
 

 

  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
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Απόσπασμα 

 

Αρ. Απόφ. 259/22-11-2022                
 

  ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

      

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε 

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή 

των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για την 1α πράξη την 

οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της 

πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε οκτώ 

προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής 

περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 147/25-8-2022, 156/8-9-2022, 

167/16-9-2022, 185/6-10-2022, 194/14-10-2022, 207/21-10-2022, 

214/27-10-2022 και 226/4-11-2022 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’ του Π.Κ. της 

ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) 

ευρώ για την 1β πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, 

δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για  

όμοιες πράξεις σε τρείς προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες 

της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 185/6-

10-2022, 207/21-10-2022 και 226/4-11-2022 τελεσίδικων 

αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση 

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. β’ 

ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων 

(2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ 

υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της 

ευθύνης για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως 

διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, 

δυνάμει των υπ’ αριθ. 207/21-10-2022 και 214/27-10-2022 

τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου 

(παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 



παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και δ) τη χρηματική ποινή 

των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για την 3η 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).  

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δεκαπέντε 

χιλιάδων (15.000,00) ευρώ.  

 

 
        (αγώνας της 13-11-2022 με την ΠΑΕ ΑΕΚ)              
                                               
    Ο Αθλητικός Δικαστής                Ο Γραμματέας 

 

 

    Αναστάσιος Δάτσκος            Στυλιανός Βασιλειάδης 

            Πρωτοδίκης 

 
Κοινοποίηση: 

- SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑ 

- ΕΠΟ  
 


