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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
        ΤΕΤΑΡΤΗ 02/11/2022 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α στην συνεδρίαση της, την Τρίτη 01/11/2022 
αποφάσισε τις κάτωθι ποινές : 

Ποινές ποδοσφαιριστών Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΧΑΜΗΛΟΣ Δ. 1140114 ΚΥΑΝΟΥΣ Α.ΒΑΡΗΣ 2 20 10ΠΑΡ.1Β 

ΜΑΓΓΑΝΑΣ Χ. 1379349 ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1 10 7ΠΑΡ.3 

ΙΑΤΡΟΥ Π. 1275447 ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 1 10 7ΠΑΡ.3 

 

Ποινές από απολογίες 
1. Σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ Απαλλαγή 
2. ΓΚΙΟΚΕΖΑΣ Ε. Προπονητής Β ΟΛΥΜΠ.ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ κηρύσσει πειθαρχικώς ελεγκτέο δια παραβάσεις του 

πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ βάσει των αναφερόμενων στο φ.α και την έκθεση του παρατηρητή την  1η 
Αγωνιστική 23/10/2022 και επιβάλλει 4 αγωνιστικές εκτός αγωνιστικού χώρου και αποδυτήρια και 
χρηματική ποινή 40€ επί παράβασή του άρθρου 11παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 10παρ.1δ,Ι,ΙΙ,ΠΚ 

3. Σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ Απαλλαγή 
4. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Γ. Προπονητής ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΑΡΗΣ κηρύσσει πειθαρχικώς ελεγκτέο δια παραβάσεις του 

πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ βάσει των αναφερόμενων στο φ.α και την έκθεση του παρατηρητή την  1η 
Αγωνιστική 23/10/2022 και επιβάλλει 1 αγωνιστική εκτός αγωνιστικού χώρου και αποδυτήρια και 
χρηματική ποινή 10€ επί παράβασή του άρθρου 11παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ.3ΠΚ. 
 

 
Διάφορες εισηγήσεις - προτάσεις 
Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠ.ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΑ που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί 
στις 30/10/2022 για την 3η Αγωνιστική δεν διεξήχθη διότι η ομάδα ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ δήλωσε εγκαίρως με 
έγγραφο της με αρ.πρωτ.3008/20-10-22 αδυναμία συμμετοχής της σε αυτόν τον αγώνα (λόγω αποχώρησης 
από το τρέχων πρωτάθλημα). Τιμωρείται με α) απώλεια του αγώνα με τέρματα 3-0 και β) χρηματική ποινή 
50€ επί παραβάση  του άρθρου 17παρ.2ΚΑΠ. 
 
Ποινές ποδοσφαιριστών ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΡΟΥΣΣΟΣ Ρ. 1477185 ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 1 10 7ΠΑΡ.3 

 
 
 
 
 
 



 

Διάφορες εισηγήσεις - προτάσεις 
1.Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ – ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί 
στις 29/10/2022 δεν διεξήχθη διότι η ομάδα ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ δήλωσε εγκαίρως με έγγραφο της εμπρόθεσμα 
αδυναμία συμμετοχής της σε αυτόν τον αγώνα χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Κρίνεται 
αδικαιολόγητη και τιμωρείται με α) απώλεια του αγώνα με τέρματα 3-0 υπέρ της ομάδας ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ  
και β) χρηματική ποινή 50€ επί παραβάση  του άρθρου 17παρ.2ΚΑΠ σε συνδυασμό με το άρθρο 5 της 
προκήρυξης του Κυπέλλου. 
 
2.Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων Γ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ – ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ που ήταν προγραμματισμένος να 
διεξαχθεί στις 29/10/2022 δεν ορίστηκε από την ΕΠΣΑΝΑ . 
 
3.Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΑΥΛΩΝ – ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ που ήταν προγραμματισμένος να 
διεξαχθεί στις 30/10/2022 δεν ορίστηκε από την ΕΠΣΑΝΑ . 
 
 

 
Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    ΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


