
  

                                                         ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1969 

ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ 
Οδός: Δραγατσανίου 34 &  Παπαφλέσσα                                                                Τηλ: 26210 33311  

e-mail:epsilia@otenet.gr                                                                                           Φαξ: 26210 34004 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΠΡΑΞΗ 26
η 

/06-07-2022 
 

Στον Πύργο σήμερα στις 06/07/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ένωσης, οδός 

Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα, συνεδρίασε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Ηλείας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

       ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, πρόεδρος. 

        ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, μέλος. 

                  ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, μέλος. 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ, γρ. 

 

Υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 

Θέμα 1
ο
: Ένσταση αντικανονικής συμμετοχής σωματείου «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ» κατά 

ποδοσφαιριστή σωματείου «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ». 
 
Θέμα 2

ο
: Ένσταση σωματείου «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ» κατά του κύρους του αγώνα «ΕΘΝΙΚΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ – ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ» Κ-12. 
 

 

 
 
 

 

 

Αναλυτικά 

 

 

 Έχοντας υπόψη της  η επιτροπή:  

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 7,8 και 10 του Π.Κ  και ειδικότερα του άρθρου 10§2δ  αυτού, 

«Για την αυτοδίκαιη τιμωρία των ποδοσφαιριστών με ποινές αποκλεισμού και χρηματικές 

ποινές  αρκεί η γνώση του αρχηγού της ομάδας  που υπογράφει το Φ.Α. χωρίς να είναι 

αναγκαία η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου. Με την υπογραφή 

και μόνο του Φ.Α. από τον αρχηγό της ομάδος, υφίσταται αμάχητο τεκμήριο και γνώση χωρίς 

ανταπόδειξη της ποινής». 

2. Γενικότερα τις διατάξεις των άρθρων του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΚΑΠ. και του 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΗΚΙΩΝ. 

3. Τα Φ.Α  της Κ-12  κατηγορίας υποδομών  στις 26/06/2022 που περιήλθαν στην Ένωση 

Ηλείας και τις διατυπωθείσες σε αυτό παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και το ποινολόγιο , 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους  παρατηρηθέντες  ή αποβληθέντες ποδοσφαιριστές τις αντίστοιχες κατά 

περίπτωση πειθαρχικές κυρώσεις: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Θέμα 1
ο
: Ένσταση αντικανονικής συμμετοχής σωματείου «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ» κατά 

ποδοσφαιριστή σωματείου «¨ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» Κ-12. 

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 06/07/2022, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α του 

παιχνιδιού της Κ-12 κατηγορίας υποδομών μεταξύ των ομάδων «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 

ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» στις 27/06/2022 την υπ. αρ. 682/28-06-2022 ένσταση 

αντικανονική συμμετοχής του σωματείου «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ» που στρέφεται κατά 

του ποδοσφαιριστή του σωματείου «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» καθώς και ότι η ένσταση αυτή 

κατατέθηκε με έγγραφο υπόμνημα εντός της νόμιμης προθεσμίας και κατατέθηκε το νόμιμο 

παράβολο (100 ευρώ)  για την άσκησή της σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Κ.Α.Π.  

κάνει δεκτή 

την ένσταση του σωματείου «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ» για αντικανονική συμμετοχή 

ποδοσφαιριστή  σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 5 της οικείας προκήρυξης υποδομών ΕΠΣΗ. 

Κατακυρώνεται ο αγώνας υπέρ του σωματείου «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ» με 3-0.  

 

Θέμα 2
ο
: Ένσταση σωματείου «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ» κατά του κύρους του αγώνα 

«ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ – ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ» Κ-12. 

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 06/07/2022, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α του 

παιχνιδιού της Κ-12 κατηγορίας υποδομών μεταξύ των ομάδων «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΖΑΧΑΡΩΣ – ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ» στις 26/06/2022 την υπ. αρ. 681/28-06-2022 ένσταση του 

σωματείου «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ» που στρέφεται κατά του κύρους του αγώνα καθώς 

και ότι η ένσταση αυτή κατατέθηκε με έγγραφο υπόμνημα εντός της νόμιμης προθεσμίας και 

κατατέθηκε το νόμιμο παράβολο (100 ευρώ)  για την άσκησή της σύμφωνα με το Άρθρο 23 του 

Κ.Α.Π.  

Δεν κάνει δεκτή 

την ένσταση του σωματείου «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ» βάση Κανονισμού Διεξαγωγής 

Αγώνων Αναπτυξιακών Ηλικιών (Ηλικιακή κατηγορία Κ-10). 

 

 

 

Η καταβολή της χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες  από την ημέρα κοινοποίησης 

της απόφασης ( Άρθρο 23 του Π.Κ ). 

 

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση. Το παρόν πρακτικό συντάσσεται , υπογράφεται και 

δημοσιεύεται. 

Για την Πειθαρχική Επιτροπή 

                                            Ο Πρόεδρος                                               Τα μέλη 

                                         Ανδρέας Χαντζής                                         Δημήτρης Μπουλούτας 

                           Σπύρος Αγραπίδης                               


