
 

 

  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Απόσπασμα 

 

Αρ. Απόφ. 222/9-6-2017    
              

  ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

                    2) Γ. ΣΑΒΒΙΔΗ (μέλος Δ.Σ.) 

     3) LUBOS MICHEL (μέλος Δ.Σ.) 

   

Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σ΄ 

αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ α) τη χρηματική ποινή των δύο 

χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, για την 1η πράξη (αρθ. 1, 5 επ., 14 

παρ. 1,2,3, 15 παρ. 1 περ. α΄ εδ. α΄ Π.Κ. ΕΠΟ), β) τη χρηματική 

ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, για την 2η 

πράξη, τελεσθείσα καθ’ υποτροπή, δεδομένου ότι δυνάμει των 

υπ’ αριθμ. 173/16-9-2016, 196/6-10-2016, 208/20-10-2016, 

229/4-11-2016, 253/2-12-2016,  271/15-12-2016, 23/19-1-2017, 

37/26-1-2017, 44/26-1-2017, 65/9-2-2017, 76/16-2-2017, 85/23-2-

2017, 108/9-3-2017, 134/31-3-2017, 149/12-4-2017, 164/20-4-

2017, 184/5-5-2017, 201/26-5-2017 και 204/26-5-2017 τελεσίδικων 

αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου η ΠΑΕ έχει 

καταδικαστεί στο παρελθόν για όμοιες πράξεις (αρθ. 1, 5 επ., 

14 παρ. 1,2,3, 15 παρ. 2 περ. α΄ , δ΄και ε΄, 7 περ. γ΄ Π.Κ. ΕΠΟ), γ) 

τη χρηματική ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, 

για την 3η πράξη (αρθ. 1, 5 επ., 14 παρ. 1,2,3, 15 παρ. 1 περ. β΄ 

Π.Κ.ΕΠΟ) δ) την χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) 

ευρώ για την συμπεριφορά του β΄ εγκαλουμένου (άρθρα 1, 5 

επ., 11 παρ. 1, 2 και 3, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 10 παρ. 

1 περ. δ΄ στοιχ. Ι και 14 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ) και ε) 

την χρηματική ποινή των  δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ  για την 

συμπεριφορά του γ΄ εγκαλουμένου. (άρθρα 1, 5 επ., 11 παρ. 1, 

2 και 3, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 10 παρ. 1 περ. δ΄ στοιχ. 

Ι και 14 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ).  

Επιβάλλει στον Γ. ΣΑΒΒΙΔΗ τη χρηματική ποινή των 

τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, καθώς και την ποινή της 



απαγορεύσεως της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο για 

χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. 

Επιβάλλει στον LUBOS MICHEL τη χρηματική ποινή των 

τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, καθώς και την ποινή της 

απαγορεύσεως της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο για 

χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. 

Καθορίζει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνολική χρηματική ποινή 

είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (25.500,00) ευρώ. 

 
        (αγώνας της 31-05-2017 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)  
                                               
   Η Αθλητικός Δικαστής                        Η Γραμματέας 

 

 

   Μαρία Σκολαρίκη                                 Μαρία Περιστέρη 

   Πρωτοδίκης 
 

Κοινοποίηση: 

- SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

- ΕΠΟ 


