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ΘΕΜΑ : Ποινές 2ης Αγωνιστικής Πρωταθλήµατος    
              Ποδοσφαίρου Παλαιµάχων 8Χ8 
 
 
              Η εκτελεστική – πειθαρχική επιτροπή του 8ου Εργασιακού 
Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου 8Χ8 συνεδρίασε την Παρασκευή 17 Μαρτίου 
2017 και αφού µελέτησε προσεκτικά το φύλλο αγώνα για την 2η αγωνιστική 
µεταξύ των οµάδων PLATANOS TOURS- ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΙ και µε βάση τα 
αναγραφόµενα του διαιτητή του αγώνα επιβάλει µε βάση τον ΚΑΠ α) στον 
ποδοσφαιριστή της οµάδος PLATANOS TOURS Κουκουβάγια Ιωάννη του 
Ανδρέα µε αριθ. Ταυτ. ΑΒ 187838 ποινή αποκλεισµού τεσσάρων(4) 
αγωνιστικών ηµερών άρθρο 10 παρ. περίπτωση (6) του ίδιου άρθρου του 
πειθαρχικού κώδικα επειδή εξεδήλωσε υβριστική συµπεριφορά λόγου εις 
βάρος του ∆ιαιτητή. (Του απεύθυνε φράσεις ακατανόµαστου υβριστικού 
περιοχοµένου για το πρόσωπο του). β) στον ποδοσφαιριστή της οµάδος 
PLATANOS TOURS Μπαξεβάνη Θεόδωρο του Νικολάου µε  αριθ. Ταυτ.ΑΙ 
965120 ποινή αποκλεισµού τεσσάρων(4) αγωνιστικών ηµερών άρθρο 10 
παρ. περίπτωση (6) του ίδιου άρθρου του πειθαρχικού κώδικα επειδή 
εξεδήλωσε υβριστική συµπεριφορά λόγου εις βάρος του ∆ιαιτητή. (Του 
απεύθυνε φράσεις ακατανόµαστου υβριστικού περιοχοµένου για το πρόσωπο 
του).ποινή αποκλεισµού δεκαπέντε (15) αγωνιστικών ηµερών για 
παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 περίπτωση (η) σε συνδυασµό και µε την 
παρ. (2) περίπτωση (δ) του ίδιου άρθρου του πειθαρχικού κώδικα. Πήγε στα 
αποδυτήρια του ∆ιαιτητή και βιαιοπράγησε εις βάρος του.(Τον χτύπησε µε 
σφαλιάρα στο κεφάλι). Επίσης στον ίδιο ποδοσφαιριστή ποινή αποκλεισµού 
µίας (1) αγωνιστικής ηµέρας για παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 
περίπτωση σε συνδυασµό και µε την παρ. 2 περίπτωση (δ) του ίδιου άρθρου 
του πειθαρχικού κώδικα για ανάρµοστη συµπεριφορά προς τον ∆ιαιτητή καθ’ 
ότι που τον χτύπησε κινήθηκε πάλι απειλητικά εναντίον του συγκρατηθείς 
όµως άµεσα από συµπαίκτες και ποδοσφαιριστές της αντίπαλης οµάδας. 
Συνολική επιβαλλόµενη συγχωνευτική ποινή κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 
παρ. 4 σε συνδυασµό και µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου του πειθαρχικού 
κώδικα ποινή αποκλεισµού ∆έκα οχτώ (18) αγωνιστικών ηµερών  
γ)στην οµάδα PLATANOS TOURS άρθρο 21 παρ. 2-3 που αναφέρει ότι χάνει 
τον αγώνα µε 0-3 γκολ  η υπαίτια οµάδα που κάνει επεισόδια, αφαίρεση 
τριών(3) βαθµών από το τρέχοντα βαθµολογικό πίνακα και αν ξανακατέβει 
την επόµενη -2 βαθµοί.    
 
 
                   Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
           Μανωλακάκης Γεώργιος        Παπαδοµιχελάκης Ιωάννης 
           Χατζηµπεκιάρης Ιωάννης       Μαραγκουδάκης Κων/νος 
           Σπυριδάκης Σπυρίδων               
            


