
 

Αριθμός Απόθαζης 114/2014 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ  

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο 

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

Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 13 Μαξηίνπ 2014 θαη ώξα 

13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζκ. πξσηνθ.  94/11-3-

2014 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΠΑΝΑΗΣΩΛΗΚΟ θαη ηνπ 

Πξνπνλεηή απηήο Η. ΥΑΒΟΤ  γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ  11 θαη 14 ηνπ 

Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

Οη εγθαινύκελνη εθπξνζσπήζεθαλ από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπο 

Ησάλλε Βνζθόπνπιν.  

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2,  ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ νη νκάδεο έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύνπλ ην θύξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ αζιήκαηνο ηνπ 

πνδνζθαίξνπ θαη επζύλνληαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ, ησλ ελ γέλεη θαλνληζκώλ, ησλ ελ γέλεη θαλνληζκώλ ηεο ΔΠΟ θαη 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο σο αληηθεηκεληθά ππαίηηεο.  

ηε πεξίπησζε απηή αλάινγα κε ηελ βαξύηεηα ηεο πξάμεο επηβάιιεηαη 

κηα από ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ αθνύ ην άξζξν 

14 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ δελ πξνβιέπεη πνηληθέο θπξώζεηο. 

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

αγώλα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 9-3-

2013 θαη ώξα 17:15, ζηα πιαίζην ηεο 28εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο  

SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην Γεκνηηθό ηάδην Ληβαδεηάο, ν  

πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΛΔΒΑΓΔΗΑΚΟ – ΠΑΔ 

ΠΑΝΑΗΣΩΛΗΚΟ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο από ηηο δύν  



2η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 114/2014 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -SUPER 

LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ. ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιόγσ πνδνζθαηξηθνύ 

αγώλα ζπλέβε ην εμήο πεηζαξρηθόο αμηόινγν θαη ειεγρόκελν πεξηζηαηηθό : «ζην 

23΄ιεπηό ηνπ αγώλα απνκαθξύλζεθε από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν ν πξνπνλεηήο 

ηεο εγθαινπκέλεο, Η. ΥΑΒΟ δηόηη δηακαξηπξήζεθε έληνλα ζηνλ δηαηηεηή ηνπ 

αγώλα ιέγνληάο ηνπ : «ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΦΤΡΗΕΔΗ ΡΔ ΓΔΝ 

ΝΣΡΔΠΔΑΗ ΒΛΑΚΑ». 

 Από ηα δηακεηθζέληα θαηά ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία πξνέθπςε όηη ν β΄ 

εγθαινύκελνο Η. ΥΑΒΟ δελ είρε ζθνπό εμύβξηζεο ηνπ Γηαηηεηή αιιά ηελ 

άζθεζε θξηηηθήο έζησ θαη ζε έληνλν ύθνο, ην νπνίν όκσο δελ ππεξέβε ηα από 

ηνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα δηαγξαθόκελα όξηα θαη ζπλεπώο δελ έρνπλ ηδηαίηεξε 

απαμία από πιεπξάο απηνύ.  

Δπνκέλσο νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηελ απνδηδόκελε ζ΄ απηνύο  

πεηζαξρηθή παξάβαζε θαη πξέπεη λα ηνπο επηβιεζεί: Α) ηελ ΠΑΔ 

ΠΑΝΑΗΣΩΛΗΚΟ ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

β΄ εγθαινπκέλνπ θαη Β) ζηνλ Η. ΥΑΒΟ  ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Γηθάδεη κε παξόληεο ηνπο εγθαινπκέλνπο.  

Γέρεηαη όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο απνδηδόκελεο ζ΄ απηνύο 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΠΑΝΑΗΣΩΛΗΚΟ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο 

επίπιεμεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ.   

Δπηβάιιεη ζηνλ Η. ΥΑΒΟ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο 

ζηηο 13 Μαξηίνπ 2014. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

       


