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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΦΔΔΩΝ 

 

                   Αξηζκφο απφθαζεο 23 /2018 

 

Η Δπηηξνπή Δθέζεσλ ηεο ΔΠΟ απνηεινχκελε απφ ηνπο Γεκήηξην θνπηέξε 

Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ σο πξφεδξν, Φψηην Βιάρν  Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ – εηζεγεηή 

θαη Κσλζηαληίλν Γεκέζηηρα Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ σο κέιε πνπ έρνπλ νξηζζεί κε 

ηελ απφ 28-8-2015 απφθαζε ηεο Δ.Γ.. ηεο ΔΠΟ.  

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 παξ. 2 ηνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠΟ, θαζψο θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 15  παξ. 2 ηνπ λ. 4326/2015 

(ΦΔΚ Α/ 49/ 13-5-2015). 

πλεδξίαζε δεκφζηα ηελ 11-4-2018 εκέξα Σεηάξηε  θαη ψξα 18.00 παξνπζία 

θαη ηεο Γξακκαηέσο νθίαο Πξίθηε γηα λα δηθάζεη ηελ ππ’ αξηζ. πξση.  11325/2-4-

2018 έθεζε: 1) ηεο Π.Α.Δ. κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΘΔΑΛΟΝΙΚΔΙΟ 

ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ –  ΠΑΟΚ 

ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηη ηθφ η ίηιν «ΠΑΔ 

ΠΑΟΚ» ε νπνία εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα , 

2) ηνπ Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε, Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηεο «ΠΑΔ ΠΑΟΚ» 

θαη 3) ηνπ MICHEL LUBOS ηνπ Michal Σερληθνχ Γηεπζπληή ηεο «ΠΑΔ ΠΑΟΚ» 

θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 86/2018 απφθαζεο ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Μνλνκεινχο 

Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ ηεο SUPER LEAGUE  ΔΛΛΑΓΑ  θαη θαηά ηεο 

Π.Α.Δ. κε ηελ επσλπκία «ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΝΩΙ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΔΩ –  ΑΔΚ Πνδνζθαηξηθή Αλψλπκε Δηαηξεία»  

πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο θαη εθπξνζσπεί ηαη λφκηκα,  

Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ γηα ηελ 

«ΠΑΔ ΠΑΟΚ» παξαζηάζεθε αθελφο κελ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο θαη δε 

ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

ηεο εθθαινχζαο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., Υξπζφζηνκνο Γθαγ θάηζεο ηνπ 

Βαζηιείνπ, κεηά ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ηεο, Λάκπξνπ Μπίξδα 

(Α.Μ. Γ..Α. 9450), Θεφθηινπ εκαηνθνξίδε (Α.Μ. Γ..Θ. 2812) θαη 

Αρηιιέα Μαπξνκάηε (Α.Μ. Γ..Θ. 3516), θαζψο θαη νη εθθαινχληεο, 

Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο ηνπ Ιγλαηίνπ θαη MICHEL LUBOS  ηνπ Michal,  

δηα ησλ ηδίσλ σο άλσ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ηνπο, θαη αθεηέξνπ ν 



 

λφκηκνο εθπξφζσπνο θαη δε ν Α΄ Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εθεζίβιεηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ.,  

Μελάο Λπζάλδξνπ, κεηά ηεο πιεξεμνπζίαο δηθεγφξνπ ηεο , Διεπζεξίαο 

Ρίδνπ (Α.Μ. Γ..Α. 10215). Οη πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη, ηφζν ησλ 

εθθαινχλησλ Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., φζν θαη ηεο εθεζηβιήηνπ Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. 

αλέπηπμαλ πξνθνξηθψο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο θαη δήηεζαλ λα γίλνπλ 

δεθηά φζα αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα ππνκλήκαηα, ηα  νπνία θαηέζεζαλ, 

θαζψο θαη ζηα πξαθηηθά ηεο δίθεο.  

 

ΑΦΟΤ ΜΔΛΔΣΖΔ ΣΖ ΓΗΚΟΓΡΑΦΗΑ 
ΚΔΦΣΖΚΔ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ  

ΣΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΣΖ ΔΠΟ 
 
 

 Η θξηλφκελε έθεζε αζθήζεθε λνκφηππα, εκπξφζεζκα θαη 

παξαδεθηά θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα γίλεη ηππηθά δεθ ηή θαη λα 

εξεπλεζεί πεξαηηέξσ γηα λα εμεηαζηεί ε βαζηκφηεηα ησλ ιφγσλ ηεο. Με 

ηελ  παξαπάλσ  έθεζε πξνζβάιιεηαη ε ππ’ αξηζ. 86/2018 απφθαζε 

ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Μνλνκεινχο Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ ηεο SUPER 

LEAGUE  ΔΛΛΑΓΑ κε ηελ νπνία ζπλεθδηθάζζεθαλ: α)  ε απφ 14-03-

2018 Πεηζαξρηθή Γίσμε ηνπ Τπεπζχλνπ Αζθήζεσο Γηψμεσο 

Πνδνζθαηξηθψλ Αδηθεκάησλ, ε νπνία ζηξεθφηαλ θαηά 1) ηνπ Ισάλλε 

(Ιβάλ) αββίδε ηνπ Ιγλαηίνπ θαη 2) ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., πνπ αθνξνχζε 

ζε πξάμε πνπ πξνβιέπεηαη θαη ηηκσξείηαη πεηζαξρηθψο απφ ηηο 

δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 1, 2, 3, 4, 5, 6 θαη 19 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα 

ηεο Δ.Π.Ο. θαη δηαβηβάζηεθε ζην Πξσηνβάζκην Γηθαηνδνηηθφ Όξγαλν, 

κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 9174/14 -03-2018 έγγξαθν ηνπ Δθηειεζηηθνχ 

Γξακκαηέσο ηεο Δ.Π.Ο., β)  ε ππ’ αξηζκ. πξση. 103/14 -03-2018 θιήζε 

ηνπ Πξσηνβάζκηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ πξνο απνινγία θαηά 1) ηεο 

Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. θαη 2) ηνπ MICHEL LUBOS ηνπ Michal (αμησκαηνχρνπ -

ηερληθνχ δηεπζπληή θαη κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Π.Α.Δ. 

Π.Α.Ο.Κ.),  γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1, 5 επ.,  10 

παξ. 1 πεξ. β΄, 11 παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 5, 13 παξ. 2, 3 θαη 6, 14 παξ. 1, 

2, 3 θαη 4, 15 παξ. 1 εδ. α΄, 4 πεξ. α΄ θαη 19 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα 

ηεο Δ.Π.Ο., 1, 2 επ.,  10 παξ. 5, 21 παξ. 3 πεξ. Ι Ι  ζηνηρ.  α΄ θαη γ΄,  12 

θαη 36 παξ. 1 πεξ. α΄ ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.) 

Δπαγγεικαηηθψλ θαη Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π.Ο., θαη γ) 

ε απφ 13-03-2018 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 94/13 -03-2018 έλζηαζε 



 

ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., θαη’ άξζξνλ 23 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Καλνληζκνχ 

Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.) Δπαγγεικαηηθψλ θαη Δξαζηηερληθψλ 

Πξσηαζιεκάησλ, θαηά ηνπ θχξνπο ηνπ θχιινπ αγψλνο θαη ηνπ 

αληηθαλνληθψο δηαθνπέληνο αγψλνο κεηαμχ ηεο αλσηέξσ εληζηάκελεο 

θαη ήδε εθθαινχζαο Π.Α.Δ. θαη ηεο θαζ’ εο ε έλζηαζε θαη ήδε 

εθεζηβιήηνπ Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., ν νπνίνο είρε πξνγξακκαηηζζεί λα 

δηεμαρζεί ζηε Θεζζαινλίθε, ζην Γήπεδν Σνχκπαο, ηελ 11ε -03-2018 θαη 

ψξα 19:30, ζην πιαίζην ηεο 25εο αγσληζηηθήο εκέξαο ηνπ 

Πξσηαζιήκαηνο «SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ» ηεο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ 2017 -2018. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηελ κε 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ 94/13 -03-2018 έλζηαζε ηεο ε Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. 

δεηνχζε: Α)  Να θξηζεί φηη  ν επίκαρνο αγψλαο δηαθφπεθε νξηζηηθά κε 

απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηεο θαζ’ εο ε έλζηαζε θαη ήδε εθεζηβιήηνπ 

ΠΑΔ ΑΔΚ, δηφηη απνρψξεζε απφ ηνλ αγψλα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ, θαη 

λα εθαξκνζηεί ην άξζξν 21 παξ. 3 πεξ. I I  ππνπεξ. α'  θαη δ'  ηνπ 

Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (ΚΑΠ) Δπαγγεικαηηθψλ θαη 

Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ, ήηνη λα θαηαθπξσζεί ν αγψλαο ππέξ 

ηεο νκάδαο ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ.  κε ζθνξ 3 -0, θαη λα η ηκσξεζεί ε ΠΑΔ 

ΑΔΚ κε αθαίξεζε δέθα (10) βαζκψλ απφ ηε βαζκνινγία ηνπ ηξέρνληνο 

Πξσηαζιήκαηνο θαη ρξεκαηηθή πνηλή 40.000,00 επξψ. Β)  Άιισο θαη 

επηθνπξηθά, λα η ηκσξεζεί ε ΠΑΔ ΑΔΚ βάζεη ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 πεξ. 

I I  ππνπεξ. α'  θαη γ,  ήηνη λα θαηαθπξσζεί ν αγψλαο ππέξ ηεο νκάδα ο 

ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. κε ζθνξ 3 -0, θαη λα η ηκσξεζεί ε ΠΑΔ ΑΔΚ κε 

αθαίξεζε ηξηψλ (3) βαζκψλ απφ ην ηξέρνλ πξσηάζιεκα θαη κε 

αθαίξεζε δχν (2) βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο επφκελεο 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Γ)  Άιισο θαη φισο επηθνπξηθά, λα θξηζεί φηη ν 

δηαηηεηήο αληηθαλνληθά, αλαίη ηα θαη αδηθαηνιφγεηα δηέθνςε ηνλ επίκαρν 

αγψλα, δεθηήο γελνκέλεο ηεο έλζηαζεο ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 23 παξ. 1 πεξ. γ'  ηνπ ΚΑΠ, θαη λα δηαηαρζεί ν επαλνξηζκφο ηνπ 

αγψλα θαη ε ζπλέρηζε ηνπ απφ ην ζεκείν ζην νπνίν ε ίρε δηαθνπ εί θαη 

κε ζθνξ 1-0 ππέξ ηεο νκάδαο ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ.  ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 23 παξ. 12 ηνπ ΚΑΠ.  

 Η εθθαινπκέλε απφθαζε: 1)  Απέξξηςε  ηελ απφ 13 -03-2018 θαη 

κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 94/13 -03-2018 έλζηαζε ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., 

πεξί αληηθαλνληθήο δηαθνπήο ηνπ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα κεηαμχ ηεο 

εληζηάκελεο Π.Α.Δ. θαη ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., ν νπνίνο είρε 

πξνγξακκαηηζζεί λα δηεμαρζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 11εο -03-2018, 



 

ζηε Θεζζαινλίθε, ζην Γήπεδν Σνχκπαο, ζην πιαίζην ηεο 25εο 

αγσληζηηθήο εκέξαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο «Super Le ague Διιάδα», ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2017 -2018. 2)  Απνθάλζεθε φηη ν πνδνζθαηξηθφο 

αγψλαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. θαη Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., ν 

νπνίνο ε ίρε πξνγξακκαηηζζεί λα δηεμαρζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

11εο-03-2018, ζηε Θεζζαινλίθε, ζην Γήπεδν Σνχκπαο, ζην πιαίζην 

ηεο 25εο αγσληζηηθήο εκέξαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο «Super League 

Διιάδα», ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2017 -2018, δηεθφπε πξηλ ηελ 

θαλνληθή ιήμε ηνπ απφ ππαηηηφηεηα ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. 3)  Θεψξεζε 

φηη ε εγθαινχκελε θαη ήδε πξψηε εθθαινχζα  Π.Α.Δ. Π .Α.Ο.Κ. 

εηηήζεθε κε ηέξκαηα 0 -3 απφ ηελ Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. (άξζξν 21 παξ. 3 πεξ. 

Ι Ι  ζηνηρ. α΄ ηνπ Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο.). 4)  Δπέβαιε ζηελ Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. ηελ 

πνηλή ηεο αθαηξέζεσο ηξηψλ (3) βαζκψλ απφ ηνλ πίλαθα ηεο 

βαζκνινγίαο ηνπ ηξέρνληνο πξσηαζιήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη δχν (2) 

βαζκψλ απφ ην επφκελν πξσηάζιεκα (άξζξν 21 παξ. 3 πεξ. Ι Ι  ζηνηρ. 

γ΄ ηνπ Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο.). 5) Γηέηαμε   ηελ θαηάπησζε ηνπ παξαβφινπ, πνπ 

θαηέβαιε ε Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., ππέξ ηνπ πλεηαηξηζκνχ Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο κε ηελ επσλπκία «ΟΤΠΔΡΛΙΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ». 6)  Γέρηεθε φηη ν εγθαινχκελνο θαη ήδε 

δεχηεξνο εθθαιψλ Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο ηνπ Ιγλαηίνπ ηέιεζε ηελ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο απεηιήο (άξζξα 1, 5 επ., 14 παξ. 1, 2, 3 θαη 

19 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.), γηα ηελ νπνία επζχλεηαη  αληηθεηκεληθψο θαη ε 

εγθαινχκελε θαη ήδε εθθαινχζα Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. 7)  Γέρηεθε φηη ν 

εγθαινχκελνο θαη ήδε ηξίηνο εθθαιψλ, Μichel Lubos ηνπ Michal ηέιεζε, 

θαηά ζπξξνή θαη θαζ’ ππνηξνπήλ, α) ηελ θαη’ νξζφηεξν λνκηθφ 

ραξαθηεξηζκφ απνδηδφκελε ζε απηφλ πεηζαξρη θή παξάβαζε ηεο 

εμπβξίζεσο δηαηηεηή (άξζξα 10 παξ. 1 πεξ. δ΄ ζηνηρ. Ι ,  11 παξ. 1, 2, 3, 

4 θαη 5, 14 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.) θαη β) ηελ πεηζαξρηθή 

παξάβαζε ηεο απφπεηξαο βηαηνπξαγίαο ζε βάξνο ζεαηή ηνπ αγψλα 

(άξζξα 10 παξ. 1 πεξ. β΄, 11 παξ. 1,  2, 3, 4 θαη 5, 14 παξ. 1, 2 θαη 3 

ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.), γηα ηηο νπνίεο επζχλεηαη αληηθεηκεληθψο θαη ε 

εγθαινχκελε θαη ήδε πξψηε εθθαινχζα Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. 8)  Γέρηεθε φηη 

ε εγθαινχκελε θαη ήδε εθθαινχζα Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. ηέιεζε: 1) ηελ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο  ρξεζηκνπνηήζεσο απφ θηιάζινπο ηεο 

δεηθηψλ ιέηδεξ, κε ζηφρεπζε ζε πνδνζθαηξηζηέο ηεο θηινμελνχκελεο 

νκάδαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα (άξζξα 14 παξ. 1, 2, 3 θαη 4 θαη 

15 παξ. 1 εδ. α΄ ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.), θαη 2) ηελ πεηζαξρηθή παξάβαζε 



 

ηεο ε ηζφδνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηνπ γεπέδνπ νπαδψλ θαη 

αμησκαηνχρσλ ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ρσξίο λα ζπλδέεηαη κε 

βηαηνπξαγίεο θαηά πξνζψπσλ ή κε θζνξέο μέλεο ηδηνθηεζίαο (άξζξα 

14 παξ. 1, 2, 3 θαη 4 θαη 15 παξ. 4 πεξ. α΄ ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.). 9) 

Δπέβαιε ζηνλ Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε, γηα ηελ πεηζαξρηθή παξάβαζε 

ηεο απεηιήο (άξζξα 1, 5 επ., 14 παξ. 1, 2, 3 θαη 19 ηνπ Π.Κ. ηεο 

Δ.Π.Ο.), ζσξεπηηθψο ηε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ εθαηφ ρηι ηάδσλ 

(100.000,00) επξψ, θαζψο θαη ηελ πεηζαξρηθή θχξσζε ηεο 

απαγνξεχζεσο ηεο εηζφδνπ ηνπ ζην γήπεδν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηξηψλ (3) εηψλ. 10)  Δπέβαιε  ζηνλ Μichel Lubos ηνπ Michal α) γηα ηελ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο εμπβξίζεσο δηαηηεηή (άξζξα 10 παξ. 1 πεξ. 

δ΄ ζηνηρ. Ι ,  11 παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 5, 14 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Π.Κ. ηεο 

Δ.Π.Ο.), ζσξεπηηθψο ηε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δέθα ρηι ηάδσλ 

(10.000,00) επξψ, θαζψο θαη ηελ πεηζαξρηθή θχξσζε ηεο 

απαγνξεχζεσο ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, θαη β) γηα  ηελ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο απφπεηξαο βηαηνπξαγίαο ζε βάξνο ζεαηή ηνπ 

αγψλα (άξζξα 10 παξ. 1 πεξ. β΄, 11 παξ. 1, 2, 3,  4 θαη 5, 14 παξ. 1, 2 

θαη 3 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.), ζσξεπηηθψο ηε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δέθα 

ρηι ηάδσλ (10.000,00) επξψ, θαζψο θαη ηελ πεηζαξρηθή θχξσζε ηεο 

απαγνξεχζεσο ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 11)  Δπέβαιε 

ζηελ Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. α) γηα ηελ πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο απεηιήο 

(παξάβαζε άξζξσλ 14 παξ. 2 θαη 3, 15 παξ. 3 πεξ. Α΄ ηνπ Π.Κ. ηεο 

Δ.Π.Ο.), ηελ πνηλή ηεο δηεμαγσγήο ηξηψλ (3) αγψλσλ ρσξίο ζεαηέο, β)  

γηα ηελ πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο εμπβξίζεσο δηαηηεηή (άξζξα 10 παξ. 

1 πεξ. δ΄ ζηνηρ. Ι ,  11 παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 5, 14 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Π.Κ. 

ηεο Δ.Π.Ο.), ηε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000,00) επξψ, 

γ) γηα ηελ πε ηζαξρηθή παξάβαζε ηεο απφπεηξαο βηαηνπξαγίαο ζε βάξνο 

ζεαηή ηνπ αγψλα (άξζξα 10 παξ. 1 πεξ. β΄, 11 παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 5, 14 

παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.), ηε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δέθα 

ρηι ηάδσλ (10.000,00) επξψ, δ) γ ηα ηελ πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο 

ρξεζηκνπνηήζεσο απφ θηιάζινπο ηεο δεηθηψλ ιέηδεξ, κε ζηφρεπζε ζε 

πνδνζθαηξηζηέο ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αγψλα (άξζξα 14 παξ. 1, 2, 3 θαη 4 θαη 15 παξ. 1 εδ. α΄ ηνπ Π.Κ. ηεο 

Δ.Π.Ο.), ηελ ρξεκαηηθή πνηλή ησλ έμη ρηι ηάδσλ (6.000,00) επξψ,  θαη ε) 

γηα ηελ πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο ε ηζφδνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηνπ 



 

γεπέδνπ νπαδψλ θαη αμησκαηνχρσλ ηεο,  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, 

ρσξίο λα ζπλδέεηαη κε βηαηνπξαγίεο θαηά πξνζψπσλ ή κε θζνξέο 

μέλεο ηδηνθηεζίαο (άξζξα 14 παξ. 1, 2, 3 θαη 4 θαη 15 παξ . 4 πεξ. α΄ 

ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.), ηε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ πελήληα ρηιηάδσλ 

(50.000,00) επξψ. 12)  Καζφξηζε ζπλνιηθή ρξεκαηηθή πνηλή,  σο πξνο 

ηελ Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., πνζνχ εμήληα ηξηψλ ρηι ηάδσλ (63.000,00) επξψ 

(άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.). 13)  Καζφξηζε ζπλνιηθή 

ρξεκαηηθή πνηλή, σο πξνο ηνλ Lubos Michel Michal,  πνζνχ δεθαπέληε 

ρηι ηάδσλ (15.000,00) επξψ (άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.). θαη 

14)  Καζφξηζε ζπλνιηθή πνηλή απαγνξεχζεσο ηεο ε ηζφδνπ ηνπ Lubos 

Michel ηνπ Michal ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, δηαξθείαο ελελήληα (90) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.).  

Με ηελ θξηλφκελε έθεζε δεηείηαη:   Α.  λα εμαθαληζζεί θαη λα 

αθπξσζεί ε εθθαινπκέλε απφθαζε ,  Β.  λα θξαηεζεί θαη δηθαζηεί εθ 

λένπ ε ππφζεζε, λα γίλεη δεθηή ε έλζηαζε ηεο ΠΑΔ ΠΑΟΚ ζην ζ χλνιν 

ηεο θαηά ην θχξην, άιισο θαηά ηα επηθνπξηθά ηεο αηηήκαηα ,  Γ.  λα 

θεξπρζεί,  απαξάδεθηε ε απφ 14 -3-2018 πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ 

Τπεχζπλνπ Άζθεζεο Γίσμεο Πνδνζθαηξηθψλ Αδηθεκάησλ, άιισο λα 

απαιιαγνχλ απφ ηελ θαηεγνξία ηεο απεηιήο ε ΠΑΔ ΠΑΟΚ θαη ν 

Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο, άιισο, θαη'  νξζφ λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ηεο 

πξάμεο λα επηβιεζνχλ νη πξνζήθνπζεο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ έθεζε, Γ.  λα απαιιαγνχλ πιήξσο ε ΠΑΔ 

ΠΑΟΚ θαη ν Μichel Lubos ηνπ Michal απφ νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή 

θαηεγνξία σο  πξνο ηα πξνζβαιιφκελα κε ηελ έθεζε ζεκεία ηεο 

εθθαινπκέλεο, Δ.  Άιισο θαη φισο επηθνπξηθά, λα πεξηνξηζηνχλ νη 

επηβιεζεζφκελεο πνηλέο ζην πξνζήθνλ κέηξν, θαη'  νξζή εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη  Σ.  λα δηαηαρζεί ε επηζηξνθή ησλ 

θαηαβιεζέλησλ παξαβφισλ.  

Η .  χκθσλα κε η ηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 εδ. α΄ θαη β΄ 

ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., νη δηαγσληδφκελεο νκάδεο 

νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο η ηο επηβαιιφκελεο ζε απηέο ππφ 

ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ππνρξεψζεηο, λα πινπνηνχλ ηνπο 

επηηαζζφκελνπο ζε απηέο φξνπο θαη λα ιακβάλνπλ θάζε πξνιεπηηθφ 

κέηξν, ην νπνίν απφ ηηο ζπλζήθεο απαηηείηαη γ ηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή 

ησλ αγψλσλ. Η δε γεπεδνχρνο νκάδα νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ζηνλ ελ 

γέλεη ρψξν ηνπ γεπέδνπ ηελ αζθάιεηα ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αγψλα, 

ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο, 



 

ησλ ζεαηψλ ηνπ αγψλα θαη ηελ ελ γέλεη ηήξεζε ηεο ηάμεο. Καηά, δε, η ηο 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ, νη νκάδεο  

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχνπλ ην θχξνο θαη ηελ αμηνπηζ ηία 

ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη επζχλνληαη ζε πεξίπησζε 

παξαβάζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο. ή ησλ 

ινηπψλ Καλνληζκψλ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π.Ο. απφ 

αμησκαηνχρνπο, πνδνζθαηξηζηέο ή θηιάζινπο ηνπο, σο αληηθεηκεληθά 

ππαίηηεο. Κάζε, δε, πξάμε ή ελέξγεηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή,  θπζηθψλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ ζπλδένληαη κε νκάδα, κε ηελ νπνία 

δεκηνπξγείηαη ζην θίιαζιν θνηλφ θαη ζηελ (ελ γέλεη) θνηλή γλψκε 

αίζζεκα απαμηψζεσο θαη απνζηξνθήο πξνο ην πνδφζθαηξν, κε 

ζπλέπεηα ηελ άξλεζε εθ κέξνπο ηνπ θνηλνχ παξαθνινπζήζεσο ησλ 

αγψλσλ πνδνζθαίξνπ θαη πξνζειεχζεσο ζηα γήπεδα, ζα ηηκσξείηαη 

απφ ηηο πξνβιεπφκελεο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο 

Δ.Π.Ο. Δπηπιένλ,  ζχκθσλα κε η ηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

απηνχ σο άλσ άξζξνπ, ε εληφο έδξαο νκάδα ππέρεη επζχλε γηα ηελ 

απξεπή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ ζεαηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ ζέκαηνο 

ηεο ππαηη ίνπ ζπκπεξηθνξάο ή ηεο ππαηη ίνπ παξαδξνκήο, θαη αλαιφγσο 

ηεο πεξηζηάζεσο, ελδέρεηαη λα η ηκσξεζεί κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, ελψ 

ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ αλαηαξαρψλ, δχλαληαη λα επηβιεζνχλ 

πεξαηηέξσ θπξψζεηο. Η απξεπήο, δε, ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηιακβάλεη 

ηε βία πξνο πξφζσπα ή αληηθείκελα, ηελ ππξνδφηεζε εκπξεζηηθψλ 

ζπζθεπψλ, ηελ εθζθελδφληζε αληηθεηκέλσλ, ηε επίδεημε πξνζβιεηηθψλ 

ή πνιηη ηθψλ ζιφγθαλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή, ηελ εθθνξά 

πξνζβιεηηθψλ ιέμεσλ ή ήρσλ, ή ηελ εηζβνιή ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. Η Η .  

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο 

Δ.Π.Ο., πξνβιέπνληαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, ε ηέιεζε ησλ νπνίσλ 

επηζχξεη ηελ επηβνιή ζε βάξνο ηεο αληηθεηκεληθψο επζπλφκελεο Π.Α.Δ. 

(θαη φρη ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ) ησλ εηδηθφηεξα 

κλεκνλεπφκελσλ πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ. Μεηαμχ ησλ ελ ιφγσ 

πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ, ηππνπνηείηαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

15 παξ. 1 εδ. α΄ ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο. θαη εθείλν ηεο 

ρξήζεσο δεηθηψλ ιέηδεξ απφ ηνπο ζεαηέο ηνπ αγψλα, κε ζηφρεπζε ζε 

πνδνζθαηξηζηέο ή δηαηηεηέο ή αμησκαηνχρνπο ηνπ αγψλα θαη κε 

επαπεηινχκελε πεηζαξρηθή θχξσζε απηήλ ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο, 

χςνπο απφ πέληε ρηι ηάδεο (5.000,00) επξψ έσο είθνζη ρηι ηάδεο 

(20.000,00) επξψ. Δπηπιένλ, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 4 πεξ. 



 

α΄ ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., ηππνπνηείηαη σο πεηζαξρηθή 

παξάβαζε θαη ε είζνδνο νπαδψλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηνπ γεπέδνπ, 

πξηλ ηελ έλαξμε, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγψλα, φπσο 

θαη ε πξφθιεζε επεηζνδίσλ ζηα απνδπηήξηα, ζηηο θεξθίδεο ή ζηνλ ελ 

γέλεη ρψξν ηνπ γεπέδνπ, κε επαπεηινχκελε πεηζαξρηθή θχξσζε γηα ηελ 

αληηθεηκεληθψο επζπλφκελε Π.Α.Δ. απηήλ ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο, χςνπο 

απφ είθνζη ρηι ηάδεο (20.000,00) επξψ έσο εθαηφ ρηι ηάδεο (100.000,00) 

επξψ, εθφζνλ ε ε ίζνδνο ησλ νπαδψλ ή ηα επεηζφδηα δελ ζπλδένληαη κε 

βηαηνπξαγίεο θαηά πξνζψπσλ ή θζνξέο μέλεο ηδηνθηεζίαο. Η Η Η . 

Δμάιινπ, κε η ηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο 

Δ.Π.Ο., ππφ ηνλ η ίηιν «Πνηλέο ζε αμησκαηνχρνπο νκάδαο (αγσληζηηθνχ 

ρψξνπ)», νξίδνληαη ηα εμήο, ήηνη :  «1.  Κάζε νκάδα είλαη ππεχζπλε γηα 

ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο φισλ φζσλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κε 

νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα εηζέξρνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, θαηά ηελ 

δηάξθεηα  ησλ αγψλσλ. 2. Ο αμησκαηνχρνο νκάδαο, κε δηθαίσκα λα 

παξεπξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, πνπ δηαπξάηηεη ηα αδηθήκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β, γ, δ, ε, ζη, δ, ε, ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ πέληε (5.000) επξψ έσο 

ζαξάληα ρηι ηάδεο (40.000) επξψ θαη απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν απφ έλα (1) κήλα έσο έμη (6) κήλεο, εθηφο αλ ε 

παξαβαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά εκπίπηεη ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 

νπφηε ηνπ επηβάιινληαη νη εθεί  πξνβιεπφκελεο πνηλέο. 3. Η ΠΑΔ, κε 

ηελ νπνία ζπλδέεηαη ν αμησκαηνχρνο, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 

έσο ελελήληα ρηι ηάδεο (90.000) επξψ. 4. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, 

ζηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν, νη πνηλέο δηπιαζηάδνληαη.  5. Οη παξ. 2 

α, β, γ θαη δ ηνπ άξζξνπ 10 ηζρχνπλ αλάινγα. ». Καηά, δε, η ηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 πεξ. β΄ θαη δ΄ ζηνηρ.  Ι  ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα 

ηεο Δ.Π.Ο., ζηηο νπνίεο, πιελ άιισλ, παξαπέκπεη,  φπσο αλαθέξεηαη 

θαη αλσηέξσ, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ ηδίνπ Κψδηθα, γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο θαη ηνπ αληηθείκελνπ ησλ  παξαβάζεσλ ησλ 

αμησκαηνχρσλ νκάδαο, ερφλησλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν, πξνβιέπεηαη σο πεηζαξρηθψο αμηφινγε ζπκπεξηθνξά 

αθελφο κελ ε πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά, έξγσ ή ιφγσ, ή ε απφπεηξα 

βηαηνπξαγίαο ζε βάξνο αληίπαινπ παίθηε, ζπκπαίθηε, ζ εαηή ή 

αμησκαηνχρνπ νκάδαο (άξζξν 10 παξ. 1 πεξ. β΄ ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.), 

θαη  αθεηέξνπ ε έξγσ ή ιφγσ εμχβξηζε ζε βάξνο ηνπ δηαηηεηή ησλ 

βνεζψλ δηαηηεηψλ, ηνπ παξαηεξεηή, ηνπ βνεζνχ παξαηεξεηή θαη ηνπ 



 

ηαηξνχ ηνπ αγψλα (άξζξν 10 παξ. 1 πεξ. δ΄ ζηνηρ. Ι  ηνπ Π.Κ. ηεο 

Δ.Π.Ο.). Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ζπλδπαδφκελεο κεηαμχ ηνπο, 

πξνθχπηεη φηη,  δη ’ απηψλ ειέγρνληαη πεηζαξρηθψο θαη ηηκσξνχληαη 

κφλνλ νη αμησκαηνχρνη ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 

παξεπξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, φρη δε θαη φζνη εμ απηψλ δε 

δηαζέηνπλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 12 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.)  

Δπαγγεικαηηθψλ θαη Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ, ζηνλ αγσληζηηθφ 

ρψξν ν δηαηηεηήο επηηξέπεη,  βάζεη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηνπ 

παξαδίδνπλ νη δηαγσληδφκελεο νκάδεο, λα ε ηζέξρνληαη θαη λα 

παξακέλνπλ, εθφζνλ ηνπ επηδείμνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο (αζηπλνκηθή ή 

επαγγεικαηηθή) ή πηζηνπνηεηηθφ, κφλνλ ηα εμήο πξφζσπα, ήηνη:  α) ν 

ηαηξφο ηνπ αγψλα θη έλαο ηαηξφο θάζε νκάδαο, β) έλαο εθπξφζσπνο 

ηεο θάζε  νκάδαο, γ) ν θπζηθνζεξαπεπηήο ηεο θάζε νκάδαο, δ) ν 

πξνπνλεηήο θάζε νκάδαο θαη ν ηπρφλ βνεζφο ηνπ, ε)  ν γπκλαζηήο ηεο 

νκάδαο, ζη) ν πξνπνλεηήο ηεξκαηνθπιάθσλ ηεο νκάδαο, δ) ν 

δηεξκελέαο ηεο νκάδαο θαη ε) δχν ηξαπκαηηνθνξείο. Πξνθεηκέλνπ, δε, 

γηα αγψλεο Π.Α.Δ. Α΄ θαη Β΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο ε δηνξγαλψηξηα κε ηελ 

πξνθήξπμή ηεο θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχκελσλ πξνζψπσλ ζε 

ζπκθσλία κε ηα επηηξεπφκελα θαη ηεξνχκελα ζε δηεζλείο 

δηαζπιινγηθνχο αγψλεο θαη ζε άιινπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. 

Δπνκέλσο, κφλνλ ηα αλσηέξσ παξαηηζέκελα πξφζσπα –  αμησκαηνχρνη 

ησλ νκάδσλ δχλαληαη λα παξεπξίζθνληαη λνκίκσο εληφο ηνπ 

αγσληζηηθνχ ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ θαη σο εθ ηνχηνπ κφλνλ ηα πξφζσπα 

απηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ελεξγεηηθά ππνθείκελα ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  11 παξ. 2 θαη 10 παξ. 1 

πεξ. β΄ θαη δ΄ ζηνηρ.  Ι  ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο. πεηζαξρηθψλ 

αδηθεκάησλ. Άιισζηε, επηζεκαίλεηαη φηη νη αμησκαηνχρνη ησλ νκάδσλ, 

πνπ δηαζέηνπλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα εηζφδνπ θαη παξακνλήο ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν ηνπ γεπέδνπ, αλαγξάθνληαη ξεηψο απφ ην δηαηηεηή 

ηνπ αγψλα ζην ζπληαζζφκελν απφ απηφλ θχιιν αγψλνο. Σέινο, 

ζχκθσλα κε η ηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 παξ. 2 θαη 15 παξ. 2 εδ. β΄ 

ηνπ Γηθνλνκηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γηθαζηηθψλ Οξγάλσλ ηεο 

Δ.Π.Ο., ην αξκφδην Πεηζαξρηθφ Όξγαλν ή Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, ζε 

πεξίπησζε αζθήζεσο ειιηπνχο δηψμεσο, δχλαηαη λα ζπκπιεξψζεη 

ή/θαη λα επεθηείλεη ηελ αξρηθή πεηζαξρηθή δίσμε. Απφ ηηο σο άλσ, 

εμάιινπ, δηαηάμεηο, πξνθχπηεη  επηπιένλ φηη ε απνδηδφκελε ζε έλα 



 

πεηζαξρηθψο ειεγρφκελν πξφζσπν θαηεγνξία δχλαηαη φρη κφλνλ λα 

ζπκπιεξσζεί /  επεθηαζεί,  αιιά θαη λα κεηαβιεζεί παξαδεθηψο, εθφζνλ 

ην αξκφδην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ή επηηξνπή θξίλεη,  βάζεη ηνπ 

απνδεηθηηθνχ ηνπ πνξίζκαηνο εθ ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, φηη ζα 

πξέπεη λα πξνζδνζεί ν πξνζήθσλ λνκηθφο ρα ξαθηεξηζκφο ζηελ 

πεηζαξρηθψο επίκεκπηε πξάμε ηνπ.  Μάιηζηα, ηνχην φρη κφλνλ 

επηηξέπεηαη,  αιιά θαη επηβάιιεηαη,  βάζεη ηεο αξρήο ηεο επηδηψμεσο ηεο 

νπζηαζηηθήο δηθαηνζχλεο, ζην πιαίζην κίαο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πξνυπφζεζε, σζηφζν, γηα ην επηηξεπηφ ηεο σο άλσ βειηηψζεσο, είλαη 

ην λα πθίζηαληαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πνπ ζηεξίδνπλ απηήλ ηε 

βειηίσζε, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ εθδίδεηαη ε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ, θαη λα έρνπλ γίλεη  γλσζηά ηφζν ζε απηφ, φζν θαη 

ζην πεηζαξρηθψο εγθαινχκελν πξφζσπν,  ψζηε ην ηειεπηαίν λα κελ 

απνζηεξεζεί ησλ ππεξαζπηζηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. Σα πξαγκαηηθά,  

δειαδή, πεξηζηαηηθά πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηνπο φξνπο ηεο αληηθεηκεληθήο 

ππνζηάζεσο ηνπ λένπ λνκηθνχ ραξαθηεξηζκνχ, πξέπεη λα 

εκπεξηέρνληαη ζην δηεγεκαηηθψο εθηηζέκελν πεξ ηερφκελν ηεο αξρηθήο 

θαηεγνξίαο. ΗV. Πεξαηηέξσ, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., ππφ ηνλ ηίηιν « Απεηιέο», νξίδεηαη φηη  

«Οπνηνζδήπνηε εκπίπηεη ζηνλ παξφληα θψδηθα ν νπνίνο εθθνβίδεη  

έλαλ αμησκαηνχρν ηνπ αγψλα ή νπνηνδήπνηε εληε ηαικέλν ελ γέλεη 

πνδνζθαηξηθφ φξγαλν κε απεηιέο, ζα η ηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 

πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000) ηνπιάρηζηνλ, θαη αγσληζηηθφ 

απνθιεηζκφ ή απαγφξεπζε εηζφδνπ ζην γήπεδν απφ ηξία (3) έσο πέληε 

(5) έηε. Δάλ ππαίη ηα είλαη νκάδα, επηβάιινληαη πν ηλέο αλάινγα κε ηε 

βαξχηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο : α. δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο ζεαηέο, β. 

αθαίξεζεο βαζκψλ θαη γ. ππνβηβαζκφο νκάδαο. ». Απφ ηε γξακκαηηθή,  

δε, δηαηχπσζε ηεο αλσηέξσ δηαηάμεσο, πξνθχπηεη φηη γ ηα ηελ επηβνιή 

ησλ ππ’ απηήο πξνβιεπφκελσλ πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ, απαηηείηαη ν 

εθθνβηζκφο αμησκαηνχρνπ αγψλα ή νηνπδήπνηε έηεξνπ εληεηαικέλνπ ελ 

γέλεη πνδνζθαηξηθνχ νξγάλνπ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ 

νη πξάμεηο θαη νη παξαιείςεηο ππφθεηληαη ζηελ πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία 

ηνπ παξφληνο Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ, ζχκθσλα κε η ηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 2 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο. θαη 2 ηνπ Γηθνλνκηθνχ 

Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γηθαζηηθψλ Οξγάλσλ ηεο Δ.Π.Ο. Ωζηφζν, απφ 

ηελ ίδηα σο άλσ δηάηαμε δελ πξνθχπηεη ε έλλνηα ηεο απεηιήο.  Έηζη, σο 

απεηιή ζα πξέπεη λα λνεζεί,  ζχκθσλα θαη κε ηελ ηαπηφζεκε έλλνηα 



 

πνπ ηεο απνδίδεηαη ζην πιαίζην ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 333 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα, ε πξφθιεζε ζε άιινλ ηξφκνπ ή αλεζπρίαο, κε ηελ 

απεηιή βίαο ή άιιεο παξάλνκεο πξάμεσο ή παξαιείςεσο. Δηδηθφηεξα, 

απεηιή ε ίλαη ε πξναλαγγειία  ελφο θαθνχ, δειαδή πιηθήο ή εζηθήο 

βιάβεο, πνπ κέιιεη λα επέιζεη ζε βάξνο ηνπ απεηινχκελνπ. Γηα ηελ 

χπαξμε ηεο απεηιήο αξθεί λα εκθαλίδεηαη ν απεηιψλ θαη λα πείζεη ηνλ 

απεηινχκελν φηη απηφο εμνπζηάδεη ηελ επέιεπζε ή κε ηνπ θαθνχ, 

αλεμαξηήησο αλ έρεη πξάγκαηη ηελ πξφζεζε ή ηελ πξαθηηθή δπλαηφηεηα 

λα ην πξαγκαηνπνηήζεη.  Αξθεί φηη ν απεηιψλ είρε ηελ πξφζεζε απεηιήο 

θαη ν απεηιεζείο πίζηεπε φηη απηφο ε ίρε θαη ηελ πξφζεζε θαη ηελ 

πξαθηηθή δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απεηιή ηνπ. Σν 

αληηθείκελν ηεο απεηιήο,  δειαδή ην απεηινχκελν θαθφ πξνζδηνξίδεηαη 

ζην λφκν σο θίλδπλνο, ήηνη σο κία θαηάζηαζε πνπ, ππφ δεδνκέλεο 

ζπλζήθεο, ελέρεη φρη απιψο ηε δπλαηφηεηα, αιιά ηελ πηζαλφηεηα 

επειεχζεσο βιάβεο. Ο απεηινχκελνο θίλδπλνο δχλαηαη λα αθνξά ζε 

νπνηνδήπνηε αγαζφ, δηφηη  νπδείο ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο η ίζεηαη ζην 

λφκν, αξθεί λα ε ίλαη ζπνπδαίνο θαη άκεζνο. πνπδαίνο είλαη ν 

θίλδπλνο, φηαλ ην απεηινχκελν θαθφ δηαθξίλεη ε ζνβαξφηεηα, ελέρεη,  

δε, ηθαλή βαξχηεηα, ψζηε λα πξνθαιέζεη ζηνλ απεηινχκελν ηξφκν θαη 

αλεζπρία, ελψ άκεζνο ε ίλαη φηαλ ην απεηινχκελν θαθφ κπνξεί λα 

επέιζεη ζε ηφζν ζχληνκν ρξφλν, ψζηε λα επηβάιιεηαη κέξηκλα γηα ηελ 

απνηξνπή ηνπ. Σα κέζα επηηεχμεσο ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ ζπλίζηαληαη 

ζηελ απεηιή αζθήζεσο βίαο ή ηειέζεσο άιιεο παξάλνκεο πξάμεσο ή 

παξαιείςεσο, ε δε απεηιή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν, ήηνη πξνθνξηθψο, εγγξάθσο, ξεηψο ή 

ζησπεξψο, κε λεχκαηα ή κε άιιεο απεηιεηηθέο θηλήζεηο, ή κε 

ζπκπεξαζκαηηθά ζπλαγφκελε ζπκπεξηθνξά. Γελ απνθιείεηαη,  δε, θαη 

κία πξνεηδνπνίεζε ή ζχζηαζε λα πεξη έρεη ππνθξππηφκελε απεηιή. 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα κελ είλαη παξψλ ν απεηινχκελνο, αξθεί λα 

πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ ε απεηιή θαη λα ηνπ πξνθάιεζε ηξφκν ή 

αλεζπρία. Η απεηινχκελε βία κπνξεί λα είλαη ε ίηε ζσκαηηθή βία θαηά 

ηνπ απεηινχκελνπ ή ηξίηνπ, ε ίηε θαηά πξαγκάησλ. Ωο άιιε παξάλνκε 

πξάμε, λνείηαη εθείλε, ζηελ νπνία ν απεηιψλ δελ έρεη δηθαίσκα λα 

πξνβεί,  σο αληηηηζέκελε ζε επηηαθηηθφ ή απαγνξεπηηθφ θαλφλα, ελψ 

κπνξεί απηή λα ζπλίζηαηαη θαη ζε κε αμηφπνηλε πξάμε. Πεξαηηέξσ, ζα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη  δελ ζπγθξνηείηαη ε πεηζαξρηθή παξάβαζε 

ηεο απεηιήο, φηαλ ν απεηιψλ δηθαηνχην λα πξαγκαηνπνηήζεη ην 



 

απεηινχκελν θαθφ, ή φηαλ ν απεηινχκελνο δελ πεξηήιζε ζε ηξφκν θαη 

αλεζπρία, δηφηη δελ έιαβε ζνβαξά ππ’ φςηλ ηνπ ηελ απεηιή. Δμάιινπ, ε 

έλλνηα ηεο ππαηηηφηεηαο ηεο νκάδαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

θαηάθαζε ηεο πεηζαξρηθήο ηεο επζχλεο θαη ηελ ηηκψξεζή ηεο κε η ηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε πεηζαξρηθέο πνηλέο, ζα 

πξέπεη λα ηδσζεί ππφ ην θσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 θαη 

3 ηνπ ηδίνπ Κψδηθα, ζχκθσλα κε η ηο νπνίεο νη νκάδεο επζχλνληαη ζε 

πεξίπησζε παξαβάζεσο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα, θαη ησλ ελ γέλεη 

θαλνληζκψλ ηεο ΔΠΟ, σο αληηθεηκεληθά ππαίηηεο ή νξζφηεξα σο 

αληηθεηκεληθά επζπλφκελεο. Μάι ηζηα, επζχλνληαη γηα θάζε πξάμε ή 

ελέξγεηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή, θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ 

ζπλδένληαη κε απηέο (νκάδεο), κε ηελ νπνία (πξάμε ή ελέξγεηα) 

δεκηνπξγείηαη ζην θίιαζιν θνηλφ θαη ηελ ελ γέλεη θνηλή γλψκε αίζζεκα 

απαμηψζεσο θαη απνζηξνθήο πξνο ην πνδφζθαηξν, κε ζπλέπεηα ηελ 

άξλεζε εθ κέξνπο ηνπ θνηλνχ, παξαθνινπζήζεσο ησλ αγψλσλ 

πνδνζθαίξνπ θαη ηεο πξνζειεχζεσο ζηα γήπεδα. Ωο εθ ηνχησλ, θαη κε 

δεδνκέλν φηη εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα ζπληξέρεη ην ζηνηρείν 

ηεο ππαηηηφηεηαο ζην λνκηθφ πξφζσπν  κίαο Π.Α.Δ., ε ηειεπηαία 

ζεσξείηαη σο «ππαίηηα» ή νξζφηεξα σο αληηθεηκεληθψο επζπλφκελε γηα 

ηηο ππαίη ηεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηφζν ησλ πξνζψπσλ πνπ ηελ 

εθπξνζσπνχλ θαηά λφκν, φζν θαη εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ. V. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεη ο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 εδ. α΄ θαη 

πεξ. Ι Ι  ζηνηρ. α΄ θαη γ΄ ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.)  

Δπαγγεικαηηθψλ θαη Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π.Ο., 

«Αγψλαο πνπ δελ ηειέζζεθε ή πνπ δελ έιεμε κε ππαηηηφηεηα ηεο κίαο 

εθ ησλ δχν νκάδσλ, πξνζκεηξάηαη γ ηα ηελ έθηηζε πνηλψλ κφλνλ ηεο 

αλππαίηηαο νκάδαο θαη η ηκσξείηαη φπσο πξνβιέπεηαη θαησηέξσ. … ΙΙ.  

Η ππαίη ηα νκάδα ηηκσξείηαη σο εμήο : α) κε απψιεηα ηνπ αγψλα κε 

ηέξκαηα 0-3, εθηφο αλ ην απνηέιεζκα επλνεί ηελ αλππαίηηα νκάδαο, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαθνπήο αγψλα ή ηεο απνρψξεζεο νκάδαο, 

νπφηε ππνινγίδεηαη ην απνηέιεζκα πνπ πξαγκαηηθά ζεκεηψζεθε. … γ) 

Με αθαίξεζε ηξηψλ (3) βαζκψλ απφ ηνλ πίλαθα ηεο βαζκνινγίαο ηνπ 

ηξέρνληνο πξσηαζιήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ηελ αθαίξεζε δχν (2) 

βαζκψλ απφ ην επφκελν πξσηάζιεκα απφ ηελ ππαίη ηα νκάδα, αλ ν 

αγψλαο δηαθνπεί πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ. ». χκθσλα, δε, κε ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 12 ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 



 

(Κ.Α.Π.) Δπαγγεικαηηθψλ θαη Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο 

Δ.Π.Ο., ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δελ ηειείηαη ή δηαθφπηεηαη αγψλαο γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, γηα ην θχξνο απηνχ θαη η ηο επηβαιιφκελεο πνηλέο 

απνθαίλεηαη ην αξκφδην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν. VΗ.  χκθσλα κε ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ 

Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.) Δπαγγεικαηηθψλ θαη Δξαζηηερληθψλ 

Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π.Ο., ελζηάζεηο επηηξέπεηαη λα ππνβάιινληαη 

κφλνλ απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο, πιελ 

άιισλ, θαη γηα αληηθαλνληθή δηαθνπή αγψλα, πνπ νθείιεηαη ζε 

αλαηη ηνιφγεηε θαη αληίζεηε κε ηνπο Καλνληζκνχο α πφθαζε ηνπ δηαηηεηή. 

χκθσλα, δε, κε η ηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 πεξ. α΄ θαη γ΄ ηνπ 

ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ, νη ζρεηηθέο ελζηάζεηο, πνπ δελ θαηαρσξίδνληαη 

ζην θχιιν αγψλνο ηνπ δηαηηεηή, ππνβάιινληαη ζηε δηνξγαλψηξηα κε 

ππφκλεκα, ζην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα νη ιφγνη 

ππνβνιήο ηνπο θαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε απνδεηθηηθφ 

επηδφζεσο, εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα πνπ έγηλε ν αγψλαο, ε νπνία δελ ππνινγίδεηαη,  ελψ θαηαηίζεληαη 

ζην πξσηφθνιιν ηεο νηθείαο επαγγεικαηηθήο ε λψζεσο ππνρξεσηηθά. 

Όιεο νη παξαπάλσ ελζηάζεηο, πνπ απνζηέιινληαη ζηε δηνξγαλψηξηα κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή, δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ θαη κέζσ ηειενκνηνηππίαο εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο 

πξνζεζκίαο. Ο δε δηαηηεηήο ηνπ αγψλα έρεη ηελ ππνρξ έσζε λα 

αλαθέξεη -εθφζνλ πξνζθιεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηε 

δηνξγαλψηξηα ηνπ αγψλα - ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κε έθζεζή ηνπ, 

ζρεηηθά κε ηελ έλζηαζε, εληφο πξνζεζκίαο ζαξάληα νρηψ (48) σξψλ 

απφ ηεο ζρεηηθήο πξνζθιήζεψο ηνπ. Δπηπιένλ, νη θαηά ηα σο άλσ 

ππνβαιιφκελεο ελζηάζεηο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν 

ηέινο ιεηηνπξγίαο επηηξνπήο θαη ρξεκαηηθφ παξάβνιν, επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ, ελψ ηα ζρεηηθά ρξεκαηηθά πνζά θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο δηνξγαλψηξηαο ζηελ αξρή 

θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Σέινο, θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 

12 ηνπ απηνχ σο άλσ άξζξνπ, ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη δεθηή έλζηαζε 

αληηθαλνληθήο δηαθνπήο ηνπ αγψλα, ν αγψλαο επαλνξίδεηαη θαη 

ζπλερίδεηαη απφ ην ζεκείν πνπ είρε δηαθνπεί.   

Η πξψηε εθθαινχζα Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., κε  ηελ πξναλαθεξζείζα 

απφ 13-03-2018 έλζηαζή ηεο, πνπ ππνβιήζεθε ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

πξσηνβαζκίνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, ηε 13ε -03-2018, ιακβάλνληαο 



 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ 94/13 -03-2018, επηθαινχκελε ηνπο ε ηδηθφηεξα 

εθηηζέκελνπο ζην ππφκλεκα ηεο ελζηάζεψο ηεο ιφγ νπο, ηζρπξηδφηαλ φηη  

αληηθαλνληθά θαη αλαηη ηνιφγεηα δηεθφπε νξηζηηθά θαη δελ νινθιεξψζεθε 

πξηλ ηελ θαλνληθή ηνπ ιήμε, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξνο ηνχην απνθάζεσο 

ηνπ δηαηηεηή, ν πνδνζθαηξηθφο αγψλαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηεο ηδίαο, 

σο γεπεδνχρνπ, θαη ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., σο θηινμελνχκελεο, ν νπνίνο 

(αγψλαο) ε ίρε πξνγξακκαηηζζεί λα δηεμαρζεί,  ζηε Θεζζαινλίθε, ζην 

γήπεδν «Σνχκπαο», ηελ 11ε -03-2018 θαη ψξα 19.30, ζην πιαίζην ηεο 

25εο αγσληζηηθήο εκέξαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο «Super League Διιάδα» 

ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2017 -2018. Με βάζε, δε, απηφ ην ηζηνξηθφ 

θαη ηζρπξηδφκελε φηη  ε Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. ήηαλ απνθιεηζηηθψο ππαίηηα γηα 

ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ σο άλσ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα, ε ηφηε 

εληζηάκελε θαη ήδε εθθαινχζα Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. δεηνχζε : α)  λα θξηζεί 

φηη ελ ιφγσ πνδνζθαηξηθή  αλακέηξεζε δηεθφπε νξηζηηθά εμ 

απνθιεηζηηθήο ππαηη ηφηεηνο ηεο θαζ’ εο ε έλζηαζε θαη ήδε εθεζίβιεηεο 

Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., δηφηη απηή απνρψξεζε απφ ηνλ αγψλα κεηά ηελ έλαξμή 

ηνπ, θαη λα θαηαθπξσζεί ν ελ ιφγσ αγψλαο κε ηέξκαηα 3 -0 ππέξ ηεο 

νκάδαο ηεο, θαζψο θαη λα  η ηκσξεζεί ε Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. κε αθαίξεζε δέθα 

(10) βαζκψλ απφ ηε βαζκνινγία ηνπ ηξέρνληνο Πξσηαζιήκαηνο θαη 

ρξεκαηηθή πνηλή, χςνπο ζαξάληα ρηι ηάδσλ (40.000,00) επξψ, θαη'  

εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 πεξ. Ι Ι  ζηνηρ. α΄ θαη 

δ΄ ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ, β) επηθνπξηθψο λα 

θαηαθπξσζεί ν ελ ιφγσ αγψλαο κε ηέξκαηα 3 -0 ππέξ ηεο νκάδαο ηεο 

θαη λα η ηκσξεζεί ε θαζ’ εο ε έλζηαζε Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. κε αθαίξεζε ηξηψλ 

(3) βαζκψλ απφ ην ηξέρνλ Πξσηάζιεκα θαη κε αθαίξεζε δχν (2) 

βαζκψλ απφ ην Πξσηάζιεκα ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, θαη’ 

εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 πεξ. Ι Ι  ζηνηρ. α΄ θαη 

γ΄ ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.) Δπαγγεικαηηθψλ θαη 

Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π.Ο., θαη γ)  έηη  επηθνπξηθφηεξνλ, 

λα θξηζεί φηη ν δηαηηεηήο αληηθαλνληθψο, αλαηηίσο θαη αδηθαηνινγήησο 

δηέθνςε ηνλ σο άλσ πνδνζθαηξηθφ αγψλα, βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 1 

πεξ. γ΄ ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.) 

Δπαγγεικαηηθψλ θαη Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π.Ο., θαη λα 

δηαηαρζεί ν επαλνξηζκφο ηνπ αγψλα θαη ε ζπλέρηζή ηνπ απφ ην ζεκείν, 

ζην νπνίν είρε δηαθνπεί,  κε ζθνξ 1 -0 ππέξ ηεο νκάδαο ηεο,  ζχκθσλα  

κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 12 ηνπ ηδίνπ σο άλσ Καλνληζκνχ. 

Σέινο, δεηνχζε λα δηαηαρζεί ε επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο απφ 



 

απηήλ παξαβφινπ,  πνπ ζπλφδεπε ηελ ππφ θξίζε έλζηαζή ηεο. Με απηφ 

ην πεξηερφκελν θαη αηηήκαηα, ε παξαπάλσ έλζηαζε, γηα ην παξαδεθηφ 

ηεο νπνίαο ε ίρε θαηαβιεζεί ην πξνζήθνλ ηέινο παξαβφινπ, ζχκθσλα 

κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 4 πεξ. γ΄ ηνπ Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο. (βι. ηελ 

απφ 13-03-2018 έγγξαθε απφδεημε ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο - 

ηξαπεδηθνχ εκβάζκαηνο κέζσ internet banking, ηελ νπνία πξνζθφκηζε 

ε εληζηάκελε Π.Α.Δ.),  αξκνδίσο θαζ’ χιελ (άξζξα 24 παξ. 1 πεξ. α΄ ,  

36 παξ. 1 πεξ. α΄ ηνπ Κ.Α.Π./ΔΠΟ θαη 24 παξ. 2 πεξ. ε΄ ηνπ Π.Κ. ηεο 

ΔΠΟ) εηζήρζε πξνο ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Μνλνκεινχο 

Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ Super League Διιάδα. Δίρε δε, αζθεζεί 

εκπξνζέζκσο θαη παξαδεθηψο, φπσο νξζά έθξηλε ε εθθαινπκέλε 

δεδνκέλνπ φηη είρε ππεβιήζε εληφο ηεο ηαζζφκελεο απφ ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 23 παξ. 4 πεξ. α΄ ηνπ Κ.Α.Π./ΔΠΟ πξνζεζκίαο ησλ δχν (2) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ, αξρνκέλεο απφ ηελ επνκέλε εθείλεο,  θαηά ηελ 

νπνία είρε πξνζδηνξηζζεί λα δηεμαρζεί θαη δελ νινθιεξψζεθε ν σο άλσ 

πνδνζθαηξηθφο αγψλαο.  

Καηά ηελ θξίζε ηεο παξνχζαο Δπηηξνπήο νξζά θξίζεθε απφ ηελ 

εθθαινπκέλε απφθαζε φηη ε παξαπάλσ έλζηαζε ηπγράλεη λφκηκε κφλνλ 

σο πξνο ην ππφ ζηνηρείν γ΄ σο άλσ έηη  επηθνπξηθφηεξν, ζσξεπφκελν 

αίηεκά ηεο, πεξί δηαηάμεσο ηνπ επαλνξηζκνχ θαη ηεο ζπλερίζεσο ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ δηαθνπέληνο πνδνζθαηξηθνχ αγψλα απφ ην ζεκείν,  

ζην νπνίν απηφο ε ίρε δηαθνπεί,  σο εξεηδφκελε ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 23 παξ. 1 πεξ. γ΄,  12 ηνπ Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο. θαη 32 παξ. 2 θαη 3 

ηνπ Γηθνλνκηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γηθαζηηθψλ Οξγάλσλ ηεο 

Δ.Π.Ο.   

Δπηπιένλ νξζά θξίζεθαλ κε ηελ εθθαινπκέλε α πφθαζε 

απνξξηπηέα, σο λφκσ αβάζηκα, ην ππφ ζηνηρείν α΄ σο άλσ θχξην 

αίηεκα ηεο παξαπάλσ ελζηάζεσο, πεξί θαηαθπξψζεσο ηνπ επίκαρνπ 

αγψλα ζηελ εληζηάκελε θαη ήδε πξψηε εθθαινχζα Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. κε 

ηέξκαηα 3-0, θαη’  άξζξνλ 21 παξ. 3 πεξ. Ι Ι  ζηνηρ. α΄ ηνπ 

Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο., θαη επηβνιήο ζηελ θαζ’ εο ε έλζηαζε Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. θαη 

ήδε εθεζίβιεηε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 

παξ. 3 πεξ. Ι Ι  ζηνηρ.  δ΄ ηνπ Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο. πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ, θαη 

ην ππφ ζηνηρείν β΄ επηθνπξηθψο πξνβαιιφκελν ηνηνχην, πεξί 

θαηαθπξψζεσο ηνπ επίκαρνπ αγψλα ζηελ εληζηάκελε θαη ήδε πξψηε 

εθθαινχζα Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. κε ηέξκαηα 3 -0, θαη’ άξζξνλ 21 παξ. 3 

πεξ. Ι Ι  ζηνηρ. α΄ ηνπ Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο., θαη επηβνιήο ζηελ θαζ’ εο ε 



 

έλζηαζε Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. θαη ήδε εθεζίβιεηε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 πεξ. Ι Ι  ζηνηρ. γ΄  ηνπ Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο 

πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ.  

 χκθσλα κε ηα εθηηζέκελα ζηελ ππφ ζηνηρείν VI λνκηθή ζθέςε, 

κνλαδηθφ αίηεκα, θαζψο θαη έλλνκε ζπλέπεηα, πνπ πξνβιέπεηαη θαη 

πξνζήθεη ζε ππνβαιιφκελε έλζηαζε αληηθαλνληθήο  δηαθνπήο ηνπ 

αγψλα, θαη’ άξζξνλ 23 παξ. 1 πεξ. γ΄ θαη 12 ηνπ Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο., 

απνηειεί ν επαλνξηζκφο θαη ε ζπλέρηζε ηνπ αληηθαλνληθψο δηαθνπέληνο 

πνδνζθαηξηθνχ αγψλα απφ ην ζεκείν, ζην νπνίν απηφο ε ίρε δηαθνπεί,  

θαη φρη ε επηβνιή πεξαηηέξσ πεηζαξρηθψλ θπξψζ εσλ ζηελ θαζ’ εο ε 

έλζηαζε θαη ήδε εθεζίβιεηεο  Π.Α.Δ., πξνβιεπφκελσλ είηε απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 πεξ. Ι Ι  ηνπ Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο., είηε απφ 

νηεζδήπνηε έηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο. 

Αληηζέησο, ε επηβνιή ζηελ θαζ’ εο ε έλζηαζε θαη ήδε εθεζίβιεηεο 

Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. πεξαηηέξσ πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ, ζπλεπεία ηεο 

δηαηεηλφκελεο εθ κέξνπο ηεο εληζηάκελεο θαη ήδε εθθαινχζαο 

απνθιεηζηηθήο ππαηη ηφηεηαο ηεο αληηδίθνπ ηεο, σο πξνο ηελ επειζνχζα 

νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ επίκαρνπ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα πξηλ ηελ 

θαλνληθή ιήμε ηνπ,  πξνυπνζέηεη δηαδηθαζηηθψο ηελ πξνεγνχκελε 

άζθεζε ζε βάξνο ηεο ζπλαθνχο πεηζαξρηθήο δηψμεσο είηε απφ ην 

αξκφδην πξνο ηνχην πεηζαξρηθφ φξγαλν, είηε ηνλ Τπεχζπλν Αζθήζεσο 

Γηψμεσο Πνδνζθαηξηθψλ Αδηθεκάησλ. Γεδνκέλνπ, επνκέλσο, φηη δ ελ 

είρε αζθεζεί ζε βάξνο ηεο θαζ’ εο ε έλζηαζε θαη ήδε εθεζίβιεηεο  

Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. ε απαηηνχκελε πξνο ηνχην πεηζαξρηθή δίσμε, ηα 

πξναλαθεξφκελα, θπξίσο θαη επηθνπξηθψο ζσξεπφκελα αηηήκαηα ηεο 

εμεηαδνκέλεο ελζηάζεσο δελ ε ίραλ λφκηκν έξεηζκα ζηηο δηαηάμεηο ην π 

άξζξνπ 23 παξ. 1 πεξ. γ΄ θαη 12 ηνπ Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο. θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζα έπξεπε αληίζηνηρα λα απνξξηθζνχλ. Η εθθαινπκέλε απφθαζε πνπ 

έθξηλε νκνίσο σο πξνο ηελ λνκηκφηεηα ηεο εμεηαδνκέλεο ελζηάζεσο 

δελ έζθαιε θαη επνκέλσο πξέπεη λα απνξξηθζεί ν πξψηνο ιφγνο ηεο 

έθεζεο κε ηνλ νπνίν ε πξψηε εθθαινχζα ηζρπξίδεηαη γηα ηνπο 

εηδηθφηεξα αλαθεξφκελνπο ζηελ έθεζή ηεο ιφγνπο φηη έπξεπε λα 

αθπξσζεί θαη λα εμαθαληζηεί ε εθθαινπκέλε θαη λα θξηζνχλ σο λφκν 

βάζηκα ηα ππφ ζηνηρεία α' θαη β'  ηεο έλζηαζεο αηηήκαηά ηεο ψζηε λα 

γίλεη έιεγρνο ηεο νπζηαζηηθήο βαζηκφηεηαο ηνπο. Πξέπεη,  ζπλεπψο, ε 

έλζηαζε, θαζ’ ν κέξνο θξίζεθε λφκηκε, ήηνη θαηά ην επηθνπξηθφηεξν 

ζσξεπφκελν αίηεκά ηεο ππφ ζηνηρείν γ λα επαλεθηηκεζεί σο πξνο ηελ 



 

νπζηαζηηθή βαζηκφηεηα ησλ ηζρπξηζκψλ πνπ δηαιακβάλνληαη ζ ε απηή 

φπσο θαη πξσηνβαζκίσο.  

Απφ ην απφ 11 -03-2018 Φχιιν Αγψλνο, ην νπνίν ζπλέηαμε ν 

δηαηηεηήο, κεηά ησλ ππ’ αξηζκ. πξση. 2330/12 -03-2018 θαη 2337/12 -03-

2018 ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ηνπ πξνο ηε δηνξγαλψηξηα ηνπ 

Πξσηαζιήκαηνο Super League Διιάδα, ηελ ππ’ αξ ηζκ. πξση. 108/15 -

03-2018 έγγξαθε επηζηνιή ηνπ, θαζψο θαη ην ππ’ αξηζκ. πξση. 116/19 -

03-2018 έγγξαθν κε η ηο παξαηεξήζεηο –  δηεπθξηλίζεηο πνπ απέζηεηιε, 

κέζσ ηειενκνηνηππίαο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 17εο -03-2018 , ν ίδηνο 

σο άλσ δηαηηεηήο ηνπ αγψλα επί ηεο ελζηάζεσο ηεο εγθαινχκελεο -

εληζηάκελεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., θαηφπηλ ζρεηηθήο πξνο ηνχην 

πξνζθιήζεψο ηνπ απφ ην Πξσηνβάζκην Μνλνκειέο Πεηζαξρηθφ Όξγαλν 

Super League Διιάδα, δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. 114/16 -03-2018 

εγγξάθνπ ηνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 4 

πεξ. α΄ εδ. δ΄ ηνπ Κ.Α.Π/Δ.Π.Ο., ηελ απφ 11 -03-2018 έθζεζε ηνπ 

παξαηεξεηή ηνπ αγψλα, ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3592/18/521245 απφ 13 -

03-2018 αλαθνξά ζπκβάλησλ ηνπ Σκήκαηνο Γεληθήο Αζηπλφκεπζεο ηεο 

Γηεπζχλζεσο Αζηπλνκίαο Θεζζαινλίθεο, ηελ ππ’ αξ ηζκ. πξση. 

1003/2/1/3-ε απφ 15-03-2018 ζπκπιεξσκαηηθή αλαθνξά ζπκβάλησλ 

ηνπ Γξαθείνπ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Γεληθήο Αζηπλφκεπζεο ηεο 

Γηεπζχλζεσο Αζηπλνκίαο Θεζζαινλίθεο, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ζε 

απηήλ ζε ςεθηαθή κνξθή δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο  

επνπηείαο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεπέδνπ Σνχκπαο 

Θεζζαινλίθεο [πιηθφ θνξέα εγγξαθήο εηθφλαο, ρσξίο ήρν (DVD)], ην 

επηζθνπεζέλ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ [πιηθφ θνξέα εγγξαθήο εηθφλαο 

θαη ήρνπ (DVD)], ζην νπνίν απνηππψλεηαη ν επίκαρνο πνδνζθαηξηθφο 

αγψλαο, η ηο θσηνγξαθίεο πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ηφζν ζηελ 

Πξσηνβάζκηα δίθε φζν θαη ζηελ παξνχζα δίθε , ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

675286/04-11-2016 αλαθνίλσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ 

(Γ.Δ.ΜΗ.), πεξί ζπγθξνηήζεσο ζε ζψκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., πνπ επηζπλάπηνληαη σο αλαγλσζηέα έγγξαθα 

ζηελ ππφ ζηνηρείν α΄ σο άλσ πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ Τπεπζχλνπ 

Αζθήζεσο Γηψμεσο Πνδνζθαηξηθψλ Αδηθεκάησλ, ηελ έλνξθε θαηάζεζε 

ηνπ Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε ηνπ Νηθνιάνπ, ηηο αλσκνηί θαηαζέζεηο ησλ 

Υξπζνζηφκνπ Γθαγθάηζε ηνπ Βαζηιείνπ θαη Ηιία Γεξνληίδε ηνπ 

Θενδψξνπ, Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 



 

αληηζηνίρσο ηεο εγθαινχκελεο -εληζηάκελεο θαη ήδε εθθαινχζαο Π.Α.Δ. 

Π.Α.Ο.Κ. θαη εληεχζελ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο, θαζψο θαη η ηο 

δηαζαθήζεηο ηνπ Α΄ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο θαζ’ εο ε έλζηαζε θαη ήδε εθεζηβιήηνπ 

Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., Μελά Λπζάλδξνπ, ζηελ πξσηνβάζκηα δίθε πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα ηαπηάξηζκα κε ηελ εθθαινπκέλε πξα θηηθά δεκνζίαο 

ζπλεδξηάζεσο ηνπ πξσηνβάζκηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ απφ φια 

αλεμαηξέησο ηα έγγξαθα πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζηελ πξσηνβάζκηα δίθε 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε απφ 12 -03-2018 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο, σο 

κάξηπξνο, ηνπ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, Γεσξγίνπ Κνκίλε, ελψ πηνλ ησλ 

αξκνδίσλ πξναλαθξηη ηθψλ ππαιιήισλ ηεο Γ.Α.Θ./Τ.Α.Β.Α.Υ., θαη νη 

απφ 12-03-2018 θαη 14-03-2018 εθζέζεηο έλνξθεο εμέηαζεο, σο 

κάξηπξνο, ηνπ Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε ηνπ Νηθνιάνπ, ελψπηνλ ησλ ηδίσλ 

σο άλσ αξκνδίσλ πξναλαθξηη ηθψλ ππαιιήισλ, νη επηζθνπεζεί ζεο 

θσηνγξαθίεο, ε γλεζηφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ακθηζβεηείηαη απφ ηνπο 

δηαδίθνπο, θαη ην επηζθνπεζέλ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ [πιηθφο θνξέαο 

εγγξαθήο εηθφλαο θαη ήρνπ (usb -st ick)],  ην νπνίν πξνζθφκηζαλ νη 

εθθαινχληεο θαη ζην νπνίν απνηππψλνληαη απνζπάζκαηα ηειεν πηηθψλ 

εθπνκπψλ, αζιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κε , απφ ηελ έλνξθε θαηάζεζε 

ηνπ κάξηπξα ηεο εθθαινχζαο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. ελψπηνλ ηεο παξνχζαο 

Δπηηξνπήο Παληειή Κσλζηαληηλίδε ηνπ άββα, απφ ηελ έλνξθε 

θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα ηεο εθεζηβιήηνπ Αλδξέα Γεκάηνπ , απφ φια  

αλεμαηξέησο ηα έγγξαθα , ηα νπνία πξνζθνκίδνπλ ε εθθαινχζα Π.Α.Δ. 

Π.Α.Ο.Κ. θαη νη ινηπνί εθθαινχληεο, φζν θαη ε εθεζίβιεηε Π.Α.Δ. 

Α.Δ.Κ., ζηελ παξνχζα δίθε κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ηξία βίληεν απφ 

ηηο θάκεξεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Αζηπλνκία, ηα νπνία ε εθθαι νχζα 

Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. έιαβε κε ηελ κε αξηζκφ πξση. 1749/30 -3-2018 κε 

αξηζκφ πξση. 1749/30 -3-2018 αίηεζε ηεο πξνο ηελ Δηζαγγειία 

Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο  πνπ πεξηέρνληαη ζε πιηθφ θνξέα εγγξαθήο 

εηθφλαο,  ρσξίο ήρν (DVD) πνπ θέξεη επίζεκε ζηξνγγπιή ζθξαγίδα   

ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο ην νπνίν νλνκάδεηαη ζην 

απφ 16-4-2018 ππφκλεκα ησλ εθθαινχλησλ σο  «ΥΔΣ Γ» , θαη ζην 

νπνίν απεηθνλίδεηαη ν ρψξνο ησλ απνδπηεξίσλ ηνπ γεπέδνπ απφ ψξα 

21.15 κέρξη ψξα 23.15 ηεο 11.03.2018, θαζψο θαη έλα βίληεν κε 

απνθφκκαηα απφ ηα αλσηέξσ φπνπ εκθαλίδνληαη ραξαθηεξηζηηθέο 

ζηηγκέο πνπ απεηθνλίδνπλ αληηδξάζεηο ηνπ δηαηηεηή θαη ηεο δηαηηεηηθήο 

νκάδαο θαζψο θαη ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο νκάδαο ηεο ΑΔΚ ην νπνίν 



 

νλνκάδεηαη ζην απφ 16 -4-2018 ππφκλεκα ησλ εθθαινχλησλ σο  

«ΥΔΣ. Γ ' -Δ1 —  Δ2» , θαη ην επηζθνπεζέλ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

[πιηθφο θνξέαο εγγξαθήο εηθφλαο θαη ήρνπ (usb -st ick)], ην νπνίν 

επαλαπξνζθφκηζαλ νη εθθαινχληεο θαη ζην νπνίν απνηππψλνληαη 

απνζπάζκαηα ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ, αζιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κε 

, ηελ απφ 12-3-2018 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο, σο κάξηπξνο ηνπ 

Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθε ηνπ Γεσξγίνπ ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ 

πξναλαθξηη ηθψλ ππαιιήισλ ηεο Γ.Α.Θ./Τ.Α.Β.Α.Υ., ηέζζεξηο (4)  

[πιηθνχο θνξείο εγγξαθήο εηθφλαο θαη ήρνπ (usb -stick)] πνπ 

πξνζθφκηζε θαη επηθαιείηαη ε εθεζίβιεηε Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. κε ην επίζεκν 

video ηεο Ννλa θαη θσηνγξαθίεο απφ ηνπο λνκίκσο επξηζθφκελνπο 

ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν δηαπηζηεπκέλνπο θσηνξεπφξηεξ θαη ηξεηο (3) 

πιηθνχο θνξείο εγγξαθήο εηθφλαο (DVD πνπ πξνζθφκηζε θαη 

επηθαιείηαη ε εθεζίβιεηε Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. ,  γηα ηνπο νπνίνπο 

επηθπιάρζεθε σο πξνο ην λφκηκν ηεο θαηαγξαθήο ησλ γεγνλφησλ πνπ 

πεξηέρνπλ, θαζψο αλ θαη ηα έιαβε αξκνδίσο απφ ηελ Δηζαγγειία 

Θεζζαινλίθεο δελ έρεη βεβαηφηεηα φηη πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν απφ ην ζχζηεκα πνπ ειέγρεη ε ΔΛ.Α. ζηα πι αίζηα ηεο νηθείαο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο νχηε φκσο ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

αηηίαζε απφ ηελ εθεζίβιεηε φηη δελ  πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν απφ ην ζχζηεκα πνπ ειέγρεη ε ΔΛ.Α., η ηο αλσκνηί δειψζεηο  ησλ 

Υξπζνζηφκνπ Γθαγθάηζε  θαη Μελά Λπζάλδξνπ ελψπη νλ ηεο παξνχζαο 

Δπηηξνπήο ,  ην απφ 8-4-2018 γλσκνδνηηθφ ζεκείσκα ηνπ θαζεγεηή 

Πνηληθνχ Γηθαίνπ θαη Πνηληθήο Γηθνλνκίαο  Λάκπξνπ Μαξγαξίηε, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηα δηακεηθζέληα θαηά ηελ επ’ αθξναηεξίσ 

δηαδηθαζία, αιιά θαη άπαληεο ηνπο δηαιακβαλφκελνπο ζηα ππ νκλήκαηα 

ησλ δηαδίθσλ ηζρπξηζκνχο ηνπο ηφζν ζε πξψην φζν θαη ζε δεχηεξν 

βαζκφ, απνδεηθλχνληαη ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά :  

Σελ 11ε-03-2018 θαη ψξα 19:30, ζην πιαίζην ηεο 25εο 

αγσληζηηθήο εκέξαο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Super League Διιάδα ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2017-2018, ε ίρε πξνγξακκαηηζζεί λα δηεμαρζεί 

ζηε Θεζζαινλίθε, ζην Γήπεδν Σνχκπαο, ν πνδνζθαηξηθφο αγψλαο 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. –  Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., κε γεπεδνχρν 

ηελ νκάδα ηεο πξψηεο απφ ηηο δχν δηαγσληδφκελεο Π.Α.Δ. Γηαηηεηήο, 

δε, ηνπ ελ ιφγσ πνδνζθαηξηθνχ αγψλνο είρε νξηζζεί ν Γεψξγηνο 

Κνκίλεο, πξνεξρφκελνο απφ ηελ Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ 

(Δ.Π..) Θεζπξσηίαο. Η ελ ιφγσ πνδνζθαηξηθή αλακέηξεζε μεθίλεζε, 



 

θαηά ηνλ νξηζζέληα ρξφλν ελάξμεψο ηεο, θαη δηεμήρζε ζρεδφλ νκαιά 

κέρξη θαη ην 89΄ ιεπηφ ηνπ αγψλα. Δηδηθφηεξα, έσο εθείλν ηνλ ρξφλν, ε 

κφλε πεηζαξρηθψο επίκεκπηε ζπκπεξηθνξά, πνπ έιαβε ρψξα εθ κέξνπο 

ησλ θηιάζισλ ηεο εγθαινχκελεο θαη ήδε εθθαινχζαο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., 

ζπλίζηαην ζηελ ππ’ απηψλ ρξήζε δεηθηψλ ιέτδεξ, κε ζηφρεπζε ζε 

πνδνζθαηξηζηέο ηεο θηινμελνχκελεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., κνινλφηη ηνχην 

απαγνξεχεηαη ξεηψο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην θχιιν 

αγψλνο ηνπ δηαηηεηή θαη ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή, ζην 20΄, ζην 39΄,  

ζην 53΄ θαη ζην 60΄ ιεπηφ ηνπ αγψλα, θίιαζινη ηεο εγθαινχκελεο θαη 

ήδε εθθαινχζαο  Π.Α.Δ. απφ ηε ζχξα 4 ηνπ γεπέδνπ πξνέβεζαλ ζε 

ρξήζε ιέηδεξ, ζηνρεχνληαο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο θηινμελνχκελεο 

Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. κε αξηζκνχο θαλέιαο 14, 10 θαη 21, κε απνηέιεζκα λα 

γίλνπλ ζπζηάζεηο απφ ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ. Σελ ελ ιφγσ, δε, 

απνδηδφκελε ζηελ εγθαινπκέλε θαη ήδε εθθαινχζα πεηζαξρηθή 

παξάβαζε νπδφισο ακθηζβεηεί απηή, νχηε πξνζβάιιεη κε ηελ 

θξηλνκέλε έθεζε αιιά αληηζέησο ηελ ζπλνκνιφγεζε ξεηψο ηφζν ζηε 

πξψηε  φζν θαη ζηελ παξνχζα δίθε. Πεξαηηέξσ, ζην 90΄ ιεπηφ ηνπ 

αγψλα, κεηά απφ  εθηέιεζε θφξλεξ, ν πνδνζθαηξηζηήο ηεο Π.Α.Δ. 

Π.Α.Ο.Κ., Lopes Dos Santos Sousa Varela Fernando, πέηπρε γθνι,  κε 

απνηέιεζκα λα αθνινπζήζνπλ παλεγπξηζκνί ηφζν απφ ηα κέιε ηεο 

γεπεδνχρνπ νκάδαο, φζν θαη απφ ηνπο θηιάζινπο ηεο πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ ηνλ αγψλα απφ  η ηο εμέδξεο. Μάιηζηα, φπσο 

ζπλνκνινγεί θαη ε εγθαινχκελε θαη ήδε εθθαινχζα Π.Α.Δ.,  ηέζζεξηο 

(4) θίιαζινί ηεο απφ ηε ζχξα 4 ηνπ γεπέδνπ εηζήιζαλ ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

παλεγπξίζνπλ ην επηηεπρζέλ ηέξκα ηεο νκάδαο ηνπο, ελψ 

απνκαθξχλζεθαλ άκεζα, θαηφπηλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

αζθαιείαο ηεο. Καηφπηλ ηνχηνπ, ν δηαηηεηήο ηνπ αγψλα αξρηθψο έδεημε 

κε ην δεμί ηνπ ρέξη ηε ζέληξα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη θαηεπζχλζεθε 

πξνο απηήλ, ππνδεηθλχνληαο ηελ θαηαθχξσζε ηνπ ελ ιφ γσ ηέξκαηνο 

ππέξ ηεο γεπεδνχρνπ Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. Άκεζα, σζηφζν, πξνζέηξεμαλ 

ηφζν ζε απηφλ, φζν θαη ζηνλ β΄ βνεζφ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, 

Κσλζηαληίλν Πνληίθε, αξθεηνί πνδνζθαηξηζηέο ηεο θηινμελνχκελεο 

Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., νη νπνίνη δηακαξηχξνληαλ, ηζρπξηδφκελνη φηη ζη ελ 

επίκαρε θάζε, θαηά ηελ νπνία ζεκεηψζεθε ην πξναλαθεξζέλ ηέξκα, ν 

ηεξκαηνθχιαθαο ηεο νκάδαο ηεο Α.Δ.Κ., Βαζίιεηνο Μπάξθαο, είρε 

παξεκπνδηζηεί απφ ηνλ πνδνζθαηξηζηή ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., Da 



 

Silveira Junior Mauricio Jose, θαη φηη σο εθ ηνχηνπ ην ελ ιφγσ γθν ι δελ 

έπξεπε λα θαηαθπξσζεί ππέξ ηεο γεπεδνχρνπ νκάδαο, θαζψο 

επξφθεηην γηα παξάβαζε off -side. Σαπηφρξνλα, ν β΄ βνεζφο δηαηηεηή 

θάιεζε ηνλ δηαηηεηή ζην ζεκείν, φπνπ απηφο επξηζθφηαλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλελλνεζνχλ γηα ηελ νξηζηηθή ή κε θαηαθχξσζε ηνπ σο άλσ 

ακθηζβεηνχκελνπ ηέξκαηνο, ελψ πξνζπαζνχζαλ λα απνηξέςνπλ ηηο 

δηακαξηπξίεο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ακθνηέξσλ ησλ δηαγσληδφκελσλ 

νκάδσλ θαη λα ηνπο απνκαθξχλνπλ. Οξηζκέλνη,  κάιηζηα, αμησκαηνχρνη 

ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. δηακαξηπξήζεθαλ θαη πξνο ηνλ 4ν δηαηηεηή, Γεκήηξην 

ηπιηάξα. Μεηά απφ δχν (2) πεξίπνπ ιεπηά, θαηφπηλ δηαβνπιεχζεψο 

ηνπ κε ηνλ β΄ βνεζφ δηαηηεηή, αιιά θαη ζρεηηθψλ δηακαξηπξηψλ ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ ακθνηέξσλ ησλ δηαγσληδφκελσλ Π.Α.Δ., ν δηαηηεηήο 

ηνπ αγψλα χςσζε ην ρέξη ηνπ,  ππνδεηθλχνληαο παξάβαζε of f -side, κε 

απνηέιεζκα ηελ αθχξσζε ηνπ επηηεπρζέληνο ηέξκαηνο εθ κέξνπο ηνπ 

αλσηέξσ πνδνζθαηξηζηή ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. πλεπεία, φκσο, ηεο 

ελέξγεηαο απηήο ηνπ δηαηηεηή θαη ηεο ζρεηηθήο απνθάζεψο ηνπ, 

εληάζεθαλ νη δηακαξηπξίεο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο εγθαινχκελεο θαη 

ήδε εθθαινχζαο Π.Α.Δ. πξνο απηφλ, ελψ αθνινχζσο, κεηά ηελ πάξνδν 

δχν (2) αθφκε ιεπηψλ πεξίπνπ, εηζήιζαλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν 

αξθεηνί αμησκαηνχρνη ακθνηέξσλ ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ, 

πξνθεηκέλνπ θαη απηνί λα εθθξάζνπλ ηηο δηακαξηπξίεο ηνπο πξνο ηε 

δηαηηεηηθή νκάδα. Δλ ησ κεηαμχ, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. δεχηεξνο εθθαιψλ, Ισάλλεο (Ιβάλ) 

αββίδεο, ν νπνίνο παξαθνινπζνχζε ηνλ επίκαρν αγψλα απφ ζνπΐηα 

ζηηο θεξθίδεο ηνπ γεπέδνπ, θαηήιζε κέζσ ησλ απνδπηεξίσλ θαη ηεο 

θπζνχλαο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ρσξίο ζρεηηθφ δηθαίσκα, κε ηε 

ζπλνδεία έμη (6) πεξίπνπ αλδξψλ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αζθάιεηαο. 

Όπσο, δε, πξνθχπηεη ηφζν απφ ην επηζθνπεζέλ νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ, ζην νπνίν απνηππψλεηαη ν επίκαρνο αγψλαο [πιηθφο θνξέαο 

εγγξαθήο εηθφλαο θαη ήρνπ (DVD)], φζν θαη απφ ην ςεθηαθφ νπηηθφ 

πιηθφ (video), ην νπνίν επηζπλάθζεθε ζηελ πεηζαξρηθή δηθνγξαθία θαη 

απεζηάιε ζην Πξσηνβάζκην Μνλνκειέο Πεηζαξρηθφ Όξγαλν Super 

League Διιάδα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1003/2/1/3 -ε΄ απφ 15-03-2018 

ζπκπιεξσκαηηθή αλαθνξά  ζπκβάλησλ ηνπ Γξαθείνπ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Σκήκαηνο Γεληθήο Αζηπλφκεπζεο ηεο Γηεπζχλζεσο Αζηπλνκίαο 

Θεζζαινλίθεο, φπνπ απνηππψλνληαη δεδνκέλα άλεπ ήρνπ, εμαρζέληα 

απφ ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο επνπηείαο ησλ αζιεηηθψλ 



 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεπέδνπ Σνχκπαο Θεζζαινλί θεο αιιά θαη απφ φια 

ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνζθνκίζηεθαλ θαη ζηελ παξνχζα δίθε, ν 

εγθαινχκελνο θαη ήδε δεχηεξνο εθθαιψλ, Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο,  

αθνχ εμήιζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, επξηζθφκελνο ζηελ πιατλή γξακκή 

απηνχ, αξρηθψο ζπλνκίιεζε κε ηνλ πνδνζθαηξηζηή ηεο Π.Α.Δ. 

Π.Α.Ο.Κ., Da Si lveira Junior Maur ic io Jose, ελψ αθνινχζσο εηζήιζε 

ζηνλ θπξίσο ρψξν ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, ζπλνδεπφκελνο πάληνηε 

απφ ηνπο άλδξεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αζθάιεηαο, θαη πξνέβε ζε 

ραξαθηεξηζηηθά λεχκαηα κε ηα ρέξηα ηνπ, κηιψληαο πα ξάιιεια έληνλα 

θαη παξνηξχλνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο νκάδαο 

ηνπ λα απνρσξήζνπλ απφ ην γήπεδν. Σφηε, ν Vieira De Freitas Adel ino 

André, γλσζηφο ζην θίιαζιν θνηλφ θαη σο Vieir inha, επηρείξεζε κε 

ραξαθηεξηζηηθή θίλεζή ηνπ, λα απνηξέςεη ηελ π εξαηηέξσ παξακνλή ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν, θαζψο θαη ηελ πξφζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ πεξί ηεο 

απνρσξήζεσο ηεο νκάδαο ηνπ απφ ηνλ αγψλα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

θαη ην γεγνλφο φηη έλαο άλδξαο ηεο πξνζσπηθήο α ζθάιεηαο ηνπ Ισάλλε 

(Ιβάλ) αββίδε πξνζπάζεζε λα ζπγθξαηήζεη ηνλ ηειεπηαίν,  ψζηε λα 

απνζνβεζεί ε ήδε πξνθιεζείζα έληαζε. Καη’ εθείλν, δε, ηνλ ρξφλν, ν 

έηεξνο πεηζαξρηθψο εγθαινχκελνο θαη ήδε ηξίηνο εθθαιψλ, Michel 

Lubos ηνπ Μichal,  κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εγθαινχκελεο 

θαη ήδε εθθαινχζαο Π.Α.Δ. θαη δεισζείο ζην θχιιν αγψλνο, πνπ 

ζπλέηαμε ν δηαηηεηήο, σο ηερληθφο δηεπζπληήο ηεο νκάδαο ηνπ Π.Α.Ο.Κ., 

κε δηθαίσκα λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, εηζήιζε ζηνλ 

θπξίσο αγσληζηηθφ ρψξν ηνπ γεπέδνπ θαη ηξέρνληαο, πιεζίαζε 

απεηιεηηθά ηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, απεπζχλνληάο ηνπ ζην απηί ηε 

θξάζε «You are f inished today», ε κεηάθξαζε ηεο νπνίαο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα έρεη σο εμήο : «Έρεηο ηειεηψζεη ζήκεξα», ελψ πξνέβε 

θαη ζε ζρεηηθέο ρεηξνλνκίεο, αλνηγνθιείλ νληαο ηα ρέξηα ηνπ ηξεηο (3) 

θνξέο, νη νπνίεο (ρεηξνλνκίεο) ππνδήισλαλ ηελ πξνξξεζείζα θξάζε 

ηνπ. Μάιηζηα, ν πνδνζθαηξηζηήο ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., Vieir inha, 

επηρείξεζε λα απνηξέςεη θαη ηνλ αλσηέξσ εγθαινχκελν θαη ήδε ηξίην 

εθθαινχληα απφ ην λα πξνζεγγίζεη ηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, ρσξίο, 

φκσο, απνηέιεζκα. Παξάιιεια, ν εγθαινχκελνο θαη ήδε δεχηεξνο 

εθθαιψλ  Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο, πξνζπάζεζε λα πιεζηάζεη θαη 

απηφο ηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, κε πξνδήισο εξηζηηθή δηάζεζε, πιελ, 

φκσο, δελ θαηέζηε ηνχην δπλαηφ, θαζψο  απεηξάπε απφ άλδξεο ηνπ 



 

πξνζσπηθνχ ηεο ηδησηηθήο ηνπ αζθάιεηαο. Αθνινχζσο, θαζψο ν 

Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο θηλείην πξνο ηελ πιάγηα γξακκή ηνπ 

αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη ηελ θπζνχλα ηνπ γεπέδνπ, άιιαμε ηελ πνξεία 

ηνπ θαη θαηεπζχλζεθε δεμηά πξνο ηνλ πάγθν ηεο θη ινμελνχκελεο Π.Α.Δ. 

Α.Δ.Κ., επηηαρχλνληαο ζηαδηαθά ην βήκα ηνπ, θσλαζθψληαο θαη 

θάλνληαο θηλήζεηο κε ηα ρέξηα ηνπ, ελδεηθηηθέο ηεο επηζεηηθήο 

δηαζέζεψο ηνπ έλαληη ησλ κειψλ ηεο απνζηνιήο ηεο Α.Δ.Κ. Αθνχ, δε, 

ηνλ ζπγθξάηεζε θαη πάιη έλαο απφ ηνπο άλδξεο ηεο  πξνζσπηθήο ηνπ 

αζθάιεηαο, θαίλεηαη πξφζθαηξα φηη απηφο απνρσξεί απφ ηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν, θαηεπζπλφκελνο πξνο ηε θπζνχλα ηνπ γεπέδνπ. 

Ωζηφζν, ελψ ε δηαηηεηηθή νκάδα άξρηζε λα θηλείηαη πξνο ηα 

απνδπηήξηα, έρνληαο δηαθφςεη πιένλ πξνζσξηλά ηνλ αγψλα, θαζψο ε 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε απαγφξεπε ηελ νκαιή ζπλέρηζή ηνπ, ν 

εγθαινχκελνο θαη ήδε ηξίηνο εθθαιψλ  Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο 

επαλήιζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη αληηιακβαλφκελνο απφ απφζηαζε 

θάπνησλ κέηξσλ ηνλ δεισζέληα ζην θχιιν αγψλνο ηνπ δηαηηεηή, σο 

εθπξφζσπν ηεο νκάδαο ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., Βαζίιεην Γεκεηξηάδε, 

θαηεπζχλζεθε ελαληίνλ ηνπ απεηιεηηθά,  κε επηζεηηθέο θηλήζεηο θαη 

αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά λεχκαηα θαη επηηαρχλνληαο ηνλ ξπζκφ ηνπ 

βήκαηφο ηνπ πξνο απηφλ, εληειψο απξφθιεηα ηνλ απψζεζε βηαίσο κε 

ηα δχν  ηνπ ρέξηα, απεπζχλνληάο ηνπ θάπνηα θξάζε, ην πεξηερφκελν ηεο 

νπνίαο δελ θαηέζηε εθηθηφ λα εμαθξηβσζεί,  θαηά ηε δηελεξγεζείζα 

απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. Ο δε Βαζίιεηνο Γεκεηξηάδεο, φπσο θαη ν ίδηνο 

ελφξθσο εμεηαζζείο, σο κάξηπξαο, θαηέζεζε ελψπηνλ ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, ηνπ απάληεζε ραξαθηεξηζηηθά 

φηη ην ακθηζβεηνχκελν γθνι ήηαλ off -side, ελψ ηνπ απεχζπλε θαη ην 

εξψηεκα «γηαηί ζε εκέλα;», δηεξσηψκελνο γηα πνηνλ ιφγν δέρζεθε 

απηήλ ηελ φισο αλαίη ηα βίαηε επίζεζε απφ ηνλ εγθαινχκελν θαη ήδε 

δεχηεξν εθθαινχληα. ην ζεκείν, δε, απηφ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνκλεζζέληνο απνδεηθηηθνχ πιηθνχ πνπ 

πξνζθνκίζηεθε ηφζν ζηελ πξψηε φζν θαη ζηελ παξνχζα δίθε 

πξνθχπηεη πσο ν εγθαινχκελνο θαη ήδε δεχηεξνο εθθαιψλ Ισάλλεο 

(Ιβάλ) αββίδεο,  φηαλ επαλήιζε ζηνλ θπξίσο αγσληζηηθφ ρψξν ηνπ 

γεπέδνπ θαη επηηέζεθε ζηνλ Βαζίιεην Γεκεηξηάδε, απσζψληαο ηνλ 

βηαίσο, ε ίρε πιένλ βγάιεη ην κπνπθάλ ηνπ, ελψ έθεξε ζηε δεμηά πιεπξά 

ηεο δψλεο ηνπ, θαη δε ζε επδηάθξηην θαη επρεξψο πξνζηηφ ζεκείν, 

εληφο, φκσο, ζήθεο,  έλα ππξνβφιν φπιν (πεξίζηξνθν). Μάιηζηα, θαζ’ 



 

ν ρξφλν θηλείην κε εξηζηηθή θαη επηζεηηθή δηάζεζε ελαληίνλ ηνπ 

Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε, πξνβαίλνληαο παξάιιεια θαη ζε αληίζηνηρεο 

έληνλεο ρεηξνλνκίεο, έπηαζε κε ην ρέξη ηνπ ην ππξνβφιν απηφ φπιν, 

ρσξίο, σζηφζν, λα ην βγάιεη απφ ηε ζήθε ηνπ ή λα ην πξνηάμεη 

ελαληίνλ ε ίηε ηνπ αλσηέξσ απνδέθηε ηεο επηζέζεσο ηνπ, είηε ελαληίνλ 

νηνπδήπνηε ηξίηνπ πξνζψπνπ. Καη πάιη παξελέβεζαλ ζην ζπκβάλ νη 

άλδξεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αζθάιεηαο,  θαζψο θαη ηα ινηπά άηνκα, 

πνδνζθαηξηζηέο θαη παξάγνληεο ακθνηέξσλ ησλ δηαγσληδφκελσλ 

νκάδσλ, πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ζην ζεκείν, πξνο απνζφβεζε ηεο 

επηθηλδχλσο πιένλ θιηκαθνχκελεο εληάζεσο, κε απνηέιεζκα λα 

απνρσξήζεη ν εγθαινχκελνο θαη ήδε δεχηεξνο εθθαιψλ  απφ ηνλ 

θπξίσο ρψξν ηνπ γεπέδνπ, κέζσ ηεο θπζνχλαο θαη ησλ απνδπηεξίσλ 

απηνχ. Αθνινχζσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ίδην σο άλσ επηζθνπεζέλ 

νπηηθφ πιηθφ, εμαρζέλ απφ ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο επνπηείαο ησλ 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεπέδνπ Σνχκπαο αιιά θαη απφ φια ηα 

απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνζθνκίζηεθαλ θαη ζηελ παξνχζα δίθε, κφιηο ε 

δηαηηεηηθή νκάδα ηνπ αγψλα, ε νπνία ζπλνδεπφηαλ απφ αζηπλνκηθέο 

δπλάκεηο, έθζαζε, κέζσ ηεο θπζνχλαο, ζηα πξννξηδφκελα γη ’ απηήλ 

απνδπηήξηα θαη ε ηζήιζε εληφο απηψλ, ν εγθαινχκελνο θαη ήδε δεχηεξνο 

εθθαιψλ  Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο, πνπ ηελ αθνινπζνχζε κε ηε 

ζπλνδεία πάληνηε έμη (6) πεξίπνπ αλδξψλ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

αζθάιεηαο,  επηρείξεζε λα εηζέιζεη εληφο ησλ ελ ιφγσ απνδπηεξίσλ, 

πξνζεγγίδνληαο ηε ζχξα ηνπο, ρσξίο, φκσο, λα ηνπ επηηξαπεί ε 

ελέξγεηά ηνπ απηή,  εμαηη ίαο ηεο παξνπζίαο ηζρπξήο αζηπλνκηθήο 

δπλάκεσο ζηνλ ρψξν θη επεηδή έκπξνζζελ ηεο ζχξαο ησλ απνδπηεξίσλ 

παξαηάρζεθαλ αξθεηνί αζηπλνκηθνί θαζηζηψληαο αδχλαηε ηελ 

πξνζπέιαζή ηνπ. ηε ζπλέρεηα απνρψξεζε καδί κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

αζθάιεηάο ηνπ, ελψ έθηνηε δελ πξνθχπηεη φ ηη επαλήιζε είηε ζηνλ ρψξν 

ησλ απνδπηεξίσλ ηνπ γεπέδνπ, είηε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. Πεξαηηέξσ, 

απνδεηθλχεηαη φηη αθξηβψο πξηλ ηελ βίαηε θαη απεηιεηηθή επίζεζε ηνπ 

Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε ζε βάξνο ηνπ Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε, ν ηξίηνο 

εθθαιψλ, Michel Lubos, πξνέβε ζε απφπεηξα βηαηνπξαγίαο ζε βάξνο 

πξνζψπνπ επξηζθφκελνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, θαη δε απψζεζε βίαηα 

ηνλ δεκνζηνγξάθν ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο «NOVA», 

Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθε ηνπ Γεσξγίνπ, ν νπνίνο θάιππηε ηελ ηειενπηηθή 

κεηάδνζε ηεο ελ ιφγσ πνδνζθαηξηθήο  αλακεηξήζεσο. Πιένλ 

ζπγθεθξηκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην νπηηθφ άλεπ ήρνπ πιηθφ (DVD) 



 

ν ελ ιφγσ εγθαινχκελνο θαη ήδε ηξίηνο εθθαιψλ , αληηιεθζείο φηη  ν σο 

άλσ δεκνζηνγξάθνο, Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

λα θαιχςεη θαη λα απνηππψζεη ηελ ηξέρνπζα ηφηε δεκνζηνγξαθηθή ηνπ 

αλακεηάδνζε, ε ίρε δηέιζεη ηελ πιάγηα γξακκή θαη ε ίρε πιένλ εηζέιζεη 

ζηνλ θπξίσο αγσληζηηθφ ρψξν, επηρεηξψληαο λα πξνζεγγίζεη ηνπο 

δηαηηεηέο, νη νπνίνη θαηεπζχλνληαλ ζηα απνδπηήξηα, ψζηε λα 

εμαζθαιίζεη πξνθνξηθέο δειψζεηο ηνπο, θαηεπζχλζεθε ελαληίνλ ηνπ θαη 

ηνλ απψζεζε βηαίσο δχν (2) θνξέο κε ηα ρέξηα ηνπ, ππνρξεψλνληάο 

ηνλ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, λα εμέιζεη ηνπ θπξίσο αγσληζηηθνχ ρψξνπ ηνπ 

γεπέδνπ. Η ελέξγεηα απηή ηνπ ηξίηνπ εθθαινχληνο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

έθζεζε ηνπ  παξαηεξεηή ν νπνίνο αλαγξάθεη φηη «έζπξσμε βίαηα ηνλ 

ξεπφξηεξ». Δπηπιένλ, απνδεηθλχεηαη φηη,  κεηά ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή 

ηνπ αγψλα θαη ηελ απνρψξεζε ηφζν ησλ δηαηηεηψλ, φζν θαη ηνπ 

εγθαινχκελνπ θαη ήδε δεχηεξνπ εθθαινχληνο Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε 

απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, επηθξάηεζε έληαζε ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο 

θαη ζηνπο αμησκαηνχρνπο ακθνηέξσλ ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ θαη 

ηδίσο ζηα κέιε ηεο απνζηνιήο ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. Μάιηζηα, αθνχ νη 

πνδνζθαηξηζηέο θαη νη αμησκαηνχρνη ηεο θηινμελνχκελεο Π.Α.Δ. ε ίραλ 

ζπγθεληξσζεί θνληά ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ηνπο θαη δίπια ζηε 

θπζνχλα ηνπ γεπέδνπ, θαηφπηλ κεηαμχ ηνπο δηαβνπιεχζεσλ, αιιά θαη 

ζρεηηθήο ππνδείμεσο ηνπ Α΄ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., Μελά Λπζάλδξνπ, 

απνθαζίζζεθε ε απνρψξεζή ηνπο απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζπξζνχλ ζηα πξννξηδφκελα γη ’ απηνχο απνδπηήξηα. 

Καηά ηελ ε ίζνδφ ηνπο, δε, ζηα απνδπηήξηα, κέζσ ηεο θπζνχλαο ηνπ 

γεπέδνπ, ππήξμαλ κηθξήο εληάζεσο δηαπιεθηηζκνί θαη αςηκαρίεο 

κεηαμχ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ησλ αμ ησκαηνχρσλ ησλ δχν 

δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ θαζψο νη πνδνζθαηξηζηέο ηνπ ΠΑΟΚ 

πξνζπαζνχζαλ λα πείζνπλ ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο ΑΔΚ λα 

παξακείλνπλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. πλεπεία, δε, ησλ αλσηέξσ 

απνδεηθλπφκελσλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, πξνθιήζεθε θιίκα 

θφβνπ, ηδηαίηεξεο εληάζεσο θαη αλαζθάιεηαο ζηα κέιε ηεο απνζηνιήο 

ηεο θηινμελνχκελεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., ήηνη ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνπο 

αμησκαηνχρνπο ηεο.  Πιένλ ζπγθεθξηκέλα, ε βίαηε θαη ρσξίο δηθαίσκα 

είζνδνο ηνπ εγθαινχκελνπ θαη ήδε δεχηεξνπ εθθαινχληνο Πξνέδξνπ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., Ισάλλε (Ιβάλ) 

αββίδε, ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε εκθαλή απεηιεηηθή δηάζεζε θαη 



 

αληίζηνηρεο θηλήζεηο, θέξνληαο ππξνβφιν φπιν ζηε δψλε ηνπ θαη κε ηε 

ζπλνδεία εχζσκσλ αλδξψλ ηεο ηδησηηθήο ηνπ αζθάιεηαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ βίαηε απψζεζε ηνπ αμησκαηνχρνπ ηεο Π.Α.Δ. 

Α.Δ.Κ., αιιά θαη ηελ ελέξγεηά ηνπ λα θηλεζεί νκνίσο επηζεηηθά θαη 

απεηιεηηθά πξνο ηνλ πάγθν ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο, ζαθψο 

δηαζάιεπζε ηελ νκαιφηεηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ επίκαρνπ 

πνδνζθαηξηθνχ αγψλα θαη απνηέιεζε ηελ αηη ία πξνθιήζεσο 

αλαζθάιεηαο ζηα κέιε ηεο θηινμελνχκελεο Π.Α.Δ. Δηδηθφηεξα, ν 

εγθαινχκελνο θαη ήδε δεχηεξνο εθθαιψλ  Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο, δηα 

ησλ σο άλσ απεηιεηηθψλ θηλήζεσλ θαη λεπκάησλ, ηεο ελ γέλεη 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ,  πνπ ζπλάπηεηαη αλακθί βνια κε ηελ απεηιή 

αζθήζεσο βίαο ζε βάξνο ησλ πξνζψπσλ ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο, 

θαη ηδίσο ηεο βίαηεο απσζήζεσο ηνπ αμησκαηνχρνπ ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., 

Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε, πξνθάιεζε ζηνλ ηειεπηαίν θφβν θαη αλεζπρία, 

σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ζσκαηηθή ηνπ  αθεξαηφηεηα. Μάιηζηα, ην 

γεγνλφο φηη ν ελ ιφγσ εγθαινχκελνο θαη ήδε δεχηεξνο εθθαιψλ , θαηά 

ηνλ ρξφλν ηεο επηζέζεψο ηνπ ζε βάξνο ηνπ αλσηέξσ αμησκαηνχρνπ ηεο 

θηινμελνχκελεο Π.Α.Δ., έθεξε ππξνβφιν φπιν ζηε δψλε ηνπ, ήηνη ζε 

εκθαλέο θαη επρεξψο πξνζηηφ ζεκε ίν - δεδνκέλνπ φηη ε ίρε βγάιεη 

πξνεγνπκέλσο ην κπνπθάλ ηνπ - ,  ην νπνίν (φπιν) έπηαζε κε ην ρέξη 

ηνπ,  ελψ θηλείην κε επηζεηηθή θαη απεηιεηηθή δηάζεζε ελαληίνλ ηνπ, 

επέηεηλε ζαθψο ηνλ πξνθιεζέληα ζε απηφλ, (Γεκεηξηάδε),  θφβν θαη 

αλεζπρία. Καη ηνχην,  αλεμαξηήησο ηνπ απνδεηθλπφκελνπ γεγνλφηνο φηη  

ν ελ ιφγσ εγθαινχκελνο θαη ήδε δεχηεξνο εθθαιψλ  δελ έβγαιε ην ελ 

ιφγσ φπιν ηνπ απφ ηε ζήθε, πνπ επξηζθφηαλ ζηε δψλε ηνπ, νχηε ην 

πξνέηαμε ε ίηε ελαληίνλ ηνπ Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε, ε ίηε ελαληίνλ 

νηνπδήπνηε άιινπ επξηζθφκελνπ ζην ζεκείν πξνζψπνπ. ην ζεκείν, 

εμάιινπ, απηφ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν Βαζίιεηνο Γεκεηξηάδεο, 

ελφξθσο εμεηαζζείο, σο κάξηπξαο, ελψπηνλ ηνπ πξσηνβαζκίνπ 

δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, θαηέζεζε φηη,  θαηά ηελ ζηηγκή ηεο 

πξνπεξηγξαθφκελεο βίαηεο θαη απεηιεηηθήο επηζέζεσο πνπ δέρζεθε 

απφ ηνλ εγθαινχκελν θαη ήδε δεχηεξν εθθαινχληα, δελ αληηιήθζεθε ην 

γεγνλφο πσο ν ηειεπηαίνο έθεξε καδί ηνπ ην ελ ιφγσ φπιν, ελψ ην 

αληηιήθζεθε ην πξψηνλ, φηαλ απηφο [Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο] γχξηζε 

ηελ πιάηε ηνπ, απνρσξψληαο απφ ην ζεκείν, ζην νπνίν είρε εθηπιηρζεί 

ην επίκαρν ζπκβάλ . Οη δε εγθαινχκελνη θαη ήδε εθθαινχληεο, 

ζπλνκνινγνχλ κελ ηελ ε ίζνδν ηνπ Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε ζηνλ 



 

αγσληζηηθφ ρψξν, κε ηε ζπλνδεία αλδξψλ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

αζθάιεηαο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη  ν ηειεπηαίνο έθεξε καδί ηνπ 

ππξνβφιν φπιν. Αξλνχληαη,  σζηφζν, σο βηνηηθφ ζπκβάλ, ηε βίαηε 

απψζεζε ηνπ Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε , ηζρπξίδνληαη κφλν φηη 

θαηεπζχλζεθε πξνο απηφλ γεγνλφο φκσο πνπ δηαςεχδεηαη θαη απφ ηελ 

έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή ν νπνίνο αλαθέξεη φηη:  «ν θ. αββίδεο 

απψζεζε ηνλ εθπξφζσπν ηεο ΑΔΚ Βαζηιείν Γεκεηξηάδε» επηπιένλ νη 

εθθαινχληεο ηζρπξίδνληαη φηη νπδφισο ππέπεζε  ζηελ αληίιεςε 

νηνπδήπνηε επξηζθφκελνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν πξνζψπνπ, θαη δε 

ζηελ αληίιεςε ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αγψλα, ησλ αζηπλνκηθψλ 

δπλάκεσλ, ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο 

θηινμελνχκελεο Π.Α.Δ. θαη ηδίσο ηνπ Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε, ην γεγνλφ ο 

πσο ν Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο έθεξε ζηε δψλε ηνπ ην ελ ιφγσ φπιν, 

ηελ χπαξμε ηνπ νπνίνπ πιεξνθνξήζεθαλ απηνί κεηαγελεζηέξσο απφ ην 

δηαδίθηπν, θαζψο θαη φηη νπδείο αμησκαηνχρνο ή πνδνζθαηξηζηήο ηεο 

Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. πεξηήιζε ζε ηξφκν θαη αλεζπρία. Πξνο επίξξσ ζε, δε,  

ησλ ελ ιφγσ αξλεηηθψλ ηζρπξηζκψλ ηνπο, επηθαινχληαη,  πιελ άιισλ, 

θαη πξνζθνκίδνπλ ηελ απφ 12 -3-2018 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο, σο 

κάξηπξνο, ηνπ Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε, ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ 

πξναλαθξηη ηθψλ ππαιιήισλ ηεο Τ.Α.Β.Α.Υ., κε ηελ νπνία ν ελ ιφγσ  

κάξηπξαο επηβεβαηψλεη κελ ηελ βίαηε απψζεζή ηνπ απφ ηνλ 

εγθαινχκελν θαη ήδε δεχηεξν εθθαινχληα Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε, 

πιελ, φκσο, δελ θαηαζέηεη ξεηψο φηη ππέπεζε ζηελ άκεζε θαη ηδία 

αληίιεςή ηνπ ην φπιν, ην νπνίν έθεξε ν ηειεπηαίνο, αιιά φηη ηνπ 

γλσζηνπνηήζεθε ην ελ ιφγσ γεγνλφο απφ ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο 

νκάδαο ηνπ, ελφζσ απνζχξνληαλ ζηα απνδπηήξηα ηνπ γεπέδνπ, ζην 

πιαίζην ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηνπ αγψλα. Αθφκε, φκσο, θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππέπεζε ζηελ άκεζε αληίιεςε ηνπ Βαζηιείνπ 

Γεκεηξηάδε ε νπινθνξία ηνπ Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε, θαηά ηελ 

αλσηέξσ ζε βάξνο ηνπ βίαηε επίζεζε, φπσο ηζρπξίδνληαη νη 

εγθαινχκελνη θαη ήδε εθθαινχληεο, ηφηε θαη πάιη νπδφισο δχλαηαη λα 

αλαηξεζεί ν πξάγκαηη πξνθιεζείο ζε απηφλ θφβνο θαη ε αλεζπρία, 

θαζψο ην γεγνλφο απηφ (νπινθνξία) πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ άκεζα, 

κεηά ηελ πάξνδν ιίγσλ ιεπηψλ, απφ ηνπο ηξνκνθξαηεκέλνπο 

πνδνζθαηξηζηέο ηεο νκάδαο ηνπ θαη ελψ είρε πξνεγεζεί ε ζαθψο 

απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εγθαινπκέλνπ θαη ήδε δεχηεξνπ 

εθθαινχληνο , πνπ ζπλίζηαην ζηελ απεηιή αζθήζ εσο βίαο ελαληίνλ ηνπ. 



 

Καηά ηελ θξίζε θαη ηεο παξνχζαο επηηξνπήο πνπ ηαπηίδεηαη κε φζα 

δέρζεθε ε εθθαινπκέλε απφθαζε ε απεηιή αζθήζεσο βίαο ηνπ 

εγθαινχκελνπ θαη ήδε δεχηεξνπ εθθαινχληνο  Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε 

ζε βάξνο ηνπ Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε εθδειψζεθε κε  ηελ πξνεθηεζείζα 

ελ γέλεη απεηιεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, δη’ επηζεηηθψλ λεπκάησλ, 

θηλήζεσλ θαη ηεο βίαηεο απσζήζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ, πνπ ελείρε ηθαλή 

βαξχηεηα απφ κφλε ηεο, ψζηε λα πξνθαιέζεη ζε απηφλ ηξφκν θαη 

αλεζπρία γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζσκαηηθή ηνπ αθ εξαηφηεηα. Η δε 

νπινθνξία ηνπ ελ ιφγσ εγθαινπκέλνπ θαη ήδε δεχηεξνπ εθθαινχληνο,  

ε νπνία πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε είηε εμ ηδίαο 

αληηιήςεψο ηνπ, θαζ’ ν ρξφλν εθηπιίρζεθε ην ζρεηηθφ ζπκβάλ, ε ίηε 

θαηφπηλ κεηαγελέζηεξεο πιεξνθνξήζεψο ηνπ, ελφ ζσ, φκσο, αθφκε ην 

πεξηζηαηηθφ απηφ ήηαλ λσπφ ζηε ζπλείδεζή ηνπ, επέηεηλε έη η  

πεξαηηέξσ ηελ ηαξαρή θαη ηελ αγσλία ηνπ ζε ζρέζε κε ην αίζζεκα ηεο 

αζθάιεηάο ηνπ. Έλαο άιινο ιφγνο πνπ ζπλέηεηλε ηνλ θφβν, ηελ ηαξαρή 

θαη ηελ αγσλία ηνπ Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε ήηαλ  ε ζπλαίζζεζε φηη 

Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο ζρεηηθά επρεξψο θαηάθεξε αθελφο λα εηζέιζεη 

εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη αθεηέξνπ λα παξακείλεη γηα ηθαλφ 

δηάζηεκα εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ παξφιν πνπ νπινθνξνχζε. 

Δπηπιένλ, απφ κφλν ην γεγνλφο φηη ε νπινθνξία ηνπ εγθαινχκελνπ θαη 

ήδε δεχηεξνπ εθθαινχληνο  Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε δελ ππέπεζε ζηελ 

αληίιεςε ηεο δηαηηεηηθήο νκάδαο ηνπ αγψλα, ηνπ παξαηεξεηή, θαζψο 

θαη ησλ επξηζθφκελσλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ, 

δεδνκέλνπ φηη δελ θαηαρσξίζζεθε ζηηο ζπληαγείζεο αλαθνξέο ησλ 

αμησκαηνχρσλ ηνπ αγψλα θαη ζηελ αλαθνξά ζπκβάλησλ ηεο 

αζηπλνκίαο, νπδφισο δχλαηαη λα αλαηξέζεη ηφζν ηελ άκεζε θαη ηδία 

γλψζε ηνπ ελ ιφγσ ζπκβάληνο [δειαδή ηεο νπινθνξίαο ηνπ Ισάλλε 

(Ιβάλ) αββίδε] απφ νξηζκέλνπο εθ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ  θαη 

αμησκαηνχρσλ ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., πνπ επξίζθνληαλ θνληά ζην ζεκείν, 

φζν θαη ηνλ θφβν θαη ηελ αλεζπρία, πνπ απηνί δνθίκαζαλ, φρη κφλνλ 

απφ ηελ εηθφλα ηνπ επίκαρνπ ππξνβφινπ φπινπ εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ 

ρψξνπ, αιιά θαη απφ ηελ σο άλσ ζπλνιηθψο εθηηζέκελε ε ξηζηηθή θαη 

άθξσο επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δεχηεξνπ εθθαινχληνο. Σα 

παξαπάλσ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έλνξθεο 

θαηάζεζεο ηνπ κάξηπξα, Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε, ελψπηνλ ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ, θαη ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ 

πξναλαθξηη ηθψλ ππαιιήισλ ηεο Τ.Α.Β.Α.Υ. Σν γεγνλφο ηεο 



 

νπινθνξίαο ηνπ Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε θαηέζηε ηειηθά γλσζηφ ζε 

φινπο ηνπο αμησκαηνχρνπο θαη ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζφδνπ θαη παξακνλήο ηνπο ζηα πξννξηδφκελα γη ’  

απηνχο απνδπηήξηα. Δηδηθφηεξα, πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη  

πιεξνθνξήζεθαλ ην ελ ιφγσ ζπκβάλ απφ φζνπο εμ απηψλ ην ε ίραλ 

άκεζα αληηιεθζεί,  αξθεηνί πνδνζθαηξηζηέο ηεο θηινμελνχκελεο Π.Α.Δ. 

δέρζεθαλ ηειεθσληθέο θιήζεηο απφ ηνπο νηθείνπο ηνπο, πνπ 

αλεζπρνχζαλ γηα ηελ αζθάιε ηα θαη ηελ ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα, 

ελψ άπαληεο ζρεδφλ είραλ πξφζβαζε, κέζσ ησλ θηλεηψλ ηνπο 

ηειεθψλσλ, ζε ηζηνηφπνπο ηνπ δηαδηθηχνπ, φπνπ πιεζψξα νπηηθνχ θαη 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ζρεηηθά κε ην επίκαρν πεξηζηαηηθφ, ε ίρε 

αξρίζεη άκεζα λα δηαδίδεηαη επξέσο. Πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα 

αλαθεξζεί φηη ζηνλ Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε είρε ρνξεγεζεί ε ππ’ αξηζκ. 

πξση. 1020/763703/2 -ε΄ απφ 08-01-2018 άδεηα θαηνρήο θαη 

νπινθνξίαο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεπζχλζεσο Αζθαιείαο Θεζζαινλίθεο, 

θαηφπηλ θαη ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 4310/17-08-2017 γλσκνδνηήζεσο ηνπ 

θνπ Δηζαγγειέσο Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

νξίζζεθε ηξηεηήο, αξρφκελε απφ ηελ 08ε -01-2018 έσο θαη ηελ 07ε -01-

2021, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ Ν. 2168/1993. 

Ωζηφζν, δελ έθεξε λφκηκα φπιν ν δεχηεξνο εθθαιψλ εληφο ηνπ 

γεπέδνπ θαζψο, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 41Σ παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Ν. 

2725/1999, ηππνπνηείηαη σο πνηληθφ αδίθεκα θαη απαγνξεχεηαη ξεηψο ε 

εθ πξνζέζεσο θαηνρή ή ρξήζε αληηθεηκέλσλ, πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζσκαηηθέο βιάβεο, κέζα ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή 

ζηνλ ακέζσο πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο ή ζηηο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ή ζηνπο ρψξνπο πξνζειεχζεσο θαη ζηαζκεχζεσο, θαηά ηε δηάξθεηα 

αζιεηηθήο εθδειψζεσο. ηα αληηθείκελα, δε, ε ε ηζαγσγή θαη ρξήζε ησλ 

νπνίσλ απαγνξεχεηαη ξεηψο εληφο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, εληάζζνληαη αλαληίξξεηα θαη 

ηα φπια (πξβι. θαη ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4Α ηνπ απηνχ σο άλσ 

άξζξνπ, θαηά ηελ νπνία ε ρξήζε φπινπ ή θάζε άιινπ είδνπο κέζνπ, 

ηθαλνχ θαη πξφζθνξνπ λα πξνθαιέζεη θίλδπλν γηα ηε δσή θαη ηε 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηξίησλ, απνηειεί επηβαξπληηθή πεξίζηαζε, ζε 

πεξίπησζε ηειέζεσο ησλ αμηνπνίλσλ πξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 41Σ παξ. 

1 θαη 2 ηνπ Ν. 2725/1999). Δπνκέλσο, ν εγθαινχκελνο θαη ήδε 

δεχηεξνο εθθαιψλ Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο παξαλφκσο έθεξε ην 

ππξνβφιν φπιν ηνπ, γηα ην νπνίν δηέζεηε, βέβαηα, λφκηκε άδεηα, εληφο 



 

ησλ ρψξσλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ γεπέδνπ ηεο Σνχκπαο. 

Οχηε ππήξμε πεξίπησζε λα ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ ζπγγλσζηή 

λνκηθή πιάλε ηνπ Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε , σο πξνο ηελ εθ κέξνπο ηνπ 

παξάλνκε νπινθνξία εληφο ηνπ γεπέδνπ, θαζψο ν εγθαινχκελνο θαη 

ήδε δεχηεξνο εθθαιψλ  Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ, ηπγράλεη έκπεηξνο επηρεηξεκαηίαο κε πνιπζρηδή θαη 

εμαηξεηηθά επηηπρεκέλε επηρεηξεκαηηθή  δξάζε ηφζν ζηελ εκεδαπή, φζν 

θαη ζηελ αιινδαπή, ζηνλ ρψξν ησλ θαπλψλ, ησλ μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, θαζψο θαη ζηνλ 

πνδνζθαηξηθφ ηνκέα. Απφ ηελ ηδηαίηεξα, δε, δξαζηήξηα ελαζρφιεζή ηνπ 

κε ηνλ ρψξν ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξ νπ, γλψξηδε ή ηνπιάρηζηνλ 

φθεηιε θαη κπνξνχζε επρεξψο λα γλσξίδεη,  θαηφπηλ ζρεηηθήο 

ελεκεξψζεψο ηνπ θαη απφ ηνπο λνκηθνχο ηνπ ζπκβνχινπο, φηη ε 

νπινθνξία, κνινλφηη ε ίρε ρνξεγεζεί ζε απηφλ λφκηκε άδεηα, 

απαγνξεχεηαη ξεηψο εληφο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. Άιισζηε, παξά ηηο απεηιέο,  η ηο 

νπνίεο θέξεηαη φηη έρεη δερζεί ζην παξειζφλ ηφζν πξνζσπηθψο ν 

εγθαινχκελνο θαη ήδε δεχηεξνο εθθαιψλ, Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο, θαη 

ε νηθνγέλεηά ηνπ, φζν θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ (βι. ηα πξ νζθνκηδφκελα 

απφ ηνπο εθθαινχληεο ζηελ πξσηνβάζκηα δίθε  δεκνζηεχκαηα, ηα 

νπνία αθνξνχλ ζε ηειεθσλήκαηα -πξνεηδνπνηήζεηο, πνπ έρνπλ δερζεί 

νη επηρεηξήζεηο ηνπ Ι.  αββίδε, γηα ηνπνζέηεζε εθξεθηηθψλ 

κεραληζκψλ), δελ πθίζηαην αληηθεηκεληθφο ιφγνο λα θέξεη απηφ ο ην 

ππξνβφιν φπιν ηνπ εληφο ησλ ρψξσλ ηνπ γεπέδνπ ηεο Σνχκπαο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ επίκαρνπ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα, 

θαζψο αθελφο κελ ζπλνδεπφηαλ απφ αξθεηνχο άλδξεο ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπ αζθάιεηαο, πνπ ιάκβαλαλ επαξθή κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ  θαη 

ηελ δηαθχιαμε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ αθεξαηφηεηαο, αθεηέξνπ δε ζηηο ελ 

ιφγσ αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο επξίζθνληαλ κφλνλ νη θίιαζινη ηεο 

γεπεδνχρνπ Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., ησλ νπνίσλ ν εγθαινχκελνο ηπγράλεη ηνπ 

απνιχηνπ ζεβαζκνχ ηνπο.  

Πεξαηηέξσ, νη εθθαινχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ν Ισάλλεο (Ιβάλ) 

αββίδεο νπδεκία πξφζεζε είρε λα επηδείμεη  ηνηνπηνηξφπσο ην φπιν, 

ην νπνίν έθεξε, ή λα απεηιήζεη νπνηνλδήπνηε παξεπξηζθφκελν ζην 

ζεκείν σζηφζν ν ηζρπξηζκφο απηφο είλαη απνξξηπηένο σο νπζηαζηηθά 

αβάζηκνο δηφηη ην φπιν απνθαιχθζεθε ζε θνηλή ζέα θαη ε ζηάζε ηνπ 

δεχηεξνπ εθθαινχληνο ήηαλ απεηιεηηθή γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 



 

πξναλαθέξζεζαλ. Πξέπεη δε λα ηνληζηεί φηη νη  πξνεγεζείζεο ηπρφλ 

εζθαικέλεο δηαηηεηηθέο απνθάζεηο ηνπ δηαηηεηή ηνπ αγψλα - ε νξζφηεηα 

ησλ νπνίσλ δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο πξνθείκελεο πεηζαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο - κπνξεί λα πξνθάιεζαλ ηελ έληνλε δπζαξέζθεηα ηνπ 

Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε, σζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε ν ηειεπηαίνο, ππφ 

ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Π.Α.Δ. 

Π.Α.Ο.Κ. -ην κέηξν επζχλεο ηνπ  νπνίνπ είλαη απμεκέλν, έλεθα αθξηβψο 

ηεο ελ ιφγσ ηδηφηεηάο ηνπ, πνπ επέηαζζε ηελ επίδεημε εθ κέξνπο ηνπ 

ππνδεηγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα απνηειεί πξφηππν γηα 

ηνπο θηιάζινπο ηεο νκάδαο ηνπ Π.Α.Ο.Κ. - ,  φθεηιε λα πεξηνξηζζεί 

απνθιεηζηηθψο εληφο ηνπ  πιαηζίνπ ηεο λνκίκνπ θαη ζεκηηήο πάληνηε, 

δπλαηήο δξάζεψο ηνπ θαη λα κελ πξνβεί ζηελ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελε 

απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά ζπλεπεία ησλ νησλδήπνηε εζθαικέλσλ 

απνθάζεσλ ηνπ δηαηηεηή.  

Ο εγθαινχκελνο θαη ήδε δεχηεξνο εθθαιψλ, εμάιινπ, 

πξνβαίλνληαο ζηηο αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο ελέξγεηέο ηνπ, ήηνη ζηελ 

είζνδφ ηνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ζπλνδεία πιείζησλ αλδξψλ ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ αζθάιεηαο, κε επηζεηηθά - απεηιεηηθά λεχκαηα, ζηε 

βίαηε απψζεζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο θαη ζε 

απεηιεηηθέο θηλήζεηο πξνο ηα κέιε ηεο απνζηνιήο ηεο, ζε ζπλδπαζκφ 

θαη κε ην φηη απηφο, βγάδνληαο ην κπνπθάλ ηνπ, θαηέζηεζε εκθαλέο ζηε 

δεκφζηα ζέα ην γεγνλφο φηη  έθεξε φπιν, επρεξψο πξνζηηφ πξνο 

ελδερφκελε ρξήζε ηνπ, γλψξηδε φηη ε επαπεηινχκελε εθ κέξνπο ηνπ 

ελέξγεηα ήηαλ απηή ηεο αζθήζεσο βίαο, ελψ απνδέρζεθε ην ελδερφκελν 

λα πξνθαιέζεη ζηα κέιε ηεο απνζηνιήο ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. θαη ηδίσο 

ζηνλ παζφληα, Βαζίιεην Γεκεηξηάδε, θφβν θαη αλεζπρία γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί  ην 

γεγνλφο φηη νη άλδξεο ηεο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο ηνπ Ισάλλε (Ιβάλ) 

αββίδε επελέβεζαλ γηα ηελ απνζφβεζε ηεο θιηκαθνχκελεο εληάζεσο, 

απνηξέπνληάο ηνλ πνιιέο θνξέο  απφ ηελ πινπνίεζε ηεο απεηιήο ησλ 

βίαησλ επηζέζεψλ ηνπ πξνο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνπο 

αμησκαηνχρνπο ηεο θηινμελνχκελεο Π.Α.Δ. θ η επηπιένλ ν δεχηεξνο 

εθθαιψλ εκπνδίζηεθε απφ ηελ παξνπζία ησλ αζηπλνκηθψλ λα εηζέιζεη 

ζηα απνδπηήξηα ησλ δηαηηεηψλ φπσο πξναλαθέξζεθε. Δπηπξνζζέησο ν 

Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο, δχν (2) εκέξεο κεηά ηνλ επίκαρν 

πνδνζθαηξηθφ αγψλα, κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, πνπ αλαξηήζεθε ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., αληηιακβαλφκελνο ηηο 



 

αληηδξάζεηο πνπ πξνθάιεζαλ νη πξνπαξαηεζείζεο ελέξγεηέο ηνπ, αιιά 

θαη ηελ εμ απηψλ πξφθιεζε ζην θίιαζιν θνηλφ θαη ζηελ θνηλή γλψκε 

αηζζήκαηνο απαμηψζεσο πξνο ην ειιεληθφ επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν, 

αηζζάλζεθε ηελ αλάγθε λα δειψζεη δεκνζίσο ηελ ιχπε ηνπ γηα ην 

αλσηέξσ πεξηζηαηηθφ, ελψ δήηεζε ζπγγλψκε απφ ηνπο θηιάζινπο ηνπ 

Π.Α.Ο.Κ., ηνπο Έιιελεο θηιάζινπο θαη ηελ παγθφζκηα πνδνζθαηξηθή 

θνηλφηεηα.  

Καη’ αθνινπζίαλ, επνκέλσο, ησλ αλσηέξσ, απνδεηθλχεηαη φπσο 

νξζά έθξηλε θαη ε εθθαινπκέλε απφθαζε φηη ν Ισάλλεο (Ιβάλ) 

αββίδεο, ηέιεζε ζε βάξνο ηνπ Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε, εθπξνζψπνπ 

ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο. πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο απεηιήο,  

φπσο απηή πεξηγξάθεηαη θαηά ηα αληηθεηκεληθά θαη ππνθεηκεληθά ηεο 

ζηνηρεία ζηελ ππφ ζηνηρείν ΙV λνκηθή ζθέςε ηεο παξνχζαο, θαζψο κε 

ηηο πξνεθηεζείζεο ρεηξνλνκίεο - θηλήζεηο ηνπ θαη ηελ βίαηε απψζεζε ζε 

βάξνο ηνπ αλσηέξσ αμησκαηνχρνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην γεγνλφο 

φηη έθεξε παξαλφκσο ππξνβφιν φπιν εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ 

θαη φηη κεηήιζε επζέσο απεηιήο βίαο ελαληίνλ ηνπ, πξνθάιεζε ζε απηφλ 

ηξφκν θαη αλεζπρία, σο πξνο ηα έλλνκα αγαζά ηφζν ηεο αζθάιεηαο θαη 

ηεο  ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηάο ηνπ ελψ ν ζρεηηθφο ιφγνο ηεο έθεζεο φηη ε 

εθθαινπκέλε εζθαικέλα εξκήλεπζε ηελ έλλνηα ηεο απεηιήο πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο κε λφκηκνο.  

Δπηπιένλ, θαη ε πξψηε εθθαινχζα Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. ηπγράλεη 

«ππαίηηα», ή νξζφηεξα, ζχκθσλα θαη κε ηα γ ελφκελα δεθηά ζηελ ππφ 

ζηνηρείν ΙV λνκηθή ζθέςε ηεο παξνχζαο, θέξεη αληηθεηκεληθή επζχλε γηα 

ηελ ίδηα σο άλσ πξάμε, ε νπνία ηειέζζεθε ππαηη ίσο απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ,  Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε, 

απνξξηπηνκέλνπ ηνπ πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβ αιιφκελνπ ιφγνπ έθεζεο 

ηεο εθθαινχζαο πεξί εζθαικέλεο θξίζεο ηεο εθθαινπκέλεο ηεο πεξί 

ηεο ππαηη ηφηεηαο ηεο νκάδαο γηα ηελ πξάμε ηεο απεηιήο,  σο λφκσ 

αβαζίκνπ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πξψηε 

εθθαινχζα δηα ησλ νξγάλσλ ηεο ήηνη ηνλ πξντζ ηάκελν  αζθαιείαο Ηιία 

Γεξνληίδε θαη ηνπο άλδξεο αζθαιείαο πνπ δηέζεηε δελ θαηάθεξαλ λα 

απνηξέςνπλ ηνλ Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε λα ηειέζεη φζα 

πξναλαθέξζεθαλ. ηελ θαηάζεζή ηνπ ζηελ πξσηνβάζκηα δίθε ζε 

ζρεηηθή εξψηεζε πνπ ηνπ έγηλε ν πξντζηάκελνο  αζθαιείαο η εο πξψηεο 



 

εθθαινχζαο Ηιίαο Γεξνληίδεο είπε: «Γελ είλαη λφκηκν πνπ κπήθε. Γελ 

ηνλ απέηξεςα, κπνξεί λα κελ έπξαμα θη εγψ ζσζηά» .  

Δμάιινπ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ν ζρεηηθφο ιφγνο ηεο 

έθεζεο πεξί ηνπ φηη  ν αλσηέξσ παζψλ, Βαζίιεηνο Γεκεηξηάδεο, δελ 

εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ «εληεηαικέλνπ πνδνζθαηξηθνχ νξγάλνπ», πνπ 

δχλαηαη λα απνηειεί,  ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., παζεηηθφ ππνθείκελν - δέθηε ηεο 

απεηιήο θαη φηη σο εθ ηνχηνπ δελ πιεξνχηαη,  θαηά ηα αληηθεηκεληθά ηεο 

ζηνηρεία, ε αληηζηνίρσο απνδηδφκελε ζηνλ Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε 

παξάβαζε, ηπγράλεη απνξξηπηένο σο λφκσ αβάζηκνο. Καη ηνχην, δηφηη 

σο εληεηαικέλα ελ γέλεη πνδνζθαηξηθά φξγαλα, ζα πξέπεη ελ 

πξνθεηκέλσ λα λνεζνχλ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., αιιά θαη ηελ ηαπηάξηζκε δηάηαμε ηνπ 

Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.) Δπαγγεικαηηθψλ θαη 

Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π.Ο., φρη κφλνλ νη αμησκαηνχρνη 

ηνπ αγψλα, αιιά θαη νη αμησκαηνχρνη ησλ νκάδσλ. Σέηνηνο, δε, 

εληεηαικέλνο αμησκαηνχρνο ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., θαη δε εθπξφζσπνο ηεο 

ελ ιφγσ νκάδαο, δεισζείο ζπλαθψο ζην θχιιν αγψλνο, πνπ ζπλέηαμε 

ν δηαηηεηήο, ηχγραλε θαη ν παζψλ, Βαζίιεηνο Γεκεηξηάδεο.  

 Δπηπιένλ απνξξηπηένο σο λφκσ αβάζηκνο, θαη δε σο 

εξεηδφκελνο επί εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο, ηπγράλεη θαη ν ζρεηηθφο 

ιφγνο έθεζεο  ησλ εθθαινχλησλ, πεξί απαξαδέθηνπ ηεο σο άλσ, ππ’ 

αξηζκ. πξση. 9174/14 -03-2018 αζθεζείζεο πεηζαξρηθήο δηψμεσο ηνπ 

Τπεπζχλνπ Αζθήζεσο Γηψμεσο Πνδνζθαηξηθψλ Αδηθεκάησλ, δνζέληνο 

φηη ε ελ ιφγσ πεηζαξρηθή δίσμε  αζθήζεθε απφ ηνλ Τπεχζπλν 

Αζθήζεσο Γηψμεσο Πνδνζθαηξηθψλ Αδηθεκάησλ γηα ην πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα ηεο απεηιήο, θαη’ άξζξν 19 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο 

Δ.Π.Ο., ην νπνίν δελ ηαπηίδεηαη,  θαηά ηα αληηθεηκεληθά θαη ππνθεηκεληθά 

ηνπ ζηνηρεία, κε ηελ πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο εηζφδνπ ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν νπαδψλ θαη πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εθθαινχζα Π.Α.Δ., θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ 

βηαηνπξαγίεο ζε βάξνο ηξίησλ ή θζνξέο μέλεο ηδηνθηεζίαο,  ε νπνία 

(παξάβαζε) απνδφζεθε κφλνλ ζηελ Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. [θαη φρη θαη ζηνλ 

Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε], δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 103/14 -03-2018 

ζρεηηθήο θιήζεψο ηνπ πξσηνβαζκίνπ νξγάλνπ πξνο απνινγία. Ο δε 

Τπεχζπλνο Αζθήζεσο Γηψμεσο Πνδνζθαηξηθψλ Αδηθεκάησλ πξνέβε ζε 

ζπλεθηίκεζε θαη ζε απνδεηθηηθή αμηνπνίεζε, γηα ηελ αζθεζείζα ππ’ 



 

απηνχ πεηζαξρηθή δίσμε, ζχκθσλα κε η ηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., θαη άιισλ ζηνηρείσλ θαη απνδεηθηηθψλ 

κέζσλ, πέξαλ ησλ εθζέζεσλ ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αγψλα, θαη δε 

ζηεξίρζεθε ζην πξνκλεζζέλ νπηηθφ θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, ζην 

νπνίν απνηππψλνληαη θξίζηκα ζηηγκηφηππα ηεο επίκαρεο 

πνδνζθαηξηθήο αλακεηξήζεσο. Δπνκέλσο ν ζρεηηθφο ιφγνο έθεζεο 

πξέπεη λα απνξξηθζεί σο κε λφκηκνο.   

Πεξαηηέξσ, απφ ην ζχλνιν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ απνδεηθηηθνχ 

πιηθνχ, πξνθχπηεη  φηη άιιν έλα πεξηζηαηηθφ, πνπ δηαηάξαμε η ηο 

ζπλζήθεο αζθαινχο θαη νκαιήο δηεμαγσγήο ηνπ σο άλσ αγψλα, ππήξμε 

θαη ε πξνπεξηγξαθφκελε επζεία απεηιή, ηελ νπνία δέρζεθε ν δηαηηεηήο, 

Γεψξγηνο Κνκίλεο, απφ ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ηερληθφ δηεπζπληή ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., Lubos Michel ηξίην εθθαινχληα. 

Δηδηθφηεξα, φπσο εθηίζεηαη θαη αλσηέξσ, ν ελ ιφγσ εγθαινχκελνο θαη 

ήδε ηξίηνο εθθαιψλ εηζήιζε ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ ε ίζνδν ηνπ 

Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη ηξέρνληαο πξνο ηνλ 

δηαηηεηή, ηνλ πξνζέγγηζε απεηιεηηθά ζην θέληξν ηνπ γεπέδνπ θαη ηνπ 

απεχζπλε ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηελ θξάζε «You are f inished today», 

ηεο νπνίαο ε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα είλαη ε αθφινπζε, ήηνη 

:  «Έρεηο ηειεηψζεη ζήκεξα», ζπλνδεχνληάο ηελ απφ αληίζηνηρεο έληνλεο 

ρεηξνλνκίεο, κε ηα δχν ηνπ ρέξηα. Η πξνεθηεζείζα θξάζε, ηελ νπνία 

απεχζπλε ν εγθαινχκελνο θαη ήδε ηξίηνο εθθαιψλ  Lubos Michel ζηνλ 

δηαηηεηή ηνπ αγψλα δελ πξνζηδίαδε ζε κία απιή ππφκλεζε - 

πξνεηδνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ επαπεηινχληαλ ζε βάξνο ηνπ,  

εμαηη ίαο ησλ ηπρφλ εζθαικέλσλ δηαηηεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη απνθάζεψλ 

ηνπ. Οχηε, δε, πξνζηδίαδε ζε ελάζθεζε λνκίκνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 

εγθαινπκέλνπ θαη ήδε ηξίηνπ εθθαινχληνο ελαληίνλ ηνπ δηαηηεηή, ή 

ηνπιάρηζηνλ ζε πξνεηδνπνίεζε ελαζθήζεσο ηνπ λνκίκνπ δηθαηψκαηφ ο 

ηνπ λα θαηαγγείιεη η ηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ελ ιφγσ δηαηηεηή ζηελ 

αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηβιεζνχλ ζπλαθψο 

πεηζαξρηθέο θπξψζεηο. Αληηζέησο, απφ ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εγθαινπκέλνπ θαη ήδε ηξίηνπ εθθαινχληνο, θαη δε απφ η ν γεγνλφο φηη 

απηφο εηζήιζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ηξέρνληαο κε ζθνπφ λα 

πξνζεγγίζεη ηνλ σο άλσ δηαηηεηή, κε επηζεηηθή θαη εξηζηηθή δηάζεζε, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή έληαζε ησλ απεηιεηηθψλ 

ρεηξνλνκηψλ ηνπ, ζπλάγεηαη φηη ε θξάζε, ηελ νπνία απηφ ο απεχζπλε 

πξνο ηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα ήηαλ επζέσο απεηιεηηθή ηνπιάρηζηνλ γηα 



 

ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε θαη πνξεία ηνπ ηειεπηαίνπ ζην ρψξν ηεο 

δηαηηεζίαο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ, θαζψο, ζχκθσλα κε ηα 

δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ηεο ινγηθήο, δελ εμηθλείην έσο ηεο 

πξναλαγγειίαο ηεο λφκηκεο θαη ζεκηηήο δξάζεσο ηνπ εγθαινπκέλνπ, 

δηα ηεο ππνβνιήο ζε βάξνο ηνπ δηαηηεηή αλαθνξάο -  θαηαγγειίαο,  

εμαηη ίαο ηεο ηπρφλ επαγγεικαηηθήο ηνπ αλεπάξθεηαο, αιιά πεξηε ίρε θαη 

ππαηληγκφ, πνπ ππνδήισλε ζαθψο ηελ πξναίξεζε, αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ ηδίνπ ηνπ εγθαινπκέλνπ θαη ήδε ηξίηνπ εθθαινχληνο , 

λα κεηέιζεη θάζε κέζνπ, ψζηε λα αλαθφςεη ην επαγγεικαηηθφ κέιινλ 

ηνπ Γεσξγίνπ Κνκίλε. Ωζηφζν, δελ απνδεηθλχεηαη ελ πξνθεηκέλσ φηη ε 

ελ ιφγσ απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Michel  Lubos ελείρε ηθαλή 

βαξχηεηα θαη ζνβαξφηεηα, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ απεηιεζέληα 

δηαηηεηή ηνπ αγψλα ηξφκν θαη αλεζπρία.  Δηδηθφηεξα, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηελ απφ 12 -03-2018 έλνξθε καξηπξηθή θαηάζεζε ηνπ σο άλσ 

δηαηηεηή, Γεσξγίνπ Κνκίλε, ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ  πξναλαθξηη ηθψλ 

ππαιιήισλ ηεο Γ.Α.Θ./Τ.Α.Β.Α.Υ., απηφο δελ εμέιαβε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εγθαινπκέλνπ θαη ήδε ηξίηνπ εθθαινχληνο σο απεηιή 

γηα ηελ ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα, αιιά σο έλα απιφ ππνλννχκελν γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα. Δπηζεκαίλεη,  δε, ζηελ ίδηα έλνξθε 

θαηάζεζή ηνπ φηη,  κεηά απφ απηφ ην πεξηζηαηηθφ, δελ έγηλε απνδέθηεο 

νηαζδήπνηε άιιεο ελφριεζεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν, ελψ δελ 

δέρζεθε θάπνηα απεηιή ή βηαηνπξαγία απφ νπνηνδήπνηε έηεξν 

πξφζσπν. Μάιηζηα, νπδφισο αλέθεξε πσο αηζζά λζεθε ηξφκν ή 

αλεζπρία γηα ηελ πνξεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ θαξηέξαο, σο 

δηαηηεηή, ελψ δήισζε ξεηψο φηη γηα ηελ σο άλσ θξάζε, ηελ νπνία ηνπ 

απεχζπλε ν εγθαινχκελνο θαη ήδε ηξίηνο εθθαιψλ  Michel Lubos, δελ 

επηζπκνχζε ηελ άζθεζε πνηληθήο δηψμεσο ζε βάξνο η νπ. Δμάιινπ, θαη 

απφ ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηνπ αγψλα δελ πξνθχπηεη φηη ν 

δηαηηεηήο, Γεψξγηνο Κνκίλεο, απψιεζε ηελ ςπρξαηκία ηνπ, θαζψο 

πξάγκαηη παξέκεηλε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη εμαθνινχζεζε λα 

δηαζθέπηεηαη κε ηνλ β΄ βνεζφ δηαηηεηή.  Καη λαη κελ ε ζπκπε ξηθνξά 

απηή ηνπ εγθαινπκέλνπ θαη ήδε ηξίηνπ εθθαινχληνο  ζπλαπνηέιεζε, 

πιελ άιισλ, καδί θαη κε ηελ πξναλαθεξφκελε δξάζε ηνπ Ισάλλε (Ιβάλ) 

αββίδε, ηελ αηη ία αξρηθψο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηνπ επίκαρνπ 

αγψλα, θαζψο είρε σο απνηέιεζκα ηε δηαηάξαμε ηεο ηάμεσ ο ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν θαη ησλ ζπλζεθψλ αζθαινχο ζπλερίζεσο ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο ελ ιφγσ πνδνζθαηξηθήο αλακεηξήζεσο, σζηφζν δελ 



 

πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα πσο ν απεηιεζείο Γεψξγηνο Κνκίλεο εμέιαβε 

σο ζνβαξή ηελ πξνεθηεζείζα απεηιή ηνπ εγθαινπκέλνπ θαη ήδε ηξίην π 

εθθαινχληνο θαη φηη ζπλεπεία απηήο δνθίκαζε θφβν ή αλεζπρία, 

πξνυπφζεζε πνπ πξέπεη λα πιεξνχηαη ελ πξνθεηκέλσ, ζχκθσλα θαη κε 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππφ ζηνηρείν IV λνκηθή ζθέςε ηεο παξνχζαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί ε αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο ηεο απεηιήο. Οξζά επνκέλσο θξίζεθε κε 

ηελ εθθαινπκέλε απφθαζε φηη ν Lubos Michel δελ ηέιεζε, θαηά ηα 

αληηθεηκεληθά ηεο ζηνηρεία, ηελ πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο απεηιήο, θαη’ 

άξζξνλ 19 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., πνπ ηνπ απνδφζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 103/14 -03-2018 θιήζε ηνπ πξσηνβαζκίνπ 

νξγάλνπ πξνο απνινγία. Ωζηφζν, ε ίδηα σο άλσ ζπκπεξηθνξά ηνπ ελ 

ιφγσ εγθαινπκέλνπ θαη ήδε ηξίηνπ εθθαινχληνο  νξζά θξίζεθε κε ηελ 

εθθαινπκέλε απφθαζε σο απαμησηηθή θαη πξνζβιεηηθή γηα ην 

πξφζσπν ηνπ δ ηαηηεηή ηνπ αγψλα, θαζψο ζπληζηνχζε, επζεία κνκθή 

γηα ηε δηαηηεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Γεσξγίνπ Κνκίλε θαη έιαβε ρψξα κε 

πξνθαλή ζθνπφ εμπβξίζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ. Οξζά επνκέλσο κε ηελ 

εθθαινπκέλε απφθαζε θαη’ επηηξεπηή κεηαβνιή -  βειηίσζε ηεο σο άλσ 

απνδηδφκελεο  ζηνπο εγθαινχκελνπο θαη ήδε εθθαινχληεο, Lubos 

Michel θαη Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., θαηεγνξίαο, ζχκθσλα θαη κε η ηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 7 παξ. 2 θαη 15 παξ. 2 εδ. β΄ ηνπ Γηθνλνκηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο Γηθαζηηθψλ Οξγάλσλ ηεο Δ.Π.Ο.,  αμηνινγήζεθε ε 

πεηζαξρηθή ηνπο επζχλε γηα ην πξνεθηεζέλ ζπκβάλ, κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα 

ηεο Δ.Π.Ο., ζε ζπλδπαζκφ θαη κε εθείλε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 πεξ. δ΄  

ζηνηρ. Ι  ηνπ ηδίνπ Κψδηθα, ήηνη σο πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο 

αμησκαηνχρνπ, δηθαηνχκελνπ λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, 

ζε βάξνο ηνπ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, θαη φρη κε βάζε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., γηα ηελ νπνία 

αζθήζεθε αξρηθψο ε πεηζαξρηθή δίσμε. Καηά ηελ θξίζε ηεο παξνχζαο 

Δπηηξνπήο ην πξσηνβάζκην πεηζαξρηθφ δηθαηνδνηηθφ φξγαλν δελ 

θαηέιεμε ζηελ πεηζαξρηθή θαηαδίθε ησλ σο άλσ εγθαινπκέλσλ θαη ήδε 

εθθαινχλησλ, γηα νπζησδψο δηάθνξε, θαηά ηφπν, ρξφλν θαη ινηπέο 

πεξηζηάζεηο, πεηζαξρηθή παξάβαζε, απφ εθείλε πνπ ηνπο έρεη 

απνδνζεί κε ηελ πεηζαξρηθή δίσμε, θαζψο ζε γλψζε ησλ εγθαινπκέλσλ 

θαη ήδε εθθαινχλησλ ηεινχζε ην βηνηηθφ ζπκβάλ, πνπ ζπγθξνηνχζε ηελ 

θαηεγνξία. Δπνκέλσο, νη ηειεπηαίνη,  παξά ηνλ θαηά ηα σο άλσ 



 

νξζφηεξν λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ηεο απνδηδφκελεο ζε απηνχο 

πεηζαξρηθήο παξαβάζεσο, ε ίραλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνηάμνπλ 

πξνζεθφλησο θαη ιπζηηειψο ηελ άκπλά ηνπο έλαληη ηεο θαηεγνξίαο,  

ρσξίο λα απνζηεξεζνχλ ησλ ππεξαζπηζηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ (πξβι. 

θαη άξζξν 6 ηεο Δ..Γ.Α.).  Πξέπεη επνκέλσο ν ζρεηηθφο ιφγνο εθέζεσο 

πεξί ηνπ φηη δελ απνηειεί ε επίκαρε θξάζε πξνζβνιή ηεο ηηκήο ηνπ 

δηαηηεηή θαη πεξί αλεπίηξεπηεο κεηαβνιήο ηεο θαηεγνξίαο λα 

απνξξηθζεί σο κε λφκηκνο.  

Πεξαηηέξσ, απνδείρζεθε φηη ν ίδηνο εγθαινχκελνο θαη ήδε ηξίηνο 

εθθαιψλ , Lubos Michel,  ηέιεζε θαη ηελ απνδηδφκελε ζε απηφλ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο απφπεηξαο βηαηνπξαγίαο ζε βάξνο 

πξνζψπνπ επξηζθφκελνπ λνκίκσο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., ζε ζπλδπαζκφ θαη κε εθείλε ηνπ 

άξζξνπ 10 παξ. 1  πεξ. β΄ ηνπ ηδίνπ Κψδηθα, θαζψο, φπσο εθηίζεηαη θαη 

αλσηέξσ απψζεζε βηαίσο ηνλ δεκνζηνγξάθν ηεο ζπλδξνκεηηθήο 

ηειεφξαζεο «NOVA» Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθε ηνπ Γεσξγίνπ,  ν νπνίνο 

θάιππηε ηελ ηειενπηηθή κεηάδνζε ηεο ελ ιφγσ πνδνζθαηξηθήο 

αλακεηξήζεσο. Οη εγθαινχκελνη θαη ήδε εθθαινχληεο, δελ αξλνχληαη,  

σο βηνηηθφ ζπκβάλ, ηελ βίαηε απψζεζε ηνπ σο άλσ δεκνζηνγξάθνπ 

απφ ηνλ Lubos Michel,  επηθαινχληαη φκσο, κε ην έγγξαθν ππφκλεκά 

ηνπο, ηελ απφ 12 -3-2018 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο, σο κάξηπξνο ηνπ 

Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθε ηνπ  Γεσξγίνπ ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ 

πξναλαθξηη ηθψλ ππαιιήισλ ηεο Γ.Α.Θ./Τ.Α.Β.Α.Υ. ηελ νπνία ε 

παξνχζα Δπηηξνπή έιαβε ππφςελ ηεο . ηελ παξαπάλσ έλνξθε 

καξηπξηθή θαηάζεζε ν Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθεο θαηέζεζε φηη ν Lubos 

Michel θαηεπζχλζεθε πξνο ην κέξνο ηνπ θαη ηνπ  απεπζχλζεθε κε 

έληνλν ηξφπν, ρσξίο, φκσο, λα ηνλ ρηππήζεη ή λα αζθήζεη θάπνηα 

βηαηνπξαγία ζε βάξνο ηνπ. Δληνχηνηο απφ ην νπηηθφ, άλεπ ήρνπ, πιηθφ, 

ην νπνίν επηζπλάθζεθε ζηε δηθνγξαθία ηφζν ζηελ πξψηε φζν θαη ζηελ 

παξνχζα δίθε πξνθχπηεη φηη ν εγθαινχκελνο θαη ήδε ηξίηνο εθθαιψλ 

Lubos Michel απψζεζε βηαίσο ηνλ δεκνζηνγξάθν ηεο «NOVA», 

Δκκαλνπήι Βνγηαληδάθε, κε ηα ρέξηα ηνπ δχν θνξέο, αλαγθάδνληάο ηνλ 

λα απνρσξήζεη απφ ηνλ θπξίσο αγσληζηηθφ ρψξν θαη λα εμέιζεη ζηελ 

πεξηκεηξηθή απηνχ έθηαζε. Σν γεγνλφο απηφ αλ αθέξεηαη θαη ζηελ 

έθζεζε ηνπ Παξαηεξεηή : «θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έληαζεο ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν ν ηερληθφο δηεπζπληήο ηνπ ΠΑΟΚ θνο  Lubos Michel 



 

έζπξσμε βίαηα ηνλ ξεπφξηεξ ηεο NOVA πνπ βξηζθφηαλ δίπια απφ ηνλ 

πάγθν ηεο ΑΔΚ». Ο παξαπάλσ δεκνζηνγξάθνο δηέζεηε δηαπίζηεπζε, 

πξνθεηκέλνπ λα επξίζθεηαη λνκίκσο εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, 

ζχκθσλα κε η ηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηεο Πξνθεξχμεσο ηνπ 

Πξσηαζιήκαηνο ηεο Super League Διιάδα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 

2017-2018. Σν γεγνλφο, δε, φηη απηφο δελ παξέκεηλε, θαηά η ν επίκαρν 

αλσηέξσ πεξηζηαηηθφ ηεο πξνθιεζείζεο εληάζεσο, ζην ζεκείν δίπια 

ζηνλ πάγθν ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., φπνπ είρε ηαμηζεηεζεί,  αιιά εηζήιζε 

ζηνλ θπξίσο αγσληζηηθφ ρψξν, πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζεη δειψζεηο 

απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην ζπκβάλ αμησκαηνχρνπο ηνπ α γψλα, ζην 

πιαίζην ηεο απεπζείαο αλακεηάδνζεο ηνπ αγψλα, κε ηελ νπνία ήηαλ 

επηθνξηηζκέλνο, δελ δηθαηνινγεί ηελ πξνεθηεζείζα απξεπή, επηζεηηθή 

θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εγθαινχκελνπ θαη ήδε ηξίηνπ εθθαινχληνο  

Lubos Michel.  Η δε πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηά ηνπ, σο δηαπηζηεπκέλνπ 

δεκνζηνγξάθνπ ηνπ αγψλα δελ ηνπ απνζηεξεί ηελ παξάιιειε ηδηφηεηά 

ηνπ, σο ζεαηή ηεο ηδίαο πνδνζθαηξηθήο αλακεηξήζεσο θαη,  επνκέλσο, 

σο παζεηηθνχ ππνθεηκέλνπ - δέθηε ηεο απφπεηξαο βηαηνπξαγίαο (βίαηεο 

απσζήζεψο ηνπ) απφ ηνλ εγθαινχκελν θαη ήδε ηξίην εθθαινχληα. Καηά 

ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ν Lubos Michel δελ πξνέβε ζηελ βίαηε δηπιή 

απψζεζε ηνπ Δκκκαλνπήι Βνγηαηδάθε επεηδή ήζειε λα απνθαηαζηήζεη 

ηελ ηάμε ηνπ αγψλα φπσο ηζρπξίδνληαη κε ηνλ ζρεηηθφ ιφγν ηεο έθεζήο 

ηνπο νη εθθαινχληεο ε νπνία, ( ηάμε) ζε θάζε πεξίπησζε είρε 

δηαζαιεπηεί θαη απφ ηηο πξνπεξηγξαθείζεο θαη δηθέο ηνπ ελέξγεηεο αιιά 

επεηδή ήηαλ εθλεπξηζκέλνο θαη κε δπλάκελνο λα ειέγμεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

παξφιν ην γεγνλφο  φηη ζην παξειζφλ ππήξμε δηεζλήο δηαηηεηήο. 

Πξέπεη επνκέλσο ν ζρεηηθφο ιφγνο έθεζεο λα απνξξηθζεί σο κε 

λφκηκνο.     

Πεξαηηέξσ, απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνκλεζζέληνο απνδεηθηηθνχ 

πιηθνχ, πξνθχπηεη φηη κεηά ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγψλα, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο δηαηηεηηθήο εληνιήο, θαη ηελ απνρψξεζε ζηα 

απνδπηήξηα ηνπ γεπέδνπ ηφζν ησλ δηαηηεηψλ, φζν θαη ησλ κειψλ ησλ 

απνζηνιψλ ακθνηέξσλ ησλ δηαγσληδφκελσλ Π.Α.Δ. (ζεκεηψλεηαη φηη νη  

πνδνζθαηξηζηέο ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. παξέκεηλαλ ζηνλ αγσληζηηθφ 

ρψξν γηα αξθεηφ ρξφλν κεηά ηελ επειζνχζα πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ 

αγψλα, ελψ αθνινχζσο απνζχξζεθαλ θαη απηνί ζηα απνδχηεξηά ηνπο),  

ν δηαηηεηήο, Γεψξγηνο Κνκίλεο, θάιεζε ηνπο εθπξνζψπνπο θαη ησλ δχν 

νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαβνπιεπζνχλ γηα ηελ εμέιημε ηεο επίκαρεο 



 

πνδνζθαηξηθήο αλακεηξήζεσο. Δηδηθφηεξα, ζηε ζχζθεςε απηή, πνπ 

έιαβε ρψξα ζηα απνδπηήξηα ησλ δηαηηεηψλ, ζπκκεηείραλ ν 

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., Υξπζφζηνκνο Γθαγθάηζεο, θαη ν Α΄ Αληηπξφεδξνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Π.Α.Δ. 

Α.Δ.Κ., Μελάο Λπζάλδξνπ. Ο δηαηηεηήο, δε, ηνπ αγψλα, θαηά ηε 

ζχζθεςή ηνπ κε ηνπο αλσηέξσ εθπξνζψπνπο ησλ δχν Π.Α.Δ., 

δηεξεπλνχζε ηελ βνχιεζε, αιιά θαη ηελ αληηθεηκεληθή δπλαηφηεηα ησλ 

δχν δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ, λα νινθιεξσζεί θαη λα κελ δηαθνπεί 

νξηζηηθά ν επίκαρνο αγψλαο, πξηλ ηελ θαλνληθή ιή με ηνπ, κεηά ηα φζα 

αλσηέξσ ζπλέβεζαλ θαη πεξηγξάθεθαλ. Η παξνχζα Δπηηξνπή αθνχ 

έιαβε ππφςελ ηεο φια ηα ε ηζθεξζέληα απνδεηθηηθά κέζα θαη ηα ηξία 

βίληεν απφ ηηο θάκεξεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Αζηπλνκία, ηα νπνία ε 

εθθαινχζα Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. έιαβε κε ηελ κε αξηζκφ πξση. 1749/30 -3-

2018 κε αξηζκφ πξση. 1749/30 -3-2018 αίηεζε ηεο πξνο ηελ Δηζαγγειία 

Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο  πνπ πεξηέρνληαη ζε πιηθφ θνξέα εγγξαθήο 

εηθφλαο,  ρσξίο ήρν (DVD) πνπ θέξεη επίζεκε ζηξνγγπιή ζθξαγίδα   

ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο η ν νπνίν νλνκάδεηαη ζην 

απφ 16-4-2018 ππφκλεκα ησλ εθθαινχλησλ σο  «ΥΔΣ Γ» , θαη ζην 

νπνίν απεηθνλίδεηαη ν ρψξνο ησλ απνδπηεξίσλ ηνπ γεπέδνπ απφ ψξα 

21.15 κέρξη ψξα 23.15 ηεο 11.03.2018, θαζψο θαη έλα βίληεν κε 

απνθφκκαηα απφ ηα αλσηέξσ φπνπ εκθαλίδνληαη ραξαθηεξηζηηθέο 

ζηηγκέο πνπ απεηθνλίδνπλ αληηδξάζεηο ηνπ δηαηηεηή θαη ηεο δηαηηεηηθήο 

νκάδαο θαζψο θαη ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο νκάδαο ηεο ΑΔΚ ην νπνίν 

νλνκάδεηαη ζην απφ 16 -4-2018 ππφκλεκα ησλ εθθαινχλησλ σο  

«ΥΔΣ. Γ'-ΔΙ —  Δ2» , θαη ην επηζθνπεζέλ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

[πιηθφο θνξέαο εγγξαθήο εηθφλαο θαη ήρνπ (usb -st ick)], ην νπνίν 

επαλαπξνζθφκηζαλ νη εθθαινχληεο θαη ζην νπνίν απνηππψλνληαη 

απνζπάζκαηα ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ, αζιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κε 

θαηαιήγεη ζηα θάησζη ζπκπεξάζκαηα: Οη πεξηζζφηεξνη πνδν ζθαηξηζηέο 

θαη νη αμησκαηνχρνη, ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. ε ίραλ επεξεαζζεί απφ ην θιίκα 

πςειήο εληάζεσο θαη εθθνβηζκνχ ηνπο,  πνπ είρε πξνθιεζεί απφ ηε 

βίαηε θαη ρσξίο λφκηκν δηθαίσκα είζνδν ηνπ Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε 

ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, κε ηε ζπλνδεία ησλ αλδξψλ ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπ αζθάιεηαο, θαζψο θαη απφ ηελ επαθνινπζήζαζα ζπκπεξηθνξά 

ηφζν απηνχ, φζν θαη ησλ ινηπψλ παξαγφλησλ ηεο γεπεδνχρνπ Π.Α.Δ.,  

φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθψο αλσηέξσ. Η ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ 



 

πεξηζζνηέξσλ απφ απηνχο, (πνδνζθαηξηζηέο θαη  αμησκαηνχ ρνη ηεο 

Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ.) δελ ήηαλ ε πξνζήθνπζα θαη δελ ηνπο επέηξεπε λα 

επαλέιζνπλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη λα αγσληζζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ν πξνζσξηλψο ηφηε δηαθνπείο αγψλαο. Σν γεγνλφο φηη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επί καθξνχ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ θαη αμησκαηνχρσλ, ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. ζηα απνδπηήξηα 

θάπνηνη εμ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζην απφ 16 -4-2018 

ππφκλεκα ησλ εθθαινχλησλ εκθαλίδνληαη πεξηζηαζηαθά  ζηηο 

αλαθεξφκελεο ζην παξαπάλσ ππφκλεκα ρξνληθέο θάζεηο λα γεινχλ, ή 

λα ζπδεηνχλ κε αμησκαηνχρνπο ή ζπκπαίθηεο ηνπο ή κε ζπκπαίθηεο ηεο 

αληίπαιεο νκάδαο ή λα ραηξεηηνχληαη,  ή λα πίλνπλ θάπνην ξφθεκα ή λα 

ηξψλε ή λα θσηνγξαθίδνληαη κε θάπνην αζηπλνκηθφ πνπ αζθαιψο ηνπο 

ην δήηεζε δελ απνδεηθλχεη φηη βξίζθνληαλ ζε πιήξε ςπρηθή ήξεκε 

θαηάζηαζε φινη νη πνδνζθαηξηζηέο θαη αμησκαηνχρνη, ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ.  

φπσο ήηαλ  πξηλ ζπκβνχλ ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα πεξηζηαηηθά πνπ 

νδήγεζαλ αξρηθά ζηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγψλα. Πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη  δελ ππήξμε επίζεκε ελεκέξσζε πξνο ηελ Π.Α.Δ. 

Α.Δ.Κ., ζρεηηθά κε ηελ ηπρφλ νξηζηηθή απνρψξεζε ηνπ θέξνληνο φπιν 

Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε απφ ην γήπεδν ελψ κεηά ηελ έθξπζκε 

θαηάζηαζε, πνπ είρε εθηπιηρζεί ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ην ελδερφκελν 

ηεο επαλελάξμεσο ηνπ αγψλα, ζα κπνξνχζε λα ιάβεη επηθίλδπλεο 

δηαζηάζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο απνζηνιήο ηεο 

θηινμελνχκελεο νκάδαο. Δπνκέλσο ήηαλ εχινγνο ν θφβνο θαη ε 

αλεζπρία φηη ηα θαηλφκελα πνπ αλσηέξσ πεξηγξάθεθαλ κπνξνχζαλ λα 

μαλαζπκβνχλ. Ο  εθπξφζσπνο ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. ελεκέξσζε κε 

ζαθήλεηα ηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, γηα ηελ αλσηέξσ εθηηζέκελε, 

δπζκελή ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο απνζηνιήο ηνπ. Πεξαηηέξσ, 

ζην πιαίζην ηεο δηεξεπλήζεσο ησλ πξνζέζεσλ ησλ δχν Π.Α.Δ., 

αλαθνξηθά κε ηελ επαλέλαξμε ηεο ελ ιφγσ πνδνζθαηξηθήο 

αλακεηξήζεσο ή κε, θαη αθνχ είρε ζπκπιεξσζεί κία ψξα θαη ηξηάληα 

ιεπηά πεξίπνπ απφ ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγψλα, ν ηέηαξηνο 

δηαηηεηήο εμήιζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη εθ 

λένπ η ηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ εθείλε ηε ζηηγκή. Καη’ εθείλν, δε, 

ηνλ ρξφλν, είραλ απνρσξήζεη απφ ην Γήπεδν ηεο Σνχκπαο αξθεηνί 

θίιαζινη ηεο γεπεδνχρνπ νκάδαο, ελψ νξηζκέλνη εμ απηψλ παξέκελαλ 

ζηηο θεξθίδεο ηνπ ζηαδίνπ θαη αλέκελαλ ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ 

αγψλα. Οη ζπλζήθεο,  πνπ επηθξαηνχζαλ ζην γήπεδν, ήηαλ νκαιέο,  ελψ 



 

ε ζπκπεξηθνξά ησλ θηιάζισλ ηεο Π.Α. Δ. Π.Α.Ο.Κ. ππήξμε πξάγκαηη 

ππνδεηγκαηηθή, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, αιιά θαη θαηά ηελ 

παξακνλή ηνπο ζηηο θεξθίδεο ηνπ ζηαδίνπ κεηά ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή 

ηεο ελ ιφγσ αλακεηξήζεσο, θαζψο απηνί δελ πξνθάιεζαλ, νχηε 

ελεπιάθεζαλ ζε νηαδήπνηε βίαηα επεηζφδηα ή ζε έηεξε έθλνκε 

ζπκπεξηθνξά. ρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηνλ ηέηαξην δηαηηεηή εμήιζαλ 

ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη νη πνδνζθαηξηζηέο ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., 

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ πξνζέξκαλζε, φρη,  φκσο, θαη απηνί ηεο Π.Α.Δ. 

Α.Δ.Κ. Σν γεγνλφο, φκσο, φηη εμήιζε ησλ απνδπηεξίσλ ζηνλ αγσληζηηθφ 

ρψξν κφλνλ ε νκάδα ηνπ Π.Α.Ο.Κ. δελ νδεγεί απηφδεια ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ίρε δνζεί ζρεηηθή πξνο ηνχην ξεηή εληνιή απφ ηνλ 

δηαηηεηή ηνπ αγψλα ζε ακθφηεξεο ηηο δηαγσληδφκελεο Π.Α.Δ., 

πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη εθ λένπ θαη λα νινθιεξσ ζεί ν αγψλαο, αιιά 

απνηειεί γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηεο πξνζέζεσο ηεο γεπεδνχρνπ νκάδαο 

λα κελ δηαθνπεί νξηζηηθά ε ελ ιφγσ πνδνζθαηξηθή αλακέηξεζε. 

Παξάιιεια, ν δηαηηεηήο, Γεψξγηνο Κνκίλεο, ακθηηαιαληεπφκελνο γηα 

ηελ νξζφηεηα ησλ απνθάζεσλ, πνπ απηφο είρε ιάβεη  πξνεγνπκέλσο 

ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ήηνη αξρηθψο ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

επηηεπρζέληνο ηέξκαηνο ππέξ ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. θαη αθνινχζσο ηελ 

αθχξσζή ηνπ, δηα ηεο ππνδείμεσο παξαβάζεσο off -side, είρε αθήζεη ζε 

εθθξεκφηεηα ηελ αλαθνίλσζε ηεο νξηζηηθήο ηνπ απνθάζεσο  ζηηο δχν 

δηαγσληδφκελεο Π.Α.Δ., γηα ηελ θαηαθχξσζε ή κε ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ 

απηνχ γθνι. ε θάπνηα, κάιηζηα, ρξνληθή ζηηγκή ηεο σο άλσ 

δηεμαγφκελεο ζπζθέςεσο, ν εθπξφζσπνο ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., Μελάο 

Λπζάλδξνπ, δήηεζε απφ ηνλ δηαηηεηή λα γλσζηνπνηήζεη εληφο η σλ 

απνδπηεξίσλ ηελ νξηζηηθή ηνπ απφθαζε, γηα ηελ θαηαθχξσζε ή κε ηνπ 

ακθηζβεηνχκελνπ απηνχ ηέξκαηνο. Σν ζρεηηθφ, δε, αίηεκα ηνπ αλσηέξσ 

εθπξνζψπνπ ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., ην νπνίν ππεβιήζε ζην πιαίζην ηεο 

δηεξεπλήζεσο ησλ απαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο, γ ηα ην  

ελδερφκελν ζπλερίζεσο ηεο δηεμαγσγήο θαη νινθιεξψζεσο ηνπ αγψλα, 

θξίλεηαη θαη απφ ηελ παξνχζα Δπηηξνπή εχινγν θαη δηθαηνινγεκέλν, 

θαζψο ζπλαπηφηαλ άξξεθηα κε ηελ επηδησθφκελε απφ απηφλ 

δηαζθάιηζε ηεο επηαμίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ θαη ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο νκάδαο ηνπ εληφο ηνπ 

αγσληζηηθνχ ρψξνπ. Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. δηέζεηαλ ηελ αλαγθαία ςπρηθή εξεκία, 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηνλ επίκαρν αγψλα θαη αλαθνηλσλφηαλ 



 

ηειηθψο ζηνλ αγσληζη ηθφ ρψξν, κεηά ηελ έμνδφ ηνπο ζε απηφλ,  ηπρφλ 

απφθαζε ηνπ δηαηηεηή, πεξί νξηζηηθήο ηειηθψο αθπξψζεσο ηνπ 

ακθηζβεηνχκελνπ ηέξκαηνο, ιφγσ παξαβάζεσο off -side, ηφηε κεηά θαη 

ηα πξνγελεζηέξσο εθηπιηρζέληα γεγνλφηα, πηζαλνινγείην βαζίκσο απφ 

ηνλ αλσηέξσ εθπξφζσπν ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο φηη ην ηεηακέλν 

έσο εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν θιίκα ζα εληεηλφηαλ έηη πεξαηηέξσ θαη φηη  

ε ηνηαχηε ελδερνκέλσο απφθαζε ηνπ δηαηηεηή ζα κπνξνχζε λα 

ππξνδνηήζεη αλεμέιεγθηεο αληηδξάζεηο ζε βάξνο ηνπο, ηφζν απφ ηνπο 

θηιάζινπο, φζν θαη απφ ηα κέιε ηεο γεπεδνχρνπ Π.Α.Δ. Αληηζέησο, δελ 

θξίλεηαη πσο ην ππνβιεζέλ απηφ εξψηεκα ηνπ Μελά Λπζάλδξνπ πξνο 

ηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα ήηαλ δεισηηθφ ηεο πξναηξέζεσο ηεο 

θηινμελνχκελεο Π.Α.Δ. λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε 

ηνπ δηαθνπέληνο αγψλα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα αθπξσλφηαλ ην 

ακθηζβεηνχκελν ηέξκα, φπσο αβαζίκσο δηαηείλεηαη ε εγθαινχκελε θαη 

ήδε εθθαινχζα Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. Ο εθπξφζσπνο ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. 

δήισζε ξεηψο πξνο ηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, Γεψξγην Κνκίλε, φηη κεηά 

ηελ βίαηε ε ίζνδν ηνπ Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε, ν νπνίνο νπινθνξνχζε, 

καδί κε ηνπο ζπλνδνχο ηνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη ηα φζα 

επαθνινχζεζαλ, ηα κέιε ηεο απνζηνιήο ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο 

αδπλαηνχζαλ λα εηζέιζνπλ εθ λένπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ιφγσ ηεο 

κεγάιεο εληάζεσο θαη ηεο αλαζθάιεηάο ηνπο, νη δε πνδνζθαηξηζηέο ηεο 

Α.Δ.Κ. ήηαλ ηξνκνθξαηεκέλνη απφ ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα 

γεγνλφηα. Η δήισζε, κάιηζηα, απηή ηνπ Μελά Λπζάλδξνπ 

θαηαρσξίζζεθε ζην θχιιν αγψλνο πνπ ζπλέηαμε ν δηαηηεηήο. Καηφπηλ 

απηψλ, ν δηαηηεηήο, πεξί ψξα 23:20, αλαθνίλσζε ζηνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ δχν νκάδσλ ηελ απφθαζή ηνπ, πεξί ηεο νξηζηηθήο δηαθνπήο ηνπ 

αγψλα πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ελεκέξσζε απηνχο 

φηη ην ζθνξ ηεο πνδνζθαηξηθήο απηήο αλακεηξήζεσο είρε δηακνξθσζεί 

ζε 1-0, δειψλνληάο ηνπο έηζη θα η ηελ απφθαζή ηνπ, πεξί ηεο νξηζηηθήο 

θαηαθπξψζεσο ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ ηέξκαηνο ππέξ ηεο Π.Α.Δ. 

Π.Α.Ο.Κ. Δηδηθφηεξα, δε, ζην απφ 11 -03-2018 θχιιν αγψλνο, πνπ 

ζπλέηαμε ν δηαηηεηήο, αθνχ κλεκνλεχεη ηε δήισζε πξνο ηνλ ίδην ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., Μελά Λπζάλδξνπ, αθνινχζσο 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηα αθφινπζα, ήηνη :  « Καηφπηλ φια ηα 

παξαπάλσ, απνθάζηζα ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ αγψλα, 

ελεκεξψλνληαο ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ νκάδσλ φηη ηε ζηηγκή εθείλε ην 

ζθνξ ήηαλ 1-0 ππέξ ηεο γεπεδνχρνπ νκάδνο.». Απφ ηελ αλσηέξσ, δε, 



 

πεξηθνπή ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δηαηηεηή ζην ζπληαγέλ απφ απηφλ 

θχιιν αγψλνο, ζπλάγεηαη φηη πηνζεηεί  απνιχησο ηελ πξνεγεζείζα 

δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., απνδερφκελνο ηελ 

νπζηαζηηθή βαζηκφηεηά ηεο. Άιισζηε θαη ν ίδηνο ν δηαηηεηήο,  κεη ά ηελ 

παξάζεζε ζην θχιιν αγψλνο, νξηζκέλσλ εθ ησλ πξνπεξηγξαθφκελσλ 

πεξηζηαηηθψλ εληάζεσο, πνπ είραλ εθηπιηρζεί εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ 

ρψξνπ, έθξηλε φηη έπξεπε λα απνζπξζεί κε ηελ ππφινηπε δηαηηεηηθή 

νκάδα ζηα απνδπηήξηα, δηαθφπηνληαο ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλψο  ηε 

δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, θαζψο ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε 

απαγφξεπε ηελ νκαιή ζπλέρηζή ηνπ. Καηά ηελ θξίζε θαη ηεο παξνχζαο 

Δπηηξνπήο δελ απνδεηθλχεηαη φηη ε νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ελ ιφγσ 

πνδνζθαηξηθήο αλακεηξήζεσο νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Π.Α.Δ. 

Α.Δ.Κ., θαζψο δελ πξνθχπηεη φηη ε ελ ιφγσ πνδνζθαηξηθή νκάδα, 

κνινλφηη ε ίρε ηελ αληηθεηκεληθή δπλαηφηεηα λα εμέιζεη εθ λένπ ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν, αξλήζεθε κεζνδεπκέλα ηνχην, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

νινθιεξσζεί ν αγψλαο θαη αθνινχζσο λα θαηαθπξσζεί απηφο ππέξ ηεο,  

θαηφπηλ ζρεηηθψο εθδνζεζφκελεο απνθάζεσο ησλ αξκνδίσλ 

πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ. Πιένλ ζπγθεθξηκέλα, δελ πξνθχπηεη φηη ν 

δηαηηεηήο ε ίρε αξρηθψο απνθαζίζεη εληφο ησλ απνδπηεξίσλ ηελ 

επαλέλαξμε ηνπ αγψλα θαη φηη θάιεζε κε ξεηή πξνο ηνχην εληνιή ηνπ 

ακθφηεξεο η ηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα εμέιζνπλ ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν. Απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πιηθνχ θνξέα εγγξαθήο 

εηθφλαο,  ρσξίο ήρν (DVD) πνπ θέξεη επίζεκε ζηξνγγπιή ζθξαγίδα   

ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο ην νπνίν νλνκάδεηαη ζην 

απφ 16-4-2018 ππφκλεκα ησλ εθθαινχλησλ σο  «ΥΔΣ Γ», θαη ζην 

νπνίν απεηθνλίδεηαη ν ρψξνο ησλ απνδπηεξίσλ ηνπ γεπέδνπ απφ ψξα 

21.15 κέρξη ψξα 23.15 ηεο 11.03.2018 πξνθχπηνπλ ηα εμήο: Πεξί ψξα 

πεξίπνπ ζηηο 22.56 ν βνεζφο ηνπ δηαηηεηή βγαίλεη απφ ηα απνδπηήξηα 

ησλ δηαηηεηψλ, πεξίπνπ ψξα 22.56 -  22.57 ν δηαηηεηήο Κνκίλεο, 

βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ πφξηα ησλ απνδπηεξίσλ ησλ δηαηηεηψλ θαη 

ζπδεηά κε ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο έκπξνζζελ ησλ απνδπηεξίσλ ησλ 

δηαηηεηψλ, πξφθεηηαη θπξίσο γηα παίθηεο θαη παξάγνληεο ηεο Π.Α.Δ. 

ΠΑΟΚ ηεληψλεη ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη αιιά δελ κεηαθηλείηαη νχηε ν ίδηνο 

νχηε θάπνηνο απφ ηνλ ρψξν έκπξνζζελ απηνχ . Πεξίπνπ ψξα 22.57 Ο 

δηαηηεηήο Κνκίλεο ζθπξίδεη δχν θνξέο κε ζχληνκν ηξφπν  θαη θνηηάδεη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ επηηειψλ ηεο ΑΔΚ ψζηε λα έξζνπλ πξνο 

εθείλνλ. Καηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηα δχν απηά ζχληνκα 



 

ζθπξίγκαηα ήηαλ γηα λα πξνζέιζνπλ νη αμησκαηνχρνη ηεο Π.Α.Δ. ΑΔΚ 

θαη φρη δεισηηθφ ηνπ λα εμέιζνπλ νη νκάδεο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν 

θαζψο ν ίδηνο ν δηαηηεηήο δελ κεηαθηλείηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ γηα λα 

θαηεπζπλζεί ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.  Μεηά ηα δχν ζθπξίγκαηα θάπνηνη 

παίθηεο ηνπ ΠΑΟΚ θαηεπζχλνληαη πξνο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ελψ 

θάπνηνη άιινη παξακέλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη νη ζπδεηήζεηο κε ηνλ 

δηαηηεηή ζπλερίδνληαη,  πεξίπνπ ψξα 22.58 πξνζέξρεηαη  ν Βαζίιεηνο 

Γεκεηξηάδεο ζπδεηεί γ ηα ιίγν κε ηνλ  δηαηηεηή ζε έληνλν χθνο θαη 

ρεηξνλνκψληαο πςψλνληαο ηα ρέξηα ρσξίο λα είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο ήρνπ λα θαηαζηεί γλσζηφ ην πεξηερφκελν ηεο ζπλνκηιίαο θαη ν 

δηαηηεηήο νπηζζνρσξεί πην κέζα πξνο ηα απνδπηήξηα θιείλνληαο ηειηθά  

ηελ πφξηα ρσξίο λα θαηεπζπλζεί πξνο ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ελψ θαη  ν 

Βαζίιεηνο Γεκεηξηάδεο απνρσξεί θνπλψληαο ςειά ηα ρέξηα ηνπ 

έρνληαο κηα ζχληνκε  ζπλνκηιία ζε  πνιχ έληνλν χθνο κε ηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη αμησκαηνχρνη ηεο ΠΑΔ 

ΠΑΟΚ.  Καηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ν δηαηηεηήο, Γεψξγηνο Κνκίλεο,  

δελ θάιεζε κε ξεηή πξνο ηνχην εληνιή ηνπ ακθφηεξεο η ηο 

δηαγσληδφκελεο νκάδεο λα εμέιζνπλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν φπσο 

αβαζίκσο ηζρπξίδεηαη ε εγθαινχκελε -εληζηάκελε θαη ήδε εθθαινχζα 

Π.Α.Δ., ΠΑΟΚ . Αλ είρε δψζεη ηέηνηα εληνιή ηφηε ζαθψο ζα έβγαηλε ν 

ίδηνο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ζεκαηνδνηψληαο ηελ επαλέλαξμε ηνπ 

αγψλα. Ο ελ ιφγσ δηαηηεηήο, φκσο, νπδέπνηε πξνέβε ζηελ 

απαηηνχκελε απηή ελέξγεηα θαη,  επνκέλσο, δελ δχλαηαη λα θαηαδεηρζεί 

ε δηαηεηλφκελε απφ ηελ  εγθαινχκελε - εληζηάκελε θαη ήδε εθθαινχζα 

Π.Α.Δ. ΠΑΟΚ άξλεζε ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο λα εμέιζεη ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν θαη λα αγσληζζεί.  Οχηε πξνθχπηεη θάηη ηέηνην, δειαδή 

ε ξεηή εληνιή ηνπ δηαηηεηή πξνο ηηο δηαγσληδφκελεο Π.Α.Δ., 

πξνθεηκέλνπ λα εμέιζνπλ  ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ε ίηε απφ ην θχιιν 

αγψλνο, ε ίηε θαη απφ ηηο έγγξαθεο απφ 16 -03-2018 παξαηεξήζεηο -  

δηεπθξηλίζεηο ηνπ δηαηηεηή επί ηεο ελζηάζεσο ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. 

Δπίζεο, απφ ηα ίδηα σο άλσ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, δελ πξνθχπηεη φηη ν 

δηαηηεηήο αλαθνίλσζε εληφο ησλ απνδπηεξίσλ ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

δχν δηαγσληδφκελσλ Π.Α.Δ. πξψηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

ακθηζβεηνχκελνπ ηέξκαηνο ππέξ ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. θαη φηη  

αθνινχζσο ν Μελάο Λπζάλδξνπ πξνέβε ζηελ αλσηέξσ δήισζή ηνπ 

πξνο απηφλ, πεξί ηεο κε δπλαηφηεηαο ηεο νκάδαο ηνπ λα αγσληζζεί,  

έλεθα ηεο επηβεβαξεκέλεο ςπρνινγίαο θαη ηεο αλαζθάιεηάο ηεο. 



 

Αληηζέησο, ηφζν απφ ην θχιιν αγψλνο, φζν θαη απφ ηηο έγγξαθεο απφ 

16-03-2018 παξαηεξήζεηο - δηεπθξηλίζεηο ηνπ δηαηηεηή επί ηεο 

ελζηάζεσο ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., αιιά θαη απφ  ηελ έθζεζε ηνπ 

παξαηεξεηή ηνπ αγψλα, πξνθχπηεη φηη  ηαπηφρξνλα κε ηελ αλαθνίλσζε 

ηεο νξηζηηθήο δηαθνπήο ηνπ αγψλα, ιφγσ ησλ πξνεθηεζέλησλ 

ζπκβάλησλ εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, ελεκεξψζεθαλ νη 

εθπξφζσπνη ησλ δχν Π.Α.Δ. γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ ακθηζβεηνχκελν π 

ηέξκαηνο ππέξ ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ πξνθχπηεη ε 

δηαηεηλφκελε απφ ηελ εγθαινχκελε θαη ήδε εθθαινχζα Π.Α.Δ., ΠΑΟΚ 

κεζφδεπζε ηεο νκάδαο ηεο Α.Δ.Κ. θαη ε πξφζεζή ηεο λα ζπλαηλέζεη 

ζηελ επαλέλαξμε ηνπ αγψλα ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο αθπξψζεσο ηνπ  

ελ ιφγσ γθνι. Δπηπιένλ, πξνθχπηεη φηη ν εθπξφζσπνο ηεο Π.Α.Δ. 

Π.Α.Ο.Κ., Υξπζφζηνκνο Γθαγθάηζεο, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

αλσηέξσ δηαηηεηηθήο απνθάζεσο, πεξί ηεο νξηζηηθήο δηαθνπήο ηνπ 

αγψλα, δήηεζε απφ ηνλ δηαηηεηή λα θαηαρσξίζεη ζην θχιιν αγψλνο 

ζρεηηθή δήισζε ηνπ ηδίνπ, ζρεηηθά κε ην φηη ν ελ ιφγσ αγψλαο έπξεπε 

λα θαηαθπξσζεί ππέξ ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. Ωζηφζν, ν δηαηηεηήο 

αξλήζεθε λα πξνβεί ζηελ σο άλσ αηηνχκελε θαηαρψξηζε ζην θχιιν 

αγψλνο, πνπ απηφο ζπλέηαμε, ελεκεξψλνληαο ηνλ αλσηέξσ εθπξφζσπν 

ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. φηη ε δήισζή ηνπ απηή ζπληζηνχζε απηνηειή 

έλζηαζε, ε νπνία ζα έπξεπε λα ππνβιεζεί κφλνλ ελψπηνλ ησλ 

αξκνδίσλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ. Δπνκέλσο, δελ πξνθχπηεη φηη ν 

αλσηέξσ Υξπζφζηνκνο Γθαγθάηζεο δήηεζε απφ ηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα 

λα θαηαρσξίζεη ζηελ έθζεζε πνπ απηφο ζπλέηαμε (θχιιν αγψλνο) 

δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ δήισζή ηνπ, πξνο αληίθξνπζε ηεο 

πξνγελέζηεξεο δειψζεσο ηνπ Μελά Λπζάλδξνπ, θαη δε αλαθνξηθά κε 

ηε δηαηεηλφκελε απφ απηφλ (Υξπζφζηνκν Γθαγθάηζε) άξλεζε ηεο 

Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. λα εμέιζεη ζηνλ αγσληζ ηηθφ ρψξν, αγλνψληαο ηελ ξεηή 

πεξί ηνχηνπ πξφζθιεζε ηνπ δηαηηεηή. Με βάζε, επνκέλσο, ηα σο άλσ 

απνδεηθλπφκελα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά,  ν δηαηηεηήο ηνπ αγψλα έιαβε 

ηελ απφθαζή ηνπ, πεξί ηεο νξηζηηθήο δηαθνπήο ηνπ επίκαρνπ 

πνδνζθαηξηθνχ αγψλα κεηαμχ ησλ δχν Π.Α.Δ. πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε 

ηνπ, δηαιακβάλνληαο ζπλνπηηθέο αιιά επαξθείο θαη νξηζκέλεο πξνο 

ηνχην αηηηνινγίεο ζην θχιιν αγψλνο πνπ ζπλέηαμε. Δηδηθφηεξα, ε σο 

άλσ απφθαζή ηνπ βαζίζζεθε ζηελ νξζή εθηίκεζε φηη  δελ ζα κπνξνχζε 

λα ππνρξεσζεί ε νκάδα ηεο Π.Α.Δ.  Α.Δ.Κ. λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

επαλέλαξμε θαη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ επίκαρνπ πνδνζθαηξηθνχ 



 

αγψλα, ιφγσ ηεο έληνλεο αλαζθάιεηαο θαη ηνπ θφβνπ πνπ δνθίκαζαλ 

ηα κέιε ηεο, ζπλεπεία ηεο πξνπεξηγξαθφκελεο θαηαζηάζεσο, ε νπνία 

είρε πξνεγνπκέλσο ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ. Καη λαη 

κελ νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη ζηηο 

θεξθίδεο ηνπ γεπέδνπ ήηαλ νκαιέο, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αλαθνηλψζεσο 

ηεο απνθάζεσο νξηζηηθήο δηαθνπήο ηνπ αγψλα απφ ηνλ δηαηηεηή, 

σζηφζν, ηα σο άλσ εθηηζέκελα πεξηζηαηηθά [βίαηε είζνδνο ηνπ Ισάλλε 

(Ιβάλ) αββίδε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ζπλνδεία εχζσκσλ αλδξψλ ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ αζθάιεηαο, κε εξηζηηθή θαη απεηιεηηθή δηάζεζε, 

επηζέζεηο εθ κέξνπο ηνπ ζε βάξνο ησλ κειψλ ηεο απνζηνιήο ηεο 

θηινμελνχκελεο Π.Α.Δ., ελψ απηφο έθεξε ππξ νβφιν φπιν, ε απνηπρία 

ηεο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο, ησλ αλδξψλ αζθαιείαο ηνπ γεπέδνπ αιιά 

θαη ηεο αζηπλνκίαο λα απνηξέςνπλ ηνλ θέξνληα φπιν Ισάλλε (Ιβάλ) 

αββίδε απφ ην λα εηζέιζεη παξάλνκα ζην γήπεδν , ζε ζπλδπαζκφ θαη 

κε η ηο ελέξγεηεο ηνπ Lubos Michel,  θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη έθξπζκε 

θαηάζηαζε πνπ επηθξάηεζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν] ε ίραλ δηαηαξάμεη 

κφιηο πξνζθάησο ηφηε ηελ ηάμε θαη η ηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν ηνπ Γεπέδνπ Σνχκπαο θαη ε ίραλ επεξεάζεη αξλεηηθά 

ηε δηάζεζε θαη ηελ ςπρνινγία ησλ πεξηζζνηέξσλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο 

Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ., νη νπνίνη θνβνχληαλ πσο ήηαλ ζθφδξα πηζαλή ε εθ λένπ 

δεκηνπξγία έθξπζκεο θαη αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεσο ζην γήπεδν, κε 

απξφβιεπηεο δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία θαη ηε ζσκαηηθή 

αθεξαηφηεηά ηνπο. Πεξαηηέξσ, ε πξνζ βαιιφκελε απηή απφθαζε ηνπ 

δηαηηεηή, πεξί ηεο νξηζηηθήο δηαθνπήο ηνπ αγψλα, δελ αληίθεηηαη ζε 

νηαδήπνηε δηάηαμε ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. επνκέλσο  ε εθθαινχζα 

Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. θαηέζηε απνθιεηζηηθψο «ππαίηηα» γηα ηελ νξηζηηθή 

απηή δηαθνπή ηεο επίκαρεο πνδνζθαηξηθήο αλακεηξήζεσο, πξηλ ηελ 

θαλνληθή ιήμε ηεο, θαζψο επζχλεηαη αληηθεηκεληθψο γηα ηηο αλσηέξσ 

πξάμεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο,  νη νπνίεο ππξνδφηεζαλ ην θιίκα 

εληάζεσο θαη εθθνβηζκνχ ησλ κειψλ ηεο απνζηνιήο ηεο Π.Α.Δ. Α.Δ.Κ. 

θαη εληεχζελ ε ίραλ σο ζπλέπεηα ηελ κε νινθιήξσζε ηνπ αγψλα.  

Όζνλ αθνξά ην αίηεκα  ησλ εθθαινχλησλ λα θιεζεί ν δηαηηεηήο 

ηνπ αγψλα Γεψξγηνο Κνκίλεο ψζηε λα θαηαζέζεη ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο  πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αιπζηηειψο πξνβαιιφκελν δηφηη  

απφ ην πξνζθνκηζζέλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο απνδεηθηηθφ πιηθφ θαη 

απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ ηφζν ζηελ πξψηε δίθε φζν θαη ζηελ 

παξνχζα δίθε θαηέζηε δπλαηφ ζηελ παξνχζα Δπηηξνπή λα 



 

δηακνξθψζεη άπνςε γηα φζα ζπλέβεζαλ ηφζν εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ 

ρψξνπ φζν θαη εληφο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ησλ απνδπηεξίσ λ.  

Καη’ αθνινπζίαλ,  επνκέλσο, ησλ αλσηέξσ, θαη εθφζνλ 

απνδεηθλχεηαη αθελφο κελ φηη ε απφθαζε ηνπ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, πεξί 

ηεο νξηζηηθήο δηαθνπήο απηνχ, ήηαλ φρη κφλνλ ζχκθσλε κε ηνπο 

Καλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο., αιιά θαη επαξθψο αηη ηνινγεκέλε, θαη 

αθεηέξνπ φηη ε εγθαινχκελε-εληζηάκελε θαη ήδε εθθαινχζα Π.Α.Δ. 

Π.Α.Ο.Κ. επζχλεηαη σο «ππαίηηα» νκάδα γηα ηε κε νινθιήξσζε ηνπ 

επίκαρνπ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα, νξζά θξίζεθε κε ηελ εθθαινπκέλε 

απφθαζε φηη έπξεπε: Η ππνβιεζείζα απφ ηε Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., απφ 13 -

03-2018 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 94/13 -03-2018 έλζηαζε, θαηά ην 

κέξνο πνπ θξίζεθε λφκηκε, λα απνξξηθζεί σο θαη’ νπζίαλ αβάζηκε. 

Οξζά  δε ην πξσηνβάζκην  δηθαηνδνηηθφ φξγαλν απνθάλζεθε,  ζχκθσλα 

κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 εδ. α΄ ηνπ Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο., φηη ν 

πνδνζθαηξηθφο αγψλαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. θαη Π.Α.Δ. 

Α.Δ.Κ., ν νπνίνο είρε πξνγξακκαηηζζεί λα δηεμαρζεί  θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο 11εο -03-2018, ζηε Θεζζαινλίθε, ζην Γήπεδν 

Σνχκπαο, ζην πιαίζην ηεο 25εο αγσληζηηθήο εκέξαο ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο «Super League Διιάδα» ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 

2017-2018, δηεθφπε πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ απφ ππαηηηφηεηα ηεο 

εθθαινχζαο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. θαη πεξαηηέξσ, νξζά ζεσξήζεθε φηη ε 

εγθαινχκελε θαη ήδε εθθαινχζα Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. εηηήζεθε κε ηέξκαηα 

0-3 (άξζξν 21 παξ. 3 πεξ. Ι Ι  ζηνηρ. α΄ ηνπ Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο.). Δπηπιένλ, 

νξζά επηβιήζεθε ζηελ «ππαίηηα», γ ηα ηε δηαθνπή ηνπ αγψλα, Π.Α.Δ. 

Π.Α.Ο.Κ., ε πεηζαξρηθή θχξσζε ηεο αθαηξέζεσο ηξηψλ (3) βαζκψλ απφ 

ηνλ πίλαθα ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ηξέρνληνο πξσηαζιήκαηνο, θαζψο 

επίζεο θαη ε αθαίξεζε δχν (2) βαζκψλ απφ ην επφκελν πξσηάζιεκα, 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 πεξ. Ι Ι  ζηνηρ. γ΄ ηνπ 

Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο.  

Πεξαηηέξσ, γελνκέλσλ δεθηψλ ησλ αλσηέξσ νξζά θξίζεθε κε ηελ 

εθθαινπκέλε απφθαζε φηη :  Α) ν εγθαινχκελνο θαη ήδε δεχηεξνο 

εθθαιψλ Ισάλλεο  (Ιβάλ) αββίδεο ηνπ Ιγλαηίνπ ηέιεζε ηελ απνδηδφκελε 

ζε απηφλ, κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 9174/14 -03-2018 πεηζαξρηθή δίσμε 

ηνπ Τπεπζχλνπ Αζθήζεσο Γηψμεσο Πνδνζθαηξηθψλ Αδηθεκάησλ, 

πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο απεηιήο,  ε νπνία πξνβιέπεηαη θαη η ηκσξείηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 επ., 5, 14 παξ. 1, 2, 3 θαη 19 ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., ελψ νξζά  θξίζεθε φηη θαη ε 



 

εγθαινχκελε θαη ήδε εθθαινχζα Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. είλαη «ππαίηηα», ή 

νξζφηεξα θέξεη αληηθεηκεληθή επζχλε γηα ηελ ίδηα σο άλσ πξάμε, ε 

νπνία ηειέζζεθε ππαηη ίσο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο 

πκβνπιίνπ, Ισάλλε (Ιβάλ) αββίδε, θαζψο θαη νξζά  θξίζεθε  Β) φηη ν 

εγθαινχκελνο θαη ήδε ηξίηνο εθθαιψλ Lubos Michel ηνπ Michal,  κε 

πεξηζζφηεξεο πξάμεηο ηνπ, ηέιεζε α) αθελφο κελ ηελ θαη’ νξζφηεξν 

λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ απνδηδφκελε ζε απηφλ, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 103/14 -

03-2018 θιήζε πξνο απνινγία ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Μνλνκεινχο 

Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ Super League Διιάδα, πεηζαξρηθή παξάβαζε 

ηεο εμπβξίζεσο δηαηηεηή, ε νπνία πξνβιέπεηαη θαη η ηκσξείηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 10 παξ. 1 πεξ. δ΄ ζηνηρ. Ι ,  11 παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 

5, 14 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο. θαη φρη κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 5 επ., 14 παξ. 1, 2, 3 θαη 19 ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., δπλάκεη ησλ νπνίσλ αζθήζεθε ζε 

βάξνο ηνπ ε αλσηέξσ πεηζαξρηθή δίσμε, θαη β) αθεηέξνπ ηελ 

απνδηδφκελε ζε απηφλ, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 103/14 -03-2018 θιήζε πξνο 

απνινγία ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Μνλνκεινχο Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ Super 

League Διιάδα, πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο απφπεηξαο βηαηνπξαγίαο ζε 

βάξνο  ζεαηή ηνπ αγψλα, ε νπνία πξνβιέπεηαη θαη η ηκσξείηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 παξ. 1 πεξ. β΄,  11 παξ. 1, 2,  3, 4 θαη 5, 14 

παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., γηα η ηο νπνίεο ε 

εγθαινχκελε θαη ήδε εθθαινχζα  Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. θέξεη αληηθ εηκεληθή 

επζχλε, δεδνκέλνπ φηη ηειέζζεθαλ ππαηηίσο απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν 

αμησκαηνχρν ηεο. Δπηπιένλ νξζά  θξίζεθε φηη ν εγθαινχκελνο θαη ήδε 

ηξίηνο εθθαιψλ, Lubos Michel ηνπ Michal,  ηέιεζε η ηο σο άλσ 

απνδηδφκελεο ζε απηφλ πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαζ’ ππνηξν πήλ, 

δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο πεηζαξρηθήο ηνπ επζχλεο γηα φκνηα πξάμε ζε 

έλαλ πξνγελεζηέξσο δηελεξγεζέληα πνδνζθαηξηθφ αγψλα ηεο ηδίαο 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 36/02 -02-2018 

ηειεζίδηθεο απνθάζεσο ηνπ πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ. 

Δπηπξνζζέησο νξζά  θξίζεθε ε χπαξμε αληηθεηκεληθήο πεηζαξρηθήο 

επζχλεο ηεο εγθαινχκελεο θαη ήδε εθθαινχζαο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. γηα η ηο 

αθφινπζεο πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο,:  1) γ ηα ηελ απνδηδφκελε ζε απηήλ, 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. 103/14 -03-2018 θιήζε πξνο απνινγία ηνπ 

Πξσηνβάζκηνπ Μνλνκεινχο Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ Super League 

Διιάδα, πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο απφ θηιάζινπο 

ηεο δεηθηψλ ιέηδεξ, κε ζηφρεπζε ζε πνδνζθαηξηζηέο ηεο 



 

θηινμελνχκελεο νκάδαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ε νπνία 

πξνβιέπεηαη θαη η ηκσξείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 παξ. 1, 2, 

3 θαη 4 θαη 15 παξ. 1 εδ. α΄ ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., θαη 2) 

γηα ηελ απνδηδφκελε ζε απηήλ, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 103/14 -03-2018 

θιήζε πξνο απνινγία ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Μνλνκεινχο Πεηζαξρηθνχ 

Οξγάλνπ Super League Διιάδα, πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο εηζφδνπ 

ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηνπ γεπέδνπ νπαδψλ ηεο θαη αμησκαηνχρσλ ηεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ρσξίο λα ζπλδέεηαη κε βηαηνπξαγίεο θαηά 

πξνζψπσλ ή κε θζνξέο μέλεο ηδηνθηεζίαο, ε νπνία πξνβιέπεηαη θαη 

ηηκσξείηαη απφ ηηο  δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 παξ. 1, 2, 3 θαη 4 θαη 15 

παξ. 4 πεξ. α΄ ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο. Δμάιινπ, 

ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ηεο απαμίαο ηεο σο άλσ πεηζαξρηθήο 

παξαβάζεσο, ηελ νπνία ηέιεζε ν εγθαινχκελνο θαη ήδε δεχηεξνο 

εθθαιψλ Ισάλλεο (Ιβάλ) αββίδεο, ηεο εληάζεσο ησλ απεηιψλ ηνπ ζε 

βάξνο ηνπ παζφληνο, Βαζηιείνπ Γεκεηξηάδε, ησλ πεξηζηάζεσλ, ππφ ηηο 

νπνίεο εθηπιίρζεθε ην ζπκβάλ, θαη ηεο βαξχηεηάο ηνπ,  ηνπ γεγνλφηνο 

φηη εγθαινχκελνο θαη ήδε δεχηεξνο εθθαιψλ έθεξε παξαλφκσο 

ππξνβφιν φπιν εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη ηεο 

πξνθιήζεσο ζην θίιαζιν θνηλφ θαη ζηελ ελ γέλεη θνηλή γλψκε 

αηζζήκαηνο έληνλεο απαμηψζεσο θαη ηδηαίηεξεο απνζηξνθήο πξνο ην 

ειιεληθφ επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν, κε ζπλέπεηα ηελ άξλεζε εθ 

κέξνπο ηνπ θνηλνχ παξαθνινπζήζεσο ησλ αγψλσ λ πνδνζθαίξνπ θαη 

πξνζειεχζεσο ζηα γήπεδα, αιιά θαη ζπλεθηηκσκέλεο παξαιιήισο ηεο 

δειψζεσο κεηακέιεηαο ηνπ εγθαινπκέλνπ θαη ήδε δεχηεξνπ 

εθθαινχληνο ζηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν κεηά ην επίκαρν πεξηζηαηηθφ, ηεο 

αμηνζεκείσηεο νηθνλνκηθήο θαη ελ γέλεη θνηλσληθήο πξ νζθνξάο ηνπ ζηε 

Υψξα, θαζψο θαη ηεο ππνδεηγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ θαη ησλ θηιάζισλ ηεο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., πνπ 

ζπκκεηείραλ θαη παξαθνινπζνχζαλ αληηζηνίρσο ηνλ επίκαρν αγψλα, 

νξζά  θξίζεθε κε ηελ εθθαινπκέλε απφθαζε, γηα ηελ ελ ιφγσ 

πεηζαξρηθή  πξάμε, γηα ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε ππνθεηκεληθή ηνπ 

επζχλε, θαζψο θαη ε αληηθεηκεληθή επζχλε ηεο εγθαινχκελεο θαη ήδε 

εθθαινχζαο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., φηη έπξεπε λα επηβιεζεί ζηνλ κελ Ισάλλε 

(Ιβάλ) αββίδε, ζσξεπηηθψο ε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ εθαηφ ρηι ηάδσλ 

(100.000,00) επξψ, θαζψο θαη ε πεηζαξρηθή θχξσζε ηεο 

απαγνξεχζεσο ηεο εηζφδνπ ηνπ ζην γήπεδν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηξηψλ (3) εηψλ, ζηε δε Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. ε πνηλή ηεο δηεμαγσγήο ηξηψλ 



 

(3) αγψλσλ ρσξίο ζεαηέο. Οη ακέζσο παξαπάλσ επηβιεζείζεο ζε 

ακθφηεξνπο ηνπο εγθαινχκελνπο θαη ήδε εθθαινχληεο  πεηζαξρηθέο 

θπξψζεηο νξζά θξίζεθαλ σο αλαγθαίεο, πξφζθνξεο, θαηάιιειεο θαη 

επξηζθφκελεο ζε αλαινγία κε ηε βαξχηεηα ηνπ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο, 

γηα ην νπνίν απηνί (εγθαινχκελνη θαη ήδε εθθαινχληεο) θέξνπλ 

ππνθεηκεληθή θαη αλη ηθεηκεληθή επζχλε αληηζηνίρσο, δεδνκέλνπ, 

κάιηζηα, φηη ηνηνπηνηξφπσο επηηπγράλεηαη παξαιιήισο θαη ν ζθνπφο 

ηφζν ηεο ε ηδηθήο, φζν θαη ηεο γεληθήο πξνιήςεσο, ηνλ νπνίν επηδηψθεη 

ε πξνξξεζείζα δηάηαμε ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο θη 

επνκέλσο θαη απφ ηελ παξνχζα Δπηηξνπή θξίλνληαη σο πξνζήθνπζεο  

πνηλέο απνξξηπηνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ ιφγνπ ηεο έθεζεο φηη έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο . Δπηπξνζζέησο, 

ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ηεο απαμίαο ακθνηέξσλ ησλ επηκέξνπο 

πεηζαξρηθψλ παξαβάζεσλ, ηηο νπνίεο ηέιεζε θαζ’ ππνηξνπήλ ν 

εγθαινχκελνο θαη ήδε ηξίηνο εθθαιψλ  Lubos Michel,  ησλ 

πεξηζηάζεσλ, ππφ ηηο νπνίεο έιαβαλ απηέο ρψξα, ηεο εληάζεσο θαη ηεο 

βαξχηεηάο ηνπο, νξζά  θξίζεθε κε ηελ εθθαινπκέλε απφθαζε  φηη 

έπξεπε, γ ηα εθάζηε εθ ησλ δχν ηειεζζεηζψλ απφ απηφλ πεηζαξρηθψλ 

πξάμεσλ, γηα η ηο νπνίεο έγηλε δεθηή ε ππνθεηκεληθή ηνπ επζχλε, θαζψο 

θαη ε αληηθεηκεληθή επζχλε ηεο εγθαινχκελεο θαη ήδε εθθαινχζαο 

Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., φηη έπξεπε λα επηβιεζνχλ ζηνλ κελ Lubos Michel 

ζσξεπηηθψο ε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δέθα ρη ι ηάδσλ (10.000,00) επξψ, 

θαζψο θαη ε πνηλή ηεο απαγνξεχζεσο ηεο ε ηζφδνπ ηνπ ζηνπο 

αγσληζηηθνχο ρψξνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ, ζηε δε Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. ε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δέθα ρηι ηάδσλ 

(10.000,00) επξψ, δεδνκέλνπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηπιαζηαζκνχ ησλ 

πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ [ήηνη ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο, χςνπο 5.000,00 

επξψ, ζε έθαζην ησλ εγθαινπκέλσλ θαη ήδε εθθαινχλησλ, θαη ηεο 

πνηλήο απαγνξεχζεσο ηεο εηζφδνπ ηνπ εγθαινχκελνπ θαη ήδε ηξίηνπ 

εθθαινχληνο Lubos Michel ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ], πνπ επεβιήζεζαλ ζε 

απηνχο γηα φκνηα πξάμε, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 36/02 -02-2018 

ηειεζίδηθεο απνθάζεσο ηνπ πξσηνβάζκηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ. 

Πεξαηηέξσ νξζά  θξίζεθε κε ηελ εθθαινπκέλε απφθαζε φ ηη έπξεπε γηα 

ηηο ινηπέο δχν παξαβάζεηο, γ ηα η ηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε ε πεηζαξρηθή 

επζχλε ηεο εγθαινχκελεο θαη ήδε εθθαινχζαο Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ., λα 

επηβιεζνχλ ζηελ ηειεπηαία νη αθφινπζεο πεηζαξρηθέο θπξψζεηο, θαη δε 



 

:  α) γηα ηελ πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο ρξεζηκ νπνηήζεσο απφ 

θηιάζινπο ηεο δεηθηψλ ιέηδεξ, κε ζηφρεπζε ζε πνδνζθαηξηζηέο ηεο 

θηινμελνχκελεο νκάδαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα (άξζξα 14 παξ. 

1, 2, 3 θαη 4 θαη 15 παξ. 1 εδ. α΄ ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο.), 

φηη έπξεπε λα ηεο επηβιεζεί ε ρξεκαηηθή πν ηλή ησλ έμη ρηι ηάδσλ 

(6.000,00) επξψ, θαη 2) γηα ηελ πεηζαξρηθή παξάβαζε ηεο ε ηζφδνπ ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν ηνπ γεπέδνπ νπαδψλ ηεο θαη αμησκαηνχρσλ ηεο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ρσξίο λα ζπλδέεηαη κε βηαηνπξαγίεο θαηά 

πξνζψπσλ ή κε θζνξέο μέλεο ηδηνθηεζία ο (άξζξα 14 παξ. 1, 2, 3 θαη 4 

θαη 15 παξ. 4 πεξ. α΄ ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο.), έπξεπε λα 

ηεο επηβιεζεί ε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000,00) 

επξψ. Καηά ηελ θξίζε θαη ηεο παξνχζαο Δπηηξνπήο νη ελ ιφγσ 

επηβιεζείζεο  ζηελ εγθαινχκελε θα η ήδε εθθαινχζα  Π.Α.Δ. Π.Α.Ο.Κ. 

πεηζαξρηθέο θπξψζεηο θξίλνληαη,  κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αλσηέξσ πξάμεσλ θαη ηελ απαμία ηνπο, σο αλαγθαίεο, πξφζθνξεο, 

θαηάιιειεο θαη επξηζθφκελεο ζε αλαινγία κε ηε βαξχηεηα ησλ 

πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ, γηα ηα νπνία απηή (εγθαινπκέλε θαη ήδε 

εθθαινχζα) θέξεη αληηθεηκεληθή επζχλε. Πξέπεη δε λα αλαθεξζεί φηη νη 

ακέζσο παξαπάλσ πνηλέο θξίλνληαη σο πξνζήθνπζεο  

απνξξηπηνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ ιφγνπ ηεο έθεζεο φηη έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

Δπηπιένλ, νξζά  κε ηελ εθθαινπκέλε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., 

θαζνξίζζεθε, σο πξνο ηελ εγθαινχκελε θαη ήδε εθθαινχζα  Π.Α.Δ. 

Π.Α.Ο.Κ. ζπλνιηθή ρξεκαηηθή πνηλή, απνηεινχκελε απφ εθείλε ησλ 

50.000,00 επξψ, σο πνηλή βάζε, πνπ ηεο επηβιήζεθε γηα ηελ 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 14 παξ. 1, 2, 3 θαη 4 θαη 15 

παξ. 4 πεξ. α΄ ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., επαπμαλφκελε : α) 

θαηά ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ (10.000,00 : 2 =) 5.000,00 επξψ, απφ ηελ 

επηβιεζείζα ζε απηήλ πνηλή γηα ηελ ππαίη ηα παξάβαζε εθ κέξνπο ηνπ 

Lubos Michel ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 10 παξ. 1 πεξ. δ΄ ζηνηρ. Ι ,  11 

παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 5, 14 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο 

Δ.Π.Ο., β) θαηά ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ (10.000,00 : 2 =) 5.000,00 

επξψ, απφ ηελ επηβιεζείζα ζε απηήλ πνηλή γηα ηελ ππαίηηα παξάβαζε 

εθ κέξνπο ηνπ Lubos Michel ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 10 παξ. 1 πεξ. 

β΄, 11 παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 5,  14 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα 

ηεο Δ.Π.Ο., θαη γ) θαηά ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ (6.000,00 : 2  =) 



 

3.000,00 επξψ, απφ ηελ επηβιεζείζα ζε απηήλ πνηλή γηα ηελ παξάβαζε 

ησλ άξζξσλ 14 παξ. 1, 2, 3 θαη 4 θαη 15 παξ. 1 εδ. α΄ ηνπ Πεηζαξρηθνχ 

Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., θη επνκέλσο νξζά θαζνξίζηεθε ζπλνιηθή ρξεκαηηθή 

πνηλή πνζνχ (50.000,00 + 5.000,00 + 5.000,00 + 3 .000,00 =) εμήληα 

ηξηψλ ρηιηάδσλ (63.000,00) επξψ. Δπηπιένλ νξζά  θξίζεθε κε ηελ 

εθθαινπκέλε απφθαζε φηη έπξεπε λα θαζνξηζζεί θαη σο πξνο ηνλ 

εγθαινχκελν θαη ήδε ηξίην εθθαινχληα Lubos Michel ζπλνιηθή 

ρξεκαηηθή πνηλή, απνηεινχκελε απφ εθείλε ησλ 10.000,00 επξψ, σο 

πνηλή βάζε, πνπ ηνπ επηβιήζεθε γηα ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 10 παξ. 1 πεξ. δ΄ ζηνηρ. Ι ,  11 παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 5, 14 παξ. 1, 

2 θαη 3 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., επαπμαλφκελε θαηά ην 

ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ (10.000,00 : 2 =) 5.000,00  επξψ, απφ ηελ 

επηβιεζείζα ζε απηφλ πνηλή γηα ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 10 παξ. 1 πεξ. β΄, 11 παξ. 1, 2,  3, 4 θαη 5,  14 παξ. 1, 2 θαη 3 

ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., ήηνη νξζά  θξίζεθε φηη  έπξεπε λα 

θαζνξηζζεί ζπλνιηθή ρξεκαηηθή πνηλή πνζνχ (10.000,00 + 5.000,00 =) 

δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξψ. Σέινο, νξζά  θξίζεθε κε ηελ 

εθθαινπκέλε απφθαζε φηη έπξεπε, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα σο άλσ 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., λα 

θαζνξηζζεί,  σο πξνο ηνλ εγθαινχκελν θαη  ήδε ηξίην εθθαινχληα Lubos 

Michel,  θαη ζπλνιηθή πνηλή απαγνξεχζεσο ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν, απνηεινχκελε απφ εθείλε ησλ εμήληα (60) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, σο πνηλή βάζε, πνπ ηνπ επηβιήζεθε γηα ηελ 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 10 παξ. 1 πε ξ. δ΄ ζηνηρ. Ι ,  11 

παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 5, 14 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο 

Δ.Π.Ο., επαπμαλφκελε θαηά ηξηάληα (60.000 : 2 = 30) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο, απφ ηελ επηβιεζείζα ζε απηφλ πνηλή γηα ηελ παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 10 παξ. 1 πεξ. β΄ , 11 παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 5, 14 

παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., ήηνη νξζά  θξίζεθε 

φηη  έπξεπε λα θαζνξηζζεί ζπλνιηθή πνηλή απαγνξεχζεσο ηεο εηζφδνπ 

ηνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν δηαξθείαο (60 + 30 =) ελελήληα (90) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Καηφπηλ φισλ απηψλ ε εθθαινπκέλε απφθαζε, 

θαη’ νξζή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΚ 

θαη ΚΑΠ ηεο ΔΠΟ θαη νξζή εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ, έθξηλε φηη νη  

εθθαινχληεο ηέιεζαλ ηα απνδηδφκελα ζ’ απηνχο θαη πξνβιεπφκελα απφ 

ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο πεηζαξρηθά αδηθήκαηα γηα ηα νπνία επέβαιε ηηο 

αλαθεξφκελεο ζηελ εθθαινπκέλε απφθαζε πνηλέο, κε άκεζε 



 

δηθνλνκηθή ζπλέπεηα ε έλδηθε έθεζε θαη νη ιφγνη απηήο αξλεηηθά λα 

αμηνινγνχληαη θαη λα ειέγρνληαη σο αβάζηκνη θαη γ ηα ηνλ ιφγν απηφ ε 

εξεπλψκελε έθεζε πξέπεη λα  απνξξηθζεί θαη λα δηαηαρζεί ε 

θαηάπησζε ησλ παξαβφισλ.   

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 

Γέρεηαη ηππηθά ηελ θξηλνκέλε έθεζε.  

Απνξξίπηεη απηή θαη΄ νπζίαλ.  

Γηαηάζζεη ηελ θαηάπησζε ησλ παξαβφισλ. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε ζηελ Αζήλα ηελ  22-4-2018. 

Γεκνζηεχηεθε ζηελ Αζήλα ηελ 23-04-2018 
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ΟΦΙΑ  ΠΡΙΦΣΗ  

 


