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Αριθμός Απόθαζης 144/21-5-2012 

H ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ αποηελούμενη 

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

ηεθανόποςλο, η. Δθέηη και Αγγελο Καηζίμπα Γικηγόπο Αθηνών  

Μέλη, και από ηη γπαμμαηέα Αικαηεπίνη Κούκη, ζςνεδπίαζε ζηιρ 21-5-

2012 ζηα γπαθεία ηηρ, πποκειμένος να επιληθθεί ηυν θύλλυν αγώνυν 

ηηρ Ζμιηελικήρ Φάζηρ ηος Ππυηαθλήμαηορ Τποδομήρ Α΄ Δθνικήρ 

Καηηγοπίαρ ΝΔΩΝ κάηυ ηυν 17 εηών, μεηαξύ ηυν ομάδυν   

ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ - SKODA ΞΑΝΘΖ και ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟ, 

πος διεξήσθηζαν ζηιρ 11-5-2012, καθώρ και ηος ΣΔΛΗΚΟΤ αγώνα 

μεηαξύ ηυν ομάδυν ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ - ΠΑΟΚ, πος διεξήσθη ζηιρ 13-5-

2012. Έσονηαρ ςπότη: 

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

ΔΠΟ και ειδικόηεπα ηηρ παπ. 4 πεπ. ε ηος άπθπος 7 ηος Π.Κ. «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.» 

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: 

ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΙΝΗ 

ΚΑΛΛΔΡΓΖ Μ. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ 6
η
 κίηπινη  

ΒΔΡΓΟ Ν.     >> 2
η
 κίηπινη 

ΜΠΟΤΓΗΟΤΚΟ Α.     >> 1
η
 κίηπινη  

ΚΟΤΣΡΑ Α. SKODA ΞΑΝΘΖ 2
η
 κίηπινη  

ΟΡΦΑΝΗΓΖ Π.     >> 2
η
 κίηπινη  

ΒΑΑΪΣΖ Ν. ΠΑΟΚ 5
η
 κίηπινη 

ΚΑΑΠΗΓΖ Γ.     >> 1
η
 κίηπινη 

ΣΑΪΚΟ Π. ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟ 8
η
 κίηπινη 

TOLI A. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ 2
η
 κίηπινη 

ΚΟΤΛΟΤΡΖ Δ. ΠΑΟΚ 3
η
 κίηπινη 

ΟΪΛΔΜΔΕΟΓΛΟΤ Ρ.     >> 2
η
 κίηπινη 

Κρίθηκε, αποθαζίζηηκε και δημοζιεύθηκε ζηις 21-5-2012 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ       Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 

Χαρίλαος Κλοσκίνας      Αικαηερίνη Κούκη 


