
 

                                                    
 

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 33
η 

/19-05-2016 
 

ηνλ Πύξγν ζήκεξα ζηηο 19/05/2016 εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 18:00 ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο, νδόο 

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

ΠΑΡΟΝΣΔ 

ΣΕΗΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ,πξόεδξνο 

ΜΑΡΑΘΗΑ ΥΑΡΖ, κέινο 

ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΒΗΚΤ, κέινο 

 

 

Τπάξρεη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 

 

Θέκα 1
ν
 : Δπηβνιή πνηλώλ πνδνζθαηξηζηώλ 

Θέκα 2
ν
 : Δπηβνιή πνηλώλ ζε αμησκαηνύρνπο ζσκαηείσλ. 

Θέκα 3
ν
 : Δπηβνιή πνηλήο ζσκαηείνπ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΜΠΔΛΟΚΑΜΠΟΤ»  

Θέκα 4
ν
 : Δπηβνιή πνηλήο ζσκαηείνπ «ΑΟ ΚΟΤΣΟΥΔΡΑ»  

Θέκα 5
ν
 : Δπηβνιή πνηλήο ζην ζσκαηείν «ΑΟ ΜΑΚΡΤΗΩΝ» γηα θαθή ζπκπεξηθνξά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ΚΩΓΗΚΑ.  

3. Σα Φ.Α  Α2 DEDALOS SECURITY, B ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΩΝ, ΠΑΗΓΩΝ & ΠΡΟΠΑΗΓΩΝ     γηα 

αγώλεο ζηηο  11 ,14,15&18/05/2016, 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 ζπλεδξίαζή ηεο 15/05/2016, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α ηνπ 

παηρληδηνύ ηεο Β ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΩΝ  θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΜΗΛΑ – ΑΟ ΑΡΔΣΖ» ζηηο 15/05/2016, αιιά θαη ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή  

επιβάλλει 
 
επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ, 5§1β ζηνλ θ. ΒΑΡΟΤΞΗ Γ  θξνληηζηή ηνπ  ζσκαηείνπ «ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΜΙΛΑ» πνηλή επίπιεμεο γηα παξαθώιεζε ηνπ  έξγνπ ηνπ  δηαηηεηή ηνπ παξαπάλσ αγώλα. 

 

2. Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 11/05/2016, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α ηνπ 

παηρληδηνύ ηεο Β ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΩΝ θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ ζσκαηείσλ «ΑΟ 

ΑΜΠΔΛΩΝΑ – ΑΟ ΚΟΤΣΟΥΔΡΑ» ζηηο 08/05/2016  ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή αιιά θαη 

ηελ κε  απνινγία ηνπ εγθαινύκελνπ 

επιβάλλει 
 
επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ, 11§2 ζηνλ θ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ Γ.  θξνληηζηή ηνπ  ζσκαηείνπ    «ΑΟ 

ΑΜΠΔΛΩΝΑ» πνηλή απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν 2  κήλεο θαη ρξεκαηηθή πνηλή 100  

επξώ γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά. Ζ πνηλή αξρίδεη από 20-5016 έσο 15-06-2016 & από 01-08-2016 

έσο 03-09-2016. 

 

 

3. Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 11/05/2016, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α ηνπ 

παηρληδηνύ ηεο Α2 DEDALOS SECURITY  θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΘΤΔΛΛΑ 

ΠΤΡΓΟΤ – ΖΛΔΗΑΚΟ ΛΔΥΑΗΝΩΝ» ζηηο 08/05/2016, ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή αιιά θαη ηελ 

απηνπξόζσπε απνινγία ηνπ εγθαινύκελνπ 

επιβάλλει 

Β ΑΦΑΛΔΙΔ ΑΡΙΣΟΓΔΙΣΩΝ  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ PLAY OFF & PLAY OUT 

Αγώνερ ζηιρ 11,14-15/05/2016 

Α/Α ΑΓΩΝ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
ΑΡ. 

ΓΔΛΣΙΟΤ 
ΠΟΙΝΗ 

ΑΡΘΡΑ Π.Κ 

ΔΠΟ 

1 3
ε
/14-05 ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΩΣΗΟΤ BUCI ED 1445254 1+10 € 10§1αi 

2 3
ε
/15-05 ΑΟ ΚΟΤΣΟΥΔΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ Θ 546439 1+10 € 7§2αβ,3 

3 3
ε
/15-05 ΑΟ ΑΡΔΣΖ ΑΛΙΚΑΝΙΩΣΗ Υ 1327549 1+10 € 7§2α,3 

4 3
ε
/15-05 ΑΟ ΜΑΚΡΤΗΩΝ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Υ 577238 1+10 € 7§2α,3 

5 3
ε
/15-05 ΑΟ ΜΑΚΡΤΗΩΝ ΦΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝ 1216032 1+10 € 7§2β,3 

6 2
ε
/11-05 ΑΔ ΠΖΝΔΗΑ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Γ 1299404 1+10 € 7§2α,3 

7 2
ε
/11-05 

ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ 

ΠΤΡΓΟΤ 
LAWSON IKE 1433165 1+10 € 10§1αiii 



 
επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ, 5§1β ζηνλ θ. ΜΠΛΑΘΡΑ Π.  θξνληηζηή ηνπ  ζσκαηείνπ «ΘΤΔΛΛΑ 

ΠΤΡΓΟΤ» πνηλή επίπιεμεο γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά.  

 

 

Θέμα 3
ο
 : Δπιβολή ποινήρ ζωμαηείος «ΔΘΝΙΚΟ ΑΜΠΔΛΟΚΑΜΠΟΤ»  

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 19/05/2016, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α ηνπ παηρληδηνύ 
ηεο Α2 DEDALOS SECURITY  θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΜΠΔΛΟΚΑΜΠΟΤ  - 
ΖΛΔΗΑΚΟ ΛΔΥΑΗΝΩΝ» ζηηο 15/05/2016, αιιά θαη ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή  
 

 επιβάλλει 
επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ 15§3α,8α ζην ζσκαηείν «ΔΘΝΙΚΟ ΑΜΠΔΛΟΚΑΜΠΟΤ» ρξεκαηηθή 

πνηλή  20€ γηα ξήςε αληηθεηκέλνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν  από θηιάζινπο ηνπ εγθαινύκελνπ ζσκαηείνπ. 

 

 

Θέμα 4
ο
 : Δπιβολή ποινήρ ζωμαηείος «ΑΟ ΚΟΤΣΟΥΔΡΑ»  

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 11/05/2016, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α ηνπ παηρληδηνύ 
ηεο Β ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΩΝ θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ ζσκαηείσλ «ΑΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ – ΑΟ 
ΚΟΤΣΟΥΔΡΑ» ζηηο 08/05/2016  ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή αιιά θαη ηελ απηνπξόζσπε απνινγία 
ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπ ζσκαηείνπ 

 επιβάλλει 
επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ 15§3α,8α ζην ζσκαηείν «ΑΟ ΚΟΤΣΟΥΔΡΑ» ρξεκαηηθή πνηλή  50€ γηα 

ξήςε αληηθεηκέλνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν  από θηιάζινπο ηνπ εγθαινύκελνπ ζσκαηείνπ. 

 

 

Θέμα 5
ο
 : Δπιβολή ποινήρ ζηο ζωμαηείο «ΑΟ ΜΑΚΡΤΙΩΝ» για κακή ζςμπεπιθοπά. 

 

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 19/05/2016, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α ηνπ παηρληδηνύ 

ηεο Β ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΩΝ  θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΑΟ ΜΑΚΡΤΗΩΝ – 

ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΠΤΡΓΟΤ» ζηηο 15/05/2016 

επιβάλλει 
επί παξάβαζεο ηνπ  Άξζξνπ 16§2   ζην ζσκαηείν «ΑΟ ΜΑΚΡΤΗΩΝ» απηνδίθαηα ρξεκαηηθή πνηλή  25 

επξώ , γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξαπάλσ αγώλα απνβιήζεθαλ δύν (2) πνδνζθαηξηζηέο ηνπ. 

 

 

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 

 



                       Σδίκαο   Γηώξγνο                                                            Μαξαζηαο Υάξεο 

Γεκεηξαθόπνπινπ Βίθπ 


