
 

                                                      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 38

ε 
/13-06-2018 
 

ηνλ Πύξγν ζήκεξα ζηηο 13/06/2018 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 

ΚΟΛΟΒΑΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ, κέινο 

 

Τπάξρεη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 

Θέκα 1
ο
: Μεδεληζκός ωκαηείοσ «ΑΠΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008»   ιόγω κε θαζόδοσ  ηοσ ζηολ αγώλα 

σποδοκής προπαίδωλ ΦΑΡΜΑ θαηεγορίας «ΑΠΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 - ΑΣΕΡΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» 
 
Θέκα 2

ο
: Έλζηαζε αληηθαλοληθόηεηας γεπέδοσ ζωκαηείοσ «ΕΡΜΗ ΠΤΡΓΟΤ» γηα ηολ αγώλα 

PLAY OFF ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑ θαηεγορίας. 

 

 

 

 

 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 ΚΩΓΗΚΑ.  

3. Σα Φ.Α ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΠΑΗΓΩΝ, ΠΡΟΠΑΗΓΩΝ ΦΑΡΜΑ θαηεγνξίαο γηα αγώλεο ζηηο09-

10/06/2018 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: 

 

 

 

Θέκα 1
ο
: Μεδεληζκός ωκαηείοσ «ΑΠΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008»   ιόγω κε θαζόδοσ  ηοσ ζηολ αγώλα 

σποδοκής προπαίδωλ ΦΑΡΜΑ θαηεγορίας «ΑΠΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 - ΑΣΕΡΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» 

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 13/06/2018 αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην ππ. Αξηζκ  Πξση. 

519/08-06-2018 ΔΠ Ζιείαο έγγξαθν ηνπ ζσκαηείνπ «ΑΠΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008» πνπ δειώλεη όηη δελ 

θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ζην παηρλίδη ησλ Τπνδνκώλ Πξνπαίδσλ ΦΑΡΜΑ θαηεγνξίαο κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ «ΑΠΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 - ΑΣΕΡΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ/ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ»  
επηβάιιεη 



ύκθσλα κε ην  Άξζξν 17§2  θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηεο πξνθήξπμεο ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΦΑΡΜΑ είρακε κε 

ηέιεζε αγώλα κεηαμύ ησλ ζσκαηείσλ «ΑΠΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 – ΑΣΕΡΑ 

ΑΜΑΛΙΑΔΑ/ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ»  ιόγσ ηνπ όηη ην ζσκαηείν «ΑΠΟ ΑΜΑΛΗΑΓΑ 2008» δελ πξνζήιζε λα 

αγσληζηεί. 

 Καηαθπξώλεη ηνλ αγώλα ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ «ΑΣΔΡΑ ΑΜΑΛΗΑΓΑ/ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ» κε 

ηέξκαηα 3-0 θαη (3) βαζκνύο 

 Υξεκαηηθή πνηλή 100 επξώ. 

 

Θέκα 2
ο
: Έλζηαζε αληηθαλοληθόηεηας γεπέδοσ ζωκαηείοσ «ΕΡΜΗ ΠΤΡΓΟΤ» γηα ηολ αγώλα 

PLAY OFF ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑ θαηεγορίας. 

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 13/06/2018 αθνύ έιαβε ππόςε ηελ  έλζηαζε 

αληηθαλνληθόηεηαο γεπέδνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 23§1
α 

Κ.Α.Π θαη άξζξν 9 ηεο πξνθήξπμεο 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ  κε αξηζ. πξση. ΔΠ Ζιείαο     521/12-06-2018,  ηνπ ζσκαηείνπ «ΘΤΔΛΛΑ 

ΚΑΣΑΡΑΥΗΟΤ», πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηνπ ζσκαηείνπ «ΔΡΜΖ ΠΤΡΓΟΤ» γηα ηνλ  αγώλα PLAY OFF 

ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΡΟΠΑΗΓΩΝ ΦΑΡΜΑ θαηεγνξίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΔΡΜΖ ΠΤΡΓΟΤ – ΘΤΔΛΛΑ 

ΚΑΣΑΡΑΥΗΟΤ» ζηηο 10/06/2018  θαζώο θαη όηη ε έλζηαζε απηή θαηαηέζεθε κε έγγξαθν ππόκλεκα εληόο 

ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο θαη θαηαηέζεθε ην λόκηκν παξάβνιν Νν 4574/12-06-2018 γηα ηελ άζθεζή ηεο 

ζύκθσλα κε ην Άξζξν 23§6 ηνπ Κ.Α.Π. 

αποθαζίδεη 

όπσο ζπδεηεζεί ηελ Σεηάξηε 20/06/2018 θαη ώξα 18:30 θαη θαιεί ην ζσκαηείν «ΔΡΜΖ ΠΤΡΓΟΤ» λα 

παξεπξεζεί όπσο λνκίκσο εθπξνζσπείηαη βάζε Άξζξσλ 1,2,34,5,6,13,14,15 Π.Κ. Άξζξα 9,21,23 

Κ.Α.Π.   θαη άξζξν 2 ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο ππνδνκσλ. 

 

  

Γηα ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή 

                                            Ο Πξόεδξνο                                                               Σα κέιε 

                                         Αλδξέαο Υαληδήο                                           Βίθπ Γεκεηξαθνπνύινπ   

                                                                                                                Κσλ/λνο Κνινβάδεο 

 

 

 

 

 

 


