
 

Αριθμός Απόθαζης 204/2013 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ  

 

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

ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε θαη Γεώξγην ηεθαλάθε - Δηζεγεηή, Γηθεγόξν 

Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 3 Οθησβξίνπ 2013 θαη 

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

253/1-10-2013 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΖ θαη ηνπ 

Πξνπνλεηή απηήο Η. ΜΑΝΣΕΟΤΡΑΚΖ  γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ  5, 11 

θαη 14 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

Οη εγθαινύκελνη εθπξνζσπήζεθαλ από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπο 

Θενράξε Γξεγνξίνπ.  

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2,  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 παξάβαζεο ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ, ησλ ελ γέλεη θαλνληζκώλ, ησλ ελ γέλεη θαλνληζκώλ ηεο ΔΠΟ θαη 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο σο αληηθεηκεληθά ππαίηηεο.  

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. 

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

αγώλα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 30-9-

2013 θαη ώξα 19:30, ζηα πιαίζην ηεο 6εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο  
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SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην γήπεδν «ΟΑΚΑ» ηεο πόιεο ηεο 

Αζήλαο, ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΑΔΛ 

ΚΑΛΛΟΝΖ  - ΠΑΔ ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΑΘΖΝΩΝ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο 

πξώηεο από ηηο δύν δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ. ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιόγσ 

πνδνζθαηξηθνύ αγώλα ζπλέβεζαλ ηα εμήο πεηζαξρηθώο αμηόινγα θαη 

ειεγρόκελα πεξηζηαηηθά : α) ν αγώλαο μεθίλεζε κε έμη (6) ιεπηά θαζπζηέξεζε 

δηόηη ηξεηο (3) πνδνζθαηξηζηέο ηεο εγθαινπκέλεο δελ ήηαλ ζύκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκό θαηάιιεια εμνπιηζκέλνη (δηπιή θάιηζα δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο) 

θαη β) κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα, ν πξνπνλεηήο ηεο εγθαινπκέλεο, 

ΜΑΣΕΟΤΡΑΚΖ Η. πιεζίαζε ηνλ δηαηηεηή ηνπ αγώλα θαη ελώ ζηελ αξρή ήηαλ 

ηδηαίηεξα θηιηθόο καδί ηνπ ζηε ζπλέρεηα ύςσζε ηελ έληαζε ηεο θσλήο ηνπ, 

θνπλώληαο επηδεηθηηθά θαη απαμησηηθά ηα ρέξηα ηνπ πξνο ην πξόζσπό ηνπ, 

ιέγνληάο ηνπ : «ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΝΣΡΔΠΔΑΗ ΔΠΖΡΔΑΣΖΚΔ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΑΣΡΟΜΖΣΟΤ ΝΣΡΟΠΖ ΟΤ, ΔΗΑΗ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ 

ΓΗΑΗΣΖΣΖ». 

Από ηα δηακεηθζέληα θαηά ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία πξνέθπςε όηη ν κε 

εμνπιηζκόο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ κε ηηο θαηάιιειεο βάζεη θαλνληζκνύ θάιηζεο  

δελ έρεη ηδηαίηεξε πεηζαξρηθή απαμία. 

Οκνίσο πξνέθπςε όηη ν β΄ εγθαινύκελνο Η. ΜΑΝΣΕΟΤΡΑΚΖ δελ είρε 

ζθνπό εμύβξηζεο ηνπ Γηαηηεηή αιιά ηελ άζθεζε θξηηηθήο έζησ θαη ζε έληνλν 

ύθνο, ην νπνίν όκσο δελ ππεξέβε ηα από ηνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα δηαγξαθόκελα 

όξηα θαη ζπλεπώο δελ έρνπλ ηδηαίηεξε απαμία από πιεπξάο απηνύ.  

Δπνκέλσο νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο απνδηδόκελεο ζ΄ απηνύο  

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαη πξέπεη λα ηνπο επηβιεζεί: Α) ηελ ΠΑΔ ΑΔΛ 

ΚΑΛΛΟΝΖ ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο γηα ηηο 1ε θαη 2ε πξάμεηο θαη 

Β) ζηνλ Η. ΜΑΝΣΕΟΤΡΑΚΖ ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξόληεο ηνπο εγθαινπκέλνπο.  

Γέρεηαη όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηελ απνδηδόκελε ζ΄ απηνύο 

πεηζαξρηθή παξάβαζε.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΖ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο 

επίπιεμεο γηα ηηο 1ε θαη 2ε πξάμεηο. 

Δπηβάιιεη ζηνλ Η. ΜΑΝΣΕΟΤΡΑΚΖ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο 

επίπιεμεο. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο 

ζηηο 3 Οθησβξίνπ 2013. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       


