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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
          ΤΕΤΑΡΤΗ 22/03/2023 

      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α στην συνεδρίαση της, την Τρίτη 21/03/2023 
αποφάσισε τις κάτωθι ποινές : 

Προτάσεις – αποφάσεις ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

1) Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΚΥΑΝΟΥΣ Α.ΒΑΡΗΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ που ήταν 
προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 15/03/2023 για την 4η φάση του Κυπέλλου δεν 
διεξήχθη διότι η ομάδα ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ δήλωσε έγκαιρα με έγγραφο της προς την 
ΕΠΣΑΝΑ 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 του ΚΥΑΝΟΥΣ Α.ΒΑΡΗΣ και β) χρηματικό πρόστιμο 150€ επί παράβασή 
του άρθρου 17 παρ.2 ΚΑΠ και άρθρο 13παρ.2 της προκήρυξης.  

 

Ποινές ποδοσφαιριστών Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΚΑΤΣΙΚΗΣ Δ. 1250743 ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1 10 7ΠΑΡ.3 

 
Κλήσεις σε απολογία Α΄ Κατηγορία. Καλούμε σε απολογία την 28/03/2023 ημέρα Τρίτη, ώρα 18:00 τους 
κάτωθι: 

1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1-3-14-15 ΠΚ 

Ποινές από απολογία Α΄Κατηγορία 

1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΟ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ Απαλλαγή  
2. ΓΚΙΟΚΑΣ Γ. γυμναστής ΑΟ ΤΡΙΓΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ  κηρύσσει πειθαρχικός ελεκγτέο δια παραβάσεις του 

πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ βάσει των αναφερομένων στο φ.α στις 12/03/2023 για την 26η Αγωνιστική 
και επιβάλλει α) μία (1) αγωνιστική εκτός αγωνιστικού χώρου και αποδυτήρια και β) χρηματική ποινή 
10€ επί παράβασή  του άρθρου 11παρ.2 ΠΚ  σε συνδυασμό με το άρθρο 8.παρ.3,5   ΠΚ. 
 

Ποινές από απολογία Β΄Κατηγορία 

3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ  κηρύσσει πειθαρχικός ελεκγτέο ως αλληλέγγυο δια παραβάσεις του 
πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ από την συμπεριφορά των αξιωματούχων της ομάδας του αγωνιστικού 
χώρου βάσει των αναφερομένων στην έκθεση του παρατηρητή στις 11/03/2023 για την 18η Αγωνιστική 
και επιβάλλει χρηματική ποινή 50€ επί παράβασή  του άρθρου 15παρ.7α ΠΚ  σε συνδυασμό με το 
άρθρο 14.παρ.1α,β   ΠΚ. 
 

4. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ Ν. μέλος του Δ.Σ του  ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΥ (μη αγωνιστικού χώρου) κηρύσσει πειθαρχικός 
ελεκγτέο δια παραβάσεις του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ βάσει των αναφερομένων στην έκθεση του 
παρατηρητή στις 11/03/2023 για την 18η Αγωνιστική και επιβάλλει α) μία (1) αγωνιστική εκτός 



 

αγωνιστικού χώρου και αποδυτήρια και β) χρηματική ποινή 10€ επί παράβασή  του άρθρου 12παρ.1Α 
ΠΚ .  

5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ Γ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ Απαλλαγή  
6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Ε. προπονητής Γ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ κηρύσσει πειθαρχικός ελεκγτέο δια παραβάσεις του 

πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ βάσει των αναφερομένων στην έκθεση του παρατηρητή στις 11/03/2023 
για την 18η Αγωνιστική και επιβάλλει α) μία (1) αγωνιστική εκτός αγωνιστικού χώρου και αποδυτήρια 
και β) χρηματική ποινή 10€ επί παράβασή  του άρθρου 11παρ.2 ΠΚ  σε συνδυασμό με το άρθρο 
10.παρ.1αι  ΠΚ. 
 
Προτάσεις – αποφάσεις Β΄Κατηγορία 

2) Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ – ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ που ήταν 
προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 15/03/2023 για την 16η Αγωνιστική  δεν διεξήχθη 
διότι η ομάδα ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ δήλωσε έγκαιρα με έγγραφο της προς την ΕΠΣΑΝΑ 
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 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και β) χρηματικό πρόστιμο 150€ επί παράβασή του 
άρθρου 17 παρ.2 ΚΑΠ σε συνδυασμό  άρθρο 13παρ.2 της προκήρυξης.  

 
 

Ποινές ποδοσφαιριστών Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Ν. 

1423377 ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 5 50 10ΠΑΡ.1ΔΙ+7,3 

ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ Γ. 573753 ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑΣ 3 30 10ΠΑΡ.1Γ 

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 1395799 ΚΥΑΝΟΥΣ Α.ΒΑΡΗΣ 1 10 7ΠΑΡ.3 

Ποινές από απολογία Γ΄Κατηγορία 

7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ Απαλλαγή  
8. ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ Α. εκπρόσωπος ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΑΣ κηρύσσει πειθαρχικός ελεκγτέο δια παραβάσεις του 

πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ βάσει των αναφερομένων στο φ.α στις 12/03/2023 για την 16η Αγωνιστική 
και επιβάλλει α) δύο (2) αγωνιστικές εκτός αγωνιστικού χώρου και αποδυτήρια και β) χρηματική ποινή 
20€ επί παράβασή  του άρθρου 11παρ.2,5 ΠΚ  σε συνδυασμό με το άρθρο 10.παρ.1β  ΠΚ. 

 
 

Ποινές ποδοσφαιριστών Κ18  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΙΣΣΗΡΗΣ Ε. 1452913 ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 4  10ΠΑΡ.1ΔΙ 

 
Κλήσεις σε απολογία Κ18. Καλούμε σε απολογία την 28/03/2023 ημέρα Τρίτη, ώρα 18:00 τους κάτωθι: 

2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β 1-3-14-15 ΠΚ 

 
Προτάσεις – αποφάσεις Κ18  
Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ που ήταν 
προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 18/03/2023 για την 16η Αγωνιστική  δεν διεξήχθη 
διότι η ομάδα ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ δήλωσε έγκαιρα με έγγραφο της προς την ΕΠΣΑΝΑ 
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 ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ και β) χρηματικό πρόστιμο 50€ επί παράβασή του 
άρθρου 17 παρ.2 ΚΑΠ σε συνδυασμό  άρθρο 8παρ.10 της προκήρυξης.  



 

 
 
Ποινές ποδοσφαιριστών Κ16  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ. 2026254 ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1  7ΠΑΡ.3 

 
Κλήσεις σε απολογία Κ16. Καλούμε σε απολογία την 28/03/2023 ημέρα Τρίτη, ώρα 18:00 τους κάτωθι: 

3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ AO ΑΝΟΙΞΗ 1-3-14-15 ΠΚ 

 
Προτάσεις – αποφάσεις Κ16   
1.Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ – ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ που ήταν 
προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 19/03/2023 για την 14η Αγωνιστική δεν διεξήχθη  
διότι η ομάδα ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ δεν κατήλθε να αγωνιστεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας και χωρίς να ειδοποιήσει αιτιολογημένα και εμπρόθεσμα με έγγραφο της.   
Τιμωρείται με α)απώλεια του αγώνα με τέρματα 3-0 υπέρ της ομάδας ΝΙΚΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ και 
β) χρηματικό πρόστιμο 100€ επί παράβασή του άρθρου 17 παρ.5 ΚΑΠ και άρθρο 8παρ.10 
της προκήρυξης.  
 
2.Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ – ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ που ήταν 
προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 19/03/2023 για την 14η αγωνιστική δεν διεξήχθη 
διότι η ομάδα ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ δήλωσε έγκαιρα με έγγραφο της προς την ΕΠΣΑΝΑ 
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 ΔΟΞΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ και β) χρηματικό πρόστιμο 50€ επί παράβασή του 
άρθρου 17 παρ.2 ΚΑΠ σε συνδυασμό  άρθρο 8παρ.10 της προκήρυξης.  
 
 
Προτάσεις – αποφάσεις Κ14   
1.Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΜΑΡΚΟ – ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ που ήταν 
προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 18/03/2023 για την 14η Αγωνιστική δεν διεξήχθη  
διότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Φ.Α η ομάδα ΓΣ ΜΑΡΚΟ παρουσιάστηκε στον 
αγωνιστικό χώρο με λιγότερους ποδοσφαιριστές του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου.   
Τιμωρείται με α)απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3 υπέρ της ομάδας ΘΥΕΛΛΑΣ 
ΡΑΦΗΝΑΣ και β) χρηματικό πρόστιμο 50€ επί παράβασή του άρθρου 17 παρ.2 ΚΑΠ και 
άρθρο 8παρ.10 της προκήρυξης.  
 
 
Προτάσεις – αποφάσεις Κ10   
Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΚΟΣΜΟΣ Β.ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ που ήταν 
προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 19/03/2023 για την 1η Αγωνιστική δεν διεξήχθη  
διότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Φ.Α η ομάδα ΚΟΣΜΟΣ Β.ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ δεν 
προσκόμισε στον διαιτητή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ποδοσφαιριστών της για 
την συμμετοχή τους στον αγώνα βάσει του άρθρου 6παρ.1 της προκήρυξης .Τιμωρείται 
με χρηματικό πρόστιμο 50€. 
 
Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


