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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 Περιόδου 2022-2023 /26-10-2022 

Συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Λέσβου 

 

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου αποτελούμενη 
από τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Δαγιέλλη και τα τακτικά μέλη κα Αγγελική Λεμονιά και κ. 
Στυλιανό Αλμπάνη συνεδρίασε την 26-10-2022 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Ε.Π.Σ 
Λέσβου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π , του Πειθαρχικού Κώδικα και των 
λοιπών κανονισμών της Ε.Π.Ο και αφού τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις παρατηρητών, 
αποφασίζει κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας τις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:  

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

1) ΕΜΑΣ ΦΙΛΙΑΣ – ΑΙΓΕΥΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 23-10-2022 

 

Τιμωρείται ο ποδοσφαιριστής της γηπεδούχου ομάδας ΚΟΚΚΩΝΗΣ Χ.   με αριθμό 
φανέλας 8 και αριθμό δελτίου 1493900 με ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής και 
χρηματική ποινή 10€ , σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 και  10 παρ. 2δ. ΠΚ 

 

2) ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΑΓΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ 23-10-2022  

Καλείται το σωματείο ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ να παραδώσει έγγραφη απολογία 
στα γραφεία της ΕΠΣ Λέσβου έως την 31-10-2022 και ώρα 12.00 προκειμένου να εξηγήσει 
το λόγο για τον οποίο δεν δηλώθηκε προπονητής για το σωματείο στο Φύλλο Αγώνα 
ως είχε την υποχρέωση βάσει του Κανονισμού Προπονητών (άρθρα 6 παρ. 2α και 11 
παρ. 1α) 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ οι αποφάσεις 
της πειθαρχικής Επιτροπή είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της απόφασης Η καταβολή της χρηματικής ποινής πραγματοποιείται εντός 
προθεσμίας 30 ημερών που άρχεται από την επόμενη της κοινοποίηση της απόφασης ( 
εκτός αν το ποσό της χρηματικής ποινής και των λοιπών ποινών που τυχόν εκκρεμούν 
δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 150 Ευρώ). Εάν η καταβολή δεν πραγματοποιηθεί εντός 
της προθεσμίας αυτής , τότε η διοργανώτρια ή η επιτροπή πρωταθλήματος που αυτή 
έχει ορίσει , δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα ( και κάθε επόμενο αγώνα μέχρι την 
πληρωμή της οφειλής) του σωματείου που οφείλει , ο οποίος θα κατακυρώνεται υπέρ 
του αντίπαλου σωματείου με τέρματα 0-3.  


