
 

Αριθμός Απόθαζης 117/2012 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ  

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν 

ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Άγγειν Καηζίκπα, 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’ αξηζκ. πξσηνθ.  130/12-3-

2012 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ SKODA ΞΑΝΘΖ θαη ηνπ πξνπνλεηή 

απηήο Μ. ΟΤΕΟΤΝΗΓΖ  γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ  5, 11 θαη 14 ηνπ Π.Κ. 

ηεο ΔΠΟ. 

Οη εγθαινύκελνη εθπξνζσπήζεθαλ από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπο 

Βαζίιεην Κνληνβαδαηλίηε.  

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

ύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ 1) θάζε νκάδα είλαη ππεύζπλε 

γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο όισλ όζσλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη κε 

νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα εηζέξρνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ αγώλσλ, 2) Ο αμησκαηνύρνο νκάδαο κε δηθαίσκα λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν πνπ δηαπξάηηεη ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο α, β, γ, δ, ε, ζη, δ, ε, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηηκσξείηαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή από δέθα ρηιηάδεο επξώ (10.000) έσο είθνζη ρηιηάδεο επξώ 

(20.000) θαη απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο από δύν (2) έσο 

έμη (6) κήλεο, 3) Ζ ΠΑΔ, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ν αμησκαηνύρνο, ηηκσξείηαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή  από δέθα ρηιηάδεο επξώ (10.000) έσο είθνζη ρηιηάδεο επξώ 

(20.000). 

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 αγώλα 

κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΚΔΡΚΤΡΑ – ΠΑΔ SKODA ΞΑΝΘΖ ζηελ έδξα ηεο  
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πξώηεο ζηηο 11-3-2012 ζηα πιαίζηα ηεο 24εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο 

SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, ζην 82΄ιεπηό ηνπ αγώλα απνκαθξύλζεθε από ηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν ν πξνπνλεηήο ηεο εγθαινπκέλεο, Μ. ΟΤΕΟΤΝΗΓΖ δηόηη 

κεηά ηελ απνβνιή πνδνζθαηξηζηή ηεο νκάδαο ηνπ θώλαμε : «ΔΗΣΔ ΟΛΟΗ ΟΗ 

ΓΗΑΗΣΖΣΔ ΜΑΛΑΚΔ, ΚΑΘΔ ΚΤΡΗΑΚΖ ΜΑ ΒΓΑΕΔΣΔ ΚΟΚΚΗΝΖ 

ΚΑΡΣΑ».   

Δπνκέλσο νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηελ απνδηδόκελε ζ΄ απηνύο  

πεηζαξρηθή παξάβαζε θαη πξέπεη λα ηνπο επηβιεζεί ε αθόινπζε πεηζαξρηθή 

πνηλή κε ηελ εμήο όκσο δηεπθξίληζε σο πξνο ηελ νξζή θαη εξκελεπηηθά 

επηβαιιόκελε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ :  Ζ παξαπάλσ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ (πξνπνλεηή)  απνηειεί αληηαζιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ εκπίπηεη ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 εδ. δ΄ Η, ήηνη 

πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά (έξγσ) πξνο βνεζό δηαηηεηή, ε νπνία είλαη πεηζαξρηθά 

ειεγθηέα θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 ηνπ πην πάλσ 

θώδηθα επηζύξεη ρξεκαηηθή πνηλή από δέθα ρηιηάδεο (10.000,00) επξώ έσο 

είθνζη ρηιηάδεο (20.000,00) επξώ θαη απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο 

ρώξνπο από δύν (2) έσο έμη (6) κήλεο γηα ηνλ β΄ εγθαινύκελν  θαη ρξεκαηηθή 

πνηλή από δέθα ρηιηάδεο (10.000,00) επξώ έσο είθνζη ρηιηάδεο (20.000,00) επξώ 

γηα ηελ α΄ εγθαινύκελε ΠΑΔ κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ν πξώηνο. Ωζηόζν ε 

πξνβιεπόκελε πνηλή ηεο απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο επί 

δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο θαη ε ζσξεπηηθώο πξνβιεπόκελε σο επηβιεηέα 

ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000,00) επξώ έσο είθνζη ρηιηάδσλ 

(20.000,00) επξώ, θξίλεηαη ηδηαηηέξσο δπζαλάινγε θαη επαρζήο γηα ηε 

δηαπξαρζείζα  πεηζαξρηθή παξάβαζε θαη ηελ όιε ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ 

εγθαινπκέλνπ, ν νπνίνο έσο θαη ζήκεξα έρεη ιεπθό πεηζαξρηθό κεηξών θαη 

θαηά γεληθή νκνινγία δηαθξίλεηαη γηα ηελ πξαόηεηα, ηελ αθεξαηόηεηα θαη 

επγέλεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. πλεπώο ζπληξέρεη θαη ελ πξνθεηκέλσ πεξίπησζε 

εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο γεληθήο δηθαηηθήο αξρήο ηεο  
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αλαινγηθόηεηνο, ε νπνία δίλεη ζηελ Δπηηξνπή ηελ επρέξεηα κε ηήξεζεο ησλ 

ειαρίζησλ νξίσλ ακθνηέξσλ ησλ παξαπάλσ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ θαη  επηβνιήο 

είηε ρακειόηεξσλ πνηλώλ, είηε αθόκε θαη ηεο κίαο εθ ησλ δύν πην πάλσ πνηλώλ 

ζε επίπεδν ρακειόηεξν από ηα αλσηέξσ ειάρηζηα όξηα εθόζνλ θξίλεηαη όηη ε 

πνηλή απηή είλαη αλαγθαία, πξνζθνξόηεξε, θαηαιιειόηεξε, επξηζθόκελε  ζε 

αλαινγία κε ηε βαξύηεηα ηνπ αδηθήκαηνο θαη επηηπγράλνπζα ηνλ ίδην ζθνπό κε 

απηόλ πνπ επηδηώθεη ε παξαπάλσ δηάηαμε ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα (βι. 

Δπηηξνπή Δθέζεσλ ΔΠΟ 55/2011).  

Καηόπηλ ινηπόλ ηνύησλ επηβάιιεη : Α) ηελ ΠΑΔ SKODA ΞΑΝΘΖ ηελ 

πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500,00) επξώ 

γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ θαη Β) ζηνλ Μ. ΟΤΕΟΤΝΗΓΖ  ηε 

πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500,00) επξώ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξόληεο ηνπο εγθαινπκέλνπο.  

Γέρεηαη όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο απνδηδόκελεο ζ΄ απηνύο 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ SKODA ΞΑΝΘΖ ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή 

ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500,00) επξώ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ 

εγθαινπκέλνπ. 

Δπηβάιιεη ζηνλ Μ. ΟΤΕΟΤΝΗΓΖ ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500,00) επξώ. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο 

ζηηο 22 Μαξηίνπ  2012. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       


