
 

Αριθμός Απόφασης   

144/2016 

 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ελένη Σφήκα, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από 

την ΕΠΟ, ως αναπληρωματικό πειθαρχικό όργανο (κωλυομένου του τακτικού), με το 

υπ’ αρ. πρωτ. 9319/2016 έγγραφο και κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των 

άρθρων 119 και 127Β του Ν. 2725/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 

του Ν. 4326/2015, και τη Γραμματέα, Μαρία Περιστέρη. 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 27 Μαϊου 2016 και ώρα 

9:30, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην από 23-5-2016 πειθαρχική δίωξη 

του Υπεύθυνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων σε βάρος του Rafik 

Djebbour (Ραφίκ Τζεμπούρ), ποδοσφαιριστή της ομάδας ΠΑΕ Α.Ε.Κ., ο οποίος 

κλήθηκε σε απολογία με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 355/25-5-2016 έγγραφο του παρόντος 

οργάνου, για παράβαση των άρθρων 15 § 8 β του Κ.Α.Π. και 10, 34 § 2α του Π.Κ. 

της ΕΠΟ. 

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και κατά την 

εκδίκασή της, ο εγκαλούμενος εμφανίστηκε αυτοπροσώπως και υπέβαλε το από 26-5-

2016 έγγραφο υπόμνημά του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος 

Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League Eλλάδα, με 

αριθμό πρωτοκόλλου 364/27-5-2016. 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 Στις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. υπό τον τίτλο “Ποινές 

ποδοσφαιριστών” ορίζονται τα εξής: “1. Για τη διατήρηση της τάξης και της 

πειθαρχίας στους αγωνιστικούς χώρους και την τήρηση των διατάξεων των 

Κανονισμών, κατά τη διεξαγωγή τόσο των επισήμων όσο και των φιλικών αγώνων, 

επιβάλλονται στους ποδοσφαιριστές (τακτικούς και αναπληρωματικούς) οι 

ακόλουθες ποινές αποκλεισμού από αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου. α) Ποινή 

αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή ογδόντα ευρώ (80), 

αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για έναν από τους παρακάτω 

λόγους: I. Επικίνδυνο παίξιμο, ανάρμοστη διαγωγή σε ποδοσφαιριστές, 

αξιωματούχους αγώνα, αξιωματούχους ομάδας ή θεατές, αφού προηγουμένως  
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παρατηρηθεί από το διαιτητή και έχει γραφτεί στο Φ.Α. αυτή η παρατήρηση. Εφ’ 

όσον δεν έχει αναγραφεί στο Φ.Α. αυτή η παρατήρηση ο ποδοσφαιριστής μένει 

ατιμώρητος. II. Άρνηση υπογραφής Φ.Α. από τον ποδοσφαιριστή που έχει στον 

αγώνα την ιδιότητα του αρχηγού της ομάδας του. III. Όταν ένας ποδοσφαιριστής 

αποβάλλεται από αγώνα λόγω παράβασης της παρ. 5 του άρθρου 8, εκτός εάν το 

παράπτωμα επισύρει βαρύτερη ποινή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. IV. 

Όταν ένας ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από αγώνα επειδή μαρκάρει βίαια από πίσω 

αντίπαλο θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα. β) Ποινή αποκλεισμού 

δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή εκατόν είκοσι ευρώ (120), αν ο 

ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα εξαιτίας υβριστικής συμπεριφοράς -

έργω ή λόγω- ή απόπειρα βιαιοπραγίας σε αντίπαλο παίκτη, συμπαίκτη, θεατή ή 

αξιωματούχο ομάδας. γ) Ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών και 

χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον 

αγώνα για βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά του σε αντίπαλο παίκτη, συμπαίκτη, 

θεατή ή αξιωματούχο ομάδας ή για ανταπόδοση της βάναυσης συμπεριφοράς την 

οποία υπέστη ο ποδοσφαιριστής, έστω και αν βρισκόταν σε άμυνα. δ) Ποινή 

αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή διακοσίων 

πενήντα ευρώ (250) ευρώ, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για έναν 

από τους εξής λόγους: I. Υβριστική συμπεριφορά -έργω ή λόγω- προς τους διαιτητή, 

βοηθούς διαιτητές, παρατηρητή, βοηθό παρατηρητή και γιατρό του αγώνα II. 

Βλασφημία των Θείων. ε) Ποινή αποκλεισμού πέντε (5) αγωνιστικών ημερών και 

χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον 

αγώνα για απώθηση ή απόπειρα βιαιοπραγίας κατά των διαιτητή, βοηθών διαιτητών, 

παρατηρητή, βοηθό παρατηρητή και γιατρού του αγώνα, στη διάρκεια του αγώνα ή 

στο ημίχρονο. στ) Ποινή αποκλεισμού οκτώ (8) αγωνιστικών ημερών και χρηματική 

ποινή τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον 

αγώνα για βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά προς αντίπαλο παίκτη, συμπαίκτη, 

θεατή, προπονητή, φυσικοθεραπευτή, διερμηνέα ή γιατρό ομάδας η οποία είχε 

συνέπεια τον τραυματισμό τους. ζ) Ποινή αποκλεισμού δέκα (10) αγωνιστικών 

ημερών και χρηματική ποινή τετρακοσίων ευρώ (400), αν ο ποδοσφαιριστής 

αποβάλλεται από τον αγώνα για βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά προς τους 

διαιτητή, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητή, βοηθό παρατηρητή ή γιατρό του αγώνα. η) 

Ποινή αποκλεισμού δεκαπέντε (15) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή 

εξακοσίων ευρώ (600), αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα γιατί 

τραυμάτισε ένα από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση (ζ) πρόσωπα, με 

την βίαιη ή βάναυση προς αυτά συμπεριφορά του. θ) Ποδοσφαιριστής που 

αποβάλλεται από αγώνα και το παράπτωμά του δεν υπάγεται σε μια από τις 

παραπάνω περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η τιμωρείται σύμφωνα με την περίπτωση α. 

ι) Αν το παράπτωμα του ποδοσφαιριστή συνιστά δυσφήμιση του ποδοσφαίρου ή έχει 

ως αποτέλεσμα την πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών στα άτομα που 

αναφέρονται στις ως άνω στ) 
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και ζ) περιπτώσεις, οι ποινές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σωρευτικά με τις 

ποινές του άρθρου 26 παρ. 4. 2. α) Οι αναφερόμενες χρηματικές ποινές στις 

περιπτώσεις α έως η επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές Α΄ Εθνικής Κατηγορίας. … 6. 

… ε) Οι ποινές του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και για τα αντίστοιχα 

παραπτώματα των ποδοσφαιριστών που έγιναν μετά τη λήξη του αγώνα, μέσα στα 

αποδυτήρια ή τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του αγωνιστικού χώρου ή απλώς μέσα 

στον περιφραγμένο χώρο ή στο γήπεδο παιδιάς, οπωσδήποτε όμως μέχρις ότου 

συνταχθεί και υπογραφεί το Φ.Α. και μόνον εφ’ όσον η παράβαση γράφτηκε από το 

διαιτητή στην οικεία στήλη των παρατηρήσεων αυτού του Φ.Α., τιμωρείται δε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και η έκτιση της ποινής αρχίζει από 

την επόμενη ημέρα της διάπραξης της παράβασης. Για την περίπτωση αυτή δεν 

απαιτείται αποβολή (επίδειξη κόκκινης κάρτας) του ποδοσφαιριστή. στ) Η χρήση 

οπτικών μέσων (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες), ως αποδεικτικού υλικού, επιτρέπεται, 

αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας από οποιαδήποτε Π.Α.Ε. της ίδιας κατηγορίας, 

αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) διαπίστωση λανθασμένης 

αναγραφής υπαίτιου ποδοσφαιριστή (ταυτότητας προσώπου παραβάτη), β) παράβαση 

η οποία διεπράχθη και δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτητή διότι διέλαθε της προσοχής 

του διαιτητή. Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η κλήση σε απολογία. …7. 

α) Ο χαρακτηρισμός του παραπτώματος ανήκει αποκλειστικά στο όργανο που είναι 

αρμόδιο για την επιβολή της ποινής, ενώ ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να 

περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα στο Φ.Α. πλην των περιπτώσεων των 

παραβάσεων ποδοσφαιριστών οι οποίες επισύρουν ποινή παρατήρησης του 

ποδοσφαιριστή (κίτρινη κάρτα). …”. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα 

προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α΄εως θ΄ του άρθρου 10 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. 

παραπτώματα των ποδοσφαιριστών που έγιναν μετά τη λήξη του αγώνα και 

συγκεκριμένα μέσα στα αποδυτήρια ή τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του αγωνιστικού 

χώρου ή απλώς μέσα στον περιφραγμένο χώρο ή στο γήπεδο παιδιάς, τιμωρούνται με 

τις ποινές που απειλούνται στις ως άνω διατάξεις, χωρίς να απαιτείται αποβολή 

(επίδειξη κόκκινης κάρτας) του ποδοσφαιριστή -αφού κάτι τέτοιο θα ήταν αλυσιτελές 

μετά τη λήξη του αγώνα. Περαιτέρω, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο επιβάλλει την 

ποινή με βάση τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνος, πλην όμως, σε περίπτωση που η 

πειθαρχικώς ελεγκτέα συμπεριφορά διέλαθε της προσοχής του διαιτητή, με συνέπεια 

να μην τιμωρηθεί από αυτόν με επίδειξη κόκκινης κάρτας και να μην καταγραφεί στο 

φύλλο αγώνος, το πειθαρχικό όργανο, καλεί υποχρεωτικά τον υπαίτιο ποδοσφαιριστή 

σε απολογία και επιβάλλει ποινή με βάση το χαρακτηρισμό που το ίδιο αποδίδει στο 

πειθαρχικό παράπτωμα. Ως εκ τούτου, για το παραδεκτό και νόμιμο της επιβολής 

κάποιας από τις ποινές που αναφέρεται στο ως άνω άρθρο, όταν η παράβαση δεν έχει 

καταγραφεί στο φύλλο αγώνος, αρκεί η κλήση του ποδοσφαιριστή σε απολογία και η 

αναφορά του άρθρου στο οποίο αποτυπώνεται το αποδιδόμενο σ’ αυτό παράπτωμα 

χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση, αφού ο χαρακτηρισμός του παραπτώματος ανήκει στο 

αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο. 



4η σελίδα της υπ’ αριθμ. 144/2016 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου 

Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Δυνάμει της από 23-5-2016 πειθαρχικής δίωξης του Υπεύθυνου Ασκήσεως 

Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων σε βάρος του ποδοσφαιριστή της ομάδας ΠΑΕ 

Α.Ε.Κ. Rafik Djebbour (Ραφίκ Τζεμπούρ), ο τελευταίος κλήθηκε σε απολογία νόμιμα 

κι εμπρόθεσμα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 355/25-5-2016 έγγραφο του παρόντος οργάνου 

(βλ. την υπ’ αριθμ. Γ838/26-5-2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του 

Εφετείου Αθηνών Γεωργίου Κόκκαλη) για παράβαση των άρθρων 15 § 8 β του 

Κ.Α.Π. και 10, 34 § 2α του Π.Κ. της ΕΠΟ και συγκεκριμένα επειδή αυτός την 11-5-

2016, μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ - 

Π.Α.Ε. ΑΕΚ στα πλαίσια των play-offs για το πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE 

ΕΛΛΑΔΟΣ και πριν μεταβούν οι παίκτες στα αποδυτήρια, κατά τη διάρκεια 

επεισοδίων μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, γρονθοκόπησε τον Μάρκο 

Βελλίδη, παίκτη της ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, γεγονός που διέλαθε της προσοχής του 

διαιτητή του αγώνα. Η προκείμενη πειθαρχική δίωξη είναι καθ’ όλα παραδεκτή και 

νόμιμη, διότι αφενός ασκήθηκε από τον Υπεύθυνο Ασκήσεως Διώξεως 

Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, καθόσον η πειθαρχικώς ελεγκτέα συμπεριφορά δεν 

καταγράφηκε στο φύλλο αγώνος (άρθρα 35 § 1 σε συνδυασμό με 10 § στοιχ. στ΄ περ. 

β΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ), αφετέρου περιγράφονται πλήρως τα πραγματικά περιστατικά 

που στοιχειοθετούν την αποδιδόμενη στον εγκαλούμενο πειθαρχική παράβαση και 

αναγράφεται το άρθρο του Πειθαρχικού Κώδικα που προβλέπει το παραπάτωμα και 

την απειλούμενη ποινή. Περαιτέρω, ο ως άνω ποδοσφαιριστής κλήθηκε σε απολογία 

με την προαναφερόμενη κλήση και τη συνημμένη σ’ αυτή πειθαρχική δίωξη, χωρίς 

να απαιτείται για το ορισμένο αυτής να γίνεται μνεία της ειδικότερης διάταξης του εν 

λόγω άρθρου που προβλέπει και τιμωρεί την υπό κρίση συμπεριφορά, αφού -

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 § 7 στοιχ. α του ίδιου ως άνω Κώδικα- ο 

χαρακτηρισμός του παραπτώματος ανήκει στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο και εν 

προκειμένω στο παρόν Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο. Συνακόλουθα, 

ο ισχυρισμός του εγκαλούμενου, που περιέχεται στο απολογητικό υπόμνημά του, ότι 

το κατηγορητήριο πάσχει αοριστίας, επειδή δεν προσδιορίζεται επακριβώς το 

πειθαρχικό παράπτωμα που του αποδίδεται και δεν αναφέρεται βάσει ποιας ειδικής 

διάταξης καλείται να απολογηθεί πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος. 

 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από το από 11-5-2016 Φύλλο Αγώνος, την 

ομοιόχρονη έκθεση του παρατηρητή του αγώνα, το επισκοπηθέν οπτικοακουστικό 

υλικό [υλικό φορέα εγγραφής εικόνας και ήχου (DVD)], στον οποίο αποτυπώνεται ο 

επίμαχος ποδοσφαιρικός αγώνας, όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα της δικογραφίας, 

μεταξύ των οποίων και τα προσκομισθέντα από τον πειθαρχικώς εγκαλούμενο, από 

την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα Ευάγγελου Γιαννίση, που εξετάστηκε στο 

ακροατήριο με την επιμέλεια του εγκαλουμένου, καθώς και από την απολογία του 

τελευταίου και την εν γένει διαδικασία στο ακροατήριο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα 

πραγματικά περιστατικά: Στις 11-5-2016 και ώρα 20:30, στο πλαίσιο της 1ης 

αγωνιστικής ημέρας των Play-offs του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 

ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο γήπεδο της Τούμπας στην Θεσσαλονίκη ο ποδοσφαιρικός 
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αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΑΕΚ, με γηπεδούχο την πρώτη. 

Όπως, δε, προκύπτει, πέραν πάσης αμφιβολίας, από τον επισκοπούμενο 

οπτικοακουστικό υλικό φορέα καταγραφής εικόνας και ήχου (DVD) και από τις 

φωτογραφίες που περιέχονται στα δημοσιεύματα, μετά τη λήξη του εν λόγω 

ποδοσφαιρικού αγώνα και πριν από την μετάβαση των παικτών στα αποδυτήρια, 

έλαβε χώρα το ακολούθως περιγραφόμενο, πειθαρχικώς αξιόλογο και ελεγχόμενο 

περιστατικό: Κατά τη διάρκεια επεισοδίων, που έλαβαν χώρα εντός του αγωνιστικού 

χώρου, μεταξύ διαφόρων παικτών των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων, ο εγκαλούμενος 

Rafik Djebbour (Ραφίκ Τζεμπούρ), ποδοσφαιριστής της ΠΑΕ ΑΕΚ, χρησιμοποιώντας 

το αριστερό του χέρι γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας 

Μάρκο Βελλίδη, ο οποίος δεν είχε καμμία συμμετοχή στα επεισόδια, αλλά είχε 

προστρέξει στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να σταματήσει τη συμπλοκή. Από 

την παραπάνω ενέργεια του εγκαλουμένου δεν αποδείχθηκε ότι επήλθε τραυματισμός 

του ποδοσφαιριστή που δέχτηκε το χτύπημα. Τα παραπάνω καταφασθέντα, με βάση 

το οπτικοακουστικό υλικό και τις φωτογραφίες που υπάρχουν στη δικογραφία, δεν 

αντικρούονται από τους εντελώς αβάσιμους και παιδαριώδεις απολογητικούς 

ισχυρισμούς του εγκαλουμένου ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαστρέβλωσαν τις 

εικόνες λόγω εμπάθειας στο πρόσωπό του. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των 

προρρηθέντων επεισοδίων ο ίδος δεν έδειξε οποιαδήποτε διάθεση να σταματήσει τη 

συμπλοκή, παρά τα όσα αβασίμως υποστηρίζει ότι προσέτρεξε στο σημείο για να 

βοηθήσει τον συμπαίκτη του Μεντεζ Ρ. Μπαρμπόσα. Το ότι ο παθών Μάρκος 

Βελλίδης επέδειξε χαρακτηριστική ψυχραιμία και δεν αντέδρασε στο χτύπημα που 

δέχτηκε από τον εγκαλούμενο ουδόλως μπορεί να ανατρέψει το γεγονός ότι ο 

τελευταίος χτύπησε με τη γροθιά του τον ως άνω παίκτη. Η κρισιολογούμενη 

πειθαρχικώς ελεγκτέα συμπεριφορά προβλέπεται και τιμωρείται από τη διάταξη της 

περ. γ΄ της § 1 του άρθρου 10 του Π.Κ. της ΕΠΟ σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται 

“Ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή διακοσίων 

(200) ευρώ, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για βιαιοπραγία ή 

βάναυση συμπεριφορά του σε αντίπαλο παίκτη, συμπαίκτη, θεατή ή αξιωματούχο 

ομάδας ή για ανταπόδοση της βάναυσης συμπεριφοράς την οποία υπέστη ο 

ποδοσφαιριστής, έστω και αν βρισκόταν σε άμυνα.”. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, 

αποδεικνύεται ότι ο εγκαλούμενος RAFIK DJEBBOUR (Ραφίκ Τζεμπουρ), 

ποδοσφαιριστής Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτόν 

πειθαρχική παράβαση (άρθρα 15 § 8 β του Κ.Α.Π. και 10 § 1 περ. γ΄, 34 § 2α του 

Π.Κ. της ΕΠΟ), γι’ αυτό και πρέπει να του επιβληθεί η προβλεπόμενη από την περ. γ΄ 

της § 1 του άρθρου 10 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. πειθαρχική ποινή αποκλεισμού τριών (3) 

αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ, όπως 

ορίζεται στο διατακτικό. 

 

 



6η σελίδα της υπ’ αριθμ. 144/2016 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου 

Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον εγκαλούμενο RAFIK DJEBBOUR (Ραφίκ 

Τζεμπούρ). 

 ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ο ως άνω εγκαλούμενος τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτόν, με 

την από 23-5-2016 πειθαρχική δίωξη του Υπεύθυνου Ασκήσεως Διώξεως 

Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, πειθαρχική παράβαση (άρθρα 15 § 8 β του Κ.Α.Π. και 

10 § 1 περ. γ΄, 34 § 2α του Π.Κ. της ΕΠΟ).  

 ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον ως άνω εγκαλούμενο την πειθαρχική ποινή αποκλεισμού 

τριών (3) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή, ποσού διακοσίων (200,00) 

ευρώ. 

 ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, 

στις 27-5-2016. 

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 Ελένη Σφήκα                                 Μαρία Περιστέρη 

          Πρωτοδίκης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


