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Πειθαρχική δίωξη άσκησε στην ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα ο αναπληρωτής ποδοσφαιρικός
εισαγγελέας, καθώς δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα το «τσουχτερό» πρόστιμο των 20.000
ευρώ που είχε επιβληθεί για τον αγώνα με την ΑΕΚ.

Να σημειώσουμε ότι όλα τα πρόστιμα άνω των 3.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώνονται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών και η οποιαδήποτε καθυστέρηση συνεπάγεται την
άσκηση παρόμοιων διώξεων.

Η απολογία έχει οριστεί για την Παρασκευή και λογικά το πρόστιμο θα τακτοποιηθεί πριν
την εκδίκαση, ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω συνέπειες.

Θυμίζουμε ότι σ' εκείνο το ματς η ΠΑΕ είχε τιμωρηθεί για την είσοδο οπαδών της στον
αγωνιστικό χώρο, χωρίς όμως να σημειωθούν βιαιοπραγίες ή φθορές.

Αναλυτικά οι κλήσεις σε απολογία

Tο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή,
01-03-2019 και ώρα 11:00, τις παρακάτω ΠΑΕ στο πλαίσιο των συναντήσεων για την 22η
αγωνιστική. Αναλυτικά:
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A/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Βάσει των αναφερομένων στο από 24/2/2019 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας
γνωστοποιήθηκε, κατ' άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από
24/2/2019 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, καθώς και στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3592/19/422130 από
26/2/2019 Έκθεση της Αστυνομίας»: Για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της στον αγώνα
ΠΑΕ ΠΑΟΚ-ΠΑΕ Άρης.

* Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α΄, δ' και
ε', 3 περ. α΄ και στ' του Π.Κ. της ΕΠΟ.

Β/ ΠΑΕ Πανιώνιος: «Βάσει των αναφερομένων στο από 24/2/2019 Φύλλο Αγώνα, το οποίο
σας γνωστοποιήθηκε, κατ' άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) καθώς
και στην από 24/2/2019 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα»: Για υβριστικά συνθήματα των
φιλάθλων της στον αγώνα ΠΑΕ Πανιώνιος-ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

* Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ , 15 παρ. 1 περ. γ' του
Π.Κ. της ΕΠΟ.

ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα: «Με την παρούσα μας, σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. πρωτ.
9735/26-2-2019 Πειθαρχική Δίωξη του Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως
Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, καλώντας σας συνάμα, όπως παραστείτε ενώπιόν μας, κατά
την εκδίκασή της, η οποία προσδιορίσθηκε, κατά την ημερομηνία της 1ης-3-2019, ημέρα
Παρασκευή, και ώρα 11:00.»

ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών: «Σας γνωρίζουμε ότι επί της 79/19-2-2019 κλήσεως της ομάδας
σας προς απολογία, δικάσιμος είχε ορισθεί η 22-2-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00
κατά την οποία η υπόθεση αναβλήθηκε. Με την παρούσα σας καλούμε εκ νέου προς
απολογία στο ακροατήριο του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου, την
1-3-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.»
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