
 
                                                    
 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1969 

ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ 
Οδός: Δραγατσανίου 34 &  Παπαφλέσσα                                                                Τηλ: 26210 33311  
e-mail:epsilia@otenet.gr                                                                                           Φαξ: 26210 34004 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΠΡΑΞΗ 21η /17-02-2016 
 

Στον Πύργο σήµερα στις 17/02/2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ένωσης, οδός 
Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα, συνεδρίασε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Ηλείας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΤΖΙΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ,πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ, µέλος 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ, µέλος 

 
 

Υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 

 
Θέµα 1ο : Επιβολή ποινών ποδοσφαιριστών 
Θέµα 2ο : Επιβολή ποινών σε αξιωµατούχους σωµατείων 
Θέµα 3ο : : Μηδενισµός Σωµατείου «ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»    λόγω µη καθόδου  στον αγώνα της 
Α2 DEDALOS SECURITY κατηγορίας «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» 
θέµα 4ο :Μηδενισµός σωµατείου «ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ» στο Πρωτάθληµα Υποδοµών. 
θέµα 5ο :Συνάντηση µε εκπροσώπους του Δ.Σ του Συνδέσµου Προπονητών Ηλείας. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αναλυτικά 

 
 
Θέµα 1ο : Επιβολή ποινών ποδοσφαιριστών 
 
 Έχοντας υπόψη της  η επιτροπή:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7,8 και 10 του Π.Κ  και ειδικότερα του άρθρου 7§4ε  αυτού, «Για την 
αυτοδίκαιη τιµωρία των ποδοσφαιριστών µε ποινές αποκλεισµού και χρηµατικές ποινές  αρκεί η γνώση 
του αρχηγού της οµάδας  που υπογράφει το Φ.Α. χωρίς να είναι αναγκαία η κοινοποίηση των σχετικών 
αποφάσεων του αρµοδίου οργάνου. Με την υπογραφή και µόνο του Φ.Α. από τον αρχηγό της οµάδος, 
υφίσταται αµάχητο τεκµήριο και γνώση χωρίς ανταπόδειξη της ποινής».  
2. Γενικότερα τις διατάξεις των άρθρων του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.  
3. Τα Φ.Α  Α1 & Α2 DEDALOS SECURITY, B ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ, Γ LEGEA , ΠΑΙΔΩΝ & 
ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ     για αγώνες στις  10,13-15/02/2016, που περιήλθαν στην Ένωση Ηλείας και τις 
διατυπωθείσες σε αυτό παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και το ποινολόγιο , ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους  



παρατηρηθέντες  ή αποβληθέντες ποδοσφαιριστές τις αντίστοιχες κατά περίπτωση πειθαρχικές 
κυρώσεις: 

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 
Θέµα 2ο : Επιβολή ποινών σε αξιωµατούχους σωµατείων. 
	

 

 

1. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 17/02/2016, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α 

του παιχνιδιού της Α2 DEDALOS SECURITY  κατηγορίας  µεταξύ των οµάδων 

Α2 DEDALOS SECURITY ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Αγώνες στις 06-07/02/2016 

Α/Α ΑΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡ. 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ 

ΕΠΟ 
1 21η/14-02 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ ΜΠΙΡΜΠΑΣ Δ 1279692 1+10 € 10§1αiii 

A1 DEDALOS SECURITY ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Αγώνες στις 06/02/2016 

Α/Α ΑΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡ. 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ 

ΕΠΟ 
1 21η/14-02 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ Θ 507398 1+10 € 10§1αi 

2 21η/14-02 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ζ 1285011 1+10 € 7§2α,3 

3 21η/13-02 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΚΟΜΟΥ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ 596417 1+10 € 7§2αβ,3 
4 21η/15-02 ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Ν 1123991 1+10 € 7§2α,3 

Β ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ 

Αγώνες στις 06-08/02/2016 

Α/Α ΑΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡ. 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ 

ΕΠΟ 

1 20η/13-02 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ ΜΠΙΖΟΣ Π 487639 1+10 € 10§1αi 

2 20η/13-02 ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ 1555269 4+40 € 10§1αi 
3 20η/13-02 ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΙΜΙ Κ 1411974 1+10 € 7§2αβ,3 



«ΜΥΡΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» στις 13/02/2016  αλλά και την έκθεση του 

παρατηρητή 

επιβάλλει 

επί παραβάσεων του Άρθρου, 5§1β στον κ. ΚΑΡΑΛΑΓΑ Ι.  εκπρόσωπο του  σωµατείου    «ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» ποινή επίπληξης για παρακώληση του  έργου του  διαιτητή του παραπάνω αγώνα. 

 

 

 

 

 

2. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 17/02/2016, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α 

του παιχνιδιού της Α2 DEDALOS SECURITY  κατηγορίας  µεταξύ των οµάδων 

«ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ – ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ» στις 14/02/2016  αλλά και την έκθεση 

του παρατηρητή 

επιβάλλει 
επί παραβάσεων του Άρθρου, 5§1β στον κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Α.  εκπρόσωπο του  σωµατείου    «ΑΟ 

ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ» ποινή επίπληξης για παρακώληση του  έργου του  διαιτητή του παραπάνω αγώνα. 

 

 

 

 

 

 

3. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 17/02/2016, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α 
του παιχνιδιού της Β ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ  κατηγορίας  µεταξύ των οµάδων 
«ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΙΛΑ» στις 14/02/2016  αλλά και την έκθεση του 
παρατηρητή  

επιβάλλει 
επί παραβάσεων του Άρθρου, 5§1β στον κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Δ.  εκπρόσωπο του  σωµατείου    

«ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ» ποινή επίπληξης για παρακώληση του  έργου του  διαιτητή του παραπάνω 

αγώνα. 

 

 

4. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 17/02/2016, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α 
του παιχνιδιού της Β ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ  κατηγορίας  µεταξύ των οµάδων 
«ΠΗΝΕΙΑΚΟΣ – ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 14/02/2016  αλλά και την έκθεση του 
παρατηρητή  

επιβάλλει 

επί παραβάσεων του Άρθρου, 5§1β στον κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Δ.  εκπρόσωπο του  σωµατείου    

«ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ποινή επίπληξης για παρακώληση του  έργου του  διαιτητή του παραπάνω 

αγώνα. 

 

5. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 17/02/2016, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α 
του παιχνιδιού ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ µεταξύ των οµάδων 



«ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΝΕΑΣ  ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ» στις 10/02/2016  αλλά και την 
έκθεση του παρατηρητή  

επιβάλλει 

επί παραβάσεων του Άρθρου, 5§1β στον κ. ΓΚΙΟΚΑ Α.  φροντιστή του  σωµατείου    «ΑΛΦΕΙΟΣ 
ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ» ποινή επίπληξης για παρακώληση του  έργου του  διαιτητή του παραπάνω αγώνα. 

 

 
 
 
Θέµα 3ο : : Μηδενισµός Σωµατείου «ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»    λόγω µη καθόδου  στον 
αγώνα της Α2 DEDALOS SECURITY κατηγορίας «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ» 
 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 17/02/2016, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α του παιχνιδιού 

της Α2 DEDALOS SECURITY  κατηγορίας  µεταξύ των οµάδων «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ – ΑΡΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» στις 14/02/2016 

  επιβάλλει 

Σύµφωνα µε τα Άρθρα 17§2 , 21§2α    , 3  του ΚΑΠ είχαµε µη τέλεση αγώνα µεταξύ των σωµατείων 

«ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» λόγω του ότι το σωµατείο «ΑΡΗΣ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» δεν προσήλθε να αγωνιστεί. 

§ Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωµατείου «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ» µε τέρµατα 3-0 και 

(3) βαθµούς 

§ Αφαιρεί (2) βαθµούς από τον πίνακα της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016  και 

(2) βαθµούς από το επόµενο πρωτάθληµα ποδοσφαιρικής περιόδου 2016-2017 για το 

σωµατείο «ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» 

§ Χρηµατική ποινή 100 ευρώ για το σωµατείο «ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» και καταβολή 

εξοδολογίου 100 ευρώ. 

 

 

θέµα 4ο :Μηδενισµός σωµατείου «ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ» στο Πρωτάθληµα Υποδοµών. 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 17/02/2016, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α του παιχνιδιού 

του πρωταθλήµατος Παίδων κατηγορίας  µεταξύ των οµάδων «ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ 

ΠΥΡΓΟΥ» στις 13/02/2016,  

Επιβάλλει 
Σύµφωνα µε τα Άρθρα 17§2 , 21§2α , 3 και 44 του ΚΑΠ και του άρθρου 9 της προκήρυξης ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΦΑΡΜΑ είχαµε µη τέλεση αγώνα µεταξύ των σωµατείων «ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» 

λόγω του ότι το σωµατείο «ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ» δεν προσήλθε να αγωνιστεί. 

§ Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωµατείου «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» µε τέρµατα 3-0 και (3) 

βαθµούς 

§ Χρηµατική ποινή 50 ευρώ και καταβολή εξοδολογίου 15 ευρώ. 

. 

 

 

 



θέµα 5ο :Συνάντηση µε εκπροσώπους του Δ.Σ του Συνδέσµου Προπονητών Ηλείας. 

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 17/02/2016, δέχθηκε αντιπροσωπεία του Δ.Σ του 

Συνδέσµου Προπονητών Ηλείας (κ.κ. Ρουµελιώτης Α., Τρυφωνόπουλος Α παρουσία του νοµικού τους 

εκπροσώπου κ. Παναγόπουλου) οι οποίοι  ανέλυσαν τις απόψεις τους και το σκεπτικό τους για την 

καταγγελία τους  σχετικά για την νοµιµότητα ή όχι της παρουσίας µη πτυχιούχων προπονητών στον 

πάγκο των οµάδων της  Α1 DEDALOS κατηγορίας·  σηµειούται ότι η καταγγελία τους κοινοποιήθηκε 

στην ΕΠΟ, στον υπεύθυνο ασκήσεως δίωξης ποδοσφαιρικών αδικηµάτων και στην Πανελλήνια 

Οµοσπονδία Προπονητών. Η Π.Ε επιφυλάχθηκε για τα περεταίρω. 

 
Η καταβολή της χρηµατικής ποινής γίνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες  από την έκδοση της απόφασης 

( Άρθρο 33§ε,στ  του Π.Κ ). 

 

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέµα λύεται η συνεδρίαση. Το παρόν πρακτικό συντάσσεται , υπογράφεται και 

δηµοσιεύεται. 

Για την Πειθαρχική Επιτροπή 

 

                                            Ο Πρόεδρος                                                               Τα µέλη 

 

                                        Γιώργος Τζίµας                                                              Κυριακόπουλος Γιώργος 

Δηµητρακοπούλου Βίκυ      

 

                      

                                                                                     


