
Αριθμός Απόθαζης 96/2013 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ    

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Εθέηε, σο Πξόεδξν θαη 

ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Εθέηε θαη Γεώξγην ηεθαλάθε - Εηζεγεηή, 

Δηθεγόξν Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 14 Μαξηίνπ 2013 θαη 

ώξα 13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. πξσηνθ. 

120/12-3-2013 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟ γηα 

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

Η εγθαινπκέλε δελ παξαζηάζεθε, εθπξνζσπήζεθε όκσο δηά ηνπ από 

13-3-2013 ππνκλήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε από ηνλ Δηεπζύλνληα ύκβνπιν 

ηεο, Υαξάιακπν Φσηηάδε. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 εδ. α΄ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ, 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 επαθνινύζεζε ξίςε 

απηώλ, επηθέξεη ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ύςνπο δύν ρηιηάδσλ 

(2.000) επξώ έσο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ. 

Από ηε γξακκαηηθή δηαηύπσζε ηεο παξαπάλσ δηαηάμεσο ε νπνία, 

ρξεζηκνπνηώληαο πιεζπληηθό αξηζκό, αλαθέξεηαη ζε ππξζνύο, θσηνβνιίδεο 

θ.ιπ., πξνθύπηεη όηη ζην ξπζκηζηηθό πεδίν ηεο εκπίπηεη ην άλακκα 

πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ππξζώλ θαη όηη θαη’ επέθηαζε ην άλακκα ελόο κόλν  

ππξζνύ δελ ζηνηρεηνζεηεί ηελ πεηζαξρηθή παξάβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξαπάλσ εξκελεπόκελε δηάηαμε. 



2η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 96/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2,  3,  ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ 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 ΕΠΟ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο σο αληηθεηκεληθά ππαίηηεο. Κάζε πξάμε 

ή ελέξγεηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή, θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε νκάδα, κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ζην θίιαζιν θνηλό θαη 

ζηελ ελ γέλεη θνηλή γλώκε αίζζεκα απαμίσζεο θαη απνζηξνθήο πξνο ην 

πνδόζθαηξν, κε ζπλέπεηα ηελ άξλεζε, εθ κέξνπο ηνπ θνηλνύ, 

παξαθνινύζεζεο ησλ αγώλσλ πνδνζθαίξνπ θαη πξνζέιεπζεο ζηα γήπεδα. 

Θα ηηκσξείηαη από ηηο πξνβιεπόκελεο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ, ζε πεξίπησζε δε κε εηδηθήο πξόβιεςεο από ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 θαη 26.  

ηε πεξίπησζε απηή αλάινγα κε ηελ βαξύηεηα ηεο πξάμεο 

επηβάιιεηαη κηα από ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ 

αθνύ ην άξζξν 14 ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ δελ πξνβιέπεη πεηζαξρηθέο θπξώζεηο. 

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

ηνπ αγώλα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 

11-3-2013 θαη ώξα 19:30, ζηα πιαίζην ηεο 25εο αγσληζηηθήο ηνπ 

Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, δηεμήρζε ζην γήπεδν 

«ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ» ηεο πόιεο ηεο Αζήλαο, ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο 

κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟ  - ΠΑΕ ΑΣΡΟΜΗΣΟ, κε 

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

πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιόγσ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα ζπλέβεζαλ ηα εμήο  



3η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 96/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

πεηζαξρηθώο αμηόινγα θαη ειεγρόκελα πεξηζηαηηθά : 1) ζην 90΄ιεπηό ηνπ 

αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηε ζύξα 5 έξημαλ δύν (2) θνξέο 

κπάια εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ κε ζθνπό ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ 

αγώλα. Έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο από ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ θαη 

2) ζην 58΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινο ηεο εγθαινπκέλεο από ηε ζύξα 3 

άλαςε έλαλ (1) ππξζό. 

Επνκέλσο πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ε εγθαινπκέλε ΠΑΕ ηέιεζε ηελ 

1
ε
 από ηηο παξαπάλσ απνδηδόκελεο πξάμεηο θαη λα ηεο επηβιεζεί ρξεκαηηθή 

πνηλή ρηιίσλ (1.000,00) ελώ αληηζέησο πξέπεη λα απαιιαρζεί γηα ηελ 2
ε
 

πξάμε ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλαπηπζζόκελε λνκηθή ζθέςε. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 

Δηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.   

Απαιιάζζεη ηελ εγθαινπκέλε από ηελ 2ε απνδηδόκελε ζ’ απηήλ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε. 

Δέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηελ 1ε απνδηδόκελε ζ’ απηήλ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε. 

Επηβάιιεη ζηελ ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή 

ησλ ρηιίσλ (1.000,00) επξώ.  

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 14 Μαξηίνπ 2013.  

O ΠΡΟΕΔΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 


