
Αριθμός Απόθαζης 307/2011 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

  

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, ωο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν 

ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε θαη Γεώξγην ηεθαλάθε - Δηζεγεηή, Γηθεγόξν Αζελώλ, 

ωο κέιε θαη από ην γξακκαηέα ηπιηαλό Βαζηιεηάδε.  

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 

ώξα 13:00 γηα λα δηθάζεη επί ηωλ αλαθεξνκέλωλ ζηελ ππ’ αξηζ. πξωηνθ. 395/6-

12-2011 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΛΔΒΑΓΔΙΑΚΟ γηα παξάβαζε 

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

Η εγθαινπκέλε εθπξνζωπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Γεκήηξην Βαγηάθν.  

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθωλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ζε πεξίπηωζε πνπ από 

ηνπο ζεαηέο ηνπ αγώλα, ρξεζηκνπνηνύληαη δείθηεο ιέηδεξ κε ζηόρεπζε 

πνδνζθαηξηζηέο ή δηαηηεηέο ή αμηωκαηνύρνπο ηνπ αγώλα, ή αλαξηώληαη παλό κε 

πβξηζηηθό θαη πξνζβιεηηθό πεξηερόκελν ή εθθωλνύληαη ζπλζήκαηα θαη θξάζεηο 

πνπ πξνζβάιινπλ ηελ εζληθή ζπλείδεζε πνδνζθαηξηζηώλ, αμηωκαηνύρωλ 

νκάδαο ή αγώλα ή θηιάζιωλ, ηε κλήκε ηεζλεώηωλ ή έρνπλ απξεπή θαη 

πβξηζηηθό πεξηερόκελν γηα νπνηνδήπνηε πξόζωπν, ηόηε επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή 

πνηλή από πέληε ρηιηάδεο επξώ (5.000) έωο δέθα ρηιηάδεο επξώ (10.000) ζε θάζε 

πεξίπηωζε, πιελ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο δεηθηώλ ιέηδεξ νπόηε επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθή πνηλή από δέθα ρηιηάδεο επξώ (10.000) έωο δώδεθα ρηιηάδεο επξώ 

(12.000). 

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

αγώλα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο  θαη ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  



2η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 157/2011 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -SUPER 

LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

αγώλα κεηαμύ ηωλ νκάδωλ ΠΑΔ ΛΔΒΑΓΔΙΑΚΟ – ΠΑΔ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ζηελ 

έδξα ηεο πξώηεο ζηηο 4-12-2011 ζηα πιαίζηα ηεο 12εο αγωληζηηθήο ηνπ 

Πξωηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, ζην 48΄, 52΄ θαη 72΄ιεπηό ηνπ 

αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο εθθώλεζαλ ελ ρνξώ θαηά ηνπ δηαηηεηή ηνπ 

αγώλα ην πβξηζηηθό ζύλζεκα : «ΚΑΚΟ ΜΠΙΝΔ ΠΟΤΣΑΝΑ ΓΙΔ».    

Δπνκέλωο ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζ΄ απηήλ  πεηζαξρηθή 

παξάβαζε θαη πξέπεη λα ηεο επηβιεζεί ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ηωλ πέληε 

ρηιηάδωλ (5.000,00) επξώ. 

     

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.  

Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζ΄ απηήλ πεηζαξρηθή 

παξάβαζε.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΛΔΒΑΓΔΙΑΚΟ ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή 

ηωλ πέληε ρηιηάδωλ (5.000,00) επξώ.  

          Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 

8 Γεθεκβξίνπ 2011.  

 

  O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       


