
Αριθμός Απόθαζης 26/2012 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

Απνηεινύκελε από ηνλ Χαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν 

ηεθαλόπνπιν η. Εθέηε - Εηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε, Δηθεγόξν Αζελώλ, 

σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε.  

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη 

ώξα 12:00 ύζηεξα από αλαβνιή (17-1-2012) γηα λα δηθάζεη επί ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. πξσηνθ. 41/17-1-2012 θιήζε πξνο απνινγία 

θαηά ηεο ΠΑΕ ΠΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ., 15 ηνπ Π.Κ. 

ηεο ΕΠΟ. 

Η εγθαινπκέλε ΠΑΕ εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πξόεδξν ηνπ Δ..  Γ. 

Χξηζηνβαζίιε, ν νπνίνο δηόξηζε ζην αθξναηήξην ηνλ  πιεξεμνύζην δηθεγόξν 

ηεο Αξγύξην Λίβα. 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 5 πεξ. β ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ ζε πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο κεκνλσκέλσλ επεηζνδίσλ πξηλ ηελ έλαξμε, θαηά ηελ δηάξθεηα ή 

κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ επξώ 

(10.000) έσο νγδόληα ρηιηάδσλ επξώ (80.000) εάλ ηα επεηζόδηα έγηλαλ ζηηο 

θεξθίδεο ή ζηα απνδπηήξηα. 

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

αγώλα, ηελ ππ’ αξηζκ. 61669/12/70043 έθζεζε ηεο Αζηπλνκίαο, ηα ινηπά 

έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο, ηελ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα θαη ηα 

δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο : 1) ηελ 

19:40 ώξα, νξγαλσκέλνη θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο πνπ βξηζθόηαλ ζηε ζύξα 

10  κόιηο αληηιήθζεζαλ ηνπο θηιάζινπο ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο πνπ ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλνη έμσζελ ηεο ζύξαο 1 θηλήζεθαλ πξνο ην κέξνο ηνπο κέζσ ηεο 

ζύξαο 11 όπνπ δελ ππάξρεη δηαρσξηζηηθό θηγθιίδσκα θαη αθνύ έζπαζαλ ηθαλό  



2η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 26/2012 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -SUPER 

LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

αξηζκό θαζηζκάησλ, ηα εθηόμεπζαλ ελαληίνλ ηνπο κε ηαπηόρξνλε ξίςε 

θξνηίδσλ θαη θσηνβνιίδσλ θαη 2) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζόδνπ ησλ θηιάζισλ 

ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο, ζηε ιήμε ηνπ εκηρξόλνπ θαη πεξί ώξα 21:05 

θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο  από ηηο ζύξεο 9 θαη 10, θηλήζεθαλ απεηιεηηθά κέρξη 

ηα δηαρσξηζηηθά θηγθιηδώκαηα ηεο ζύξα 8, ε νπνία ήηαλ θελή θηιάζισλ, νπόηε 

θαη άξρηζε ε εθαηέξσζελ αληαιιαγή πβξηζηηθώλ ζπλζεκάησλ θαη ε ξίςε 

θξνηίδσλ, θσηνβνιίδσλ θαη πιαζηηθώλ θαζηζκάησλ, κε ηνπο θηιάζινπο ηεο 

θηινμελνύκελεο νκάδνο πνπ επξίζθνλην ζηε ζύξα 7 γηα πέληε πεξίπνπ ιεπηά, 

ελώ ζηε ζπλέρεηα επέζηξεςαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο. πλνιηθά νη θίιαζινη ηεο 

εγθαινπκέλεο εθηόμεπζαλ πέληε (5) θσηνβνιίδεο, έζπαζαλ ηξηαθόζηα (300) 

θαζίζκαηα ζηε ζύξα 9 θαη εθηόμεπζαλ ηθαλό αξηζκό απηώλ.     

Επνκέλσο, ε εγθαινπκέλε ΠΑΕ πξέπεη λα ειεγρζεί πεηζαξρηθώο γηα 

δεκηνπξγία από ηνπο θηιάζινπο ηεο κεκνλσκέλσλ επεηζνδίσλ, ζηηο θεξθίδεο.  

Πξέπεη ινηπόλ θαη’ άξζξν 15 παξ. 5 πεξ. β΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ,  λα ηεο 

επηβιεζεί ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ησλ είθνζη  ρηιηάδσλ (20.000,00) 

επξώ. 

     

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.  

Θεσξεί όηη νη 1ε θαη 2ε πξάμεηο πιεξνύλ ηελ αληηθεηκεληθή ππόζηαζε ηνπ 

άξζξνπ 15 παξ. 5 πεξ. β΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ θαη επηβάιιεη ζηελ ΠΑΕ ΠΑ 

ΓΙΑΝΝΙΝΑ ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ είθνζη  ρηιηάδσλ (20.000,00) 

επξώ. 

          Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 

20 Ιαλνπαξίνπ 2012.  

 

  O ΠΡΟΕΔΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

       


