
 

 

  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 

Απόσπασμα 

 

Αρ. Απόφ. 354/30-11-2015    

              
 

  ΠΡΟΣ Π.Α.Ε. ΑΕΚ  

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρούσα την εγκαλουμένη. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τον κατ’ άρθρο 14 παρ. 4 εδ. α΄ του Π.Κ. της 

Ε.Π.Ο. ισχυρισμό της εγκαλουμένης.    

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλουμένη τέλεσε : 1) καθ’ υποτροπήν την 

αποδιδόμενη σε αυτήν, με την υπ’ αριθμ. 342/25-11-2015 κλήση 

προς απολογία του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού 

Οργάνου Super League Ελλάδα, πειθαρχική παράβαση της 

εισαγωγής στο γήπεδο και αφής πυρσού, δεδομένης της 

καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις 

σε πέντε (5) προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας 

αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των ήδη τελεσιδίκων υπ΄ αριθμ. 

269/18-09-2015, 290/02-10-2015, 299/09-10-2015, 322/30-10-

2015 και 342/13-11-2015 αποφάσεων του παρόντος 

Πειθαρχικού Οργάνου (άρθρα 14 παρ. 2 και 3, 15 παρ. 2 περ. 

δ΄, ε΄ και 7 περ. γ΄ εδ. α΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), 2) καθ’ 

υποτροπήν την κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό 

αποδιδόμενη σε αυτήν, με την υπ’ αριθμ. 342/25-11-2015 κλήση 

προς απολογία του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού 

Οργάνου Super League Ελλάδα, πειθαρχική παράβαση της 

ρίψεως αντικειμένου, το οποίο, κατά την κοινή πείρα, δεν ήταν 

πρόσφορο στη συγκεκριμένη περίπτωση να προκαλέσει 

σωματική βλάβη προσώπου που νομίμως ευρίσκεται στον 

αγωνιστικό χώρο, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής 

της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τέσσερις (4) προγενεστέρως 

διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, 

δυνάμει των ήδη τελεσιδίκων υπ΄ αριθμ. 269/18-09-2015, 

290/02-10-2015, 299/09-10-2015 και 342/13-11-2015 



αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου  (άρθρα 14 

παρ. 2 και 3, 15 παρ. 3 περ. Β΄ στοιχ. α΄, ζ΄ και 7 περ. γ΄ εδ. α΄ 

του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.).  

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Π.Α.Ε. ΑΕΚ α) για την πρώτη πράξη, την 

οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν (παράβαση άρθρων 14 παρ. 2 

και 3, 15 παρ. 2 περ. δ΄, ε΄ και 7 περ. γ΄ εδ. α΄ του Π.Κ. της 

Ε.Π.Ο.), χρηματική ποινή, ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) 

ευρώ, και β) για τη δεύτερη πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ 

υποτροπήν (παράβαση άρθρων 14 παρ. 2 και 3, 15 παρ. 3 

περ. Β΄ στοιχ. α΄, ζ΄ και 7 περ. γ΄ εδ. α΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), 

χρηματική ποινή, ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ. 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ποσού είκοσι επτά 

χιλιάδων (27.000,00) ευρώ.    
 

 (αγώνας της 22ας-11-2015 με την Π.Α.Ε. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ)                   
                                                   

    Ο Αθλητικός Δικαστής                       Ο Γραμματέας 

 

 

 

    Σπυρίδων Καποδίστριας         Στυλιανός Βασιλειάδης 

            Πρωτοδίκης 
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