηλνκεληθήο ζπξξνήο, πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη 

θαιύπηνληαη πιήξσο θαη έηζη απνξξνθώληαη από ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 

21 παξ. 3 πεξ. β θαη 4 ηνπ ΚΑΠ, δνζέληνο όηη από ηηο παξαβάζεηο  απηέο 

(δηαδνρηθέο είζνδνη  νπαδώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν) θαη ηδίσο από ηε 

δεύηεξε, σο καδηθόηεξε θαη σο εκπεξηέρνπζα βηαηνπξαγίεο, πξνθιήζεθε 

ηειηθώο ε  νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ αγώλα. Αλ επνκέλσο επηβάιινληαλ θαη νη 

πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 15 παξ. 4 πεξ. α΄ θαη β΄ ηνπ Καλνληζκνύ 

πνηλέο, ηόηε ε εγθαινύκελε ΠΑΔ ζα ηηκσξείην δηηηώο γηα ηελ ίδηα θαη’ 

νπζία πεηζαξρηθή παξάβαζε.    

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

πλεθδηθάδεη ηελ πεηζαξρηθή δίσμε, ηελ έλζηαζε θαη ηηο παξαπάλσ 

πξόζζεηεο παξεκβάζεηο.  

Απνξξίπηεη ηελ από 16-4-2013 έλζηαζε ηεο ΠΑΔ ΑΔΚ πεξί 

αληηθαλνληθήο δηαθνπήο ηνπ πην πάλσ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα.  
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Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο απνδηδόκελεο ζ’ απηήλ πξάμεηο. 

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΑΔΚ : α) ρξεκαηηθή πνηλή δύν ρηιηάδσλ (2.000) 

επξώ γηα ηελ 1
ε
  εμ απηώλ (άλακκα ππξζώλ), β) ρξεκαηηθή πνηλή δύν 

ρηιηάδσλ (2.000) επξώ γηα ηε 2
ε
 πξάμε  (ξίςε θξνηίδσλ) θαη γ) ρξεκαηηθή 

πνηλή ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) επξώ γηα ηελ 3
ε
 πξάμε  (παξνπζία κε 

δηαπηζηεπκέλσλ πξνζώπσλ ζηα απνδπηήξηα θαη εμύβξηζε ησλ 

πνδνζθαηξηζηώλ ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο). 

Γέρεηαη όηη ν αγώλαο δηεθόπε από ππαηηηόηεηα ηεο εγθαινπκέλεο ΠΑΔ 

θαη ζεσξεί όηη α) ε εγθαινπκέλε ΠΑΔ εηηήζεθε κε ηέξκαηα 0-3, β) ηηκσξεί  

απηήλ κε αθαίξεζε ηξηώλ (3) βαζκώλ από ηνλ βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο 

ηξέρνπζαο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη δύν (2) βαζκώλ από ην επόκελν 

πξσηάζιεκα γηα ηηο 4
ε
 θαη 5

ε
 πξάμεηο πεηζαξρηθνύ θαηεγνξεηεξίνπ  (άξζξν 

21 παξ. 3 πεξηπ. β΄ θαη παξ. 4  ηνπ ΚΑΠ /ΔΠΟ). 

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΑΔΚ ηε ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή 

ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000) επξώ (3.000 + 500 + 500) 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 

19 Απξηιίνπ 2013. 

  

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 


