
 

 

  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑ 

 

Απόσπασμα 

 

Αρ. Απόφ. 188/10-12-2020                 
 

  ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

     2) Β. ΤΟΡΟΣΙΔΗ (Τεχν. Διευθυντή) 

     3) Ε. ΜΠΑΛΟΚΑ (Υπ. Διοργάνωσης αγώνα)

  

 

Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε 

αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή 

των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 1η πράξη 

(συμπεριφορά του β’ εγκαλουμένου),  β) τη χρηματική ποινή 

των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 2η πράξη 

(συμπεριφορά του γ’ εγκαλουμένου) και γ) τη χρηματική ποινή 

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

(παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ., 10 παρ. 1 περ. δ’ Ι, σε 

συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 3, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’ 

του Π.Κ. της ΕΠΟ). 

Καθορίζει ως προς την α΄ εγκαλουμένη συνολική 

χρηματική ποινή, ποσού δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.  

Επιβάλλει στον Β. ΤΟΡΟΣΙΔΗ για τη πράξη, για την οποία 

κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος τις ακόλουθες πειθαρχικές 

ποινές, ήτοι : α) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων 

(5.000,00) ευρώ και β) την ποινή της απαγόρευσης της εισόδου 

του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δεκαπέντε 

(15) ημέρες (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’ Ι σε 

συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Π.Κ. της ΕΠΟ.). 

Επιβάλλει στον Ε. ΜΠΑΛΟΚΑ για τη πράξη, για την οποία 

κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος τις ακόλουθες πειθαρχικές 

ποινές, ήτοι : α) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων 

(5.000,00) ευρώ και β) την ποινή της απαγόρευσης της εισόδου 

του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δεκαπέντε 



(15) ημέρες (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’ Ι σε 

συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Π.Κ. της ΕΠΟ.). 

   
        (αγώνας της 05-12-2020 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)         
                                                   

                                                   
    Η Αθλητική Δικαστής                    Ο Γραμματέας 

 

 

        Μαρία Τσαγκιά          Στυλιανός Βασιλειάδης 

  Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

 

Κοινοποίηση: 

- SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑ 

- ΕΠΟ  


