
  

                                                      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 14
η 

/23-02-2022 
 

Στον Πύργο σήμερα στις 23/02/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ένωσης, οδός 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

       ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, πρόεδρος. 

        ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ, μέλος. 

                  ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, μέλος. 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ, γρ. 

 

Υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 

Θέμα 1
ο
: Επιβολή ποινών ποδοσφαιριστών. 

Θέμα 2
ο
: Επιβολή ποινών σε αξιωματούχους σωματείων. 

Θέμα 3
ο
 :Επιβολή ποινής σωματείου «ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»  

Θέμα 4
ο
:Επιβολή ποινής σωματείου «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ».  

Θέμα 5
ο
 :Κλήση σε απολογία σωματείου «ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»  

 

 

  

 

 
 

Αναλυτικά 

 

Θέμα 1
ο
  : Επιβολή ποινών ποδοσφαιριστών 

 

 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 και του ΚΑΠ.  

3. Τα Φ.Α  της Α1 DUOMO – MONK, A2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ &  Β JOHN DEERE  

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ κατηγορίας  στις 19-20/02/2022 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 2
ο
 : Επιβολή ποινών σε αξιωματούχους σωματείων. 

 

1. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της  23/02/2022, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α 

του παιχνιδιού της Β JOHN DEERE κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ 

ΩΛΕΝΑΣ – ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» στις 20/02/2022 και την έκθεση του παρατηρητή  

επιβάλλει 

επί παραβάσεων του άρθρου 11§2 του Π.Κ στον κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ Α. φροντιστή του   

σωματείου   «ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ποινή  αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας 

και χρηματική ποινή 10 ευρώ. 

 

2. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της  23/02/2022, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α 

του παιχνιδιού της Β JOHN DEERE κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ 

ΩΛΕΝΑΣ – ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» στις 20/02/2022 και την έκθεση του παρατηρητή  

επιβάλλει 

Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ    

Αγώνες στις 19-20/02/2022 

Α/Α ΑΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 
ΑΡ. 

ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ ΕΠΟ 

1 12
η
/19-02 ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ Ι 1130773 6+60 10§1δii3,δi 

2 12
η
/19-02 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΔΑΜΑ XHIKA S 1432014 1+10 7§2α,3 

3 12
η
/19-02 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΔΑΜΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣ Κ 1381277 1+10 7§4

α
 (4 κιτρ.) 

4 12
η
/19-02 ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α 1444125 1+10 7§4

α
 (4 κιτρ.) 

5 12
η
/20-02 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ 

ΜΠΕΛΟΚΑΣ Α 1170819 1+10 7§4
α
 (4 κιτρ.) 

Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ    

Αγώνες στις 12-13 /02/2022 

Α/Α ΑΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 
ΑΡ. 

ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ ΕΠΟ 

1 9
η
/20-02 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ Α 1306242 1+10 7§2α,3 

2 10
η
/20-02 ΑΕΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Β 1301776 2+20 10§1β 

3 10
η
/20-02 ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΡΩΜΑΙΟΣ Θ 1448758 5+50 10§1δi,θ,3,5ε 

4 10
η
/20-02 ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ 1231936 1+10 10§1αii 

5 5
η
/20-02 ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΤΖΙΟΥΤΖΙΑΣ Γ 1153212 1+10 7§4

α
 (4 κιτρ.) 

A1 DUOMO MONK   

Αγώνες στις 19-20/02/2022 

Α/Α ΑΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 
ΑΡ. 

ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ ΕΠΟ 

1 12
η
/19-02 ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π 1354199 1+10 7§4

α
 (4 κιτρ.) 



επί παραβάσεων του άρθρου 5§1α του Π.Κ στον κ. ΚΑΤΣΑΦΑΝΑ Χ. εκπρόσωπο του   

σωματείου «ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ποινή προειδοποίησης  για παρακώληση του  έργου 

του  διαιτητή του παραπάνω αγώνα. 

 

3. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της  23/02/2022, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α 

του παιχνιδιού της Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων 

«ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΔΑΜΑ» στις 19/02/2022 και την έκθεση του 

παρατηρητή  

επιβάλλει 

επί παραβάσεων του άρθρου 5§1β του Π.Κ στον κ. ΤΣΑΜΗ Ν φροντιστή του   σωματείου          

«ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ» ποινή επίπληξης  για παρακώληση του  έργου του  διαιτητή του 

παραπάνω αγώνα. 

 

4. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της  23/02/2022, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α 

του παιχνιδιού της Β JOHN DEERE κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ – 

ΜΥΡΣΙΝΑΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ στις 20/02/2022 και την έκθεση του παρατηρητή  

επιβάλλει 

επί παραβάσεων του άρθρου 5§1β του Π.Κ στον κ. ΝΑΣΤΟ Α. εκπρόσωπο του   

σωματείου «ΜΥΡΣΙΝΑΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ» ποινή επίπληξης  για παρακώληση του  έργου 

του  διαιτητή του παραπάνω αγώνα. 

 

5. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της  23/02/2022, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α 

του παιχνιδιού της Β JOHN DEERE κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΗΣ» στις 20/02/2022 και την 

έκθεση του παρατηρητή  

επιβάλλει 

επί παραβάσεων του άρθρου 5§1α του Π.Κ στον κ. ΤΣΑΝΤΙΛΗ Α. φροντιστή του   

σωματείου «ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΗΣ» ποινή προειδοποίησης  για παρακώληση του  

έργου του  διαιτητή του παραπάνω αγώνα. 

 

6. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της  23/02/2022, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α 

του παιχνιδιού της Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων 

«ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΔΑΜΑ» στις 19/02/2022 και την έκθεση του 

παρατηρητή  

επιβάλλει 

επί παραβάσεων του άρθρου 5§1β του Π.Κ στον κ. ΜΠΙΡΜΠΑ Χ εκπρόσωπο του   

σωματείου  «ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΔΑΜΑ» ποινή προειδοποίησης  για παρακώληση του  έργου 

του  διαιτητή του παραπάνω αγώνα. 

 

Θέμα 3
ο
 :Επιβολή ποινής σωματείου «ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»  

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της  23/02/2022, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α του 

παιχνιδιού της Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΛΕΟΝΤΕΣ 

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ» στις 13/02/2022 την έκθεση του παρατηρητή αλλά και την 

αυτοπρόσωπη απολογία των νομίμων εκπροσώπων του εγκαλούμενου σωματείου 



επιβάλλει 

επί παραβάσεων του Άρθρου 15§6 του Π.Κ. στο σωματείο «ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» 

χρηματική ποινή  20€. 

 

 

Θέμα 4
ο
: Επιβολή ποινής σωματείου «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ».  

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 02/02/2022, αφού έλαβε υπόψη της  το υπ. Αριθμ  

Πρωτ. 358/31-01-2022  έγγραφο του σωματείου «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» που δηλώνει ότι δεν 

κατέρχεται να αγωνισθεί στο παιχνίδι της Β JOHN DEERE κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων 

«ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008» στις 20/02/2022  

επιβάλλει 

Σύμφωνα με το Άρθρο 45§5 του ΚΑΠ και 21§3ii,α,β του Π.Κ. είχαμε μη τέλεση αγώνα μεταξύ των 

σωματείων «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008» με υπαιτιότητα του σωματείου «ΑΕΤΟΣ 

ΚΕΝΤΡΟΥ» 

 Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωματείου «ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008» με τέρματα 3-0 και (3) 

βαθμούς 

 Χρηματική ποινή 50 ευρώ στο σωματείο «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» 

 

 

Θέμα 5
ο
 :Κλήση σε απολογία σωματείου «ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»  

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της  23/02/2022, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α του 

παιχνιδιού της Β JOHN DEERE κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΩΛΕΝΑΣ – 

ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» στις 20/02/2022 αλλά και την έκθεση του παρατηρητή  

καλεί 

σε έγγραφη ή αυτοπρόσωπη απολογία την Τετάρτη  02/03/2022 και ώρα 18:00 το σωματείο 

«ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» όπως νομίμως εκπροσωπείται, βάση των  Άρθρων 

1,2,3,4,5,6,13,14,15 του Π.Κ. & 15§12  Κ.Α.Π. για να δικαιολογήσει τα αναγραφόμενα από το 

διαιτητή και τον παρατηρητή αγώνα. 

 

 

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                                         Βλάσης Κερπινιώτης 

                           Σπύρος Αγραπίδης                               


