
 

                                                    
 

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 32
η 

/26-04-2017 
 

Στον Πύργο σήμερα στις 26/04/2017 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 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ, μέλος 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, μέλος 

 

 

 

Υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 

 

Θέμα 1
ο 

:Επιβολή ποινών ποδοσφαιριστών. 

Θέμα 2
ο
 :Επιβολή ποινών σε αξιωματούχους σωματείων. 

Θέμα 3
ο
 :Μηδενισμός Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ»   και αποχώρησή του από το πρωτάθλημα 

υποδομής. 

Θέμα 4
ο
 :Μηδενισμός Σωματείου «ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008»   και αποχώρησή του από το πρωτάθλημα 

υποδομής. 

Θέμα 5
ο
 :Μηδενισμός Σωματείου «ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ»   λόγω παραίτησης του από τον αγώνα 

υποδομής Προπαίδων ΦΑΡΜΑΣ κατηγορίας «ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ – ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ». 

Θέμα 6
ο
 :Επιβολή ποινής στο σωματείο «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ» 

Θέμα 7
ο 

: Κλήση σε απολογία σωματείου «ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ» 

Θέμα 8
ο 

: Κλήση σε απολογία σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

 

 Έχοντας υπόψη της  η επιτροπή:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7,8 και 10 του Π.Κ  και ειδικότερα του άρθρου 7§4ε  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.  

3. Τα Φ.Α  της Α1 DEDALOS SECURITY, της Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ ΚΑΦΕ, της Β ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ, της Γ COUNTERPAIN & ΠΑΙΔΩΝ, ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑ  κατηγορίας 19,22-

23/04/2017 , 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: 

 

 

 



 

 

Αναλυτικά 

 

 

Θέμα 1
Ο
 : Επιβολή ποινών ποδοσφαιριστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 2
ο
 : Επιβολή ποινών σε αξιωματούχους σωματείων. 

 

 

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 26/04/2017, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α του 

παιχνιδιού της Α1 DEDALOS SECURITY κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΕΝΙΠΠΕΥΣ 

ΛΑΤΖΟΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ» στις 22/04/2017  αλλά και την έκθεση του παρατηρητή 

επιβάλλει 

επί παραβάσεων του Άρθρου, 5§1β  στον κ. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗ Ν. αξιωματούχο του  σωματείου    

«ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ»  ποινή επίπληξης για ανάρμοστη συμπεριφορά στον διαιτητή του 

παραπάνω αγώνα. 

 

 

Θέμα 3
ο
 : Μηδενισμός Σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ»   και αποχώρησή του από το 

πρωτάθλημα υποδομής. 

 

 

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 26/04/2017, αφού έλαβε υπόψη της  το υπ. Αριθμ  Πρωτ. 

3887/05-04-2017 ΕΠΣ Ηλείας έγγραφο του σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» που δηλώνει ότι δεν 

Α1 DEDALOS SECURITY  

Αγώνες στις 22/04/2017 

Α/Α ΑΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 
ΑΡ. 

ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΠΟΙΝΗ 

ΑΡΘΡΑ Π.Κ 

ΕΠΟ 

1 33
η
/22-04 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 

ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ 
ΣΑΜΑΡΗΣ Π 579086 4+40 € 10§1δii 

2 33
η
/22-04 

ΕΘΝΙΚΟΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ 1343969 3+30 € 10§1γ 

Γ COUNTERPAIN play off  

Αγώνας στις 19/04/2017 

Α/Α ΑΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 
ΑΡ. 

ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΠΟΙΝΗ 

ΑΡΘΡΑ Π.Κ 

ΕΠΟ 

1 8
η
/19-04 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΛΗΣ Χ 573545 4+40 € 10§1δi 



κατέρχεται να αγωνισθεί στο παιχνίδι των Υποδομών Προπαιδων ΦΑΡΜΑΣ κατηγορίας μεταξύ των 

ομάδων «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ»  και αποχωρεί από το πρωτάθλημα. Θεωρεί ότι 

το εν λόγω ποδοσφαιρικό σωματείο «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» αποχώρησε με την θέληση του από το 

πρωτάθλημα της υποδομής προπαίδων ΦΑΡΜΑ κατηγορίας 2016-2017 και ότι το ανωτέρω σωματείο 

δεν μπορεί να επανέλθει στο πρωτάθλημα  αυτό.  

επιβάλλει 

Σύμφωνα με τα Άρθρα 17§2 , 21§2α
 
, 3 του ΚΑΠ και του άρθρου 9 της προκήρυξης ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΦΑΡΜΑ είχαμε μη τέλεση αγώνα μεταξύ των σωματείων « ΕΡΜΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ». 

 Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωματείου «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» με τέρματα 3-0 και (3) 

βαθμούς 

 

 
 

Θέμα 4
ο
 : Μηδενισμός Σωματείου «ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008»   και αποχώρησή του από το πρωτάθλημα 

υποδομής. 

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 26/04/2017, αφού έλαβε υπόψη της  το υπ. Αριθμ  Πρωτ. 

3888/05-04-2017 ΕΠΣ Ηλείας έγγραφο του σωματείου «ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008» που δηλώνει ότι δεν 

κατέρχεται να αγωνισθεί στο παιχνίδι των Υποδομών Προπαιδων ΦΑΡΜΑΣ κατηγορίας μεταξύ των 

ομάδων «ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ»  και αποχωρεί από το πρωτάθλημα. 

Θεωρεί ότι το εν λόγω ποδοσφαιρικό σωματείο «ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008» αποχώρησε με την θέληση του από 

το πρωτάθλημα της υποδομής προπαίδων ΦΑΡΜΑ κατηγορίας 2016-2017 και ότι το ανωτέρω 

σωματείο δεν μπορεί να επανέλθει στο πρωτάθλημα  αυτό. 
επιβάλλει 

Σύμφωνα με τα Άρθρα 17§2 , 21§2α
 
, 3 του ΚΑΠ και του άρθρου 9 της προκήρυξης ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΦΑΡΜΑ είχαμε μη τέλεση αγώνα μεταξύ των σωματείων « ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 – ΚΕΡΑΥΝΟΣ 

ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ». 

 Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωματείου «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ» με τέρματα 3-0 και 

(3) βαθμούς 

 

 

 

 

 

Θέμα 5
ο
 :Μηδενισμός Σωματείου «ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ»   λόγω παραίτησης του από τον 

αγώνα υποδομής Προπαίδων ΦΑΡΜΑΣ κατηγορίας «ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ – ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ». 

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 2604/2017, αφού έλαβε υπόψη της  το υπ. Αριθμ  Πρωτ. 

3902/26-04-2017 ΕΠΣ Ηλείας έγγραφο του σωματείου «ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ» που δηλώνει ότι δεν 

κατέρχεται να αγωνισθεί στο παιχνίδι της Προπαίδων ΦΑΡΜΑ κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΑΟ 

ΧΑΒΑΡΙΟΥ – ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ»   

επιβάλλει 

Σύμφωνα με τα Άρθρα 17§2 , 21§2α
 
, 3 του ΚΑΠ και του άρθρου 9 της προκήρυξης ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΦΑΡΜΑ είχαμε μη τέλεση αγώνα μεταξύ των σωματείων «ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ – ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ». 



 Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωματείου «ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ» με τέρματα 3-0 και (3) 

βαθμούς 

 Χρηματική ποινή 50 ευρώ για το σωματείο «ΕΝΙΠΠΕΥΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ» 

 

 

 

 

Θέμα 6
ο
 :Επιβολή ποινής στο σωματείο «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ» 

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 26/04/2017, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α του 

παιχνιδιού της Α1 DEDALOS SECURITY κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 

ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ – ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ» στις 22/04/2017   

επιβάλλει 
επί παραβάσεων του Άρθρου 8 της οικείας  προκήρυξης στο σωματείο «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  

ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ» χρηματική ποινή  50 €  για καθυστερημένη προσέλευση του Ιατρού του ανωτέρω 

αγώνα. 

 

Θέμα 7
ο 

: Κλήση σε απολογία σωματείου «ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ» 

 

 

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 26/04/2017, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α του παιχνιδιού 

της Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ ΚΑΦΕ κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 

– ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ»  στις 22/02/2017 αλλά και  την έκθεση του παρατηρητή,  καλεί σε έγγραφη 

ή αυτοπρόσωπη απολογία την Τετάρτη 08/03/2017 και ώρα 18:30 το σωματείο  «ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 

ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ», όπως νομίμως εκπροσωπείται, βάση των Άρθρων  1,2,3,4,5,6,13,14,15 του Π.Κ. 

για να δικαιολογήσει τα αναγραφόμενα. 

 

Θέμα 8
ο 

: Κλήση σε απολογία σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ» 

 

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 26/04/2017, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α του παιχνιδιού 

της Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ ΚΑΦΕ κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 

– ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ»  στις 22/02/2017 αλλά και  την έκθεση του παρατηρητή,  καλεί σε έγγραφη 

ή αυτοπρόσωπη απολογία την Τετάρτη 08/03/2017 και ώρα 18:30 το σωματείο  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΠΥΡΓΟΥ», όπως νομίμως εκπροσωπείται, βάση των Άρθρων  1,2,3,4,5,6,13,14,15 του Π.Κ. για να 

δικαιολογήσει τα αναγραφόμενα. 

 

 

Η καταβολή της χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες  από την έκδοση της απόφασης 

( Άρθρο 33§ε,στ  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                                                      Δημητρακόπουλου Βίκυ 

                  Χατζόπουλος Γιώργος 


