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Αριθµός Απόφασης  113/20-2-2015 
 

H ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελούµενη 
από τους Χαρίλαο Κλουκίνα, Πρόεδρο-Εισηγητή και Στέφανο 
Στεφανόπουλο, τ. Εφέτη και Γεώργιο Στεφανάκη, Δικηγόρο Αθηνών, ως 
µέλη και από το Γραµµατέα Στυλιανό Βασιλειάδη συνεδρίασε στις        
20-2-2015 στα γραφεία της προκειµένου να επιληφθεί του φύλλου αγώνα 
της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήµατος Α΄ Εθνικής Κατηγορίας της  
18-2-2015, µεταξύ των ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ. 

Έχοντας υπόψη:  
Τις διατάξεις των άρθρων 7,8 και 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της 

ΕΠΟ και ειδικότερα της παρ. 4 περ. ε  «Για την αυτοδίκαιη τιµωρία των 
ποδοσφαιριστών µε ποινές αποκλεισµού και χρηµατικές ποινές….., αρκεί 
η γνώση του αρχηγού της οµάδας που υπογράφει το Φ.Α. χωρίς να είναι 
αναγκαία η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων του αρµοδίου 
οργάνου. Με την υπογραφή και µόνο του Φ.Α. από τον αρχηγό της 
οµάδας, υφίσταται αµάχητο τεκµήριο και γνώση χωρίς ανταπόδειξη της 
ποινής. Κατ’ εξαίρεση στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα........ Οι ποινές 
που αναφέρονται στα προηγούµενα γ. και δ. επιβάλλονται αυτοδίκαια 
χωρίς να είναι αναγκαία η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων του 
αρµοδίου οργάνου». 

Γενικότερα τις διατάξεις των άρθρων του ΚΑΠ και του 
Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, καθώς και τις διατυπωθείσες σε αυτά 
παρατηρήσεις του διαιτητή και το ποινολόγιο. 
Επιβάλλει στους παρατηρηθέντες ή αποβληθέντες ποδοσφαιριστές τις 
αντίστοιχες κατά περίπτωση πειθαρχικές κυρώσεις: 
 
 

ΠΟΔΟ/ΣΤΗΣ ΠΑΕ ΠΟΙΝΗ 
HOULA GREG ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1η  κίτρινη 40€ 
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ.             >> 7η κίτρινη 2 αγων. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3η  κίτρινη 100€ 
ΤΑΣΟΥΛΗΣ Χ.             >> 8η  κίτρινη 40€ 
ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ Α.             >> 1η  κίτρινη 40€ 
IBAGAZA ARIEL             >> 3η  κίτρινη 100€ 
ΚΟΡΜΠΟΣ Π.             >> 4η κίτρινη 1 αγων. 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Λ.             >> 2η  κίτρινη 60€ 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ επιβάλλεται χρηµατική 
ποινή 2.000€, βάσει του άρθρου 16 παρ. 1 , α και γ εδαφ. i) του Π. Κ 
της ΕΠΟ. 
(έχουν παρατηρηθεί 5 ποδοσφαιριστές). 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε την 20-2-2015 
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