
 

                                                      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 22

η 
/14-02-2018 
 

ηνλ Πύξγν ζήκεξα ζηηο 14/02/2018 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 

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ ΒΑΓΓΔΛΖ, 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 «ΝΗΚΖ ΣΡΑΓΑΝΟΤ»  

Θέκα 4
ν
 : Δπηβνιή πνηλήο ζσκαηείνπ «ΝΔΟ ΚΟΡΟΗΒΟ ΚΑΣΑΡΟΤ»  

Θέκα 5
ν
 : Μεδεληζκόο σκαηείνπ «ΑΔ ΠΖΝΔΗΑ»   θαη απνρώξεζή ηνπ από ην πξσηάζιεκα 

ππνδνκήο. 

Θέκα 6
ν
  : Μεδεληζκόο σκαηείνπ «ΑΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ»   ιόγσ κε θαζόδνπ  ηνπ ζηνλ αγώλα Β 

ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΩΝ  θαηεγνξίαο «ΑΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ – ΚΔΡΑΤΝΟ ΥΔΗΜΑΓΗΟΤ» θαη 

απνρώξεζε από ην πξσηάζιεκα. 

Θέκα 7
ν
 : Μεδεληζκόο σκαηείνπ «ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΩΣΗΟΤ»   ιόγσ κε θαζόδνπ  ηνπ ζηνλ αγώλα Β 

ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΩΝ  θαηεγνξίαο «ΑΟ ΚΑΣΡΟΤ - ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΩΣΗΟΤ» θαη απνρώξεζε 

από ην πξσηάζιεκα. 

 

 

 

Αλαιπηηθά 

 

Θέμα : 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 ΚΩΓΗΚΑ.  

3. Σα Φ.Α  Α1 DEDALOS SECURITY, Α2 SINNER CAFÉ, B ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΩΝ & 

Γ COUNTERPAIN γηα αγώλεο ζηηο 7,10-11/02/2018, 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: 



 

 

 

 

 

 

 

Α1 DEDALOS SECURITΤ 

Αγώνερ ζηιρ 10-11/02/2018  

Α/Α ΑΓΩΝ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
ΑΡ. 

ΓΔΛΣΙΟΤ 
ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ ΔΠΟ 

1 21
ε
/10-02 ΔΝΗΠΠΔΤ ΛΑΣΕΟΗΟΤ ΒΑΓΓΟΠΟΤΛΟ Κ 131732 2+20 

7§4α  (7 θηηξ.) ππ1 

Α2 SINNER  CAFE 

Αγώνερ ζηιρ 10-11/02/2018  

Α/Α ΑΓΩΝ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
ΑΡ. 

ΓΔΛΣΙΟΤ 
ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ ΔΠΟ 

1 18
ε
/11-02 

ΖΛΔΗΑΚΟ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ 

ΑΣΔΡΖ Θ 1353711 2+20 
10§1

β
 

2 18
ε
/11-02 ΛΔΟΝΣΔ ΑΜΑΛΗΑΓΑ KOXHAJ K 1414024 2+20 

7§4α  (7 θηηξ.) ππ1 

3 18
ε
/11-02 

ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ 
ΓΟΤΜΔΡΟΤ 

ΦΩΣΑΚΟΠΟΤΛΟ Π 1279282 1+10 
7§4α  (4 θηηξ.) 

4 18
ε
/11-02 

ΝΔΟ ΚΟΡΟΗΒΟ 
ΚΑΣΑΡΟΤ 

ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟ Φ 577238 1+10 
7§4α  (4 θηηξ.) 

5 18
ε
/11-02 

ΝΔΟ ΚΟΡΟΗΒΟ 
ΚΑΣΑΡΟΤ 

ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ Α 1286771 1+10 
7§4α  (4 θηηξ.) 

6 18
ε
/11-02 

ΑΠΟΛΛΩΝ Ν 
ΦΗΓΑΛΔΗΑ 

ΣΕΗΟΤΣΕΗΑ Γ 1153212 1+10 
7§4α  (4 θηηξ.) 

Β ΑΦΑΛΔΙΔ ΑΡΙΣΟΓΔΙΣΩΝ  

Αγώνερ ζηιρ 10-11/02/2018  

Α/Α ΑΓΩΝ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
ΑΡ. 

ΓΔΛΣΙΟΤ 
ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ ΔΠΟ 

1 16
ε
/11-02 ΑΔ ΚΑΝΟΤΛΗΩΝ ΚΑΝΝΖ Α 1206358 1+10 10§1

αi
 

2 16
ε
/10-02 ΑΦΟΒΟ ΒΡΟΥΗΣΑ ΠΑΠΑΝΣΩΝΖ Γ 140558 1+10 7§2

α
,3 

3 16
ε
/11-02 ΘΤΔΛΛΑ ΚΑΡΓΑΜΑ ΥΟΣΕΑ ΦΛ 1450489 1+10 7§2

α
,3 

4 16
ε
/11-02 ΩΛΔΝΔΗΑΚΟ ΣΗΓΚΡΖΛΑ Β 1228169 2+20 

7§4α  (7 θηηξ.) 

5 16
ε
/11-02 ΑΗΟΛΟ ΠΤΡΓΟΤ ΤΜΔΡΑΗ Ν 1455182 1+10 

7§4α  (4 θηηξ.) 

6 16
ε
/11-02 ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΣΟΤ ΚΡΔΜΜΤΓΑ Η 1218518 1+10 

7§4α  (4 θηηξ.) 

7 16
ε
/11-02 ΦΗΛΗΠΠΟ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ ΚΑΚΟΛΤΡΖ Α 1182822 1+10 

7§4α  (4 θηηξ.) 

8 16
ε
/11-02 ΔΘΝΗΚΟ ΓΔΡΑΚΗΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Σ 1355322 1+10 

7§4α  (4 θηηξ.) 

9 16
ε
/11-02 ΑΔΣΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ Π 1288513 1+10 

7§4α  (4 θηηξ.) 

10 16
ε
/11-02 ΘΤΔΛΛΑ ΚΑΡΓΑΜΑ ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ Η 1234531 1+10 

7§4α  (4 θηηξ.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 2
ο
 : Δπιβολή ποινών ζε αξιωμαηούσοςρ ζωμαηείων. 

 

1. Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 14/02/2018, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  

ην Φ.Α ηνπ παηρληδηνύ ηεο  Α2 SINNER CAFE  θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ 

«ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΓΟΤΜΔΡΟΤ – ΛΔΟΝΣΔ ΑΜΑΛΗΑΓΑ» ζηηο 08/02/2018  αιιά 

θαη ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή 

επιβάλλει 

επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ, 11§2ζηνλ θ. ΠΑΣΑΟΤΡΑ Θ.  εθπξόζσπν ηνπ  ζσκαηείνπ    

«ΛΔΟΝΣΔ ΑΜΑΛΙΑΓΑ»  πνηλή απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν 15 

εκέξεο θαη ρξεκαηηθή πνηλή 25 επξώ γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζηνλ δηαηηεηή  ηνπ 

παξαπάλσ αγώλα. Ζ πνηλή αξρίδεη από 15-02-2018 έσο 01-03-2018. 

 

2. Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 14/02/2018, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  

ην Φ.Α ηνπ παηρληδηνύ ηεο  Β ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΩΝ  θαηεγνξίαο  κεηαμύ 

ησλ νκάδσλ «ΔΘΝΗΚΟ ΓΔΡΑΚΗΟΤ – ΦΗΛΗΠΠΟ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ» ζηηο 

10/02/2018  αιιά θαη ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή 

επιβάλλει 

επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ, 5§1α ζηνλ θ. ΝΑΣΟ Σ.  θξνληηζηή ηνπ  ζσκαηείνπ    

«ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ»  πνηλή πξνεηδνπνίεζεο γηα παξαθώιεζε ηνπ  έξγνπ ηνπ  δηαηηεηή 

ηνπ παξαπάλσ αγώλα. 

 

 

 

 

Γ COUNTERPAIN  

Αγώνερ ζηιρ 11/02/2018  

Α/Α ΑΓΩΝ ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ 
ΑΡ. 

ΓΔΛΣΙΟΤ 
ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ ΔΠΟ 

1 16
ε
/11-02 ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ COLLAKU J 1400649 1+10 

7§2
αγ

,3 

2 16
ε
/11-02 ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΗΛΑ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ Ν 494148 1+10 

7§2
α
,3 

3 16
ε
/11-02 ΑΟ ΑΓΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ Γ 1402396 1+10 

7§2
α
,3 

4 16
ε
/11-02 ΑΜΑΛΗΑΓΑ 2008 ΚΑΜΠΟΤΡΖ Γ 1458534 1+10 

7§2
αβ

,3 



Θέμα 3
ο
 : Δπιβολή ποινήρ ζωμαηείος «ΝΙΚΗ ΣΡΑΓΑΝΟΤ»  

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 14/02/2018, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην 

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

«ΝΗΚΖ ΣΡΑΓΑΝΟΤ – ΑΟ ΜΑΚΡΗΗΩΝ» ζηηο 03/02/2018 ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή 

ηελ αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ηνπ παξαπάλσ αγώλα αιιά θαη ηελ έγγξαθε απνινγία ησλ 

λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπ εγθαινύκελνπ ζσκαηείνπ  

επιβάλλει 

επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ 14,15§6αδ ζην ζσκαηείν «ΝΙΚΗ ΣΡΑΓΑΝΟΤ» 

1. ρξεκαηηθή πνηλή  100 €  

2. κία (1) αγσληζηηθή ζηέξεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο λα αγσλίδεηαη ζηελ έδξα ηνπ. 

 

 

 

Θέμα 4
ο
 : Δπιβολή ποινήρ ζωμαηείος «ΝΔΟ ΚΟΡΟΙΒΟ ΚΑΣΑΡΟΤ»  

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 14/02/2018, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην 

Φ.Α ηνπ παηρληδηνύ ηεο Α2 SINNER CAFE θαηεγνξίαο  κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΝΔΟ 

ΚΟΡΟΗΒΟ ΚΑΣΑΡΟΤ – ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΗΓΑΛΔΗΑ» ζηηο 04/02/2018 ηελ έθζεζε 

ηνπ παξαηεξεηή αιιά θαη ηελ απηνπξόζσπε απνινγία ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ 

ηνπ εγθαινύκελνπ ζσκαηείνπ  

επιβάλλει 

επί παξαβάζεσλ ηνπ Άξζξνπ 5§1α ζην ζσκαηείν «ΝΔΟ ΚΟΡΟΙΒΟ ΚΑΣΑΡΟΤ» 

πξνεηδνπνίεζε. 

 

 

 

Θέμα 5
ο
 : Μηδενιζμόρ ωμαηείος «ΑΔ ΠΗΝΔΙΑ»   και αποσώπηζή ηος από ηο ππωηάθλημα 

ςποδομήρ. 

 

 

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 14/02/2018 αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην ππ. Αξηζκ  Πξση. 

167/26-01-2018 ΔΠ Ζιείαο έγγξαθν ηνπ ζσκαηείνπ «ΑΔ ΠΗΝΔΙΑ» πνπ δειώλεη όηη δελ θαηέξρεηαη 

λα αγσληζζεί ζην παηρλίδη ησλ Τπνδνκώλ Πξνπαίδσλ ΦΑΡΜΑ θαηεγνξίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ «ΑΔ 

ΠΗΝΔΙΑ – ΓΑΦΝΗ ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ» θαη αποσωπεί από ηο ππωηάθλημα. Θεσξεί όηη ην ελ ιόγσ 

πνδνζθαηξηθό ζσκαηείν «ΑΔ ΠΗΝΔΙΑ» απνρώξεζε κε ηελ ζέιεζε ηνπ από ην πξσηάζιεκα ηεο 

ππνδνκήο πξνπαίδσλ ΦΑΡΜΑ θαηεγνξίαο 2017-2018 θαη όηη ην αλσηέξσ ζσκαηείν δελ κπνξεί λα 

επαλέιζεη ζην πξσηάζιεκα  απηό.  
επιβάλλει 

ύκθσλα κε ηα Άξζξα 17§2 , 21§2α
 
, 3 ηνπ ΚΑΠ ,ηνπ άξζξνπ 9 ηεο πξνθήξπμεο ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΦΑΡΜΑ 

θαη ηνπ άξζξνπ 5 ηεο πξνθήξπμεο ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ ΔΠΖ είρακε μη ηέλεζη αγώνα κεηαμύ ησλ 

ζσκαηείσλ « ΑΔ ΠΖΝΔΗΑ – ΓΑΦΝΖ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ». 

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

βαζκνύο 

 Υξεκαηηθή πνηλή 150 επξώ. 

 Αθαηξεί (6) βαζκνύο από ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ηεο ηξέρνπζαο 2017-2018 πνδνζθαηξηθήο 

πεξηόδνπ από ην πξσηάζιεκα ηεο Α1 θαηεγνξίαο όπνπ θαη κεηέρεη ε αλδξηθή νκάδα. 



 

 

 

Θέμα 6
ο
  : Μηδενιζμόρ ωμαηείος «ΑΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ»   λόγω μη καθόδος  ηος ζηον αγώνα Β 

ΑΦΑΛΔΙΔ ΑΡΙΣΟΓΔΙΣΩΝ  καηηγοπίαρ «ΑΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ – ΚΔΡΑΤΝΟ ΥΔΙΜΑΓΙΟΤ» και 

αποσώπηζη από ηο ππωηάθλημα. 

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 14/02/2018 αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην ππ. Αξηζκ  Πξση. 

152/26-01-2018 ΔΠ Ζιείαο έγγξαθν ηνπ ζσκαηείνπ «ΑΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ» πνπ δειώλεη όηη δελ 

θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ζην παηρλίδη ηεο Β ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΩΝ θαηεγνξίαο κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ «ΑΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ – ΚΔΡΑΤΝΟ ΥΔΙΜΑΓΙΟΤ» θαη αποσωπεί από ηο ππωηάθλημα. Θεσξεί 

όηη ην ελ ιόγσ πνδνζθαηξηθό ζσκαηείν «ΑΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ» απνρώξεζε κε ηελ ζέιεζε ηνπ από ην 

πξσηάζιεκα ηεο Β ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΩΝ  θαηεγνξίαο 2017-2018 θαη όηη ην αλσηέξσ ζσκαηείν 

δελ κπνξεί λα επαλέιζεη ζην πξσηάζιεκα  απηό.  

 
επιβάλλει 

ύκθσλα κε ην  Άξζξν 17§2  είρακε μη ηέλεζη αγώνα κεηαμύ ησλ ζσκαηείσλ «ΑΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ – 

ΚΔΡΑΤΝΟ ΥΔΙΜΑΓΙΟΤ »  ιόγσ ηνπ όηη ην ζσκαηείν «ΑΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ» δελ πξνζήιζε λα αγσληζηεί. 

 Καηαθπξώλεη ηνλ αγώλα ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ «ΚΔΡΑΤΝΟ ΥΔΗΜΑΓΗΟΤ» κε ηέξκαηα 3-0 θαη 

(3) βαζκνύο 

 Αθαηξεί (3) βαζκνύο από ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ηεο ηξέρνπζαο 2017-2018 πνδνζθαηξηθήο 

πεξηόδνπ 

 Υξεκαηηθή πνηλή 100 επξώ. 

 

 

Θέμα 7
ο
 : Μηδενιζμόρ ωμαηείος «ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΩΣΙΟΤ»   λόγω μη καθόδος  ηος ζηον αγώνα 

Β ΑΦΑΛΔΙΔ ΑΡΙΣΟΓΔΙΣΩΝ  καηηγοπίαρ «ΑΟ ΚΑΣΡΟΤ - ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΩΣΙΟΤ» και 

αποσώπηζη από ηο ππωηάθλημα. 

 

Ζ Π.Δ ηεο Δ.Π. Ζιείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 07/02/2018 αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ην ππ. Αξηζκ  Πξση. 

154/26-01-2018 ΔΠ Ζιείαο έγγξαθν ηνπ ζσκαηείνπ «ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΩΣΙΟΤ» πνπ δειώλεη όηη δελ 

θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ζην παηρλίδη ηεο Β ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΩΝ θαηεγνξίαο κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ «ΑΟ ΚΑΣΡΟΤ - ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΩΣΙΟΤ»  θαη αποσωπεί από ηο ππωηάθλημα. Θεσξεί όηη 

ην ελ ιόγσ πνδνζθαηξηθό ζσκαηείν «ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΩΣΙΟΤ» απνρώξεζε κε ηελ ζέιεζε ηνπ από ην 

πξσηάζιεκα ηεο Β ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΡΗΣΟΓΔΗΣΩΝ  θαηεγνξίαο 2017-2018 θαη όηη ην αλσηέξσ ζσκαηείν 

δελ κπνξεί λα επαλέιζεη ζην πξσηάζιεκα  απηό. 
επιβάλλει 

ύκθσλα κε ην  Άξζξν 17§2  είρακε μη ηέλεζη αγώνα κεηαμύ ησλ ζσκαηείσλ «ΑΟ ΚΑΣΡΟΤ - 

ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΩΣΙΟΤ»  ιόγσ ηνπ όηη ην ζσκαηείν «ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΩΣΗΟΤ» δελ πξνζήιζε λα 

αγσληζηεί. 

 Καηαθπξώλεη ηνλ αγώλα ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ «ΑΟ ΚΑΣΡΟΤ» κε ηέξκαηα 3-0 θαη (3) βαζκνύο 

 Αθαηξεί (3) βαζκνύο από ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ηεο ηξέρνπζαο 2017-2018 πνδνζθαηξηθήο 

πεξηόδνπ 

 Υξεκαηηθή πνηλή 100 επξώ. 

 



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                                                               Σα κέιε 

                                         Αλδξέαο Υαληδήο                                           Βίθπ Γεκεηξαθνπνύινπ   

                                                                                                                Βαγγέιεο Φσηόπνπινο 

     

                       


