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Απόσπασμα 

 

Αρ. Απόφ. 64/4-3-2016    
              

  ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

   

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σ΄ 

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ α) τη χρηματική ποινή των 

οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ για την 1η πράξη, την οποία 

τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένου ότι, δυνάμει των ήδη 

τελεσίδικων υπ’ αριθμ. 272/18-9-2015, 281/25-9-2015, 292/2-10-

2015, 300/9-10-2015, 321/30-10-2015, 362/4-12-2015, 378/18-12-

2015 και 390/28-12-2015 αποφάσεων του παρόντος 

Πειθαρχικού Οργάνου, η ΠΑΕ έχει καταδικασθεί στο παρελθόν 

για όμοιες πράξεις (14 παρ. 1, 2 και 3, 15 παρ. 2 περ. δ΄ και ε΄, 7 

στοιχ. γ΄ του ΠΚ της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των τριών 

χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (14 παρ. 1, 2, 3, 15 

παρ. 1 του ΠΚ της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των τριών 

χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (14 παρ. 1, 2, 3, 15 

παρ. 1 του ΠΚ της ΕΠΟ), δ) τη χρηματική ποινή των δεκαπέντε 

χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για την 4η πράξη, την οποία τέλεσε 

καθ’ υποτροπήν, δεδομένου ότι, δυνάμει των ήδη τελεσίδικων 

υπ’ αριθμ. 272/18-9-2015, 281/25-9-2015 και 382/18-12-2015 

αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου, η ΠΑΕ έχει 

καταδικασθεί στο παρελθόν για όμοιες πράξεις (14 παρ. 1, 2 

και 3, 15 παρ. 5  περ. β΄ και ε΄, 7 στοιχ. γ΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ), της 

υποτροπής λαμβανομένης εν προκειμένω υπ’ όψιν ως 

επιβαρυντικής περιστάσεως, κατ’  εφαρμογήν της αρχής της 

αναλογικότητας, δεδομένων των αποδεικνυόμενων συνθηκών 

τελέσεως της παρούσας πειθαρχικής πράξεως, και ε) τη 

χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 5η 

πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένου ότι 

δυνάμει των ήδη τελεσίδικων υπ’ αριθμ. 272/18-9-2015, 281/25-



9-2015, 292/2-10-2015, 300/9-10-2015, 321/30-10-2015 και 

378/18-12-2015 αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού 

Οργάνου η ΠΑΕ, έχει καταδικασθεί στο παρελθόν για όμοιες 

πράξεις (14 παρ. 1, 2 και 3, 15 παρ. 3  περ. Β΄ στοιχ. α΄και  ζ΄, 7 

στοιχ. γ΄  του Π.Κ. της ΕΠΟ).  

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων 

(25.000,00) ευρώ.   

   
        (αγώνας της 14-2-2016 με την ΠΑΕ Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ)     
 
         Ο Αθλητικός Δικαστής                       Η Γραμματέας 

 

 

    Σπυρίδων Καποδίστριας             Αικατερίνη Κούκη 

            Πρωτοδίκης 
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