
 

Αριθμός Απόθαζης 266/2012 

 

   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 ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2012 θαη 

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

314/6-11-2012 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΒΔΡΟΙΑ θαη ηνπ 

Πξνέδξνπ απηήο Γ. ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΗ  γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ  5 θαη 14 

ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

Οη εγθαινύκελνη εθπξνζσπήζεθαλ από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπο 

Βαζίιεην Κνληνβαδαηλίηε.  

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2,  3,  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. Κάζε πξάμε ή ελέξγεηα 

αηνκηθή ή ζπιινγηθή, θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζπλδένληαη κε νκάδα, 

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. Θα ηηκσξείηαη από ηηο πξνβιεπόκελεο νηθείεο  
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δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ζε πεξίπησζε δε κε εηδηθήο πξόβιεςεο 

από ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 θαη 26.  

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 πεηζαξρηθέο θπξώζεηο. 

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

αγώλα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 5-11-

2012 θαη ώξα 19:30, ζηα πιαίζην ηεο 9εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο 

SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην γήπεδν «ΚΛΔΝΑΘΗ 

ΒΙΚΔΛΙΓΗ» ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ 

ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΑΡΗ  - ΠΑΔ ΒΔΡΟΙΑ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο 

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

πνδνζθαηξηθνύ αγώλα ζπλέβε ην εμήο πεηζαξρηθόο αμηόινγν θαη ειεγρόκελν 

πεξηζηαηηθό : Μεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα εηζήιζε ζηα απνδπηήξηα ν πξόεδξνο 

ηεο εγθαινπκέλεο Γ. ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΗ, θαη δηακαξηπξόκελνο έληνλα είπε ηα εμήο 

: «ΓΔΝ ΜΔ ΞΔΡΔΙ ΟΜΩ ΗΜΔΡΑ ΘΑ ΜΔ ΜΑΘΔΙ, ΜΠΟΡΔΙ  ΔΤ ΝΑ 

ΔΙΑΙ ΓΙΑΣΡΟ, ΑΛΛΑ ΔΓΩ ΜΠΑΚΑΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΩ ΜΔ 

ΜΟΤΝΟΠΑΝΑ ΚΑΙ ΜΠΑΝΑΝΔ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΚΑΝΑΣΔ ΟΤΣΔ ΣΗΝ 

ΔΠΟΥΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΚΑ ΓΙΝΟΝΣΑΝ» θαη «ΑΤΣΟ ΠΟΤ Δ ΔΣΔΙΛΔ 

ΗΜΔΡΑ ΔΓΩ ΝΑ ΣΟΤ ΠΔΙ ΟΣΙ ΓΑΜΙΔΣΑΙ. ΝΑ ΠΡΟΔΥΔΙ ΑΠΟ ΔΓΩ 

ΚΑΙ ΠΔΡΑ ΓΙΑΣΙ ΘΑ ΣΑ ΞΑΝΑΠΟΤΜΔ ΣΟ ΑΒΒΑΣΟ, ΔΡΥΟΜΑΣΔ 

ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΟΤ».  

Δπνκέλσο νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηελ απνδηδόκελε ζ΄ απηνύο  

πεηζαξρηθή παξάβαζε θαη πξέπεη λα ηνπο επηβιεζεί: Α) ηελ ΠΑΔ ΒΔΡΟΙΑ ε 

πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ θαη 

Β) ζηνλ Γ. ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΗ  ε πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από ηνπο 

αγσληζηηθνύο ρώξνπο γηα δέθα (10) εκέξεο. 
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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 ΒΔΡΟΙΑ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο. 

Δπηβάιιεη ζηνλ Γ. ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΗ πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνπο 

αγσληζηηθνύο ρώξνπο γηα δέθα (10) εκέξεο. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο 

ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2012. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       


