
Αριθμός Απόθαζης 135/2013 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

 

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο 

ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε θαη Άγγειν Καηζίκπα - Δηζεγεηή, Γηθεγόξν 

Αζελώλ, σο κέιε θαη από ην γξακκαηέα ηπιηαλό Βαζηιεηάδε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 25 Απξηιίνπ 2013 θαη ώξα 

13:00 ύζηεξα από αλαβνιή (18-4-2013) γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζηελ ππ’ αξηζ. πξσηνθ. 161/16-4-2013 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ 

ΟΦΗ θαη ηνπ Τπεύζπλνπ Πνδ/θνπ Σκήκαηνο απηήο Ν. ΣΑΜΠΟΤΡΑΚΗ, γηα 

παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 , 5 επ., 11, 14  θαη 15 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

Οη εγθαινύκελνη δελ παξαζηάζεθαλ, εθπξνζσπήζεθαλ όκσο δηά ηνπ από 

25-4-2013 ππνκλήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπο 

Νηθόιαν αξάληε. 

 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 εδ. α΄ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, ην άλακκα 

ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ, θξνηίδσλ, βεγγαιηθώλ, ππξνηερλεκάησλ θαη 

νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη εύθιεθηνπ πιηθνύ ζηηο θεξθίδεο πξηλ ηελ έλαξμε, θαηά 

ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα, αλ δελ επαθνινύζεζε ξίςε απηώλ, 

επηθέξεη ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ύςνπο δύν ρηιηάδσλ (2.000) επξώ έσο 

ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ. 

Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 3 εδ. α΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ε ξίςε 

πάζεο θύζεσο αληηθεηκέλνπ ζηνλ θπξίσο ρώξν ηνπ γεπέδνπ ή από κηα θεξθίδα 

ζε άιιε, ηδηαίηεξα ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ, θξνηίδσλ, βεγγαιηθώλ, 

ππξνηερλεκάησλ θαη νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη εύθιεθηνπ πιηθνύ, επηθέξεη εάλ δελ  
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είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή, 

ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) επξώ. 

Δλώ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 4 πεξ. α΄ ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. ε 

είζνδνο νπαδώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ηνπ γεπέδνπ, πξηλ ηελ έλαξμε, θαηά ηελ  

δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα, επηθέξεη ηηο αθόινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο : 

α) Υξεκαηηθή πνηλή είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000) έσο ελελήληα πέληε 

ρηιηάδσλ επξώ (95.000), εθόζνλ ε είζνδνο ησλ νπαδώλ δελ ζπλδέεηαη κε 

βηαηνπξαγίεο θαηά πξνζώπσλ ή θζνξέο ηδηνθηεζίαο. 

Οη ελ ιόγσ δηαηάμεηο παξαβηάδνπλ επζέσο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο  

δηόηη : ε κελ πξώηε εμ απηώλ (άξζξν 15 παξ. 3 εδ. α΄) δελ ζεζπίδεη  έλα πιαίζην 

πνηλήο, δειαδή έλα ειάρηζην θαη έλα κέγηζην πνζό κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην 

εθάζηνηε δηθαηνδνηηθό όξγαλν ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη, κε βάζε ηηο 

πεξηζηάζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ πξνζήθνπζα ρξεκαηηθή 

πνηλή, αιιά πξνβιέπεη, αλεμαξηήησο ηεο βαξύηεηαο ηεο πεηζαξρηθήο 

παξαβάζεσο, ηελ επηβνιή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνύ σο ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη 

κάιηζηα αξθεηά πςεινύ γηα ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε δε 

δεύηεξε εμ απηώλ (άξζξν 15 παξ. 4 πεξ. α΄) ζεζπίδεη έλα πιαίζην ρξεκαηηθώλ 

πνηλώλ  ηδηαίηεξα κεγάισλ θαη επαρζώλ, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ηξερνπζώλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηεο βαξύηεηαο ηεο πεηζαξρηθώο ειεγθηέαο 

πξάμεσο (είζνδνο θηιάζισλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ρσξίο βηαηνπξαγίεο θαηά 

πξνζώπσλ ή πξαγκάησλ). εκεησηένλ όηη ε παξαπάλσ γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ 

(αλαινγηθόηεηα) αλαγλσξίδεηαη παγίσο από ηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ, σο 

απνξξένπζα από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 παξ. 1 θαη 25 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο, αιιά θαη ησλ άξζξσλ 6 παξ. 1, 8 παξ. 2, 9 παξ. 2 θαη 10 παξ. 2 

ηεο ΔΓΑ θαη δηέπεη όιε ηε δεκόζηα δξάζε, δεζκεύνπζα, κεηαμύ άιισλ, θαη 

ηνλ εθάζηνηε εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ, άξα θαη ηελ παξνύζα πεηζαξρηθή 

επηηξνπή. Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ε επηηξνπή απηή έρεη ηελ εμνπζία, 

κε βάζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, αληί ηεο  παξαπάλσ αλαθεξόκελεο 

αλειαζηηθήο ρξεκαηηθήο πνηλήο ζηελ πξώηε πεξίπησζε θαη ηνπ επίζεο  
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παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ πιαηζίνπ ρξεκαηηθώλ πνηλώλ, πνπ είλαη βαξύηαηεο 

θαη εμνλησηηθέο γηα ηελ πεηζαξρηθώο ειεγρόκελε ΠΑΔ, λα επηβάιεη θάπνηεο  

άιιεο κηθξόηεξεο ρξεκαηηθέο πνηλέο, νη νπνίεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο, είλαη εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθέο θαη αλάινγεο κε ηελ απαμία ησλ αληίζηνηρσλ πεηζαξρηθώλ  

παξαβάζεσλ. 

Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 11 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ νξίδνληαη ηα 

εμήο : «1) Κάζε νκάδα είλαη ππεύζπλε γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο όισλ 

όζσλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα εηζέξρνληαη ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. 2) Ο αμησκαηνύρνο νκάδαο 

κε δηθαίσκα λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν πνπ δηαπξάηηεη ηα 

αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο β, γ, δ, ε, ζη, δ, ε, ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα επξώ 

(2.500) έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο επξώ (15.000) θαη απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο 

αγσληζηηθνύο ρώξνπο από δύν (2) έσο έμη (6) κήλεο.  3) Η ΠΑΔ, κε ηελ νπνία 

ζπλδέεηαη ν αμησκαηνύρνο, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από δύν ρηιηάδεο 

πεληαθόζηα επξώ (2.500) έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο επξώ (15.000).». ύκθσλα δε 

κε ηνλ νξηζκό πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ  «αμησκαηνύρνο» 

είλαη «κε εμαίξεζε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο, νπνηνζδήπνηε εθηειεί κηα 

δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ην πνδόζθαηξν ζε κία ΠΑΔ ή ζσκαηείν, 

αλεμαξηήησο ηεο ηδηόηεηόο ηνπ, ηνπ είδνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο 

(δηνηθεηηθή, αζιεηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε) θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο 

δξαζηεξηόηεηνο απηήο, ηδηαηηέξσο δε, σο αμησκαηνύρνη λννύληαη νη κάλαηδεξ, 

πξνπνλεηέο θαη ην ηαηξηθό πξνζσπηθό.»  

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 :  ζηηο 14-4-2013 θαη ώξα 

19:00, ζηα πιαίζην ηεο 29εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER 

LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην γήπεδν «Θ. ΒΑΡΓΙΝΟΓΙΑΝΝΗ», ζην 

ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ  
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ΟΦΗ  - ΠΑΔ ΑΣΡΟΜΗΣΟ ΑΘΗΝΩΝ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο 

από ηηο δύν δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ. Πξν, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηνπ 

ελ ιόγσ αγώλα ζπλέβεζαλ  ηα εμήο πεηζαξρηθώο αμηόινγα πεξηζηαηηθά : 1) 

δεθαπέληε ιεπηά (-15΄) θαη έλα (1΄) ιεπηό πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα, ζηα 3
ν
 , 

60
ν
 θαη 90+10

ν
 ιεπηά ηνπ αγώλα, θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο έξημαλ ζπλνιηθά 

είθνζη (20) θξνηίδεο (ηύπνπ γνπξνύλαο) θαη έλαλ (1) ππξζό εληόο ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ζηε θπζνύλα, 2) έλα  (-1΄) ιεπηό πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

αγώλα, ζηα 31
ν
 θαη 86

ν
 ιεπηά, θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο άλαςαλ ζπλνιηθά 

είθνζη δύν (22) ππξζνύο θαη ηέζζεξα (4) θαπλνγόλα, 3) κε ηε ιήμε ηνπ Α΄ 

εκηρξόλνπ ηνπ αγώλα, ν ππεύζπλνο πνδ/θνπ ηκήκαηνο, Ν. Σζακπνπξάθεο 

θηλήζεθε κε απεηιεηηθέο δηαζέζεηο πξνο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο 

θηινμελνύκελεο νκάδαο κε απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ από ηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν. ην 90΄+ ηνπ αγώλα από άγλσζην ζεκείν ηνπ γεπέδνπ 

επέζηξεςε ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ν αλσηέξσ εγθαινύκελνο θαη ζέινληαο λα 

πιεζηάζεη ηνλ πάγθν ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο απώζεζε ηνλ 4ν δηαηηεηή κε 

απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα θαη ηελ εθ λένπ απνκάθξπλζή 

ηνπ από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη 4) ζην 89
ν
 ιεπηό ηνπ αγώλα εηζήιζαλ εληόο 

ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ πέληε (5) θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο.  

Απνδείρζεθε επίζεο όηη ζηελ αλάπαπια ηνπ εκηρξόλνπ ε θηινμελνύκελε 

νκάδα παξέκεηλε εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ πιεζίνλ ηνπ πάγθνπ ηεο, 

θαηόπηλ ζρεηηθήο απνθάζεώο ησλ ππεπζύλσλ ηεο.  Οη ππεύζπλνη ηεο 

θηινμελνύκελεο νκάδαο θαηέιεμαλ ζηελ απόθαζε απηή γηα ιόγνπο πνπ δελ 

πξνέθπςαλ θαηά ηελ πξνθεηκέλε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. ε θάζε πάλησο 

πεξίπησζε, δελ πξνέθπςε όηη νη ππεύζπλνη ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο 

σζήζεθαλ ή νδεγήζεθαλ ζηελ απόθαζε απηή από ζπγθεθξηκέλεο πεηζαξρηθώο 

ελδηαθέξνπζεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ, ζπλδεόκελνπ 

κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηελ γεπεδνύρν θαη ήδε πξώηε εγθαινπκέλε ΠΑΔ. 

Δπνκέλσο ε ΠΑΔ απηή πξέπεη λα απαιιαρζεί γηα ηελ 4
ε
 θαηά ζεηξά πξάμε  ηνπ 

ππό θξίζε πεηζαξρηθνύ θαηεγνξεηεξίνπ.  
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  Καηά ηα ινηπά πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο 

απνδηδόκελεο ζ΄ απηνύο  πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαη πξέπεη λα ηνπο 

επηβιεζνύλ νη αθόινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο κε ηελ εμήο όκσο δηεπθξίληζε σο 

πξνο ηελ νξζή θαη εξκελεπηηθά επηβαιιόκελε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Π.Κ. ηεο ΔΠΟ :  Η παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ (Τπεύζπλνπ 

Πνδ/θνπ Σκήκαηνο)  απνηειεί αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εκπίπηεη ζηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 εδ. β  ́ θαη 3΄ Ι, ήηνη πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ή 

απόπεηξα βηαηνπξαγίαο ζε αληίπαινπο παίθηεο θαη απώζεζε ηνπ 4
νπ

  δηαηηεηή  

θαη επνκέλσο είλαη πεηζαξρηθώο ειεγθηέα ζύκθσλα κε ηηο πξνπαξαηεζείζεο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ πην πάλσ θώδηθα, επηζύξνπζα γηα κελ ηνλ 

αμησκαηνύρν (Τπεύζπλν Πνδ/θνπ Σκήκαηνο)   ρξεκαηηθή πνηλή από δύν 

ρηιηάδεο πεληαθόζηα επξώ (2.500) έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο επξώ (15.000) θαη 

απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο από δύν (2) έσο έμη (6) κήλεο, 

γηα δε ηε ζπλδεόκελε κε ηνλ αμησκαηνύρν ΠΑΔ (α΄ εγθαινύκελε) ρξεκαηηθή 

πνηλή από δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα επξώ (2.500) έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο επξώ 

(15.000). Ωζηόζν ε πξνβιεπόκελε πνηλή ηεο απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνπο 

αγσληζηηθνύο ρώξνπο επί δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο θαη ε ζσξεπηηθώο 

πξνβιεπόκελε σο επηβιεηέα ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ 

επξώ (2.500) έσο δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξώ (15.000), θξίλεηαη ηδηαηηέξσο 

δπζαλάινγε θαη επαρζήο γηα ηε δηαπξαρζείζα  πεηζαξρηθή παξάβαζε θαη ηελ 

όιε ζπκπεξηθνξά ηνπ β΄ εγθαινπκέλνπ, ν νπνίνο έσο θαη ζήκεξα έρεη ιεπθό 

πεηζαξρηθό κεηξών. πλεπώο ζπληξέρεη θαη ελ πξνθεηκέλσ πεξίπησζε 

εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο γεληθήο δηθαηηθήο αξρήο ηεο 

αλαινγηθόηεηαο, ε νπνία δίλεη ζηελ Δπηηξνπή ηελ επρέξεηα ηεο κε ηήξεζεο ηνπ 

ειαρίζηνπ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ παξαπάλσ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο 

απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο, εθόζνλ θξίλεηαη όηη ε 

ηειηθώο επηβαιιόκελε πνηλή, ε νπνία, ζεκεησηένλ, είλαη ηνπ ηδίνπ είδνπο, αιιά 

ζπληνκόηεξεο δηάξθεηαο,  είλαη αλαγθαία, πξνζθνξόηεξε, θαηαιιειόηεξε,  
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επξηζθόκελε ζε αλαινγία κε ηε βαξύηεηα ηνπ αδηθήκαηνο θαη επηηπγράλνπζα 

ηνλ ίδην ζθνπό κε απηόλ πνπ επηδηώθεη ε παξαπάλσ δηάηαμε ηνπ Πεηζαξρηθνύ 

Κώδηθα (βι. Δπηηξνπή Δθέζεσλ ΔΠΟ 55/2011). 

Δπνκέλσο  εγθαινπκέλε ΠΑΔ πξέπεη λα απαιιαγεί γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ηέηαξην ζθέινο ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ.  

Καηά ηα ινηπά πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο 

απνδνζείζεο ζε απηνύο πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαη λα επηβιεζνύλ ζε απηνύο : 

Α) ζηε κελ 1
ε
 εγθαινπκέλε ΠΑΔ ΟΦΗ : α) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

δέθα ρηιηάδσλ (10.000,00) επξώ γηα ηελ 1
ε
 πξάμε, β) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή 

πνηλή ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000,00) επξώ γηα ηελ 2
ε
  πξάμε, γ) ε 

πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000,00) επξώ γηα ηελ 3
ε
  πξάμε 

(ζπκπεξηθνξά β  ́ εγθαινπκέλνπ) θαη δ) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000,00) επξώ γηα ηελ 5
ε
 πξάμε θαη Β) ζηνλ δε 2

ν
 

εγθαινύκελν Ν. ΣΑΜΠΟΤΡΑΚΗ : α) ε πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ έμη 

ρηιηάδσλ (6.000,00) επξώ θαη β) πνηλή απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνπο 

αγσληζηηθνύο ρώξνπο γηα έλα (1) κήλα. 

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ζηελ α΄ εγθαινπκέλε 

δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξώ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξόληεο ηνπο εγθαινπκέλνπο.      

Απαιιάζζεη ηελ α΄ εγθαινπκέλε από ηελ 4ε απνδηδόκελε ζ’ απηήλ 

πεηζαξρηθή παξάβαζε.  

Γέρεηαη όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο ινηπέο απνδηδόκελεο ζ  ́ απηνύο 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΟΦΗ α) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δέθα 

ρηιηάδσλ (10.000,00) επξώ γηα ηελ 1ε πξάμε, β) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή  
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πνηλή ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000,00) επξώ γηα ηελ 2ε πξάμε γ) ηελ 

πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000,00) επξώ γηα ηελ 3ε πξάμε 

(ζπκπεξηθνξά β΄ εγθαινπκέλνπ) θαη δ) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000,00) επξώ γηα ηελ 5ε πξάμε.  

Δπηβάιιεη ζηνλ Ν. ΣΑΜΠΟΤΡΑΚΗ α) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή 

ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000,00) επξώ θαη β) πνηλή απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνπο 

αγσληζηηθνύο ρώξνπο γηα έλα (1) κήλα. 

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ζηελ α΄ εγθαινπκέλε 

δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξώ. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο 

ζηηο  25 Απξηιίνπ 2013. 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       

 


