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 Αρ.πρωτ.:353 
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, 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: 

2.  
 Στο σωματείο ΑΕ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  η χρηματική ποινή των 50€ (καταβολή προστίμου μέχρι 

06.11.2020) 
  Στον Εκπρόσωπο του σωματείου ΑΕ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΗ  την ποινή της 

απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και στους χώρους των αποδυτηρίων για 
τριάντα(30)μέρες από 07.10.2020 μέχρι και 05.11.2020 και χρηματική ποινή 100€ (καταβολή 
προστίμου μέχρι 06.11.2020) 

 Στον Εκπρόσωπο του σωματείου ΑΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΜΕΛΛΟ ΒΙΚΤΩΡ την ποινή της απαγόρευσης 
εισόδου στον αγωνιστικούς χώρους και στους χώρους των αποδυτηρίων για εξήντα(60) μέρες από 
07.10.2020 μέχρι και 05.12.2020 και χρηματική ποινή 150€(καταβολή μέχρι 6.11.2020) 

 Στο σωματείο ΠΑΟΚ η χρηματική ποινή των 100€ (καταβολή προστίμου μέχρι 06.11.2020) 
 Στον ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ HOXHA ENDR ΑΔΕ 1229393 ποινή 

αποκλεισμού δώδεκα(12) αγωνιστικών και χρηματική ποινή 120€(καταβολή προστίμου μέχρι 
06.11.2020) 

 
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 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ 1278101 ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ  (1ΑΓ. 26.9.20) 1   
ΜΟΥΤΑΣ  ΕΥ. 1344582 ΑΠΣ ΑΤΡ. ΑΦΡΑΣ (2ΑΓ.4.10.20) 1   
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1004379 ΑΣ ΗΡ ΣΦΑΚΕΡΩΝ (2ΑΓ.3.10.20) 1   



 
 

 
 

 


