
 

                                                    
 

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ 
ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 

ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ 

Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 &  Παπαθιέζζα                                                                Σει: 26210 33311  

e-mail:epsilia@otenet.gr                                                                                           Φαμ: 26210 34004 

ΠΕΙΘΑΡΥΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  
 

ΠΡΑΞΗ 11
η 

/07-12-2015 
 

ηνλ Πύξγν ζήκεξα ζηηο 07/12/2015 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 17:00 ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο, νδόο 

Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα, ζπλεδξίαζε ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠ Ζιείαο. 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

ΣΕΗΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ,πξόεδξνο 

ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΒΗΚΤ, κέινο 

ΚΤΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΗΩΡΓΟ, κέινο 

 

 

Τπάξρεη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 

 

Θέκα 1
ν
 : Δπηβνιή πνηλήο ζσκαηείνπ  «Α.Ο. ΑΛΦΔΗΟ ΔΠΗΣΑΛΗΟΤ»  

ζέκα 2
ν
 : Έλζηαζε ζσκαηείνπ «Α.Ο. ΚΔΡΑΤΝΟ ΥΔΗΜΑΓΗΟΤ» θαηά  ηνπ ζσκαηείνπ   «Α.Ο. ΑΣΔΡΑ 

ΑΜΑΛΗΑΓΑ/ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ» γηα αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή. 

 

 

 

Αλαιπηηθά 

 

 

 

Θέμα 1
ο
 : Κλήζη ζε απολογία ζωμαηείου  «Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟ ΕΠΙΣΑΛΙΟΤ»  

 

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 07/12/2015, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α ηνπ 

παηρληδηνύ ηεο Α1 DEDALOS SECURITY θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΑΛΦΔΗΟ ΔΠΗΣΑΛΗΟΤ – 

ΞΔΝΟΦΩΝ ΚΡΔΣΔΝΩΝ» ζηηο 29/11/2015  ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή αιιά θαη ηελ απηνπξόζσπε 

απνινγία ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπ ζσκαηείνπ 

επιβάλει 

επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ 15§2α,8α ζην ζσκαηείν «ΑΛΦΕΙΟ ΕΠΙΣΑΛΙΟΤ»  ρξεκαηηθή πνηλή 50 € 

γηα ξήςε αληηθεηκέλσλ (θαπλνγόλα) εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ από θηιάζινπο ηνπ εγθαινύκελνπ 

ζσκαηείνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

θέμα 2
ο
 : Ένζηαζη ζωμαηείου «Α.Ο. ΚΕΡΑΤΝΟ ΥΕΙΜΑΔΙΟΤ» καηά  ηου ζωμαηείου   «Α.Ο. 

ΑΣΕΡΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ/ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ» για ανηικανονική ζυμμεηοχή ποδοζθαιριζηή. 

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 07/12/2015, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ  έλζηαζε 

αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο άξζξν 23§1
ε  

,19§11  κε αξηζ. πξση. ΔΠ Ζιείαο     1538/02-12-2015   ηνπ 

ζσκαηείνπ «Α.Ο. ΚΔΡΑΤΝΟ ΥΔΗΜΑΓΗΟΤ», πνπ ζηξέθεηαη θαηά πνδνζθαηξηζηή ΒΛΑΥΟΤ Μ κε ΑΡ. Γ. 

ΔΠΟ 1381275 ηνπ ζσκαηείνπ «Α.Ο. ΑΣΔΡΑ ΑΜΑΛΗΑΓΑ/ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ» ζηνλ αγώλα  ηεο Α1 

DEDALOS SECURITY θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΚΔΡΑΤΝΟ ΥΔΗΜΑΓΗΟΤ – ΑΣΔΡΑ 

ΑΜΑΛΗΑΓΑ/ΠΦΟ» ζηηο 30/11/2015 θαη όηη ε έλζηαζε απηή θαηαηέζεθε κε έγγξαθν ππόκλεκα εληόο 

ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο θαη θαηαηέζεθε ην λόκηκν παξάβνιν Νν 2757/02-12-2015  γηα ηελ άζθεζή ηεο 

ζύκθσλα κε ηα Άξζξα 23§5
α  

 & 19 ηνπ Κ.Α.Π. θαζώο θαη ηελ απηνπξόζσπε απνινγία ησλ λνκίκσλ 

εθπξνζώπσλ ησλ ζσκαηείσλ 

κάνει δεκηή 

ηελ έλζηαζε ηνπ ζσκαηείνπ «ΚΔΡΑΤΝΟ ΥΔΗΜΑΓΗΟΤ» βάζε ησλ Άξζξσλ 19§3β,δ,11 θαη 23§1
ε   

ηνπ 

Κ.Α.Π. θαη  

 Καηαθπξώλεη ηνλ αγώλα ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ «ΚΔΡΑΤΝΟ ΥΔΗΜΑΓΗΟΤ» κε ηέξκαηα 3-0 θαη 

(3) βαζκνύο 

 Υξεκαηηθή πνηλή 200 € 

 Παξαπέκπεη ηνλ δηαηηεηή ηνπ αγώλα θ. Κπξηαδή Γ. ζηελ Δ.Γ. βάζε ηνπ Άξζξνπ 19§12. 

 

 

 

 

Ζ θαηαβνιή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο γίλεηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο  από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο 

( Άξζξν 29§1  ηνπ Π.Κ ). 

 

Αθνύ δελ ππάξρεη άιιν ζέκα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. Σν παξόλ πξαθηηθό ζπληάζζεηαη , ππνγξάθεηαη θαη 

δεκνζηεύεηαη. 

Γηα ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή 

                                            Ο Πξόεδξνο                                                               Σα κέιε 

                                         Γηώξγνο Σδίκαο                                      Γεκεηξαθνπνύινπ Βίθπ                                                

                                                                                    Κπξηαθόπνπινο Γηώξγνο                                      


