
Αριθμός Απόθαζης 133/2012 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

  

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

ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Εθέηε - Εηζεγεηή θαη Παλαγηώηε Παπαλόηε, 

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

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 29 Μαξηίνπ 2012 θαη ώξα 

13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. πξσηνθ. 147/27-3-

2012 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΕ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ γηα παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 1 επ. 15 ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Θεόδσξν Γηαλλίθν. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 εδ. α ηνπ Π.Κ. ηεο ΕΠΟ, όπσο ην άξζξν 

απηό δηνξζώζεθε κε ηελ από 19-9-2011 απόθαζε ηνπ Δ.. ηεο Ε.Π.Ο., 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 

ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξώ. 

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 :  ζηηο 25-3-2012 θαη ώξα 

19:30, ζηα πιαίζην ηεο 26εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER 

LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, δηεμήρζε ζην γήπεδν «ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ» ηεο πόιεο ηνπ 

Πεηξαηά , ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΕ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ   



2η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 133/2012 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

- ΠΑΕ ΑΣΕΡΑ ΣΡΙΠΟΛΗ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο από 

ηηο δύν δηαγσληζζείζεο ΠΑΕ. ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιόγσ 

πνδνζθαηξηθνύ αγώλα ζπλέβε ην εμήο πεηζαξρηθώο αμηόινγν θαη ειεγρόκελν 

πεξηζηαηηθό : κε ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα, ζην 20΄ θαη ζην 49΄ιεπηό  θίιαζινη ηεο 

εγθαινπκέλεο από ηε ζύξα 5 άλαςαλ ζπλνιηθά πέληε (5) ππξζνύο θαη ηέζζεξα 

(4) θαπλνγόλα.  

Επνκέλσο ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζ΄ απηήλ  πεηζαξρηθή 

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

ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500,00) επξώ (άλακκα ππξζώλ). 

     

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

 Δηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.  

Δέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηελ απνδηδόκελε ζ΄ απηήλ πεηζαξρηθή 

παξάβαζε.  

Επηβάιιεη ζηελ ΠΑΕ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500,00) επξώ.  

          Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 

29 Μαξηίνπ 2012.  

 

  O ΠΡΟΕΔΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

       


