
 

                                                    
 

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ 
ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 

ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ 
Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 &  Παπαθιέζζα                                                                Σει: 26210 33311  

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

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  
 

ΠΡΑΞΗ 13
η 

/16-12-2015 
 

ηνλ Πύξγν ζήκεξα ζηηο 16/12/2015 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 18:00 ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο, νδόο 

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

ΠΑΡΟΝΣΔ 

ΣΕΗΜΑ ΓΗΧΡΓΟ ,πξόεδξνο 

ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΒΗΚΤ, κέινο 

ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ, κέινο 

 

 

Τπάξρεη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 

 

Θέκα 1
ν
 : Δπηβνιή πνηλώλ πνδνζθαηξηζηώλ 

Θέκα 2
ν
 : Δπηβνιή πνηλώλ ζε αμησκαηνύρνπο ζσκαηείσλ 

Θέκα 3
ν
 : : Μεδεληζκόο σκαηείνπ «ΑΟ ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ»  ιόγσ κε θαζόδνπ ζηνλ  αγώλα ηεο Α2 

DEDALOS SECURITY θαηεγνξίαο «ΑΟ ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ – ΖΛΔΗΑΚΟ ΛΔΥΑΗΝΧΝ» 

Θέκα 4
ν
 : : Μεδεληζκόο σκαηείνπ «ΠΖΓΑΟ ΠΡΑΗΝΟΤ»  ιόγσ παξαίηεζεο ηνπ από ηνλ αγώλα ηεο 

Β ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΧΝ  Καηεγνξίαο «ΑΠΟΛΛΧΝ Ν ΦΗΓΑΛΔΗΑ – ΠΖΓΑΟ ΠΡΑΗΝΟΤ» 

Θέκα 5
ν
 : : Μεδεληζκόο σκαηείνπ «Ν ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΛΑΣΑΗΗΚΧΝ»  ιόγσ κε θαζόδνπ ζηνλ  αγώλα 

ηεο Γ LEGEA θαηεγνξίαο «ΑΣΔΡΑ ΒΑΡΓΑ - Ν ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΛΑΣΑΗΗΚΧΝ » 

ζέκα 6
ν
 :Μεδεληζκόο ζσκαηείνπ «ΛΔΤΚΟ ΑΣΖΡ ΚΟΤΡΟΥΧΡΗΟΤ» ζην Πξσηάζιεκα Τπνδνκώλ. 

 

 

 

 

Αλαιπηηθά 

 

 

 

Θέμα 1ο : Δπιβολή ποινών ποδοζθαιπιζηών 

 

 

 Έρνληαο ππόςε ηεο  ε επηηξνπή:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7,8 θαη 10 ηνπ Π.Κ  θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 7§4ε  απηνύ, «Γηα ηελ 

απηνδίθαηε ηηκσξία ησλ πνδνζθαηξηζηώλ κε πνηλέο απνθιεηζκνύ θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο  αξθεί ε γλώζε 

ηνπ αξρεγνύ ηεο νκάδαο  πνπ ππνγξάθεη ην Φ.Α. ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ 

απνθάζεσλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Με ηελ ππνγξαθή θαη κόλν ηνπ Φ.Α. από ηνλ αξρεγό ηεο νκάδνο, 

πθίζηαηαη ακάρεην ηεθκήξην θαη γλώζε ρσξίο αληαπόδεημε ηεο πνηλήο».  

2. Γεληθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟΤ ΚΧΓΗΚΑ.  

3. Σα Φ.Α  Α1 & Α2 DEDALOS SECURITY, B ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΧΝ, Γ LEGEA , ΠΑΗΓΧΝ & 

ΠΡΟΠΑΗΓΧΝ     γηα αγώλεο ζηηο 12-14/12/2015, πνπ πεξηήιζαλ ζηελ Έλσζε Ζιείαο θαη ηηο 

δηαηππσζείζεο ζε απηό παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή θαζώο θαη ην πνηλνιόγην , ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ ζηνπο  

παξαηεξεζέληεο  ή απνβιεζέληεο πνδνζθαηξηζηέο ηηο αληίζηνηρεο θαηά πεξίπησζε πεηζαξρηθέο 

θπξώζεηο: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 2
ο
 : Δπιβολή ποινών ζε αξιωμαηούσοςρ ζωμαηείων. 

 

 

1. Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 16/12/2015, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α ηνπ 

παηρληδηνύ ηεο Β ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΧΝ  θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΛΔΟΝΣΔ 

ΑΜΑΛΗΑΓΑ – ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΧΣΗΟΤ » ζηηο 12/12/2015  αιιά θαη ηελ έθζεζε ηνπ 

παξαηεξεηή 

A1 DEDALOS SECURITY ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Αγώνερ ζηιρ 12-14/12/2015 

Α/Α ΑΓΩΝ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
ΑΡ. 

ΓΔΛΣΙΟΤ 
ΠΟΙΝΗ 

ΑΡΘΡΑ Π.Κ 
ΔΠΟ 

1 13
ε
/14-12 ΞΔΝΟΦΧΝ ΚΡΔΣΔΝΧΝ ΓΗΟΝΤΟΠΟΤΛΟ Γ 1223765 1+10 € 7§2

αγ
,3 

2 13
ε
/12-12 ΚΔΡΑΤΝΟ ΚΑΛΛΗΚΧΜΟΤ ΚΤΣΣΑΡΖ Υ 1139607 2+ 20 € 10§1β 

Α2 DEDALOS SECURITY ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Αγώναρ ζηιρ 12/12/2015 

Α/Α ΑΓΩΝ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
ΑΡ. 

ΓΔΛΣΙΟΤ 
ΠΟΙΝΗ 

ΑΡΘΡΑ Π.Κ 
ΔΠΟ 

1 13
ε
/12-12 ΑΟ ΥΔΛΗΓΟΝΗΑ ISA S 1370951 1 + 10 € 7§2

αβ
,3 

Β ΑΦΑΛΔΙΔ ΑΡΙΣΟΓΔΙΣΩΝ 

Αγώνερ ζηιρ 12/12/2015 

Α/Α ΑΓΩΝ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
ΑΡ. 

ΓΔΛΣΙΟΤ 
ΠΟΙΝΗ 

ΑΡΘΡΑ Π.Κ 
ΔΠΟ 

1 12
ε
/12-12 ΘΤΔΛΛΑ ΚΑΡΓΑΜΑ ΒΗΒΑΡΓΖ Κ 494801 1 + 10 € 7§2

α
,3 

2 12
ε
/12-12 ΑΔ ΠΖΝΔΗΑ 

ΑΣΣΗΚΟ ΓΗΓΟΓΗΑΝΝΖ 
Α-Υ 

1181732 2+ 20 € 10§1β 

3 12
ε
/13-12 ΠΔΛΟΦ ΠΔΛΟΠΗΟΤ ΚΛΑΦΗΑΝΟ Π 1011597 1 + 10 € 7§2

α
,3 

Γ LEGEA ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Αγώναρ ζηιρ 13/12/2015 

Α/Α ΑΓΩΝ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
ΑΡ. 

ΓΔΛΣΙΟΤ 
ΠΟΙΝΗ 

ΑΡΘΡΑ Π.Κ 
ΔΠΟ 

1 8
ε
/13-12 ΑΛΦΔΗΟΝΗ ΑΛΦΔΗΟΤΖ ΕΔΚΤΡΗΑ ΑΓ 1153985 2+ 20 € 10§1β 



επιβάλλει 

επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ, 11§2 ζηνλ θ. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ Η.  θξνληηζηή ηνπ  ζσκαηείνπ    

«ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΩΣΙΟΤ» πνηλή απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν 30 εκέξεο θαη ρξεκαηηθή 

πνηλή 50 επξώ γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά. Ζ πνηλή αξρίδεη από 17-12-2015 έσο 15-01-2016. 

 

 

2. Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 16/12/2015, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α ηνπ 

παηρληδηνύ ηεο Β ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΧΝ θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΗΦΗΣΟ 

ΚΑΛΤΒΗΧΝ – ΘΤΔΛΛΑ ΚΑΡΓΑΜΑ» ζηηο 12/12/2015  αιιά θαη ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή 

επιβάλλει 

επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ, 11§2 ζηνλ θ. ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ Ν.  θξνληηζηή ηνπ  ζσκαηείνπ    

«ΘΤΔΛΛΑ ΚΑΡΓΑΜΑ» πνηλή απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν 30 εκέξεο θαη ρξεκαηηθή 

πνηλή 50 επξώ γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά. Ζ πνηλή αξρίδεη από 17-12-2015 έσο 15-01-2016. 

 

 

 

 

3. Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 16/12/2015, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α ηνπ 

παηρληδηνύ ηεο Α1 DEDALOS SECURITY θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ 

ΑΒΑΛΗΧΝ – ΑΟ ΑΣΔΡΑ ΑΜΑΛΗΑΓΑ ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ» ζηηο 05/12/2015  ηελ έθζεζε ηνπ 

παξαηεξεηή αιιά θαη ηελ κε  απνινγία ηνπ εγθαινύκελνπ 

επιβάλλει 

επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ, 5§1γ ζηνλ θ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Κ.  αμησκαηνύρν ηνπ  ζσκαηείνπ    

«ΑΣΔΡΑ ΑΜΑΛΙΑΓΑ/ΠΦΟ» ρξεκαηηθή πνηλή 100 επξώ γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά.  

 

 

 

 

Θέμα 3
ο
 : : Μηδενιζμόρ ωμαηείος «ΑΟ ΝΔΟΥΩΡΙΟΤ»  λόγω μη καθόδος ζηον  αγώνα ηηρ Α2 

DEDALOS SECURITY καηηγοπίαρ «ΑΟ ΝΔΟΥΩΡΙΟΤ – ΗΛΔΙΑΚΟ ΛΔΥΑΙΝΩΝ» 

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 16/12/2015, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ην Φ.Α ηεο Α2 

DEDALOS SECURITY θαηεγνξίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΑΟ ΝΔΟΥΩΡΙΟΤ – ΗΛΔΙΑΚΟ 

ΛΔΥΑΙΝΩΝ» ζηηο 12/12/2015 
επιβάλλει 

ύκθσλα κε ηα Άξζξα 17§2 , 21§2α
    

, 3  ηνπ ΚΑΠ είρακε μη ηέλεζη αγώνα κεηαμύ ησλ ζσκαηείσλ 

«ΑΟ ΝΔΟΥΩΡΙΟΤ – ΗΛΔΙΑΚΟ ΛΔΥΑΙΝΩΝ» ιόγσ ηνπ όηη ην ζσκαηείν «ΑΟ ΝΔΟΥΩΡΙΟΤ» δελ 

πξνζήιζε λα αγσληζηεί. 

 Καηαθπξώλεη ηνλ αγώλα ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ «ΖΛΔΗΑΚΟ ΛΔΥΑΗΝΧΝ» κε ηέξκαηα 3-0 θαη (3) 

βαζκνύο 

 Αθαηξεί (2) βαζκνύο από ηνλ πίλαθα ηεο ηξέρνπζαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2015-2016  θαη 

(2) βαζκνύο από ην επόκελν πξσηάζιεκα πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2016-2017 γηα ην 

ζσκαηείν «ΑΟ ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ» 

 Υξεκαηηθή πνηλή 100 επξώ θαη θαηαβνιή ηνπ εμνδνινγίνπ δηαηηεζίαο ύςνπο 90 επξώ γηα ην 

ζσκαηείν «ΑΟ ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ» 



 

 

 

 

 

Θέμα 4
ο
 : : Μηδενιζμόρ ωμαηείος «ΠΗΓΑΟ ΠΡΑΙΝΟΤ»  λόγω παπαίηηζηρ ηος από ηον 

αγώνα ηηρ Β ΑΦΑΛΔΙΔ ΑΡΙΣΟΓΔΙΣΩΝ  Καηηγοπίαρ «ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΔΙΑ – ΠΗΓΑΟ 

ΠΡΑΙΝΟΤ» 

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 16/12/2015, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην ππ. Αξηζκ  Πξση. 

1635/11-12-2015 ΔΠ Ζιείαο έγγξαθν ηνπ ζσκαηείνπ «ΠΗΓΑΟ ΠΡΑΙΝΟΤ» πνπ δειώλεη όηη δελ 

θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ζην παηρλίδη ηεο Β ΑΦΑΛΔΙΔ ΑΡΙΣΟΓΔΙΣΩΝ   θαηεγνξίαο κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ «ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΔΙΑ  - ΠΗΓΑΟ ΠΡΑΙΝΟΤ» ζηηο 13/12/2015 
 

Δπιβάλλει 

ύκθσλα κε ηα Άξζξα 17§2 , 21§2α
    

, 3 ηνπ ΚΑΠ είρακε μη ηέλεζη αγώνα κεηαμύ ησλ ζσκαηείσλ 

«ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΔΙΑ  - ΠΗΓΑΟ ΠΡΑΙΝΟΤ» ιόγσ ηνπ όηη ην ζσκαηείν «ΠΗΓΑΟ 

ΠΡΑΙΝΟΤ» δελ πξνζήιζε λα αγσληζηεί. 

 Καηαθπξώλεη ηνλ αγώλα ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ «ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΔΙΑ  » κε ηέξκαηα 3-0 θαη 

(3) βαζκνύο 

 Αθαηξεί (2) βαζκνύο από ηνλ πίλαθα ηεο ηξέρνπζαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2015-2016  θαη 

(2) βαζκνύο από ην επόκελν πξσηάζιεκα πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2016-2017 γηα ην 

ζσκαηείν «ΠΖΓΑΟ ΠΡΑΗΝΟΤ» 

 Υξεκαηηθή πνηλή 50 επξώ γηα  ην ζσκαηείν «ΠΖΓΑΟ ΠΡΑΗΝΟΤ» 

 

Θέμα 5
ο
 : : Μηδενιζμόρ ωμαηείος «Ν ΑΣΡΟΜΗΣΟ ΛΑΣΑΙΙΚΩΝ»  λόγω μη καθόδος ζηον  

αγώνα ηηρ Γ LEGEA καηηγοπίαρ «ΑΣΔΡΑ ΒΑΡΓΑ - Ν ΑΣΡΟΜΗΣΟ ΛΑΣΑΙΙΚΩΝ » 

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 16/12/2015, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ην Φ.Α ηεο Γ LEGEA 

θαηεγνξίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΑΣΔΡΑ ΒΑΡΓΑ - Ν ΑΣΡΟΜΗΣΟ ΛΑΣΑΙΚΩΝ» ζηηο 13/12/2015 
 

Δπιβάλλει 

ύκθσλα κε ηα Άξζξα 17§2 , 21§2α
    

, 3 ηνπ ΚΑΠ είρακε μη ηέλεζη αγώνα κεηαμύ ησλ ζσκαηείσλ 

«ΑΣΔΡΑ ΒΑΡΓΑ - Ν ΑΣΡΟΜΗΣΟ ΛΑΣΑΙΚΩΝ» ιόγσ ηνπ όηη ην ζσκαηείν «Ν ΑΣΡΟΜΗΣΟ 

ΛΑΣΑΙΙΚΩΝ» δελ πξνζήιζε λα αγσληζηεί. 

 Καηαθπξώλεη ηνλ αγώλα ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ «ΑΣΔΡΑ ΒΑΡΓΑ» κε ηέξκαηα 3-0 θαη (3) 

βαζκνύο 

 Αθαηξεί (2) βαζκνύο από ηνλ πίλαθα ηεο ηξέρνπζαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2015-2016  θαη 

(2) βαζκνύο από ην επόκελν πξσηάζιεκα πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2016-2017 γηα ην 

ζσκαηείν «Ν. ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΛΑΣΑΗΨΚΧΝ» 

 Υξεκαηηθή πνηλή 50 επξώ θαη θαηαβνιή ηνπ εμνδνινγίνπ δηαηηεζίαο ύςνπο 74 επξώ γηα ην 

ζσκαηείν «Ν. ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΛΑΣΑΗΨΚΧΝ» 

 

 

 



θέμα 6
ο
 :Μηδενιζμόρ ζωμαηείος «ΛΔΤΚΟ ΑΣΗΡ ΚΟΤΡΟΥΩΡΙΟΤ» ζηο Ππωηάθλημα 

Τποδομών. 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 16/12/2015, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α ηνπ παηρληδηνύ 

ηνπ πξσηαζιήκαηνο Παίδσλ θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΒΑΡΒΑΑΗΝΑ  - 

ΛΔΤΚΟ ΑΣΖΡ ΚΟΤΡΟΥΧΡΗΟΤ» ζηηο 12/12/2015,  

Δπιβάλλει 

ύκθσλα κε ηα Άξζξα 17§2 , 21§2α
 
, 3 ηνπ ΚΑΠ θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηεο πξνθήξπμεο ΤΠΟΓΟΜΧΝ είρακε 

μη ηέλεζη αγώνα κεηαμύ ησλ ζσκαηείσλ «ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΒΑΡΒΑΑΗΝΑ  - ΛΔΤΚΟ ΑΣΖΡ 

ΚΟΤΡΟΥΧΡΗΟΤ» ιόγσ ηνπ όηη ην ζσκαηείν «ΛΔΤΚΟ ΑΣΖΡ ΚΟΤΡΟΥΧΡΗΟΤ» δελ πξνζήιζε λα 

αγσληζηεί. 

 Καηαθπξώλεη ηνλ αγώλα ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ «ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΒΑΡΒΑΑΗΝΑ» κε ηέξκαηα 3-0 

θαη (3) βαζκνύο 

 Αθαηξεί (2) βαζκνύο από ηνλ πίλαθα ηεο ηξέρνπζαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2015-2016  θαη 

(2) βαζκνύο από ην επόκελν πξσηάζιεκα πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2016-2017 γηα ην 

ζσκαηείν «ΛΔΤΚΟ ΑΣΖΡ ΚΟΤΡΟΥΧΡΗΟΤ» 

 Υξεκαηηθή πνηλή 50 επξώ θαη θαηαβνιή ηνπ εμνδνινγίνπ  δηαηηεζίαο 15 επξώ γηα ην ζσκαηείν 

«ΛΔΤΚΟ ΑΣΖΡ ΚΟΤΡΟΥΧΡΗΟΤ». 

 

 

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

( Άξζξν 33§ε,ζη  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 


