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Αποθάζεις Δπιηροπής Δκηάκηων Θεμάηων ηης Δ.Π.Ο.
σνεδρίαζη Νο 46/20.08.2019
Θέμα 1ο: Αναγνώριζη ωμαηείων
Απόθαζη: Η Δπηηξνπή Δθηάθησλ ζεκάησλ ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο
Οκνζπνλδίαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ζηηο 20/8/2019, απνθάζηζε

νκόθσλα ηελ

αλαγλώξηζε ησλ θαησηέξσ ζσκαηείσλ, ε πιεξόηεηα ησλ εγγξάθσλ ησλ νπνίσλ
ειέγρζεθε (θαηά ηελ ζεηξά θαηαρσξήζεσο ησλ ζην πξσηόθνιιν ηεο ΔΠΟ) από ηελ
λνκηθή ππεξεζία.
ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΝΔΟΨΓΡΤΘΔΝΣΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ
Δ.Π.. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ρεηηθό έγγξαθν Δ.Π.. 2377/05.08.2019 κε αξηζκ. πξση. Δ.Π.Ο 24365/2019.
Αλαγλσξίδεηαη ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΠΑΟΚ ΚΟΡΧΝΔΗΑ», κε
έδξα ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Βαζηινπδίνπ ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά κε απμ. Α.Μ. 6663.
Δ.Π.. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ
ρεηηθό έγγξαθν Δ.Π.. 1118/08.08.2019 κε αξηζκ. πξση. Δ.Π.Ο 24604/2019.
Αλαγλσξίδεηαη ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΤΛΧΝΟ
1958», κε έδξα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Απιώλνο ηνπ Γήκνπ Ωξσπνύ Αηηηθήο κε απμ.
Α.Μ. 6665.
Δ.Π.. ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ρεηηθό έγγξαθν ηνπ ζσκαηείνπ από 09.08.2019 κε αξηζκ. πξση. Δ.Π.Ο 24724/2019
θαη έγγξαθν Δ.Π.. 5620/08/08/2019 κε αξηζκ. πξση. Δ.Π.Ο. 25320/2019..
Αλαγλσξίδεηαη ην Γσναικείο ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΓΟΞΑ 98», κε
έδξα ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεγαδαθίσλ κε απμ. Α.Μ. 6666.
Δ.Π.. ΛΔΒΟΤ
ρεηηθό έγγξαθν ΔΠ 631/06.08.2019 κε αξηζκ. πξση. Δ.Π.Ο 24773/2019.
Αλαγλσξίδεηαη ην Γσναικείο ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ
ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΔΒΟΤ», κε δηαθξηηηθό ηίηλο <<ΠΑ ΛΔΒΟΤ>> κε
έδξα ηελ πόιε ηεο Μπηηιήλεο κε απμ. Α.Μ. 6667.
Δ.Π.. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ρεηηθό έγγξαθν Δ.Π.. 500/13.08.2019 κε αξηζκ. πξση. Δ.Π.Ο 25206/2019.
Αλαγλσξίδεηαη ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΘΡΗΑΜΒΟ ΑΝΑΛΖΦΔΧ», κε έδξα
ηελ Αλάιεςε Υεξζνλήζνπ κε απμ. Α.Μ. 6668.

Δ.Π.. ΦΛΧΡΗΝΑ
ρεηηθό έγγξαθν Δ.Π.. 91/13.08.2019 κε αξηζκ. πξση. Δ.Π.Ο 25209/2019.
Αλαγλσξίδεηαη ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΔΤΞΔΗΝΟ ΛΔΥΖ ΦΛΧΡΗΝΑ», κε
έδξα ηε Φιώξηλα κε απμ. Α.Μ. 6669.
Δ.Π.. ΥΗΟΤ
ρεηηθό έγγξαθν Δ.Π.. 519/12.08.2019 κε αξηζκ. πξση. Δ.Π.Ο 25133/2019.
Αλαγλσξίδεηαη ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ
ΤΛΛΟΓΟ ΚΗΒΧΣΟ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ», κε έδξα ην Γήκν Υίνπ κε απμ. Α.Μ. 6670.
ΔΠΑΝΑΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΧΜΑΣΔΗΧΝ
Π.Δ.Π..ΑΛΑ
ρεηηθό έγγξαθν Π.Δ.Π..ΑΛΑ 7420/01.08.2019 θαη κε αξηζκ. πξση. Δ.Π.Ο.
23896/2019. Δγθξίλεηαη ε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε θαη επαλεγγξαθή ζηα Μεηξώα ηεο
Δ.Π.Ο. θαη ζηε δύλακε ηεο Π.Δ.Π..ΑΛΑ. ηνπ ζσκαηείνπ άιαο κε ηελ επσλπκία
«ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΓΗΝΑ Ο
ΜΤΡΜΗΓΧΝ» με Α.Μ. 5426.
Δ.Π.. ΜΔΖΝΗΑ
ρεηηθό έγγξαθν Δ.Π.. 355/09.08.2019 θαη κε αξηζκ. πξση. Δ.Π.Ο. 24891/2019.
Δγθξίλεηαη ε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε θαη επαλεγγξαθή ζηα Μεηξώα ηεο Δ.Π.Ο. θαη
ζηε δύλακε ηεο Δ.Π.. ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ
ΠΛΑΣΖ ΝΗΚΖ» με Α.Μ. 4784.
ΗΓΡΤΖ ΓΤΝΑΗΚΔΗΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
Δ.Π.. ΑΘΖΝΧΝ
ρεηηθό έγγξαθν Δ.Π. 1799/30.07.2019 θαη κε αξηζ. πξση. Δ.Π.Ο 23665/2019
Αλαγλσξίδεηαη ην γπλαηθείν ηκήκα ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΑΘΛΖΣΗΚΟ
ΟΜΗΛΟ ΘΡΗΑΜΒΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ>>, κε απμ. Α.Μ 4383.
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΤΝΑΗΚΔΗΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ
Δ.Π.. ΖΠΔΗΡΟΤ
ρεηηθό έγγξαθν ζσκαηείνπ από 07.08.2019 θαη κε αξηζ. πξση. Δ.Π.Ο. 24448/2019
Δγθξίλεηαη ε απόζπαζε, αλεμαξηεηνπνίεζε θαη αιιαγή επσλπκίαο ηνπ γπλαηθείνπ
ηκήκαηνο πνδνζθαίξνπ ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΑΘΛΗΣΙΚΟ
ΟΜΙΛΟ ΠΔΡΑΜΑΣΟ ΠΡΟΟΓΔΤΣΙΚΗ» ζε «ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ
ΓΗΑΝΝΔΝΑ-ΓΤΝΑΗΚΔΗΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν <<ΓΗΑΝΝΔΝΑ ΓΠΟ>>
κε απμ. Α.Μ. 6664

Θέμα 2ο: σμπλήρωζη ηης παρ. 4 ηοσ άρθροσ 45 ηοσ ΚΑΠ
Απόθαζη: Η Δπηηξνπή Δθηάθησλ ζεκάησλ ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο
Οκνζπνλδίαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ζηηο 20/8/2019, απνθάζηζε νκόθσλα ηελ
ζπκπιήξσζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΑΠ ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη όηη:
«Ομάδα πος, λόγω επειζοδίων, γίνεηαι ςπαίηια διακοπήρ αγώνα Κςπέλλος ή ηος
αγώνα Κςπέλλος ππωηαθληηών (SUPER CUP) μεηαξύ ηος ππωηαθληηή ηηρ Super

League 1 και ηος Κςπελλούσος Ελλάδορ, ηηρ επιβάλλονηαι οι ποινέρ πος
πποβλέπονηαι ζηο άπθπο 15 ηος Πειθαπσικού Κώδικα…». Με ηελ θξάζε «..Σε
ζσνδσαζμό με ηο άρθρο 21 παρ. 3 ΙΙ γ ηοσ παρόνηος».
Σνύην επηβάιιεηαη, ώζηε λα ππάξρεη πιήξεο ηαύηηζε ηεο αλσηέξσ δηαηάμεσο, πνπ
είλαη ζην μερσξηζηό θεθάιαην ηνπ ΚΑΠ ην νπνίν αθνξά ην θύπειιν Διιάδνο, κε ην
άξζξν 21 ηνπ ΚΑΠ, γηα ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ή κε έλαξμεο αγώλα, ιόγσ
επεηζνδίσλ, είηε απηόο αθνξά ην πξσηάζιεκα είηε ην θύπειιν. Η αλσηέξσ δηάηαμε,
όπσο έρεη ζπκπιεξσζεί, ζα ηζρύεη (όπσο όινο ν ΚΑΠ) από
ηελ έλαξμε ηεο
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2019-2020.

