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Απόσπασμα 

 

Αρ. Απόφ. 149/16-06-2016    

              
 

 ΠΡΟΣ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Κ20, Κ17)  

 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρούσα την εγκαλουμένη. 

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των 

ομάδων ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ο οποίος είχε 

προγραμματισθεί να διεξαχθεί στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο της 

29ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Υποδομής 

κάτω των 20 ετών της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016, δεν 

τελέσθηκε από υπαιτιότητα της ομάδας Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ.  

ΘΕΩΡΕΙ ότι η εγκαλούμενη ομάδα Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ηττήθηκε με τέρματα 3-0 από την ομάδα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 

[άρθρο 21 παρ. 3 και 9 του Κανονισμού Αγώνων 

Πρωταθλημάτων (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Ομάδων της Ε.Π.Ο.]. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ομάδα Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Κ20) τη 

χρηματική ποινή των πεντακοσίων (500,00) ευρώ και την 

ποινή της αφαιρέσεως δύο (2) βαθμών από το βαθμολογικό 

πίνακα της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου, καθώς και 

δύο (2) βαθμών από τον πίνακα βαθμολογίας της επόμενης 

αγωνιστικής περιόδου [άρθρα 17 παρ. 2 και 21 παρ. 2 περ. α΄ 

και 9 του Κανονισμού Αγώνων Πρωταθλημάτων (Κ.Α.Π.) 

Ερασιτεχνικών Ομάδων της Ε.Π.Ο.]. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της ομάδας Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ(Κ20) 

την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, που προέκυψε από την 

μη τέλεση του ανωτέρω ποδοσφαιρικού αγώνα. 

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των 

ομάδων Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ και Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ο οποίος είχε 

προγραμματισθεί να διεξαχθεί στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της 

27ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Υποδομής 



κάτω των 17 ετών της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016, δεν 

τελέσθηκε από υπαιτιότητα της ομάδας Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ.  

ΘΕΩΡΕΙ ότι η εγκαλούμενη ομάδα Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ηττήθηκε με τέρματα 0-3 από την ομάδα Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

[άρθρο 21 παρ. 3 και 9 του Κανονισμού Αγώνων 

Πρωταθλημάτων (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Ομάδων της Ε.Π.Ο.]. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ομάδα Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Κ17) τη 

χρηματική ποινή των πεντακοσίων (500,00) ευρώ και την 

ποινή της αφαιρέσεως δύο (2) βαθμών από το βαθμολογικό 

πίνακα της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου, καθώς και 

δύο (2) βαθμών από τον πίνακα βαθμολογίας της επόμενης 

αγωνιστικής περιόδου [άρθρα 17 παρ. 2 και 21 παρ. 2 περ. α΄ 

και 9 του Κανονισμού Αγώνων Πρωταθλημάτων (Κ.Α.Π.) 

Ερασιτεχνικών Ομάδων της Ε.Π.Ο.].  

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της ομάδας Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Κ17) 

την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, που προέκυψε από την 

μη τέλεση του ανωτέρω ποδοσφαιρικού αγώνα. 

 

                                             

    Ο Αθλητικός Δικαστής                       Ο Γραμματέας 

 

 

 

    Σπυρίδων Καποδίστριας        Στυλιανός Βασιλειάδης 

            Πρωτοδίκης 

 
Κοινοποίηση: 

- SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

- ΕΠΟ 

- Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Κ20, Κ17) 

- ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Κ20) και 

- ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (Κ17),  

προκειμένου τόσο η διοργανώτρια των Πρωταθλημάτων Υποδομής Κ20 και 

Κ17, όσο και οι ομάδες ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ να ασκήσουν τις 

τυχόν αποζημιωτικές αξιώσεις τους σε βάρος της ομάδας Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του Κανονισμού 

Αγώνων Πρωταθλημάτων (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Ομάδων της Ε.Π.Ο.   
 


