
Αριθμός Απόθαζης 238/2012 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ    

Απνηεινύκελε από ηνλ Χαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, ωο Πξόεδξν θαη 

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

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

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 11 Οθηωβξίνπ 2012 

θαη ώξα 13:00 γηα λα δηθάζεη επί ηωλ αλαθεξνκέλωλ ζηελ ππ’ αξηζ. πξωηνθ. 

271/9-10-2012 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΑΡΗ γηα παξάβαζε 

ηωλ άξζξωλ 1 επ., 5, 14  θαη 15 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ θαη 29 ηνπ Κ.Α.Π. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζωπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Βαζίιεην Κνληνβαδαηλίηε. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ύκθωλα κε ην άξζξν 15 παξ. 5 πεξ. β΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ζε 

πεξίπηωζε δεκηνπξγίαο κεκνλωκέλωλ επεηζνδίωλ πξηλ ηελ έλαξμε, θαηά 

ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα 

ρηιηάδωλ επξώ (10.000) έωο εμήληα ρηιηάδωλ επξώ (60.000) εάλ ηα 

επεηζόδηα έγηλαλ ζηηο θεξθίδεο ή ζηα απνδπηήξηα.  

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

ηνπ αγώλα, ηηο έλνξθεο θαηαζέζεηο ηωλ καξηύξωλ θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο 

δηθνγξαθίαο ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππ’ αξηζ. πξωη. 261/8-10-2012 

έγγξαθε θαηαγγειία ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Αζιεηηθώλ πληαθηώλ, 

απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 7-10-2012 θαη ώξα 18:15, ζην πιαίζην ηεο 6εο  

αγωληζηηθήο ηνπ Πξωηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε 

ζην γήπεδν «ΚΛΔΑΝΘΗ ΒΙΚΔΛΙΓΗ» ηεο πόιεο ηεο ΘΔ/ΝΙΚΗ, ν  

πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ηωλ νκάδωλ ΠΑΔ ΑΡΗ  - ΠΑΔ ΑΟ  



2η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 238/2012 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

ΠΛΑΣΑΝΙΑ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο από ηηο δύν 

δηαγωληζζείζεο ΠΑΔ. ην πιαίζην δηεμαγωγήο ηνπ ελ ιόγω πνδνζθαηξηθνύ 

αγώλα ζπλέβε ην εμήο πεηζαξρηθώο αμηόινγν θαη ειεγρόκελν πεξηζηαηηθό : 

ζην 75΄ ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο επηηέζεθαλ θξαζηηθά 

ζε δεκνζηνγξάθν αζιεηηθνύ ξαδηνθώλνπ πνπ κεηέδηδε ηνλ αγώλα θαη 

πξνθάιεζαλ θαηαζηξνθέο ζηα δεκνζηνγξαθηθά ζεωξεία θαη ζηνλ εμνπιηζκό 

εθπξνζώπωλ ηνπ γξαπηνύ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ.  

Πξέπεη επνκέλωο λα γίλεη δεθηό όηη ε εγθαινύκελε  επζύλεηαη γηα ηελ  

απνδηδόκελε ζ’ απηήλ  πεηζαξρηθή παξάβαζε (κεκνλωκέλα επεηζόδηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ από θηιάζινπο ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ζηηο 

θεξθίδεο ηνπ γεπέδνπ) θαη λα ηεο επηβιεζεί  ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή 

ηωλ δεθαπέληε ρηιηάδωλ (15.000,00) επξώ.    

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.   

Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζ΄ απηήλ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΑΡΗ ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ηωλ 

δεθαπέληε ρηιηάδωλ (15.000,00) επξώ. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 11 Οθηωβξίνπ 2012. 

  

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 


