
 

 

Αποφ.Νο  38/10-6-2015 

ΠΟΙΝΕΣ   ΠΟΔ/ΣΤΩΝ 

ΦΑ  ΠΑΟ  ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ   23/5/2015  (ΕΦΗΒΙΚΟ) 

Στον  ποδ/στη  του  ΠΑΟ  ΚΩ  Ρ.ΜΕΤΖΑ   ΑΔ   1400958  ποινή   

τριών  (3)  αγων/κών  κατά  συγχώνευση   και   χρηματικό  
προστιμο   τριάντα  /30/   ευρώ,υβριστική  συμπεριφορά   έργω  σε  

αντίπαλο   ποδ/στη  (αρχηγός) (Αρθρο  10  παρ.1β  -Αρθρο  10  
παρ.2δ  του Π.Κ. 

Στον   ποδ/στη   του ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΥ     Σ.ΧΑΛΚΙΤΗ  ΑΔ  1431104  

ποινή  δύο  (2)  αγων/κών  υβριστική  συμπεριφορά   έργω  σε  
αντίπαλο   ποδ/στη  (Αρθρο  10  παρ.1β  του  Π.Κ.) 

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  «ΗΡΑΚΛΗ   ΛΑΡΔΟΥ» (ΕΦΗΒΙΚΟ) 
με  ΠΟΣΕΙΔΩΝ  ΚΑΡΠ   23η  ΑΓΩΝ/ΚΗ 

  Μετά  από  σχετικό   έγγραφο    με   ημερομηνία   3/6/2015  του  Σωματείου  

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΛΑΡΔΟΥ   στο  οποίο  αναφέρεται   ότι  παραιτείται  από  τον  αγώνα  

πρωτ/τος  με  τον  ΠΟΣΕΙΔΩΝ  ΚΑΡΠ. της  23ης  αγων/κής  για  το    πρωτάθλημα  
ΕΦΗΒΩΝ . 

Η  Πειθαρχική  Επιτροπή     αποφάσισε  τα  κατωθι: 

Ο   αγώνας  ΗΡΑΚΛΗ  ΛΑΡΔΟΥ  -ΠΟΣΕΙΔΩΝ  ΚΑΡΠ.   για  το εφηβικό  πρωτάθλημα    

κατακυρώνεται  με  σκορ  0-3  υπέρ   του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ  ΚΑΡΠ.   και  από  την  

τρέχουσα   βαθμολογία   του  ΗΡΑΚΛΗ  ΛΑΡΔΟΥ(εφηβικο) αφαιρούνται  δύο  (-

2)βαθμοί  (Άρθρο  17  παρ.2  του  ΚΑΠ.) Επίσης  σύμφωνα   με  το  ίδιο  Άρθρο  

από  την  ομάδα  του  ΗΡΑΚΛΗ  ΛΑΡΔ. (ΕΦΗΒΙΚΟ)  αφαιρούνται   δύο  (-2)  

βαθμοί από  το  επόμενο   πρωτάθλημα  2015-2016  και  επιβάλλεται  χρηματικό   

πρόστιμο   πενήντα  /50/ Ευρώ.Σύμφωνα   με  το  άρθρο  21  παρ.4  εδαφ.β  του  

ΚΑΠ  τυχόν  υπάρχουσες   ποινές    εκτίονται    από  την  ανυπαίτια  ομάδα  
(ΠΟΣΕΙΔΩΝ  ΚΑΡΠ.).      

 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΑΠΟΛΛΩΝ  ΚΑΛ. (ΕΦΗΒΙΚΟ) με  

ΠΟΣΕΙΔΩΝ  ΚΑΡΠ. 10η  ΑΓΩΝ/ΚΗ 

  Μετά  από  σχετικό   έγγραφο    με   ημερομηνία   9/6/2015  του  Σωματείου  

ΑΠΟΛΛΩΝ  ΚΑΛ. στο  οποίο  αποφαίνεται  ότι  παραιτείται  από  τον  αγώνα  

πρωτ/τος  με  τον  ΠΟΣΕΙΔΩΝ  ΚΑΡΠ.   της  10ης   για  το    πρωτάθλημα  
ΕΦΗΒΩΝ  . 

Η  Πειθαρχική  Επιτροπή     αποφάσισε  τα  κατωθι: 



Ο   αγώνας  ΠΟΣΕΙΔΩΝ  ΚΑΡΠ.-  ΑΠΟΛΛΩΝ  ΚΑΛ.   για  το εφηβικό  πρωτάθλημα  

ΡΟΔΟΥ  κατακυρώνεται  με  σκόρ  3-0  υπέρ   του  ΠΟΣΕΙΔΩΝ  ΚΑΡΠ.  και  από  

την  τρέχουσα   βαθμολογία   του  ΑΠΟΛΛΩΝ  ΚΑΛ.   (εφηβικο) αφαιρούνται  δύο  

(-2)βαθμοί  (Αρθρο  17  παρ.2  του  ΚΑΠ.) Επίσης  σύμφωνα   με  το  ίδιο  Άρθρο  

από  την  ομάδα  του ΑΠΟΛΛΩΝ  ΚΑΛ.  (ΕΦΗΒΙΚΟ)  αφαιρούνται   δύο  (-2)  

βαθμοί από  το  επόμενο   πρωτάθλημα  2015-2016  και  επιβαλλεται  χρηματικό   

πρόστιμο   πενήντα  /50/ Ευρώ.Σύμφωνα   με  το  άρθρο  21  παρ.4  εδαφ.β  του  

ΚΑΠ  τυχόν  υπάρχουσες   ποινές    εκτίονται    από  την  ανυπαίτια  ομάδα  
(ΠΟΣΕΙΔΩΝ  ΚΑΡΠ.).      

ΑΣ  ΔΙΓΕΝΗΣ  -ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΑΡ.  Της  30/5/2015  (εφηβικό)  

29η  Αγων/κή   

Ο  μη  διεξαχθείς   αγώνας  ΑΣ  ΔΙΓΕΝΗΣ –ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΑΡ  
(εφηβικό)  κατακυρώνεται   με  σκόρ   3-0  υπέρ  του  ΑΣ   ΔΙΓΕΝΗ  

και  από   την  τρέχουσα   βαθμολογία   του  ΗΡΑΚΛΗ  
ΜΑΡ.αφαιρούνται    δύο  (-2)  βαθμοί  /αρθρο    17  παρ.2  του  

ΚΑΠ./ 

Επίσης   σύμφωνα  με  το  ίδιο  άρθρο     από  την  ομάδα  του  

ΗΡΑΚΛΗ  ΜΑΡ.  αφαιρούνται   δύο  /-2/  βαθμοί  από  το  επόμενο   
πρωτάθλημα   2015-2016,και  επιβάλλεται   χρηματικό  πενήντα  

/50/ Ευρώ. 

Σύμφωνα   με  το  άρθρο  21  παρ.4  εδαφ.β.  του  ΚΑΠ   τυχόν   

υπάρχουσες  ποινές  εκτίονται  μόνο  από   την  ανυπαίτια  ομάδα  
(ΑΣ  ΔΙΓΕΝΗΣ). 

Επίσης   επιβάλλει   την  καταβολή  κάθε  σχετικής  δαπάνης  στο  

σωματείο   ΑΣ  ΔΙΓΕΝΗΣ 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ   ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΑΡ.ΑΠΟ   ΤΟ  

ΠΡΩΤ/ΜΑ  ΕΦΗΒΩΝ  ΔΩΔ/ΣΟΥ 

Με  σχετικό  εγγραφο   με  ημερομηνία   10/6/2015  του  Σωματείου 
ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΑΡ. ,στο  οποίο  αναφέρεται  ότι  το Σωματείο  

παραιτείται  από  τους  υπόλοιπους   αγώνες  του  πρωτ/τος  
ΕΦΗΒΩΝ 2014-2015  για  αδυναμία συμπλήρωσης  ομάδας.Η  Π.Ε. 

αποφάσισε  τα  κάτωθι: 

Α.-Ολοι  οι  υπόλοιποι  αγώνες    θα  κατακυρώνονται    με  σκόρ   

3-0  υπέρ   των  αντιπάλων σωματείων,τυχόν  υπάρχουσες   ποινές   
εκτίονται  μόνο  για  τις  αντίπαλες     της  παραιτηθείσης  ομάδος  

(άρθρο   21  παρ.4β  και  παρ.5  του  ΚΑΠ.) 

Β.-Η  ομάδα   του  ΗΡΑΚΛΗ  ΜΑΡ. Θα  ξεκινήσει  το  επόμενο  
πρωταθλημα  2015-2016  με  μείον   /-6/  βαθμούς  (Αρθρο  17   

παρ.2  του ΚΑΠ.) 



Γ.-Στην  ομάδα   του  ΗΡΑΚΛΗ  ΜΑΡ.  Επιβαλλεται   χρηματικό   

προστιμο  πενηντα   (50)  Ευρώ 

ΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΑΠΟΛΟΓΙΑ  ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ  ΑΣ  ΡΟΔΟΣ  ΛΟΓΩ  ΜΗ  
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ  ΔΥΣΜΕΝΩΝ  ΚΡΙΣΕΩΝ  ΣΤΙΣ  28-29-30/4/2015 

και   9/5/2015 

ΑΠΟΦ. Π.Ε.  (ΓΙΑ  ΑΝΑΚΛΗΣΗ)  Νο  35/22-5-2015 

ΚΛΗΣΗ  ΠΡΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

ΑΣ   ΡΟΔΟΣ   (όπως    εκπροσωπειται   νομιμα) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΔΙΑΚΙΔΗΣ  (μελος   Δ.Σ.) 

ΕΜΜ. ΒΛΑΧΟΣ   Μελος  Σωματείου 

  Καλείσθε   ενώπιον  της Π.Ε.  την  Τετάρτη  17-6-2015  και  ωρα  17.00  
σε εγγραφη  απολογία    για  την  μη  ανακληση    των  δυσμενών   
δυσφημιστικών  κρισεων    κατά  Μελών   της   ΕΠΣΔ-κατά  

θεσμοθετημενων   οργάνων  του   ποδ/ρου,που  αναρτήθηκαν  σε «ΜΕΣΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» (FACE  BOOK)  στις  28-29-30/4/2015  ,και  

στην  ιστοσελίδα  «wwwxxsports.gr»  στις  9/5/2015 .(Αρθρο  25  παρ.5  
περ.α  του  Π.Κ.) 

 

 


