
Αριθμός Απόθαζης 118/2012 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

   

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο 

ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Παλαγηώηε Παπαλόηε, 

Γηθεγόξν Αζελώλ, σο κέιε θαη από ην γξακκαηέα ηπιηαλό Βαζηιεηάδε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 22 Μαξηίνπ  2012 θαη 

ώξα 11:30 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. πξσηνθ. 

139/20-3-2012 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΑΡΗ γηα παξάβαζε 

ησλ άξζξσλ 1 επ., 5, 14 θαη 15 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Βαζίιεην Κνληνβαδαηλίηε. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 4 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο Δ.Π.Ο., 

«δελ ππάξρεη επζύλε νκάδαο γηα απξεπή ζπκπεξηθνξά ζεαηώλ ζε αγώλα 

εθόζνλ ε νκάδα απηή δελ έρεη ιάβεη θαη δηαζέζεη εηζηηήξηα ζηνπο θηιάζινπο 

ηεο ή απξεπήο ζπκπεξηθνξά θηιάζισλ νη νπνίνη ζηξέθνληαη απνθιεηζηηθά 

θαη κόλν θαηά ηεο νκάδαο ηνπο.  

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 εδ. α΄ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, όπσο ην 

άξζξν απηό δηνξζώζεθε κε ηελ από 19-9-2011 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Π.Ο., ην άλακκα ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ, θξνηίδσλ, βεγγαιηθώλ, 

ππξνηερλεκάησλ θαη νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη εύθιεθηνπ πιηθνύ ζηηο θεξθίδεο 

πξηλ ηελ έλαξμε, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα, αλ δελ  
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επαθνινύζεζε ξίςε απηώλ, επηθέξεη ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ύςνπο 

δύν ρηιηάδσλ (2.000) επξώ έσο ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξώ. 

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

αγώλα θαη ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην 

απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 17-3-2012 θαη ώξα 17:15, ζηα πιαίζην ηεο 

25εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, 

δηεμήρζε ζην γήπεδν ΚΛΔΑΝΘΗ ΒΙΚΔΛΙΓΗ ζηε Θεζζαινλίθε, ν  

πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΑΡΗ  - ΠΑΔ ΟΦΗ, κε 

γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο από ηηο δύν δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ. ην 

πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιόγσ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα ζπλέβεζαλ ηα εμήο 

πεηζαξρηθώο αμηόινγα θαη ειεγρόκελα πεξηζηαηηθά : 1) πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο αλάξηεζαλ παλό κε ην εμήο πεξηερόκελν 

: «14/3/10, 14/3/12,  ΚΛΔΙΓΩΜΑ ΣΗ ΘΤΡΑ 4 ΓΑΜΗΙ ΚΑΙ ΒΙΑ ΚΑΘΔ 

ΓΙΔΣΙΑ ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ ΠΟΤ ΛΔΣΔ ΜΑΛΑΚΙΑ, ΣΗΝ ΔΙΟΓΟ ΘΑ 

ΜΠΑΙΝΟΤΝΔ ΝΣΟΤΛΑΠΔ ΚΑΙ ΓΡΑΦΔΙΑ SUPER 3», 2) ζην 6΄θαη 

73΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηηο ζύξεο 1 θαη 3 

άλαςαλ ζπλνιηθά πέληε (5) ππξζνύο.  

Από ην πεξηερόκελν ηνπ σο άλσ παλό ζαθώο πξνθύπηεη όηη ζηξέθεηαη 

θαηά παξαγόλησλ ηεο ίδηαο ηνπο ηεο νκάδαο θαη ζπλεπώο θαηά ην άξζξν 14 

παξ. 4 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ πξέπεη λα κείλεη αηηκώξεηνο.  

Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ε εγθαινύκελε  ηέιεζε ηελ 

2
ε
 απνδηδόκελε ζ’ απηήλ  πεηζαξρηθή παξάβαζε θαη πξέπεη λα ηεο επηβιεζεί  

ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.  

Απαιιάζζεη ηελ εγθαινπκέλε από ηελ 1ε απνδηδόκελε ζ’ απηήλ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε. 

Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηελ 2ε απνδηδόκελε ζ’  απηήλ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΑΡΗ ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν 

(2.000,00) επξώ.   

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 22 Μαξηίνπ 2012. 

  

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 


