
Αριθμός Απόθαζης 117/2013 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

   

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

ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε, 

Γηθεγόξν Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 4 Απξηιίνπ 2013 θαη 

ώξα 13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ : α) ζηελ ππ’ αξηζ. πξση. 

145/2-4-2013 θιήζε πξνο απνινγία ηνπ Πξόεδξνπ ηεο επηηξνπήο απηήο 

θαηά ηεο ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ., 5, 14 θαη 

15 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ θαη β) ηεο ππ’ αξηζ. 11699/3-4-2013 Πεηζαξρηθήο 

Γίσμεο ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο. θαηά ηεο ίδηαο σο άλσ 

ΠΑΔ γηα πξάμεηο  πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηηκσξνύληαη πεηζαξρηθώο από ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5, 14 παξ. 1 θαη 2 θαη 26 παξ. 1,2,3, θαη 4  ηνπ Π.Κ. 

ηεο Δ.Π.Ο. 

Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο 

Θεόδσξν Γηαλλίθν. 

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. 
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Πεξαηηέξσ, 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 είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα εθ κέξνπο ηνπ 

δηαηηεηή, ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) επξώ. 

Η ελ ιόγσ δηάηαμε ζην βαζκό πνπ 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, παξαβηάδεη επζέσο ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθόηεηαο, ε νπνία σο γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ 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, πνπ είλαη βαξύηαηε θαη εμνλησηηθή γηα ηελ πεηζαξρηθώο ειεγρόκελε 

ΠΑΔ, λα επηβάιεη κία άιιε κηθξόηεξε ρξεκαηηθή πνηλή, ε νπνία, θαηά ηελ  
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θξίζε ηεο, είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή θαη αλάινγε κε ηελ απαμία ηεο 

πεηζαξρηθήο παξαβάζεσο. 

ηελ ππό θξίζε ππόζεζε από ην Φ.Α., ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή 

ηνπ αγώλα, ηελ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο 

δηθνγξαθίαο θαη ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην 

απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 31-3-2013 θαη ώξα 19:30, ζηα πιαίζην ηεο 27
εο 

 

αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε 

ζην γήπεδν Γ. ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ ζηνλ Πεηξαηά, ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο 

κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ - ΠΑΔ ΠΑΟΚ , κε γεπεδνύρν 

ηελ νκάδα ηεο πξώηεο από ηηο δύν δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ. Πξν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ελ ιόγσ αγώλα ζπλέβεζαλ ηα εμήο πεηζαξρηθώο αμηόινγα 

πεξηζηαηηθά : 1) έλα (1) ιεπηό πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θίιαζινο  

εγθαινπκέλεο ΠΑΔ έξημε έλαλ (1) ππξζό εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη 

2) δύν (2) ιεπηά πξηλ από ηελ έλαξμε θαη 55
ν
 ιεπηό ηνπ ηδίνπ αγώλα 

θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο αλαςαλ ζπλνιηθά είθνζη έμη (26) ππξζνύο.   

Πεξαηηέξσ ζύκθσλα κε ηελ πην πάλσ αλαθεξόκελε Πεηζαξρηθή 

Γίσμε ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο. ηξεηο (3) θίιαζινη ηεο 

εγθαινύκελεο ΠΑΔ «νη νπνίνη παξαθνινπζνύζαλ ηνλ αγώλα από ηνλ ρώξν 

ηεο εμέδξαο πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά από ηα δεκνζηνγξαθηθά ζεσξεία, κε 

αθνξκή ηελ θαηαγξαθή ζε βίληεν θάπνηνπ πεξηζηαηηθνύ ζηηο θεξθίδεο ηνπ 

γεπέδνπ από ηνλ δεκνζηνγξάθν Νίθν Γηαλλόπνπιν, ζπληάθηε ζηελ 

ηζηνζειίδα www.cotra.gr, εηζήιζαλ, ζηελ αλάπαπια ηνπ εκηρξόλνπ, ζην 

ρώξν ησλ δεκνζηνγξαθηθώλ ζεσξείσλ θαη επεηέζεζαλ ζηνλ ελ ιόγσ 

δεκνζηνγξάθν πξνθαιέζαληεο θαη θαηαζηξνθέο ζηνλ δεκνζηνγξαθηθό  

http://www.cotra.gr/
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εμνπιηζκό ηνπ. Έλαο εμ απηώλ, κάιηζηα, ηνπ δάγθσζε ην αθηί. Ο αλσηέξσ 

δεκνζηνγξάθνο, όπσο γξάθηεθε ζηελ ηζηνζειίδα πνπ εξγάδεηαη 

“κεηαθέξζεθε ζπλνδεία ηνπ δηεπζπληή επηθνηλσλίαο ηεο ΠΑΔ 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ Κώζηα Καξαπαπά ζην ηαηξείν ηνπ γεπέδνπ, όπνπ ηνπ 

παξαζρέζεθαλ νη πξώηεο βνήζεηεο θαη, αθνινύζσο, επέζηξεςε ζηε ζέζε ηνπ 

ρσξίο πεξαηηέξσ ζπλέπεηεο γηα ηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηόηεηα”…». Ωο πξνο 

ην πεξηζηαηηθό απηό ε επηηξνπή δηαηεξεί ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ην αλ θαη 

θαηά πόζν έιαβε ρώξα έηζη όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ππό θξίζε Πεηζαξρηθή 

Γίσμε. Οη ακθηβνιίεο απηέο πξνθύπηνπλ θαη εληζρύνληαη από ηα εμήο 

ζηνηρεία : 1) Σόζν ε έθζεζε ηνπ Παξαηεξεηή ηνπ αγώλα, όζν θαη νη 

παξαηεξήζεηο ηνπ πληνληζηή Δγθαηάζηαζεο, πνιιώ δε κάιινλ ε έθζεζε 

ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο νπδέλ αλαθέξνπλ γηα ην ππό απνδεηθηηθή 

δηεξεύλεζε πεξηζηαηηθό. Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ θνηλή πείξα θαη ηε 

ινγηθή, αλ είρε εθηπιηρζεί έλα πεξηζηαηηθό έηζη όπσο απηό πεξηγξάθεηαη πην 

πάλσ, ηόηε είηε εμ επαγγέικαηνο, είηε θαηόπηλ θαηαγγειίαο από ηνλ 

παζόληα, ζα έπξεπε λα είρε ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ησλ αζηπλνκηθώλ 

δπλάκεσλ, νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε ζα έπξεπε λα είραλ επηιεθζεί ηνπ 

επεηζνδίνπ απηνύ.  2) Πξάγκαηη ην πην πάλσ πεξηζηαηηθό πεξηγξάθεηαη ζε 

θάπνηα δεκνζηεύκαηα εθεκεξίδσλ, ηα νπνία άιισζηε απνηέιεζαλ θαη ην 

έλαπζκα γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνθεηκέλεο Πεηζαξρηθήο Γηώμεσο (βι. 

επηζπλαπηόκελα  σο «αλαγλσζηέα»  ζην πεηζαξρηθό θαηεγνξεηήξην). Όκσο 

νη πεξηγξαθέο ησλ  δεκνζηεπκάησλ απηώλ όρη κόλνλ δελ ζπκθσλνύλ κεηαμύ 

ηνπο, όπσο ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη, δνζέληνο όηη εμηζηνξνύλ  ην ίδην 

ζπκβάλ, αιιά αληηζέησο απνθιίλνπλ νπζησδώο κεηαμύ ηνπο   
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δηαιακβάλνληαο, κάιηζηα, θξαπγαιέεο αζάθεηεο θαη αληηθάζεηο. 

πγθεθξηκέλα : Σν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο “MetroSport” αλαθέξεη όηη 

θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο «…ηελ “έπεζαλ” ζηνλ ξεπόξηεξ, βγάδνληάο ηνπ 

ηελ κπινύδα [πνπ θαηά ην δεκνζίεπκα θέξεηαη λα ήηαλ πξάζηλνπ 

ρξώκαηνο]  ελώ έλαο εμ απηώλ ηνλ δάγθσζε ζην απηί…». ύκθσλα ινηπόλ 

κε ην δεκνζίεπκα απηό, ν ιόγνο ηεο επίζεζεο θαη ηεο άζθεζεο ζσκαηηθήο 

βίαο ζηνλ ξεπόξηεξ θέξεηαη όηη ήηαλ ην ρξώκα ηεο κπινύδαο πνπ θνξνύζε ν 

δεκνζηνγξάθνο. Καηά ην δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο  “Goal” «Οκάδα 

νπαδώλ ηνπ Οιπκπηαθνύ θηλήζεθε κε απεηιεηηθέο δηαζέζεηο πξνο ηα 

δεκνζηνγξαθηθά ζεσξεία θαη είρε ιεθηηθό δηαπιεθηηζκό κε απηνύο πνπ 

θάζνληαλ ζηελ πξώηε ζεηξά ησλ εδξάλσλ. ύκθσλα κε ηνπο απηόπηεο 

κάξηπξεο, έλαο εθ ησλ αλζξώπσλ πνπ βξίζθνληαλ ζην ζεκείν (πηζαλόηαηα 

νπαδόο ηνπ ΠΑΟΚ) είπε “είκαη ΠΑΟΚ θαη ην θσλάδσ” κε ζπλέπεηα λα 

θηλεζνύλ πξνο ην κέξνο ηνπ νη νπαδνί…». Από ην δεκνζίεπκα ινηπόλ απηό 

δελ πξνθύπηεη θαλ ε επίζεζε θαη ε άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο ζε 

δεκνζηνγξάθν, αιιά κόλνλ θάπνηα θίλεζε νπαδώλ ηεο εγθαινπκέλεο «κε 

απεηιεηηθέο δηαζέζεηο» θαη έλαο «ιεθηηθόο δηαπιεθηηζκόο» κεηαμύ απηώλ 

θαη θάπνηνπ άιινπ παξεπξηζθόκελνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν πνπ θέξεηαη 

λα ήηαλ νπαδόο ηεο  νκάδαο ηνπ ΠΑΟΚ θαη όρη δεκνζηνγξάθνο.  ηελ 

εθεκεξίδα “Sportday” ην ίδην βηνηηθό ζπκβάλ πεξηγξάθεηαη θαηά ηνλ εμήο 

νπζησδώο δηαθνξεηηθό ηξόπν : «…ζηελ αλάπαπια ηνπ εκηρξόλνπ ζηηο 

εμέδξεο θάησ από ηα δεκνζηνγξαθηθά νπαδνί ηνπ Οιπκπηαθνύ επηηέζεθαλ 

ζε δύν άηνκα πνπ ζεώξεζαλ όηη είλαη νπαδνί ηνπ ΠΑΟΚ. Δθείλε ηε ζηηγκή 

ν ζπλάδειθνο Νίθνο Γηαλλόπνπινο ηξάβεμε ζε βίληεν ην πεξηζηαηηθό.  
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Κάπνηνη νπαδνί κπήθαλ ζηα δεκνζηνγξαθηθά θαη όπσο ηζρπξίδεηαη ηνπ 

επηηέζεθαλ θαη ην πξνπειάθηζαλ. Έλαο εμ απηώλ κάιηζηα, όπσο θαηήγγεηιε 

ν ίδηνο ηνπ δάγθσζε ην απηί!..». Παξεκθεξή κε ηελ πην πάλσ πεξηγξαθή ηνπ 

απηνύ πεξηζηαηηθνύ δηαιακβάλνπλ θαη ηα δεκνζηεύκαηα ησλ εθεκεξίδσλ 

“πνξ ηνπ Βνξξά”, “Διεπζεξνηππία”, “ΦΩ”  θαη “Live Sport”. 3) Οη 

παξαπάλσ επηζεκαλζείζεο νπζηώδεηο δηαθνξέο είλαη,  θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δπηηξνπήο, αδηθαηνιόγεηεο, δηόηη ηα πεηζαξρηθώο ειεγρόκελα ζπκβάληα  

θέξνληαη όηη εθηπιίρζεθαλ ζε ρώξν όπνπ θαηά ηεθκήξην ππάξρνπλ 

δεκνζηνγξάθνη (δεκνζηνγξαθηθά ζεσξεία), νη νπνίνη ζα έπξεπε λα είραλ 

άκεζε θαη πξσηνγελή αληίιεςε ηνπ επεηζνδίνπ θαη έηζη λα ην έρνπλ 

πεξηγξάςεη ζηα ξεπνξηάδ ηνπο κε κία ζηνηρεηώδε νκνηνκνξθία. Δμάιινπ, 

όζα εθ ησλ παξαπάλσ δεκνζηεπκάησλ αλαθέξνπλ ην  «δάγθσκα ηνπ 

απηηνύ» ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, παξαπέκπνπλ ζε «ηζρπξηζκό» θαη 

«θαηαγγειία» ηνπ ηειεπηαίνπ, θάηη πνπ δελ είλαη ινγηθό, δηόηη αλ πξάγκαηη 

είρε ζπκβεί θάηη ηέηνην, ηόηε ζα έπξεπε λα είρε γίλεη άκεζα αληηιεπηό θαη 

νξαηό από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 4) Σέινο ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν θεξόκελνο σο παζώλ δεκνζηνγξάθνο δελ ππέβαιε 

ζηνηρεηνζεηεκέλε θαη επώλπκε θαηαγγειία πξνο ηνλ Πνδνζθαηξηθό 

Δηζαγγειέα ή έζησ πξνο ηελ παξνύζα Δπηηξνπή, πνιιώ δε κάιινλ, απηόο 

σο  θέξσλ ην ζρεηηθό βάξνο απνδείμεσο, δελ επηρείξεζε λα ππνζηεξίμεη θαη 

λα εληζρύζεη  ηα δηαιακβαλόκελα ζηα παξαπάλσ δεκνζηεύκαηα κε αιιά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία (π.ρ. καξηπξηθέο θαηαζέζεηο, θσηνγξαθίεο – πξβι. 

ππόζεζε επί ηεο νπνίαο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 238/2012 απόθαζε ηεο  
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παξνύζαο Δπηηξνπήο, δπλάκεη ηεο νπνίαο επηβιήζεθε ζηελ ΠΑΔ ΑΡΗ 

πεηζαξρηθή πνηλή γηα δεκηνπξγία κεκνλσκέλσλ επεηζνδίσλ από νπαδνύο ηεο 

ελ ιόγσ ΠΑΔ θαηά δεκνζηνγξάθσλ ζηηο θεξθίδεο ηνπ γεπέδνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην ρώξν ησλ δεκνζηνγξαθηθώλ ζεσξείσλ. ηελ ππόζεζε 

απηήλ είρε ππνβιεζεί έγγξαθε θαηαγγειία από ηνλ ΠΑΣ, ε νπνία είρε 

ππνζηεξηρζεί θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία κε εμέηαζε κάξηπξνο θαη 

πξνζθνκηδή θσηνγξαθηώλ). 

Καηόπηλ ηνύησλ ε Δπηηξνπή θξίλεη όηη ε εγθαινπκέλε ΠΑΔ πξέπεη λα 

απαιιαρζεί ηεο πεηζαξρηθήο θαηεγνξίαο πνπ ηεο απνδόζεθε δπλάκεη ηεο  

ππ’ αξηζ. πξση. 11699/3-4-2013 Πεηζαξρηθήο Γίσμεο ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ 

Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο. Καηά ηα ινηπά πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ε 

εγθαινύκελε  ηέιεζε ηηο ινηπέο απνδηδόκελεο ζ’ απηήλ  πεηζαξρηθέο 

παξαβάζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ πεηζαξρηθή δίσμε πνπ αζθήζεθε 

από ηνλ Πξόεδξν ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο θαη  λα ηεο επηβιεζνύλ νη εμήο 

πεηζαξρηθέο πνηλέο : α) ρξεκαηηθή πνηλή πεληαθνζίσλ (500,00) επξώ γηα ηελ 

1
ε
 πξάμε θαη β) ρξεκαηηθή πνηλή ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ γηα ηε 2

ε
. 

Καηόπηλ απηνύ πξέπεη λα θαζνξηζηεί  ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή 

πνηλή ηξηώλ  ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ (3.200,00) επξώ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.   

Απαιιάζζεη ηελ εγθαινπκέλε από ηελ πεηζαξρηθή παξάβαζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ππ’ αξηζ.  πξση. 11699/3-4-2013 Πεηζαξρηθή Γίσμε ηνπ 

Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο. 



8η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 117/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο ινηπέο απνδηδόκελεο ζ΄ απηήλ 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ α) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή 

πνηλή ησλ πεληαθνζίσλ (500,00) επξώ γηα ηελ 1
ε
 πξάμε θαη β) ηελ 

πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) ηελ  2
ε
 πξάμε.  

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή ηξηώλ  ρηιηάδσλ 

δηαθνζίσλ (3.200,00) επξώ.  

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 4 Απξηιίνπ 2013. 

  

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

 


