
Αριθμός Απόθαζης 75/2012 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

  

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν 

ηεθαλόπνπιν η. Εθέηε - Εηζεγεηή θαη Άγγειν Καηζίκπα, Δηθεγόξν Αζελώλ, σο 

κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε.  

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 1 Μαξηίνπ 2012 θαη ώξα 

12:00 ύζηεξα από αλαβνιέο ηεο ζπδεηήζεσο πνπ απνθαζίζηεθαλ θαηά ηηο 

δηθαζίκνπο ηεο 2-2-2012 9-2-2012 θαη ηεο 16-2-2012 ύζηεξα από αλαβνιέο (2-

2-2012 θαη 16-2-2012) γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. 

πξσηνθ. 60/31-1-2012 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο νκάδαο ΟΦΗ Κ20, γηα 

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

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Κσλζηαληίλν Μαληαδάθε. 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ 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 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 πέληε ρηιηάδεο επξώ (5.000) έσο δέθα ρηιηάδεο επξώ (10.000) ζε θάζε 

πεξίπησζε, πιελ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο δεηθηώλ ιέηδεξ νπόηε επηβάιιεηαη 

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

(12.000). 
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ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, από ην Φ.Α., ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή ηνπ 

αγώλα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο, ηελ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα 

θαη ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο : 

ζηηο 28-1-2012 θαη ώξα 11:00, ζηα πιαίζην ηεο 19εο αγσληζηηθήο ηνπ 

Πξσηαζιήκαηνο Κ20 ηεο SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, δηεμήρζε ζην γήπεδν 

«ΑΛΜΤΡΟΤ» ηεο πόιεο ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο 

κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΕ ΟΦΗ  - ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ, κε γεπεδνύρν ηελ 

νκάδα ηεο πξώηεο από ηηο δύν δηαγσληζζείζεο ΠΑΕ. ην 29΄ιεπηό ηνπ αγώλα 

θίιαζινο, ν νπνίνο επξίζθεην πίζσ από ηα θάγθεια θαη δίπια ζηα 

δεκνζηνγξαθηθά ζεσξεία, αθνινπζνύζε από πίζσ ηνλ β΄ βνεζό δηαηηεηή θαη 

θαη’ εμαθνινύζεζε ηνλ εμύβξηδε κε ηηο θξάζεηο «πνπηαλόπαηδν», «καιάθα», 

«ζηξαβέ», «ήξζεο λα καο γακήζεηο», κε απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή ηνπ αγώλα γηα 

έλα (1) ιεπηό, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο θαη ζην 

31΄ιεπηό θίιαζινη εμύβξηδαλ ηνπο δηαηηεηέο ηνπ αγώλα κε ηηο θξάζεηο 

«πνπηαλόπαηδα», «γακώ ηα ζπίηηα ζαο», «Σνπξθόζπνξνη», «θνκπιεμηθνί 

Λαζηζηώηεο», κε απνηέιεζκα ηελ εθ λένπ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα.   

 Η επηηξνπή όκσο δηαηεξεί ακθηβνιίεο γηα ηε ζύλδεζε ησλ πξνζώπσλ 

απηώλ κε ηελ εγθαινπκέλε ΠΑΕ ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ  εμήο 

απνδεηρζεηζώλ  πεξηζηάζεσλ : α) επξόθεηην γηα πνδνζθαηξηθό αγώλα πνπ 

δηεμήρζε ζην πιαίζην ηνπ πξσηαζιήκαηνο «Κ20», δειαδή κε πνδνζθαηξηζηέο 

ειηθίαο θάησ ησλ 20 εηώλ, β) ν ζπγθεθξηκέλνο αγώλαο δηεμήρζε ζην γήπεδν ηνπ 

«Αικπξνύ»,  ηνπ νπνίνπ κόλνλ ν αγσληζηηθόο ρώξνο πεξηβάιιεηαη από 

ζπξκάηηλε πεξίθξαμε  θαη εμσηεξηθά ηεο πεξηθξάμεσο απηήο κπνξεί ειεπζέξσο 

λα πξνζεγγίζεη ν νπνηνζδήπνηε (βι. ζρεηηθώο θαηάζεζε ηνπ ελόξθσο 

εμεηαζζέληνο κάξηπξνο), γ) νη αγώλεο απηνί ζπλήζσο παξαθνινπζνύληαη από 

γνλείο θαη θίινπο ησλ ζπκκεηερόλησλ λεαξώλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη όρη από ηνπο 

«ζεξκόαηκνπο» νπαδνύο ησλ νκάδσλ πνπ ζπλήζσο εθθσλνύλ πβξηζηηθά 

ζπλζήκαηα, δ) ε νκάδα ηεο εγθαινπκέλεο, αλ θαη γεπεδνύρνο,  εηηήζεθε κε  
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ζθνξ 0-5 θαη ζην ζρεηηθό βαζκνινγηθό πίλαθα θαηέρεη ηελ ηειεπηαία ζέζε κε 

κόιηο 4 βαζκνύο, άξα δελ είλαη θαζόινπ αληαγσληζηηθή θαη νη θίιαζινί ηεο δελ 

πξνζδνθνύλ θάπνηα δηάθξηζή ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξσηάζιεκα, ε) ν 

παξαηεξεηήο ηεο δηνξγαλώηξηαο ζηελ έθζεζή ηνπ θάλεη ιόγν γηα «άγλσζηνπο 

θηιάζινπο» θαη δελ ηνπο πξνζδηνξίδεη σο θηιάζινπο ηεο γεπεδνύρνπ – 

εγθαινπκέλεο θαη ζη) ν κάξηπξαο πνπ εμεηάζηεθε ελόξθσο ζην αθξναηήξην, 

όληαο ηνπηθόο δεκνζηνγξάθνο, θαηέζεζε όηη θαηά ηελ άπνςή ηνπ επξόθεηην γηα 

θηιάζινπο άιιεο ηνπηθήο νκάδαο, νη νπνίνη ζεσξνύζαλ ηελ νκάδα ηνπο 

αδηθεζείζα από ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δηαηηεηέο, ζε άιιν πνδνζθαηξηθό αγώλα 

ηνπ ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη βξήθαλ ηελ επθαηξία λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ θαη 

λα ηνπο εμπβξίζνπλ κε ηηο παξαπάλσ θξάζεηο, εθκεηαιιεπόκελνη ηελ επθνιία 

πνπ ηνπο παξείρε ην ζπγθεθξηκέλν γήπεδν γηα λα ην πξάμνπλ.       

Επνκέλσο ε εγθαινπκέλε πξέπεη λα απαιιαγεί ηεο θαηεγνξίαο πνπ ηεο 

απνδόζεθε.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε. 

Απαιιάζζεη ηελ εγθαινπκέλε από ηελ απνδηδόκελε ζ’ απηήλ πεηζαξρηθή 

παξάβαζε. 

          Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 

1 Μαξηίνπ 2012.  

 

  O ΠΡΟΕΔΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

       


