
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΔΛΔ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ  
SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ 
    
 

Αριθμός Απόθαζης 147/3-6-2016 

 

Τν πξσηνβάζκην κνλνκειέο πεηζαξρηθό όξγαλν, απνηεινύκελν από 

ηνλ/ελ αζιεηηθό δηθαζηή Σππξίδσλα Καπνδίζηξηα, Πξσηνδίθε θαη από 

ην γξακκαηέα Σηπιηαλό Βαζηιεηάδε ζπλεδξίαζε ζηηο 3-6-2016 ζηα 

γξαθεία ηεο πξνθεηκέλνπ λα επηιεθζεί ησλ θύιισλ αγώλσλ ηεο 6
εο

 

αγσληζηηθήο ησλ PLAY OFFS ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Α΄ Εζληθήο 

Καηεγνξίαο ηεο 31-5-2016.  Έρνληαο ππόςε: 

Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7,8 θαη 10 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο 

ΕΠΟ θαη εηδηθόηεξα ηεο παξ. 4 πεξ. ζη, δ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Κ. «Γηα 

ηελ απηνδίθαηε ηηκσξία ησλ πνδνζθαηξηζηώλ κε πνηλέο απνθιεηζκνύ θαη 

ρξεκαηηθέο πνηλέο….., αξθεί ε γλώζε ηνπ αξρεγνύ ηεο νκάδαο πνπ 

ππνγξάθεη ην Φ.Α. ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ 

απνθάζεσλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Με ηελ ππνγξαθή θαη κόλν ηνπ Φ.Α. 

από ηνλ αξρεγό ηεο νκάδαο, πθίζηαηαη ακάρεην ηεθκήξην θαη γλώζε 

ρσξίο αληαπόδεημε ηεο πνηλήο. Καη’ εμαίξεζε ζηα επαγγεικαηηθά 

πξσηαζιήκαηα ην Φ.Α. ....... Οη πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

πξνεγνύκελα γ. θαη δ. επηβάιινληαη απηνδίθαηα ρσξίο λα είλαη αλαγθαία 

ε θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ». 

Γεληθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ ΚΑΠ θαη ηνπ 

Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ηεο ΕΠΟ, θαζώο θαη ηηο δηαηππσζείζεο ζε απηά 

παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή θαη ην πνηλνιόγην. 

Επηβάιιεη ζηνπο παξαηεξεζέληεο ή απνβιεζέληεο πνδνζθαηξηζηέο ηηο 

αληίζηνηρεο θαηά πεξίπησζε πεηζαξρηθέο θπξώζεηο: 

 

ΠΟΓΟ/ΣΤΗΣ ΠΑΔ ΠΟΙΝΗ 

ZUCULINI BRUNO ΑΕΚ 2ε θίηξηλε 60€ 

LEONARDO VITOR ΠΑΟΚ 5ε θίηξηλε 40€ 

LEOVAC MARIN             >> 7ε θίηξηλε 2 αγσλ.  

ΓΛΥΚΟΣ Π.             >> 3ε θίηξηλε 100€ 

EVANGELISTA DE OLIVEIRA ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2ε θίηξηλε 60€ 

KLONARIDIS DORIAN             >> 2ε θίηξηλε 60€ 

MESTO GIANDOMENICO             >> 3ε θίηξηλε 100€ 

GONCALVES RODRIGUES J-C.             >> 6ε θίηξηλε 60€ 

GONZALEZ MAROTO MARIANO             >> 3ε θίηξηλε 100€ 

 

ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Σηην ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ επιβάλλεηαι 

τρημαηική ποινή 2.000€, βάζει ηοσ άρθροσ 16 παρ. 1 , α και γ εδαθ. i) 

ηοσ Π. Κ ηης ΔΠΟ. 



(έτοσν παραηηρηθεί 5 ποδοζθαιριζηές). 

 

Κρίθηκε, αποθαζίζηηκε και δημοζιεύθηκε ζηις 3-6-2016 

 

     Ο/H Αθληηικός Γικαζηής                Ο Γραμμαηέας 

 

 

    Σπσρίδων Καποδίζηριας             Σησλιανός Βαζιλειάδης 

            Πρωηοδίκης 

 


