
Αριθμός Απόθαζης 260/2012 

 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ    

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

ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε θαη Άγγειν Καηζίκπα - Δηζεγεηή, 

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

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2012 

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

295/31-10-2012 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΑΡΗ γηα παξάβαζε 

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

Η εγθαινπκέλε δελ παξαζηάζεθε, εθπξνζσπήζεθε όκσο δηά ηνπ από 

12-11-2012 ππνκλήκαηνο. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

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

Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ζε 

πεξίπησζε πνπ από ηνπο ζεαηέο ηνπ αγώλα, ρξεζηκνπνηνύληαη δείθηεο 

ιέηδεξ κε ζηόρεπζε πνδνζθαηξηζηέο ή δηαηηεηέο ή αμησκαηνύρνπο ηνπ 

αγώλα, ή αλαξηώληαη παλό κε πβξηζηηθό θαη πξνζβιεηηθό πεξηερόκελν ή 

εθθσλνύληαη ζπλζήκαηα θαη θξάζεηο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ εζληθή  



2η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 260/2012 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

ζπλείδεζε πνδνζθαηξηζηώλ, αμησκαηνύρσλ νκάδαο ή αγώλα ή θηιάζισλ, ηε 

κλήκε ηεζλεώησλ ή έρνπλ απξεπή θαη πβξηζηηθό πεξηερόκελν γηα 

νπνηνδήπνηε πξόζσπν, ηόηε επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή από ηξείο ρηιηάδεο 

επξώ (3.000) έσο νθηώ ρηιηάδεο επξώ (8.000) ζε θάζε πεξίπησζε, πιελ ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο δεηθηώλ ιέηδεξ νπόηε επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή από 

ηξείο ρηιηάδεο επξώ (3.000) έσο δέθα ρηιηάδεο επξώ (10.000). 

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

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

29-10-2012 θαη ώξα 19:30, ζηα πιαίζην ηεο 8εο αγσληζηηθήο ηνπ 

Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην γήπεδν 

«ΚΛΔΑΝΘΗ ΒΙΚΔΛΙΓΗ» ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, ν  

πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΑΡΗ  - ΠΑΔ 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ, 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) κε ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ζην 3΄θαη 79΄ιεπηό ηνπ αγώλα 

θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηηο ζύξεο 1 θαη 3 άλαςαλ ζπλνιηθά έληεθα 

(11) ππξζνύο θαη δύν (2) θαπλνγόλα, 2) ζην 21΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη 

ηεο εγθαινπκέλεο εθθώλεζαλ ην εμήο ζύλζεκα : «ΠΟΤΛΗΜΔΝΔ – 

ΠΟΤΛΗΜΔΝΔ» κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ ζπζηάζεηο από ηα κεγάθσλα ηνπ 

γεπέδνπ θαη 3) ζην 41΄ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο 

εθθώλεζαλ θαηά ηνπ δηαηηεηή ηνπ αγώλα ην εμήο πβξηζηηθό ζύλζεκα :  

«ΠΟΤΣΑΝΑ ΓΙΔ ΑΡΔΣΟΠΟΤΛΔ» κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ 

ζπζηάζεηο από ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ.  
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Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ε εγθαινύκελε  ηέιεζε ηηο 

απνδηδόκελεο ζ’ απηήλ  πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαη πξέπεη λα ηεο 

επηβιεζνύλ : α) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) 

επξώ γηα ηελ 1ε πξάμε θαη β) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ηξηώλ 

ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ γηα ηηο 2ε θαη 3
ε
 πξάμεηο, ηελ νπνία ζεσξεί σο κία 

θαη’ εμαθνινύζεζε. 

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή δύν ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ (2.500,00) επξώ. (€ 3.000 + 500). 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.   

Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο απνδηδόκελεο ζ΄ απηήλ 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΑΡΗ α) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

δύν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξώ γηα ηελ 1ε πξάμε θαη β) ηελ πεηζαξρηθή 

ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ γηα ηηο 2ε θαη 3ε 

πξάμεηο.  

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ηξηώλ  ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ (3.500,00) επξώ. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2012. 

  

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 


