
Αριθμός Απόθαζης 139/2011 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ    

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν 

ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε θαη  Άγγειν Καηζίκπα - Δηζεγεηή, Γηθεγόξν Αζελώλ, 

σο κέιε θαη από ην γξακκαηέα ηπιηαλό Βαζηιεηάδε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011 θαη ώξα 

13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζκ. πξσηνθ. 133/15-3-

2011 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΚΔΡΚΤΡΑ γηα παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 1 επ., 5 θαη 14 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Θενράξε Γξεγνξίνπ. 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2,  3,  4 δ΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ νη νκάδεο 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύνπλ ην θύξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη επζύλνληαη ζε πεξίπησζε δπζθήκηζήο ηνπ σο 

αληηθεηκεληθά ππαίηηεο. Γπζθήκηζε ηνπ πνδνζθαίξνπ είλαη θάζε πξάμε ή 

ελέξγεηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή, θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ 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. Πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πνπ δπζθεκνύλ ην άζιεκα ηνπ 

πνδνζθαίξνπ είλαη: α) …. β) …. γ)….. δ) Απξεπήο θαη αληηαζιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παξαθνινπζνύλησλ ηνλ πνδνζθαηξηθό αγώλα πξνζώπσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ.   

ηε πεξίπησζε απηή αλάινγα κε ηελ βαξύηεηα ηεο πξάμεο επηβάιιεηαη κηα 

από ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ αθνύ ην άξζξν 14 

ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ δελ πξνβιέπεη πνηληθέο θπξώζεηο. 



2η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 139/2011 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -SUPER 

LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

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

αγώλα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο, θαη ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο:  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα 

κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΚΔΡΚΤΡΑ – ΑΡΗ ζηελ έδξα ηεο πξώηεο ζηηο 13-3-

2011 ζηα πιαίζηα ηεο 26εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE 

ΔΛΛΑΓΑ, κεηά ηελ επίηεπμε ηνπ ηξίηνπ ηέξκαηνο ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο, 

θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο πνπ βξίζθνληαλ αθξηβώο θάησ από ηα 

δεκνζηνγξαθηθά ζεσξεία επηηέζεθαλ ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ κεηέδηδαλ ην 

παηρλίδη. Με δηάθνξεο ύβξεηο (Βνύιγαξνη, δελ ζα θύγεηε από εδώ θ.η.ι.) 

ρηππνύζαλ ηα ηδάκηα ζπάδνληαο δύν από απηά. ηε ζπλέρεηα επηηέζεθαλ, δύν 

από απηνύο κε ζηδεξόβεξγεο θαηά δεκνζηνγξάθσλ. Έλαο από απηνύο έθιεςε ην 

κεράλεκα αλακεηάδνζεο από ηνλ δεκνζηνγξάθν (κέινο ηεο ΔΗΔΜΘ) 

Αιέμαλδξν αββόπνπιν (Αμίαο πεξίπνπ 15.000 επξώ). Σν επεηζόδην έιεμε κε 

ηελ επέκβαζε αζηπλνκηθώλ.     

Δπνκέλσο ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζ΄ απηήλ  πεηζαξρηθή 

παξάβαζε θαη πξέπεη λα ηεο επηβιεζεί ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ηξηώλ 

ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.  

Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζ΄ απηήλ πεηζαξρηθή 

παξάβαζε.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΚΔΡΚΤΡΑ ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ.  

 Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο, 

ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       


