
 

 

  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

Απόσπασμα 

 

Αρ. Απόφ. 187/3-10-2019                 
 

  ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΑΕΚ 

    2) Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ (αξιωματούχο) 

    3) Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ (αξιωματούχο) 

   

Απαλλάσσει τον 3ο εγκαλούμενο από την αποδιδόμενη σε 

αυτόν πειθαρχική παράβαση. 

Δέχεται ότι οι 1η και 2ος των εγκαλουμένων τέλεσαν τις 

αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των είκοσι  

χιλιάδων (20.000,00) ευρώ για την 1η πράξη, την οποία τέλεσε 

καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής 

της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τρείς προγενεστέρως 

διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, 

δυνάμει των υπ’ αριθ. 156/28-8-2019, 163/6-9-2019 και 171/19-

9-2019 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού 

Οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 

περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α΄, γ΄ και ε΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη 

χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η 

πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. 

α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή 

των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 3η πράξη, την οποία 

τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της 

πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τρείς 

προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής 

περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 156/28-8-2019, 163/6-9-2019 

και 177/27-9-2019 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος 

Πειθαρχικού Οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 

2, 3 και 4 περ. α΄,15 παρ. 3 περ. α’ και στ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και 

δ) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 



5η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. 

α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). 

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, στην α΄ 

εγκαλουμένη ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 

(24.500,00) ευρώ. 

Επιβάλλει στον Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ για την πράξη, για την 

οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, τις ακόλουθες 

πειθαρχικές ποινές, ήτοι : α) ποινή απαγόρευσης εισόδου στο 

γήπεδο για ένα (1) μήνα και β) χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων 

(10.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ., 14 παρ. 

1, 2, 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 12 του Κ.Α.Π. της ΕΠΟ). 

 

    
        (αγώνας της 29-09-2019 με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ)               
                                                   
    Ο Αθλητικός Δικαστής                Ο Γραμματέας 

 

 

    Χριστόφορος Μάρκου            Στυλιανός Βασιλειάδης 

            Πρωτοδίκης 

 
Κοινοποίηση: 

- SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑ 

- ΕΠΟ  
 


