
 

                                                      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 
/20-06-2018 
 

ηνλ Πύξγν ζήκεξα ζηηο 20/06/2018 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 

ΦΩΣΟΠΟΛΟ ΒΑΓΓΔΛΖ, κέινο 

 

Τπάξρεη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 

 
Θέμα Απόθαζη για ένζηαζη ανηικανονικόηηηας γηπέδοσ ζωμαηείοσ «ΕΡΜΗ ΠΤΡΓΟΤ» για ηον 
αγώνα PLAY OFF ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑ καηηγορίας. 

 

 

 

 

 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 ζηηο 

10&14/06/2018 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: 

 

 

 

 

Θέμα: Απόθαζη για ένζηαζη ανηικανονικόηηηας γηπέδοσ ζωμαηείοσ «ΕΡΜΗ ΠΤΡΓΟΤ» για ηον 

αγώνα PLAY OFF ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑ καηηγορίας. 

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 20/06/2018 αθνύ έιαβε ππόςε ηελ  έλζηαζε 

αληηθαλνληθόηεηαο γεπέδνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 23§1
α 

Κ.Α.Π θαη άξζξν 2 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. αιιά θαη ηελ κε παξνπζία ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπ 

εγθαινύκελνπ ζσκαηείνπ «ΔΡΜΖ ΠΤΡΓΟΤ» 

κάνει δεκηή 

ηελ έλζηαζε ζσκαηείνπ «ΘΤΔΛΛΑ ΚΑΣΑΡΑΥΗΟΤ» βάζε ησλ άξζ. 9§1γ, 21§3i1δ,iiαβ ΚΑΠ, αξζ. 15§6
α
 

Π.Κ. θαη άξζξνπ 2 ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο ππνδνκώλ ΦΑΡΜΑ θαη επηβάιεη  

 Καηαθπξώλεη ηνλ αγώλα ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ «ΘΤΔΛΛΑ ΚΑΣΑΡΑΥΗΟΤ» κε ηέξκαηα 3-0 θαη (3) 

βαζκνύο 

 Υξεκαηηθή πνηλή 150 επξώ ζην ζσκαηείν «ΔΡΜΖ ΠΤΡΓΟΤ». 

. 

 

  

Γηα ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή 

                                            Ο Πξόεδξνο                                                               Σα κέιε 

                                         Αλδξέαο Υαληδήο                                           Βίθπ Γεκεηξαθνπνύινπ   

                                                                                                                Βαγγέιεο Φσηόπνπινο 

 

 

 

 

 

 


