
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
263/1952 & 177/2004 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 1- 3 ΚΕΡΚΥΡΑ Τ.Κ 491 00 ΤΗΛ:39360 FAX 46255 
Ηλ. Ταχυδρομείο: eps_ker@otenet.gr  Δικτυακός τόπος: www.epskerkyras.gr 

 Κέρκυρα 17.02.2022 
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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: 
 

 
 
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: 

 
-Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο  Σωματείο ΑΠΣ Κεραυνός Αγ. Νικολάου, (17η αγων.)λόγω μη 
πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ. Κέρκυρας άρθρο 24.,  
Για τα σωματεία Α1’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού 
Προπονητών 2021, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα (άρθρο 11 παρ.α κανονισμός 
προπονητών 2021) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή). 
-Επιβάλλει στον προπονητή του σωματείου ΑΟ ΑΣΤ ΠΕΤΡΙΤΗ  ΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ την ποινή της απαγόρευσης εισόδου 
στους αγωνιστικούς χώρους και στα αποδυτήρια για μια (1) αγωνιστική. 
-Επιβάλλει στο σωματείο ΑΟ ΠΑΞΟΙ  για τον αγώνα της 11ης αγωνιστικής το χρηματικό πρόστιμο των εκατό(100,00) 
ευρώ και καταβολή προστίμου μέχρι και 17.03.2022. 
-Επιβάλλει στον προπονητή του σωματείου ΑΟ ΠΑΞΟΙ ΝΤΕΛΗ ΓΙΩΡΓΟ  την ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους 
αγωνιστικούς χώρους και στα αποδυτήρια για δυο(2) αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο πενήντα(50,00) 
ευρώ, καταβολή προστίμου μέχρι και 17.03.2022 
- Επιβάλλει στο σωματείο ΑΟ ΑΧ ΝΥΜΦΩΝ την ποινή της Προειδοποίησης, υπό την έννοια της λήψης των κατάλληλων 
για την περίσταση μέτρων επανάληψης ανάλογης συμπεριφοράς. 
 
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. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Ε ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ 
ΧΡΗΜ. 
ΠΟΙΝΗ 

ΗΜΕΡ. ΚΑΤ. 
ΧΡΗΜ. 
ΠΟΙΝΗΣ 

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1391949 ΑΟ ΑΣΤ ΛΙΑΠΑΔΩΝ (17Η) 1   
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1275095 ΑΟ ΠΑΞΟΙ(11Η 9.2.22) 1   
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1212976 ΑΣ ΗΡ ΣΦΑΚΕΡΩΝ(14Η) 1   
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Β.Α. 1204337 ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ (14Η) 1   
ΓΡΑΙΚΟΣ Γ 1414992 ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ(14Η) 1 10€ 17.03.2022 



 


