
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ 
SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Αριθμός Απόθαζης  176/2-5-2014 

 

H ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ αποηελούμενη 

από ηοςρ Υαπίλαο Κλοςκίνα η. Δθέηη - Ππόεδπο-Διζηγηηή και ηέθανο 

ηεθανόποςλο, η. Δθέηη και Άγγελο Καηζίμπα, Γικηγόπο Αθηνών υρ, 

Μέλη και από ηο Γπαμμαηέα ηςλιανό Βαζιλειάδη ζςνεδπίαζε ζηιρ 2-5-

2014 ζηα γπαθεία ηηρ πποκειμένος να επιληθθεί ηυν θύλλυν αγώνυν 

ηηρ 1
ηρ

 αγυνιζηικήρ ηυν PLAY OFFS ηος Ππυηαθλήμαηορ Α΄ Δθνικήρ 

Καηηγοπίαρ ηηρ 30-4-2014.   

Έσονηαρ ςπότη:  

Σιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 7,8 και 10 ηος Πειθαπσικού Κώδικα ηηρ 

ΔΠΟ και ειδικόηεπα ηηρ παπ. 4 πεπ. ε  «Για ηην αςηοδίκαιη ηιμυπία ηυν 

ποδοζθαιπιζηών με ποινέρ αποκλειζμού και σπημαηικέρ ποινέρ….., απκεί 

η γνώζη ηος απσηγού ηηρ ομάδαρ πος ςπογπάθει ηο Φ.Α. συπίρ να είναι 

αναγκαία η κοινοποίηζη ηυν ζσεηικών αποθάζευν ηος απμοδίος 

οπγάνος. Με ηην ςπογπαθή και μόνο ηος Φ.Α. από ηον απσηγό ηηρ 

ομάδαρ, ςθίζηαηαι αμάσηηο ηεκμήπιο και γνώζη συπίρ ανηαπόδειξη ηηρ 

ποινήρ. Καη’ εξαίπεζη ζηα επαγγελμαηικά ππυηαθλήμαηα........ Οι ποινέρ 

πος αναθέπονηαι ζηα πποηγούμενα γ. και δ. επιβάλλονηαι αςηοδίκαια 

συπίρ να είναι αναγκαία η κοινοποίηζη ηυν ζσεηικών αποθάζευν ηος 

απμοδίος οπγάνος». 

Γενικόηεπα ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν ηος ΚΑΠ και ηος 

Πειθαπσικού Κώδικα ηηρ ΔΠΟ, καθώρ και ηιρ διαηςπυθείζερ ζε αςηά 

παπαηηπήζειρ ηος διαιηηηή και ηο ποινολόγιο. 

Δπιβάλλει ζηοςρ παπαηηπηθένηερ  ή αποβληθένηερ ποδοζθαιπιζηέρ ηιρ 

ανηίζηοισερ καηά πεπίπηυζη πειθαπσικέρ κςπώζειρ: 

 

ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΔ ΠΟΙΝΗ 

ΣΑΤΛΑΡΗΓΖ Δ. ΑΣΡΟΜΖΣΟ 14η  κίηπινη 40€ 

MENDES DA SILVA DAVID ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟ 6η  κίηπινη 60€ 

ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ -Ν. ΠΑΟΚ 12η  κίηπινη 60€ 

ΣΕΑΒΔΛΛΑ Γ.             >> 9η  κίηπινη 60€ 

ΚΟΝΓΡΑ Η.             >> 5η  κίηπινη 40€ 

LEONARDO VITOR             >> 5η  κίηπινη 40€ 

BARRALES JERONIMO ΑΣ. ΣΡΗΠΟΛΖ 9η  κίηπινη 60€ 

SANKARE KHALIFA             >> 6η  κίηπινη 60€ 

ΚΟΤΡΜΠΔΛΖ Γ.             >> 3η  κίηπινη 100€ 

GOIAN NICOLAI-DORIN             >> 10η κίηπινη 2 αγυν. 

DE BLASIS PABLO             >> 3η  κίηπινη 100€ 

 



ΗΜΔΙΩΗ: ηην ΠΑΔ ΑΣΔΡΑ ΣΡΙΠΟΛΗ 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 ηην 2-5-2014 

 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ              Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

  ΥΑΡΙΛΑΟ ΚΛΟΤΚΙΝΑ     ΣΤΛΙΑΝΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ 
 


