
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

Αριθμός Απόφασης 307/23-10-2015  

Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο, αποτελούμενο από 

τον/ην αθλητικό δικαστή Μαρία Σκολαρίκη, Πρωτοδίκη και από τη 

γραμματέα Αικατερίνη Κούκη, συνεδρίασε στις 23-10-2015 στα γραφεία 

του, προκειμένου να επιληφθεί των φύλλων αγώνων της 5
ης

 αγωνιστικής 

του Πρωταθλήματος Υποδομής Α΄ Εθνικής Κατηγορίας ΝΕΩΝ 

Β΄ΟΜΙΛΟΥ κάτω των 17 ετών,καθώς και το φύλλο αγώνα μεταξύ των 

ομάδων ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (2
ης

), στις 17 και 

20/10/2015. Έχοντας υπόψη: 

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

ΕΠΟ και ειδικότερα της παρ. 4 περ. στ, ζ του άρθρου 7 του Π.Κ. «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.» 

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: 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΟΙΝΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ ΠΑΟΚ 1
η
 κίτρινη  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ.     >> 1
η
 κίτρινη  

ΡΑΝΔΖΗΣ Κ. ΒΕΡΟΙΑ 2
η
 κίτρινη  

ΖΥΓΚΕΡΙΔΗΣ Ι.     >> 1
η
 κίτρινη  

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Λ.     >> 1
η
 κίτρινη  

ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ Κ. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 1
η
 κίτρινη  

ΤΣΑΠΑΡΗΣ Ε. SKODA ΞΑΝΘΗ 2
η
 κίτρινη  

ΤΕΝΕΚΕΣ Κ.     >> 1
η
 κίτρινη  

ΜΥΛΩΝΑΣ Π. Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1 αγων. (2Κ) + 20€ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κ.     >> 1
η
 κίτρινη  

ΛΑΜΠΙΡΗΣ Κ. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1
η
 κίτρινη  

ΝΤΡΑΓΑΝΗΣ Α. Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1
η
 κίτρινη  

ΠΙΤΣΟΛΗΣ Α.     >> 1
η
 κίτρινη  

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στις 23-10-2015 

Ο/Η Αθλητικός Δικαστής     Η Γραμματέας  

 

Μαρία Σκολαρίκη            Αικατερίνη Κούκη       

Πρωτοδίκης 


