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                                                                                                              Αρ.πρωτ.:1041 
Προς: Τα σωματεία της δύναμής μας 

ΚΟΙΝ.: Μ.Μ.Ε. 
ΘΕΜΑ: Αποφάσεις  για αγωνιστικά θέματα   

1. 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: 

2. Παράλληλα αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο, τον Κ.Α.Π, τα Φ.Α. των αγώνων των 
πρωταθλημάτων, τις εκθέσεις των αξιωματούχων αγώνων, τις απολογίες των σωματείων και παραγόντων, αλλά και 
κάθε στοιχείο που υποβλήθηκε κατά την εκδίκαση υποθέσεων  μετά από την προβλεπόμενη κλήτευση σε όποιες 
περιπτώσεις απαιτείται, επέβαλε τις παρακάτω ποινές: 

 Στο σωματείο  ΑΟ ΑΣΤ ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ  την ποινή της έγγραφης επίπληξης  
 Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΑΟ ΑΣΤ ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ την ποινή 

της έγγραφης επίπληξης. 
 Στο σωματείο ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ την ποινή της στέρησης να αγωνιστεί στην έδρα του για 

μια(1) αγωνιστική και χρηματική ποινή των 250€(καταβολή χρηματικής ποινής μέχρι 
9.12.2017) 

 Στον εκπρόσωπου του σωματείου ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Θ την ποινή της έγγραφης 
επίπληξης. 

 Στο σωματείο ΟΦΑΜ την ποινή της στέρησης να αγωνιστεί στην έδρα του για μια(1) 
αγωνιστική και χρηματική ποινή των 250€(καταβολή χρηματικής ποινής μέχρι 9.12.2017). 

 Στο σωματείο ΑΠΣ ΘΥΕΛΛΑ αφαίρεση 3 βαθμών από την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο και 
χρηματική ποινή των 300 €(καταβολή χρηματικής ποινής μέχρι 9.12.2017) λόγω το ότι δεν 
κατήλθε να αγωνιστεί στον προγραμματισμένο αγώνα στις 5.11.2017. 

 Στα σωματεία ΑΟ ΑΣΤ ΛΙΑΠΑΔΩΝ και ΑΠΣ ΑΝ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ επιβάλλεται χρηματική ποινή 
των 400€ σε εφαρμογή του άρθρου 24 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.    

Η διάταξη αυτή θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα. 
Για το Δ.Σ 

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

Παναγιώτης Ποζίδης                             Γεώργιος Κουλόπουλος  
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Ε ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ 

ΧΡΗΜ. 
ΠΟΙΝ

Η 

ΗΜΕΡ. ΚΑΤ. 
ΧΡΗΜ. 
ΠΟΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Π 1213141 ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ 1   

ΒΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 505516 ΑΟ ΚΕΡ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ 1   
ΣΑΛΑ Α 1387561 ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ 1 10€ 9.12.2017 
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1251322 ΑΟ ΚΕΝΤ ΑΡΙΛΛΑ 1 10€ 9.12.2017 
ΖΕΡΒΟΣ Ι 1291936 ΑΟ ΠΟΣ ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ 1 10€ 9.12.2017 
ΛΕΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1227666 ΑΟ ΑΣΤ ΠΕΤΡΙΤΗ 2 20€ 9.12.2017 
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Ι 548118 ΟΦΑΜ 3 30€ 9.12.2017 



 
 
 
 
 
 


