
Αριθμός Απόθαζης 193/2011 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

  

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, ωο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν 

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

ωο κέιε θαη από ην γξακκαηέα ηπιηαλό Βαζηιεηάδε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 19 Μαΐνπ 2011 θαη ώξα 

17:00 γηα λα δηθάζεη επί ηωλ αλαθεξνκέλωλ ζηελ ππ’ αξηζκ. πξωηνθ. 196/16-5-

2011 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ θαη ηνπ 

εθπξνζώπνπ απηήο Α. ΜΠΔΟΤ γηα παξάβαζε ηωλ άξζξωλ 1 επ. 5, 11 θαη 14 

ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

 Οη εγθαινύκελνη δελ παξαζηάζεθαλ θαη εθπξνζωπήζεθαλ λνκίκωο δηά 

ηνπ ππνκλήκαηνο πνπ θαηέζεζαλ ζηηο 19-5-2011.  

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθωλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2,  3,  4 δ΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ δπζθήκηζε 

ηνπ πνδνζθαίξνπ είλαη θάζε πξάμε ή ελέξγεηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή, θπζηθώλ ή 

λνκηθώλ πξνζώπωλ κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ζην θίιαζιν θνηλό θαη ζηελ ελ 

γέλεη θνηλή γλώκε αίζζεκα απαμίωζεο θαη απνζηξνθήο πξνο ην πνδόζθαηξν, κε 

ζπλέπεηα ηελ άξλεζε, εθ κέξνπο ηνπ θνηλνύ, παξαθνινύζεζεο ηωλ αγώλωλ 

πνδνζθαίξνπ θαη πξνζέιεπζεο ζηα γήπεδα. Πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πνπ 

δπζθεκνύλ ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ είλαη: α) …. β) …. γ)….. δ) Απξεπήο 

θαη αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηωλ παξαθνινπζνύληωλ ηνλ πνδνζθαηξηθό 

αγώλα πξνζώπωλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγωγήο ηνπ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ 

νκαιή δηεμαγωγή ηνπ.   

 

 



2η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 193/2011 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -SUPER 
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ηε πεξίπηωζε 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 θαη ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αγώλα κεηαμύ ηωλ νκάδωλ ΠΑΔ ΑΔΚ – ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ ζηελ 

έδξα ηεο πξώηεο ζηηο 8-5-2011 ζηα πιαίζηα ηεο 1εο αγωληζηηθήο ηωλ PLAY 

OFFS ηνπ Πξωηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, α) ζην εκίρξνλν ηνπ 

αγώλα θαη ελώ νη δηαηηεηέο θαηεπζύλνλην ζηα απνδπηήξηα ηνπο αθνινύζεζε ν 

δειωζείο ζην Φ.Α. ωο εθπξόζωπνο  ηεο εγθαινπκέλεο Αρ. Μπένο θαη ηνπο είπε 

: «ωξαίν πέλαιηη έδωζεο, γακώ ηε δηαηεζία ζαο» θαη β) ζηε ιήμε ηνπ αγώλα ν 

β΄εγθαινύκελνο πεξίκελε ηνπο δηαηηεηέο ηνπ αγώλα έμω από ηα απνδπηήξηα θαη 

ηνπο είπε : « ζέιεηο λα θάλεηο θαη θαξηέξα καιάθα, γακώ ηα Γξεβελά ζνπ θαη 

γακώ ηνλ Φπρνκάλε πνπ ζαο έβγαιε».    

Δπνκέλωο νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηελ απνδηδόκελε ζ΄ απηνύο  

πεηζαξρηθή παξάβαζε θαη πξέπεη λα ηνπο επηβιεζνύλ 1) ζηελ ΠΑΔ 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ηωλ δέθα ρηιηάδωλ 

(10.000,00) επξώ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ θαη 2) ζηνλ Α. 

ΜΠΔΟ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο α) ηεο απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνπο αγωληζηηθνύο 

ρώξνπο γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη β) ε ρξεκαηηθή πνηλή ηωλ δεθαπέληε 

ρηιηάδωλ (15.000,00) επξώ.   

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξόληεο ηνπο εγθαινπκέλνπο.  

Γέρεηαη όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηελ απνδηδόκελε ζ’ απηνύο 

πεηζαξρηθή παξάβαζε. 
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Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ ηελ πεηζαξρηθή 

ρξεκαηηθή πνηλή ηωλ δέθα ρηιηάδωλ (10.000,00) επξώ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

β΄ εγθαινπκέλνπ.   

Δπηβάιιεη ζηνλ Α. ΜΠΔΟ ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο α) ηεο απαγόξεπζεο 

εηζόδνπ ζηνπο αγωληζηηθνύο ρώξνπο γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη β) ηε 

ρξεκαηηθή πνηλή ηωλ δεθαπέληε πέληε ρηιηάδωλ (15.000,00) επξώ.  

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο 

ζηηο 19 Μαΐνπ 2011. 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       


