
 

 

  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

Απόσπασμα 

 

 

Αρ. Απόφ. 53/3-2-2017       

   

   ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 

    2) N. ZAMANH (Δ/ντη Ποδ/ρου)   

         

Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σ’ αυτούς 

πειθαρχικές παραβάσεις εκ των οποίων η πρώτη υπάγεται κατ’ ορθότερο 

νομικό χαρακτηρισμό στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 

του ΠΚ της ΕΠΟ.  

         Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ α) τη χρηματική ποινή των τριών 

(3.000,00) ευρώ για την πρώτη πράξη (συμπεριφορά Β΄ εγκαλουμένου) καθ’ 

υποτροπή τελεσθείσα δεδομένου ότι, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 285/28-12-

2016 τελεσίδικης απόφασης του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου,  η ΠΑΕ 

έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για όμοια πράξη (άρθρα 1,5 επ. 14 παρ. 1, 2 

και 3, 11 παρ. 1, 2, 3 και 4 σε συνδυασμό με 10 παρ. 1 περ. δ΄, 15 παρ. 7 

περ. γ΄του ΠΚ ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των δύο χλιάδων (2.000,00) 

ευρώ για τη δεύτερη πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένου 

ότι, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 172/16-9-2016, 187/29-9-2016, 209/20-10-2016, 

241/22-11-2016, 250/2-12-2016, 272/15-12-2016, 14/13-1-2017 και 41/26-

1-2017 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου,  η 

ΠΑΕ έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για όμοιες πράξεις (άρθρα 1,5 επ. 14 

παρ. 1, 2 και 3, 15 παρ. 2 περ. α΄, δ΄ και ε΄, 7 περ. γ΄ του ΠΚ της ΕΠΟ).  
Επιβάλλει στον Ν. ΖΑΜΑΝΗ  την πειθαρχική ποινή της 

απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα 

είκοσι (20) ημερών και χρηματική ποινή, ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) 

ευρώ για την πρώτη πράξη καθ’ υποτροπή τελεσθείσα, δεδομένου ότι, 

δυνάμει της υπ’ αριθμ. 285/28-12-2016 τελεσίδικης απόφασης του παρόντος 

Πειθαρχικού Οργάνου,  ο εγκαλούμενος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν 

για όμοια πράξη (10 παρ. 1 περ. δ΄, 11 παρ. 1,2,4 και 15 παρ. 7 περ. γ΄ του 

ΠΚ της ΕΠΟ). 



         Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή για την ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 

τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ.   

 
       (αγώνας της 28-1-2017 με την ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)     

 

Η Αθλητικός Δικαστής                Η Γραμματέας 

 

 

          Ελένη Σφήκα                                     Μαρία Περιστέρη 

            Πρωτοδίκης 

 

 
Κοινοποίηση: 

- SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

- ΕΠΟ 


