
 

                                                    
 

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 39
η 

/28-06-2017 
 

ηνλ Πύξγν ζήκεξα ζηηο 28/06/2017 εκέξα Σεηάξηε  θαη ώξα 18:00 ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο, νδόο 

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

ΠΑΡΟΝΣΕ 

ΥΑΝΣΕΖ ΑΝΓΡΔΑ ,πξόεδξνο 

ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΒΗΚΤ, κέινο 

ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΓΗΩΡΓΟ, κέινο 

 

 

 

Τπάξρεη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 

 

Θέκα 1
ν 

: Δπηβνιή πνηλήο ζην ζσκαηείν «ΔΡΜΖ ΠΤΡΓΟΤ» 

 

 

 

 

 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  ηεο ΠΡΟΠΑΗΓΩΝ ΦΑΡΜΑ  θαηεγνξίαο 18/06/2017, 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 1: Επιβολή ποινής στο σωματείο «ΕΡΜΗ ΠΤΡΓΟΤ» 

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 21/06/2017, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α ηνπ 

παηρληδηνύ ΠΡΟΠΑΗΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΦΑΡΜΑ  θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΠΑΝΖΛΔΗΑΚΟ – 

ΔΡΜΖ ΠΤΡΓΟΤ»  ζηηο 18/06/2017 αιιά θαη ηελ απηνπξόζσπε απνινγία ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ 

ηνπ ζσκαηείνπ    

επιβάλλει 
επί παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 5§1α ζην ζσκαηείν «ΕΡΜΗ ΠΤΡΓΟΤ» πξνεηδνπνίεζε. 

 

 

 



 

 

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 

                             Αλδξέαο Υαληδήο                                                      Γεκεηξαθόπνπινπ Βίθπ 

                  Υαηδόπνπινο Γηώξγνο 


