Αριθμός Απόθαζης 89/2011
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ
SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ
Απνηεινύκελε από ηνλ Χαξίιαν Κινπθίλα, ωο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν
ηεθαλόπνπιν η. Εθέηε- Εηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε, Δηθεγόξν Αζελώλ,
ωο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε.
πλεδξίαζε δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη
ώξα 12:00 γηα λα δηθάζεη επί ηωλ αλαθεξνκέλωλ ζηελ ππ’ αξηζκ. πξωηνθ.
90/22-2-2011 θιήζε πξνο απνινγία θαηεγνξηώλ θαηά ηνπ πνδνζθαηξηζηή
RIERA ORTEGA L. γηα παξάβαζε ηωλ άξζξωλ 1 επ, 5, 10 παξ. 1 εδ. γ΄ θαη 6
εδ. ζη΄, 14 ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ θαη 15 παξ. 8 ηνπ ΚΑΠ.
Ο εγθαινύκελνο παξαζηάζεθε κεηά ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ ηνπ
Ιωάλλε Καξακελά.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 γ ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ, ζπλάγεηαη όηη ν
πνδνζθαηξηζηήο ηηκωξείηαη κε ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ ηξηώλ (3) αγωληζηηθώλ
εκεξώλ θαη Χ. Π. 160 επξώ γηα βηαηνπξαγία ή βάλαπζε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθηόο
ηωλ άιιωλ θαη πξνο αληίπαιν παίθηε. ….. Καηά ηελ παξάγξαθν 6 πεξ. ζη΄ ηνπ
ίδηνπ άξζξνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 8 ηνπ ΚΑΠ ε
ρξήζε νπηηθώλ κέζωλ (π.ρ. βίληεν, θωηνγξαθίεο) ωο απνδεηθηηθνύ πιηθνύ
επηηξέπεηαη απηεπάγγειηα ε θαηόπηλ θαηαγγειίαο από νπνηαδήπνηε ΠΑΕ ηεο
ηδίαο θαηεγνξίαο, απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο : α) …. θαη β)
παξάβαζε ε νπνία δηεπξάρζε θαη δελ ηηκωξήζεθε από ηνλ δηαηηεηή δηόηη δηέιαζε
ηεο πξνζνρήο ηνπ δηαηηεηή. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο είλαη ππνρξεωηηθή ε θιήζε
ζε απνινγία.
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ηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε κε ηελ αξηζ. πξωη. 90/22-2-2011 θιήζε ηεο
παξνύζαο Επηηξνπήο θιήζεθε ζε απνινγία απηεπαγγέιηωο, ν πνδνζθαηξηζηήο
ηεο ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟ, RIERA ORTEGA L. πξνθεηκέλνπ λα απνινγεζεί δηόηη
ζην 48΄ ιεπηό ηνπ αγώλα κεηαμύ ηωλ νκάδωλ ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟ
πνπ δηεμήρζε ζηηο 20-2-2011 ζην πιαίζην ηεο 23ε αγωληζηηθήο εκέξαο ηνπ
Πξωηαζιήκαηνο SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, βηαηνπξάγεζε θαηά ηνπ αληηπάινπ
πνδνζθαηξηζηή ΠΑΝΣΕΛΗ ΚΑΦΕ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ρηύπεζε πηζώπιαηα
κε γξνζηά ζην πίζω κέξνο ηνπ θεθαιηνύ ηνπ.
Από ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ ηελ έλνξθε θαηάζεζε
ηνπ κάξηπξα πνπ εμεηάζηεθε ελόξθωο ζην αθξναηήξην, ηελ απνινγία ηνπ
εγθαινπκέλνπ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ βίληεν (video) ηνπ αγώλα, απεδείρζε,
όηη ν πεηζαξρηθώο εγθαινύκελνο πνδνζθαηξηζηήο ζην 48΄ ιεπηό ηνπ παξαπάλω
πνδνζθαηξηθνύ αγώλα ζπκπεξηθέξζεθε αληηαζιεηηθά θαη επηθίλδπλα πξνο ηνλ
αληίπαιν πνδνζθαηξηζηή ΠΑΝΣΕΛΗ ΚΑΦΕ, κε ηξόπν πνπ ζα κπνξνύζε λα ηνπ
πξνθαιέζεη ζνβαξόηαην ηξαπκαηηζκό θαη λα πιεγεί ε ζωκαηηθή ηνπ
αθεξαηόηεηα. πγθεθξηκέλα, βηαηνπξάγεζε θαηά ηνπ πνδνζθαηξηζηή ηεο
αληίπαιεο νκάδαο ΠΑΝΣΕΛΗ ΚΑΦΕ ρηππώληαο ηνλ πηζώπιαηα κε γξνζηά ζην
πίζω κέξνο ηνπ θεθαιηνύ ηνπ. Όπωο πξνθύπηεη από ηελ παξαθνινύζεζε, ηνπ
ηδίνπ ηειενπηηθνύ ζηηγκηόηππνπ, απηή ε αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
εγθαινπκέλνπ δηέιαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ δηαηηεηή γη΄ απηό θαη δελ ηνλ ηηκώξεζε
κε βάζε ηελ αλωηέξω δηάηαμε.
Ο ηζρπξηζκόο ηνπ εγθαινπκέλνπ, όηη πξνέβε ζηελ ωο άλω πξάμε ιόγω
πξόθιεζεο από ηνλ πνδνζθαηξηζηή ηεο αληίπαιεο νκάδαο ΠΑΝΣΕΛΗ ΚΑΦΕ θαη
αιεζήο ππνηηζέκελνο θξίλεηαη απνξξηπηένο, αθνύ από ην άξζξν 10 παξ. 1 γ΄ ηνπ
Π.Κ. ηεο ΕΠΟ πξνθύπηεη επζέωο όηη ηηκωξείηαη ν πνδνζθαηξηζηήο πνπ
βηαηνπξαγεί ή επηδεηθλύεη βάλαπζε ζπκπεξηθνξά έζηω θαη αλ βξίζθεηαη ζε
θαηάζηαζε άκπλαο ή αληαπνδίδεη πξνεγνύκελε βάλαπζε ζπκπεξηθνξά πξνο ην
πξόζωπό ηνπ.
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ύκθωλα κε ην πξναλαθεξόκελν ζθεπηηθό ε Επηηξνπή θξίλεη, όηη ε θαηά ηα
άλω ζπκπεξηθνξά ηνπ θαινπκέλνπ πνδνζθαηξηζηή ζηνηρεηνζεηεί ηελ έλλνηα ηεο
βηαηνπξαγίαο ζε αληίπαιν παίθηε (άξζξν 10 παξ. 1 γ Π.Κ. ΕΠΟ), ην νπνίν
δηέιαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ δηαηηεηή θαη πξέπεη ζπλεπώο λα επηβιεζεί ζ΄ απηόλ ε
πξνβιεπόκελε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ ηξηώλ (3) αγωληζηηθώλ εκεξώλ θαη
ρξεκαηηθή πνηλή εθαηόλ εμήληα (160,00) επξώ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δηθάδεη κε παξόληα ηνλ θαινύκελν.
Δέρεηαη όηη ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζε απηόλ πξάμε πνπ δηέιαζε ηεο
πξνζνρήο ηνπ δηαηηεηή.
Επηβάιιεη εηο απηόλ (RIERA ORTEGA L.) ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ
απνθιεηζκνύ ηωλ ηξηώλ (3) αγωληζηηθώλ εκεξώλ θαη ηε ρξεκαηηθή πνηλή ηωλ
εθαηόλ εμήληα (160,00) επξώ.
Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο
24 Φεβξνπαξίνπ 2011.
O ΠΡΟΕΔΡΟ

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

