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Προς: Τα σωματεία της δύναμής μας 
ΚΟΙΝ.: Μ.Μ.Ε. 

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις  για αγωνιστικά θέματα   
Η Πειθαρχική Επιτροπή  της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΚΑΠ, του Πειθαρχικού 
κώδικα της Ε.Π.Ο, τα Φ.Α. των αγώνων των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου, τις εκθέσεις των 
παρατηρητών αγώνων, τις απολογίες των σωματείων και παραγόντων   επέβαλε τις παρακάτω ποινές σε 
ποδοσφαιριστές: 
 

1. Παράλληλα αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο, τον Κ.Α.Π, τα Φ.Α. των 
αγώνων των πρωταθλημάτων, επέβαλε τις παρακάτω ποινές: 
    -Στο σωματείο ΑΠΣ ΚΕΡ ΑΓ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ χρηματική ποινή ύψους 200€( αγώνα Κυπέλλου και 3η 
αγωνιστική) σε εφαρμογή του άρθρων 6 παρ.2 α και 11 του κανονισμού προπονητών της ΕΠΟ  και του 
άρθρου 24 της προκήρυξης της ΕΠΣ Κέρκυρας που αναφέρεται στην πρόσληψη πιστοποιημένου 
προπονητή. 

      - Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη το Φύλλο Αγώνος  βάση του οποίου προκύπτει ότι η 
φιλοξενούμενη ομάδα ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ δεν κατήλθε να αγωνιστεί στον αγώνα Πρωταθλήματος «ΑΕ 
ΦΑΙΑΚΩΝ-ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ»:  
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ για την μη διεξαγωγή του αγώνα   Πρωταθλήματος «ΑΕ 
ΦΑΙΑΚΩΝ-ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ» αφού  η ομάδα του  δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει (άρθρο 17 παρ. 2,του 
ΚΑΠ ).  
β) Κατακυρώνει τον εν  λόγω αγώνα Πρωταθλήματος  υπέρ του σωματείου ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ με  τέρματα  τρία 
(3) έναντι μηδέν (0)  του σωματείου  ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ (άρθρο 17 παρ. 2,του ΚΑΠ ). 
γ) Επιβάλλει χρηματική ποινή 400 ευρώ στο σωματείο  ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ (άρθρο 17 παρ. 2,  του ΚΑΠ ). 
     - Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη με υπ΄ αρ. του σωματείου ΝΕΟΣ 2017 καθώς   και το 
έγγραφο  του με υπ΄ αρ. 265/20.10.2021 της ΕΠΣ Κερκύρας,  βάση του οποίου δηλώνει αδυναμία να 
συμμετάσχει στον αγώνα Πρωταθλήματος «ΝΕΟΣ 2017-ΑΕ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» που ήταν προγραμματισμένος 
να διεξαχθεί την Δευτέρα 25/10/2021: 
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΝΕΟΣ 2017 για την μη διεξαγωγή του αγώνα   Πρωταθλήματος « ΝΕΟΣ 
2017-ΑΕ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» αφού  η ομάδα του  δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει (άρθρο 17 παρ. 2,του ΚΑΠ  
β) Κατακυρώνει τον εν  λόγω αγώνα Πρωταθλήματος  υπέρ του σωματείου ΑΕ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με  τέρματα  
τρία (3) έναντι μηδέν (0)  του σωματείου  ΝΕΟΣ 2017 (άρθρο 17 παρ. 2,του ΚΑΠ ). 
γ) Επιβάλλει χρηματική ποινή 200 ευρώ στο σωματείο  ΝΕΟΣ 2017 (άρθρο 17 παρ. 2,  του ΚΑΠ ). 
-     Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη το Φύλλο Αγώνος βάση του οποίου προκύπτει ότι η 
φιλοξενούμενη ομάδα ΑΟ ΣΥΝΑΡΑΔΩΝ δεν κατήλθε να αγωνιστεί στον αγώνα Πρωταθλήματος «ΑΟ ΚΕΡ 
ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ-ΑΟ ΣΥΝΑΡΑΔΩΝ»: 
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΑΟ ΣΥΝΑΡΑΔΩΝ για την μη διεξαγωγή του αγώνα   Πρωταθλήματος «ΑΟ ΚΕΡ 
ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ-ΑΟ ΣΥΝΑΡΑΔΩΝ» (άρθρο 17 παρ. 2,του ΚΑΠ ).  
β) Κατακυρώνει τον εν  λόγω αγώνα Πρωταθλήματος  υπέρ του σωματείου ΑΟ ΚΕΡ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ με 
τέρματα τρία (3) έναντι μηδέν (0) του σωματείου  ΑΟ ΣΥΝΑΡΑΔΩΝ (άρθρο 17 παρ. 2,του ΚΑΠ ). 
γ) Επιβάλλει χρηματική ποινή 400 ευρώ στο σωματείο  ΑΟ ΣΥΝΑΡΑΔΩΝ (άρθρο 17 παρ. 2,  του ΚΑΠ ). 
    -Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη το έγγραφο του σωματείου ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ 
καθώς   και το έγγραφο  του με υπ΄ αρ. 339/25.10.2021 της ΕΠΣ Κερκύρας,  βάση του οποίου δηλώνει 
αδυναμία να συμμετάσχει στον αγώνα Κυπέλλου «ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ – ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Ε ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡΗΜ. 
ΠΟΙΝΗ 

ΗΜΕΡ. ΚΑΤ. 
ΧΡΗΜ. 
ΠΟΙΝΗΣ ΝΤΑΙΚΟΣ Σ 489548 ΑΠΣ ΗΡ ΑΓ ΔΕΚΑ 1   

ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 1478263 ΑΠΣ ΗΡ ΑΓ ΔΕΚΑ 1   



ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ» που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τετάρτη  27/10/2021 στο γήπεδο Στρογγυλής 
και ματαιώθηκε: 
α) Θεωρεί υπαίτιο το σωματείο ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ για την μη διεξαγωγή του αγώνα   Κυπέλλου 
«ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ – ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ» αφού  η ομάδα του  δήλωσε αδυναμία να 
συμμετάσχει (άρθρο 17 παρ. 2,του ΚΑΠ ).  
β) Κατακυρώνει τον εν  λόγω αγώνα Κυπέλλου  υπέρ του σωματείου ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ με  
τέρματα  τρία (3) έναντι μηδέν (0)  του σωματείου  ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ (άρθρο 17 παρ. 2,του 
ΚΑΠ ). 
γ) Επιβάλλει χρηματική ποινή 200 ευρώ στο σωματείο  ΑΟ ΑΤΡ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ  (άρθρο 17 παρ. 2,  του ΚΑΠ ). 
 
  Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5ε του άρθρου 26 της προκήρυξης των πρωταθλημάτων μας 
και του Κ.Α.Π: Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή 
ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την τελευταία απόφαση 
διαφορετικά δεν ορίζεται αγώνας του σωματείου και κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Σε 
περίπτωση ορισμού ο έχων έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τον ορισμό και το αποτέλεσμα του 
αγώνα, σύμφωνα με την παρ. 4 ε του άρθρου 29 του πειθαρχικού κώδικα και της παρ. 4 του άρθρου 37 του 
Κ.Α.Π. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα 
σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.   
 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται απαρέγκλιτα. 

 


