
 

Αριθμός Απόθαζης 70/2014 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ  

 

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

ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Παλαγηώηε Παπαλόηε, 

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

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη 

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

61/11-2-2014 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο νκάδαο ΑΣΡΟΜΗΣΟ Κ-17, θαη 

ηνπ πξνπνλεηή απηήο Λ. ΚΑΛΛΑ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ  5, 11 θαη 14 

ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

Η α΄ εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Αξγύξην Λίβα. 

Ο β΄ εγθαινύκελνο παξαζηάζεθε κεηά ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ ηνπ 

Αξγπξίνπ Λίβα.  

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ νξίδνληαη ηα 

εμήο : «1) Κάζε νκάδα είλαη ππεύζπλε γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο όισλ 

όζσλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα εηζέξρνληαη ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. 2) Ο αμησκαηνύρνο νκάδαο 

κε δηθαίσκα λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν πνπ δηαπξάηηεη ηα 

αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο β, γ, δ, ε, ζη, δ, ε, ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα επξώ 

(2.500) έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο επξώ (15.000) θαη απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο 

αγσληζηηθνύο ρώξνπο από δύν (2) έσο έμη (6) κήλεο.  3) Η ΠΑΔ, κε ηελ νπνία  
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ζπλδέεηαη ν αμησκαηνύρνο, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από δύν ρηιηάδεο 

πεληαθόζηα επξώ (2.500) έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο επξώ (15.000).». ύκθσλα δε 

κε ηνλ νξηζκό πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ  «αμησκαηνύρνο» 

είλαη «κε εμαίξεζε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο, νπνηνζδήπνηε εθηειεί κηα 

δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ην πνδόζθαηξν ζε κία ΠΑΔ ή ζσκαηείν, 

αλεμαξηήησο ηεο ηδηόηεηόο ηνπ, ηνπ είδνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο 

(δηνηθεηηθή, αζιεηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε) θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο 

δξαζηεξηόηεηνο απηήο, ηδηαηηέξσο δε, σο αμησκαηνύρνη λννύληαη νη κάλαηδεξ, 

πξνπνλεηέο θαη ην ηαηξηθό πξνζσπηθό.»  

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

αγώλα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 8-2-

2014 θαη ώξα 11:00, ζηα πιαίζην ηεο 20εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο 

Νέσλ Κ17 SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζηηο Αζιεηηθέο 

Δγθαηαζηάζεηο Οιπκπηαθνύ, ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ    

Κ-17 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ – ΑΣΡΟΜΗΣΟ ΑΘΗΝΩΝ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα 

ηεο πξώηεο από ηηο δύν δηαγσληζζείζεο νκάδεο. ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ελ 

ιόγσ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα ζπλέβε ην εμήο πεηζαξρηθόο αμηόινγν θαη 

ειεγρόκελν πεξηζηαηηθό: ην 70΄ιεπηό ηνπ αγώλα ν Λ. ΚΑΛΛΑ πξνπνλεηήο 

ηεο εγθαινπκέλεο, δηακαξηπξόκελνο ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγώλα είπε : «Δίζαη 

εθεπξέηεο ησλ θαλνληζκώλ, απαξάδεθηνο». Καηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ  δε από 

ηνλ αγσληζηηθό ρώξν είπε: «ηη καιάθαο είλαη απηόο».      

Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηελ   

απνδηδόκελε ζ’ απηνύο πεηζαξρηθή παξάβαζε θαη πξέπεη λα ηνπο επηβιεζνύλ νη 

αθόινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο κε ηελ εμήο όκσο δηεπθξίληζε σο πξνο ηελ νξζή 

θαη εξκελεπηηθά επηβαιιόκελε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ :   

Η παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ (πξνπνλεηή)  απνηειεί 

αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εκπίπηεη ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 εδ.  

δ΄ Ι, ήηνη πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά (ιόγσ) πξνο δηαηηεηή θαη είλαη πεηζαξρηθώο 

ειεγθηέα ζύκθσλα κε ηηο πξνπαξαηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ πην  
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πάλσ θώδηθα, επηζύξνπζα γηα κελ ηνλ αμησκαηνύρν (πξνπνλεηή)  ρξεκαηηθή 

πνηλή από δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα επξώ (2.500) έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο επξώ 

(15.000) θαη απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο από δύν (2) έσο  

έμη (6) κήλεο, γηα δε ηε ζπλδεόκελε κε ηνλ αμησκαηνύρν ΠΑΔ (α΄ εγθαινύκελε) 

ρξεκαηηθή πνηλή από δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα επξώ (2.500) έσο δεθαπέληε 

ρηιηάδεο επξώ (15.000). Ωζηόζν ε πξνβιεπόκελε πνηλή ηεο απαγόξεπζεο 

εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο επί δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο θαη ε 

ζσξεπηηθώο πξνβιεπόκελε σο επηβιεηέα ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ επξώ (2.500) έσο δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξώ (15.000), θξίλεηαη 

ηδηαηηέξσο δπζαλάινγε θαη επαρζήο γηα ηε δηαπξαρζείζα  πεηζαξρηθή παξάβαζε 

θαη ηελ όιε ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ, ν νπνίνο έσο θαη ζήκεξα έρεη 

ιεπθό πεηζαξρηθό κεηξών θαη σο επί πνιιά έηε πξνπνλεηήο ηκεκάησλ 

ππνδνκώλ ηεο α΄ εγθαινπκέλεο  δηαθξίλεηαη γηα ηελ πξαόηεηα, ηελ αθεξαηόηεηα 

θαη ηελ επγέλεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Μάιηζηα θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο 

πξνθεηκέλεο πεηζαξρηθήο ππνζέζεσο ν β΄ εγθαινύκελνο εκθαλίζηεθε ελώπηνλ 

ηελ Δπηηξνπήο θαη νκνιόγεζε ηελ πξάμε ηνπ, ηελ νπνία απέδσζε ζηελ 

αδηθαηνιόγεηε άγλνηα ησλ θαλνληζκώλ εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή, ν νπνίνο δελ 

γλώξηδε όηη νη θαλνληζκνί πνπ ηζρύνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηνξγάλσζε 

(πξσηάζιεκα ππνδνκώλ Κ17) επηηξέπνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε 5 

πνδνζθαηξηζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο αγώλα. Η ζηάζε απηή ηνπ β΄ 

εγθαινπκέλνπ θξίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή σο  εθθξάδνπζα ηελ εηιηθξηλή θαη 

αλππόθξηηε κεηακέιεηά ηνπ. Δλόςεη ινηπόλ όισλ ησλ πξνεθηεζέλησλ θαη ηδίσο 

ηνπ ιεπθνύ πεηζαξρηθνύ κεηξώνπ ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ θαη ηεο εηιηθξηλνύο 

κεηακέιεηάο ηνπ, αιιά θαη ππό ην πξίζκα ηόζν ηεο γεληθήο δηθαηηθήο αξρήο ηεο 

αλαινγηθόηεηαο, ε νπνία παγίσο πιένλ εθαξκόδεηαη από ηηο πεηζαξρηθέο  

Δπηηξνπέο ηνπ επαγγεικαηηθνύ πνδνζθαίξνπ (πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηα 

βι. ελδεηθηηθά Δπηηξνπή Δθέζεσλ ΔΠΟ 55/2011), όζν θαη ηεο γεληθήο αξρήο 

πνπ δηαηππώλεηαη ζην άξζξν 3 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. θαη απερεί  
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ηελ, ζε θάζε πεξίπησζε, ειαθξύηεξε πεηζαξρηθή κεηαρείξηζε ησλ πεηζαξρηθώλ 

παξαβάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο ησλ ΠΑΔ, όπσο 

ελ πξνθεηκέλσ, ε Δπηηξνπή θξίλεη όηη πξέπεη λα επηβιεζνύλ ζηνπο 

εγθαινύκελνπο νη εμήο πεηζαξρηθέο πνηλέο : Α) ηελ νκάδα ΑΣΡΟΜΗΣΟ 

(Κ17) ε πνηλή ηεο επίπιεμεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ θαη Β) 

ζηνλ Λ. ΚΑΛΛΑ πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο γηα επηά 

(7) εκέξεο. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξόληεο ηνπο εγθαινπκέλνπο.  

Δπηβάιιεη ζηελ νκάδα ΑΣΡΟΜΗΣΟ Κ-17 ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο 

επίπιεμεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ.  

Δπηβάιιεη ζηνλ Λ. ΚΑΛΛΑ πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνπο  αγσληζηηθνύο 

ρώξνπο γηα επηά (7) εκέξεο. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο 

ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2014. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       


