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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: 

 
-Επιβάλλει στο σωματείο ΠΑΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  την ποινή της στέρησης να αγωνίζεται στην έδρα 
τους για μια (1) αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο εκατό πενήντα (150€) καταβολή προστίμου 
μέχρι 24.04.2022. 
 
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. 
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