
 

                                                      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 6
η 

/18-10-2017 
 

ηνλ Πύξγν ζήκεξα ζηηο 18/10/2017 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 19:00 ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο, νδόο 

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

ΠΑΡΟΝΣΔ 

ΥΑΝΣΕΖ ΑΝΓΡΔΑ ,πξόεδξνο 

ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΒΗΚΤ, κέινο 

ΚΟΛΟΒΑΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ, 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 «ΑΟ ΥΑΒΑΡΗΟΤ»  

Θέκα 4
ν
 : Κιήζε ζε απνινγία ζσκαηείνπ «ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΑΒΑΛΗΧΝ»  

Θέκα 5
ν
 : Κιήζε ζε απνινγία ζσκαηείνπ «ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΓΟΤΜΔΡΟΤ»  

Θέκα 6
ν
 : Κιήζε ζε απνινγία ζσκαηείσλ Α1 DEDALOS SECURITY θαηεγνξίαο.  

Θέκα 7
ν
 : Παξαπνκπή κέινπο ΑΠΟ ΠΡΟΟΓΟ ΑΛΜΧΝΖ θ. Π. Σζάκε ζηνλ ππεύζπλν 

άζθεζεο δίσμεο πνδνζθαηξηθώλ αδηθεκάησλ.  

 

 

 

 

 

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 10§2δ  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 DEDALOS SECURITY,Α2 SINNER & B ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΧΝ & Γ 

COUNTERPAIN γηα αγώλεο ζηηο 14-15/10/2017, 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 2
ο
 : Δπιβολή ποινών ζε αξιωμαηούσοςρ ζωμαηείων. 

 

1. Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 18/10/2017, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην 

Φ.Α ηνπ παηρληδηνύ ηεο Α1 DEDALOS SECURITY   θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ 

«ΑΟ ΜΑΚΡΤΗΧΝ – ΝΗΚΖ ΣΡΑΓΑΝΟΤ» ζηηο 14/10/2017  αιιά θαη ηελ έθζεζε ηνπ 

παξαηεξεηή 

επιβάλλει 

επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ, 11§2  ζηνλ θ. ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ Κ. εθπξόζσπν ηνπ  

ζσκαηείνπ    «ΑΟ ΜΑΚΡΙΙΩΝ»  πνηλή απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν 30 

εκέξεο θαη ρξεκαηηθή πνηλή 50 επξώ γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζηνλ δηαηηεηή ηνπ 

παξαπάλσ αγώλα. Ζ πνηλή αξρίδεη από 19-10-2017 έσο 18-11-2017. 

 

Θέμα 3
ο
 : Δπιβολή ποινήρ ζωμαηείος «ΑΟ ΥΑΒΑΡΙΟΤ»  

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 11/10/2017, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην 

Φ.Α ηνπ παηρληδηνύ ηεο Α1 DEDALOS SECURITY θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ 

«ΑΟ ΥΑΒΑΡΗΟΤ -    ΔΝΗΠΠΔΤ ΛΑΣΕΟΗΟΤ» ζηηο 07/10/2017  ηελ έθζεζε ηνπ 

παξαηεξεηή αιιά θαη ηελ απηνπξόζσπε απνινγία ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπ 

εγθαινύκελνπ ζσκαηείνπ 

επιβάλλει 

επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ 5§1β ζην ζσκαηείν «ΑΟ ΥΑΒΑΡΙΟΤ» πξνεηδνπνίεζε. 

Α1 DEDALOS SECURITΤ 

Αγώναρ ζηιρ 14/10/2017  

Α/Α ΑΓΩΝ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
ΑΡ. 

ΓΔΛΣΙΟΤ 
ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ ΔΠΟ 

1 5
ε
/14-10 ΝΗΚΖ ΣΡΑΓΑΝΟΤ ΜΠΑΡΓΟΤΖ Α 1140127 1+10 7§2

α3
 

Α2 SINNER CAFÉ  

Αγώναρ ζηιρ 15/10/2017  

Α/Α ΑΓΩΝ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
ΑΡ. 

ΓΔΛΣΙΟΤ 
ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ ΔΠΟ 

1 3
ε
/15-10 

ΖΛΔΗΑΚΟ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ 

ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ Υ 1376701 1+10 7§2
αγ3

 

2 3
ε
/15-10 ΠΔΛΟΦ ΠΤΡΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ Κ 446578 1+10 7§2

αγ3
 

Β ΑΦΑΛΔΙΔ ΑΡΙΣΟΓΔΙΣΩΝ 

Αγώναρ ζηιρ 14/10/2017  

Α/Α ΑΓΩΝ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
ΑΡ. 

ΓΔΛΣΙΟΤ 
ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ ΔΠΟ 

1 2
ε
/14-10 

ΑΡΓΟΝΑΤΣΖ 
ΚΑΣΑΚΟΛΟΤ 

ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Η 572316 1+10 7§2
α3

 



 

Θέμα 4
ο
 : Κλήζη ζε απολογία ζωμαηείος «ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΑΒΑΛΙΩΝ»  

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 18/10/2017, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α 

ηνπ παηρληδηνύ ηεο Α1 DEDALOS SECURITY θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ 

«ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΑΒΑΛΗΧΝ – ΘΤΔΛΛΑ ΠΤΡΓΟΤ» ζηηο 14/10/2017  αιιά θαη ηελ έθζεζε 

ηνπ παξαηεξεηή θαιεί ζε έγγξαθε ή απηνπξόζσπε απνινγία ηελ Σεηάξηε  25/10/2017 

θαη ώξα 19:30 ην ζσκαηείν  «ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΑΒΑΛΗΧΝ», όπσο λνκίκσο 

εθπξνζσπείηαη, βάζε ησλ  Άξζξσλ 1,2,3,4,5,6,13,14 θαη 15 ηνπ Π.Κ. γηα λα 

δηθαηνινγήζεη ηα αλαγξαθόκελα από ην δηαηηεηή. 

 

Θέμα 5
ο
 : Κλήζη ζε απολογία ζωμαηείος «ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΓΟΤΜΔΡΟΤ»  

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 18/10/2017, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην Φ.Α 

ηνπ παηρληδηνύ ηεο Α2 SINNER CAFE θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ 

ΓΟΤΜΔΡΟΤ – ΑΥΗΛΛΔΤ ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ» ζηηο 14/10/2017  αιιά θαη ηελ έθζεζε ηνπ 

παξαηεξεηή θαιεί ζε έγγξαθε ή απηνπξόζσπε απνινγία ηελ Σεηάξηε  25/10/2017 θαη 

ώξα 20:00 ην ζσκαηείν  «ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΓΟΤΜΔΡΟΤ», όπσο λνκίκσο εθπξνζσπείηαη, 

βάζε ησλ  Άξζξσλ 1,2,3,4,5,6,13,14 θαη 15 ηνπ Π.Κ. γηα λα δηθαηνινγήζεη ηα 

αλαγξαθόκελα από ην δηαηηεηή. 

 

 

Θέμα 6
ο
 : Κλήζη ζε απολογία ζωμαηείων Α1 DEDALOS SECURITY καηηγοπίαρ.  

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 18/10/2017, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ηα Φ.Α 

ησλ παηρληδηώλ ηεο Α1 DEDALOS SECURITY  θαηεγνξίαο ζηηο 07-08/10/2017 θαιεί ζε 

έγγξαθε ή απηνπξόζσπε απνινγία ηελ Σεηάξηε  25/10/2017 ηα θάησζη ζσκαηεία γηα ηελ 

παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 18§γ ηνπ ΚΑΠ θαη ην άξζ. 3 ηεο νηθείαο  πξνθήξπμεο  ζρεηηθά κε 

ηνλ δηπισκαηνύρν πξνπνλεηή. 

1. ΖΛΔΗΑΚΟ ΛΔΥΑΗΝΧΝ 18:30 

2. ΑΠΟ ΚΟΤΡΣΔΗΟΤ 18:45 

3. ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΜΑΝΧΛΑΓΑ 19:00 

4. ΑΔ ΠΖΝΔΗΑ  19:15 

5. ΘΤΔΛΛΑ ΠΤΡΓΟΤ 19:30 

6. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΕΑΥΑΡΧ 19:45 

7. ΞΔΝΟΦΧΝ ΚΡΔΣΔΝΧΝ 20:00 

8. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΑΒΑΛΗΧΝ 20:15 

9. ΑΟ ΥΑΒΑΡΗΟΤ 20:30 

10. ΔΝΗΠΠΔΤ ΛΑΝΣΕΟΗΟΤ 20:45 

 

 

 

 



Θέμα 7
ο
 : Παπαπομπή μέλοςρ ΑΠΟ ΠΡΟΟΓΟ ΑΛΜΩΝΗ κ. Π. Σζάμη ζηον ςπεύθςνο 

άζκηζηρ δίωξηρ ποδοζθαιπικών αδικημάηων.  

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 18/10/2017, ζπδήηεζε ην ζέκα ηνπ 

κέινπο ηνπ ζσκαηείνπ ΑΠΟ ΠΡΟΟΓΟ ΑΛΜΧΝΖ θ. Π. Σζάκε ηνπ Κσλ/λνπ γηα ηα 

δεκνζηεύκαηα ηνπ ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα «ΠΡΧΗΝΖ» ζηηο 03 & 05/10/2017 πνπ έρνπλ 

αλαθνξά θαη δπζκελείο θξίζεηο γηα ηα δηθαζηηθά όξγαλα ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ. Ο 

Πξόεδξνο ηεο Π.Δ/ΔΠΖ θ. Αλδξέαο Υαληδήο αθνύ θαηέθξηλε σο απαξάδεθηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα δεκνζηεύκαηα πξνηείλεη ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηελ παξαπνκπή ηνπ θ. Π. 

Σζάκε βάζε ηνπ άξζ. 25 ηνπ Π.Κ ζηνλ Τπεύζπλν Άζθεζεο Γίσμεο Πνδνζθαηξηθώλ 

Αδηθεκάησλ γηα λα αζθήζεη δίσμε γηα παξαβάζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηνλ 

Καλνληζκώλ ηεο ΔΠΟ θαη λα παξαπέκςεη ηνλ παξαβάηε ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή.  

Ομόθωνα ςεθίδεηαη. 

 

 

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

( Άξζξν 23§2α  ηνπ Π.Κ ). 

 

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

δεκνζηεύεηαη. 

 

Γηα ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή 

                                            Ο Πξόεδξνο                                                               Σν κέινο 

                                         Αλδξέαο Υαληδήο                                           Βίθπ Γεκεηξαθνπνύινπ   

          Κνινβάδεο Κσλ/λνο     

                                    

                                                                                           

 

 

 


