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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-Εκ παραδρομής αναγραφήκαν στο προηγούμενο ποινολόγιο οι ποδοσφαιριστές του σωματείου ΑΠΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕ1415026 και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΔΕ1374021 οι οποίοι έχουν εκτίσει τις ποινές τους στον Αγώνα Κυπέλλου 26.10.2022 
 

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: 

-Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ την ποινή της απαγόρευσης 
εισόδου για μια(1) αγωνιστική. 

-Στο σωματείο ΑΟ ΑΧ ΝΥΜΦΩΝχρηματική ποινή ύψους 200€ σε εφαρμογή του άρθρου 10 και άρθρο 11 
της Προκήρυξης της ΕΠΣ Κέρκυρας, του άρθρου 17 παρ.2 του ΚΑΠ σε συνδυασμό του άρθρου 13 παρ.α 
του ΠΚ της ΕΠΟ (διότι δεν διεξήχθη ο αγώνας Κυπέλλου ΑΟ ΠΑΞΟΙ-ΑΟ ΑΧ ΝΥΜΦΩΝ, με υπαιτιότητα της 
φιλοξενούμενης ομάδας. Κατά συνέπεια χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0 και ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ 
του σωματείου ΑΟ ΠΑΞΟΙ και βαθμούς 3 και αποβάλλεται από τον θεσμό του κυπέλλου βάση της 
συμπληρωματικής προκήρυξης της ΕΠΣΚ 29.09.2022. 

Στο σωματείο ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ χρηματική ποινή ύψους 100€ σε εφαρμογή του άρθρων 6 παρ.2 α και 11 
του κανονισμού προπονητών της ΕΠΟ  και του άρθρου 15 της προκήρυξης της ΕΠΣ Κέρκυρας που 
αναφέρεται στην πρόσληψη πιστοποιημένου προπονητή. 
Στο σωματείο ΠΑΟΚ χρηματική ποινή ύψους 100€ σε εφαρμογή του άρθρων 6 παρ.2 α και 11 του 
κανονισμού προπονητών της ΕΠΟ  και του άρθρου 15 της προκήρυξης της ΕΠΣ Κέρκυρας που αναφέρεται 
στην πρόσληψη πιστοποιημένου προπονητή. 
Στο σωματείο ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΟΥ χρηματική ποινή ύψους 100€ σε εφαρμογή του άρθρων 6 παρ.2 α και 11 του 
κανονισμού προπονητών της ΕΠΟ  και του άρθρου 15 της προκήρυξης της ΕΠΣ Κέρκυρας που αναφέρεται 
στην πρόσληψη πιστοποιημένου προπονητή. 
Στο σωματείο ΓΕΠ χρηματική ποινή ύψους 100€ σε εφαρμογή του άρθρων 6 παρ.2 α και 11 του 
κανονισμού προπονητών της ΕΠΟ  και του άρθρου 15 της προκήρυξης της ΕΠΣ Κέρκυρας που αναφέρεται 
στην πρόσληψη πιστοποιημένου προπονητή. 
Στο σωματείο ΑΟ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ χρηματική ποινή ύψους 100€ σε εφαρμογή του άρθρων 6 παρ.2 α και 11 
του κανονισμού προπονητών της ΕΠΟ  και του άρθρου 15 της προκήρυξης της ΕΠΣ Κέρκυρας που 
αναφέρεται στην πρόσληψη πιστοποιημένου προπονητή. 
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.   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Ε ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ 
ΗΜΕΡ. 
ΚΑΤ. 
ΧΡΗΜ. ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1207898 ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ 1   

ΜΕΡΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟ 2018257 ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΟΥ 1   
LOKA LORENC 1484421 ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ 1 10€ 3.12.2022 
ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1371038 ΑΟ ΚΑΒΟΣ  4 40€ 3.12.2022 



 
 

 


