
 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5  ΠΑΛΛΗΝΗ Τ.Κ. 15351 
ΑΦΜ 099941187  ΔΟΥ : ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
Τ.Φ 210 6032208/ 210 6032909 
Email : epsana@otenet.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
        ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11/2022 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α στην συνεδρίαση της, την Τρίτη 29/11/2022 
αποφάσισε τις κάτωθι ποινές : 

 

Κλήση σε απολογία A΄Κατηγορία  .Καλούμε σε απολογία την 06/12/2022 ημέρα Τρίτη, ώρα 18:00 τους 
κάτωθι: 
 

1. Σωματείο ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 1-3-14-15 ΠΚ 
 

Ποινές από απολογία 
1. Σωματείο ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ κηρύσσει πειθαρχικός ελεκγτέο ως αλληλέγγυο δια παραβάσεις του 

πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ από οπαδούς του, βάσει των αναφερομένων στο φ.α και στην έκθεση του 
παρατηρητή την 7η αγωνιστική 19/11/2022 και επιβάλλει χρηματική ποινή 50€ επί παραβάση  του 
άρθρου 15παρ.3Ι,ΙΙαΠΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 14παρ 4Β ΠΚ. 

2. Σωματείο ΑΠΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ απαλλαγή. 
3. ΠΑΡΑΡΑΣ Ν. Εκπρόσωπος ΑΠΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ κυρήσσει πειθαρχικός ελεγκτέο δια παραβάσεις του Π.Κ της 

ΕΠΟ βάσει των αναφερόμενων στο φ.α. και την έκθεση του παρατηρητή την 7η αγωνιστική 20/11/2022 
και επιβάλλει μία (1) αγωνιστική εκτός αγωνιστικού χώρου και αποδυτηρίων και χρηματική ποινή 10€ 
επί παραβάση του άρθρου 11 παρ.2 ΠΚ σε συνδιασμό με το άρθρο 8 παρ.3ΠΚ. 
 

Ποινές ποδοσφαιριστών Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Σ. 1397139 ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 1 10 7ΠΑΡ.3 

ΔΑΡΣΙΝΟΣ Γ. 1383522 ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2 20 10ΠΑΡ1Β 

ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ Γ. 1185855 ΑΠΣΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ 1 10 7ΠΑΡ.3 

 
Κλήσεις σε απολογία Β΄ Κατηγορία. Καλούμε σε απολογία την 06/12/2022 ημέρα Τρίτη, ώρα 18:00 τους 
κάτωθι: 
 
1. Σωματείο ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1903 1-3-14-15ΠΚ  
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤ. Προπονητής ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 1-3-8-11-12ΠΚ. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
Τα σωματεία ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ και ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ κηρύσσει πειθαρχικός ελεγκτέα δια παραβάσεις 
του άρθρου 1περ.δ της προκήρυξης Α,Β,Γ – την οποία αποδέχτηκαν και προσχώρησαν σε αυτή όλα τα 
σωματεία- που αναφέρει ότι πρέπει να έχουν την ειδική αθλητική ιδιότητα αναγνώρισης του σωματείου από 
την ΓΓΑ ή να έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο. 
Τα ως άνω αθλητικά σωματεία έχουν μεν την αθλητική ιδιότητα όμως δεν έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά εντός την προθεσμιακή ημερομηνία της παράτασης από την ΓΓΑ την 23/10/2022 για την 
εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο. Τα σωματεία έλαβαν μέρος στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης 
που ήταν ορισμένος πριν από την εκπνοή της 23/10/2022 στην συνέχεια ενώ παρήλθε η ημερομηνία της 
παράτασης η ΕΠΣΑΝΑ δεν όρισε τους έπειτα αγώνες στο οικείο πρωτάθλημα (τα άνω σωματεία) διότι 
σύμφωνα με άρθρο 82 του νόμου 4982/2020και του άρθρου 142 του νόμου 4714-2020 (α΄148) «αθλητικό 
σωματείο που διαθέτει την αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/1999 (α΄121 ) και δεν έχει 
υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 
142 του νόμου 4714/2020 (α΄148) έως την 23/10/2022 δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές 
υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των 
μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης. Τα σωματεία Π.Π.ΦΩΚΑΙΑΣ και ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ αφού 
κλήθηκαν από την πειθαρχική επιτροπή σε απολογία για περαιτέρω εξηγήσεις προχώρησε στην εφαρμογή 
των άρθρων 17ΠΑΡ.2-3ΚΑΠ αρ.15Προκ.21παρ7ΚΑΠ διότι ο αγώνας της 3ης Αγωνιστικής την 19-11-2022 ήταν 
ο τρίτος αγώνας που οι ομάδες δεν αγωνίστηκαν. Αποβάλλονται από το πρωτάθλημα που συμμετέχουν. Τα 
αποτελέσματα που σημειώθηκαν στους αγώνες που έδωσαν μέχρι να αποκλειστούν παραμένουν ισχυρά. Οι 
υπόλοιποι αγώνες τους μέχρι την λήξη του πρωταθλήματος κατακυρώνονται υπέρ των αντίπαλων ομάδων 
με τέρματα 3-0 τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτίονται μόνο για τις αντίπαλες ομάδες κατά του άρθρου 
21παρ.7ΚΑΠ.  
 
Ποινές ποδοσφαιριστών Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 1450123 ΚΥΑΝΟΥΣ Α.ΒΑΡΗΣ 1 10 7ΠΑΡ3 

ΚΟΜΠΟΤΗΣ Π. 1331792 ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1 10 7ΠΑΡ.3 

 
Ποινές ποδοσφαιριστών ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΜΠΑΡΓΑΚΗΣ Γ. 1439363 ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 1 10 10ΠΑΡ.1ΙΙI 

ΝΙΟΥΜΑΝ Ν. 1278984 ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ 1 10 7ΠΑΡ.3 

ΚΑΡΔΑΣΗΣ Δ. 1367254 ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1 10 7ΠΑΡ.3 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. 1455729 ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  1 10 10ΠΑΡ.1ΙΙΙ 

 
Κλήση σε απολογία ΚΥΠΕΛΛΟ. Καλούμε σε απολογία την 06/12/2022 ημέρα Τρίτη, ώρα 18:00 τους 
κάτωθι: 
 

1 Σωματείο ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 1-3-14-15 ΠΚ 
2 ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠ. Πρόεδρος ΘΥΕΛΛΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 1-3-8-11-12ΠΚ 

 
 
 
 
 



 

 
Ποινές ποδοσφαιριστών  Κ18 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΛΩΛΗΣ Κ. 1497250 Γ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ 3  10ΠΑΡ1Γ 

ΜΟΣΧΟΣ Α. 1457033 ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
1903 

1  10ΠΑΡ1ΙΙΙ 

ΚΑΡΛΑΚΗΣ Φ. 1496417 ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 1  7ΠΑΡ.3 

 

 

Ποινές ποδοσφαιριστών  Κ16 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΒΑΛΣΑΜΗΣ Γ. 1484916 ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1  7ΠΑΡ.3 

ΚΑΜΑΡΗΣ Δ. 1481475 ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 1  7ΠΑΡ.3 

 
 
 
 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κ14 
1. Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΠΣ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΥ που ήταν 

προγραμματισμένος να διεξαχθεί την 26/11/2022 δεν διεξήχθη διότι η ομάδα ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ 
δήλωσε εγκαίρως με έγγραφο της αδυναμία συμμετοχής της σ’αυτόν τον αγώνα χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας. Τιμωρείται α) απώλεια του αγώνα με τέρματα 3-0 υπέρ της ομάδας ΑΕ ΔΟΞΑ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ  β) Χρηματική ποινή 50€ επί παράβαση του άρθρου 17παρ.2 ΚΑΠ σε συνδυασμό με το 
άρθρο 8παρ.10 της προκήρυξης Κ14. 

2. Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΚΥΑΝΟΥΣ Α.ΒΑΡΗΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β που ήταν 
προγραμματισμένος να διεξαχθεί την 26/11/2022 δεν διεξήχθη διότι η ομάδα ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β 
δήλωσε εγκαίρως με έγγραφο της αδυναμία συμμετοχής της σ’ αυτόν τον αγώνα χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας. Τιμωρείται α) απώλεια του αγώνα με τέρματα 3-0 υπέρ της ομάδας ΚΥΑΝΟΥΣ Α. 
ΒΑΡΗΣ  β) Χρηματική ποινή 50€ επί παράβαση του άρθρου 17παρ.2 ΚΑΠ σε συνδυασμό με το άρθρο 
8παρ.10 της προκήρυξης Κ14. 

3. Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ – ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ που ήταν προγραμματισμένος να 
διεξαχθεί στις 26/11/2022 δεν διεξήχθη χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόμενων ομάδων. Κρίνεται 
επαναληπτέος και θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα οριστεί από την επιτροπή 
υποδομών κατά του άρθρου 8παρ.5της προκήρυξης Κ14. 
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κ12 
1 Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ – ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ που ήταν προγραμματισμένος 

να διεξαχθεί την 27/11/2022 δεν διεξήχθη διότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο φ.α η ομάδα του 
Παλληνιακού δεν προσκόμισε στον διαιτητή δελτία αθλητικής ιδιότητας των ποδοσφαιριστών της. 
Τιμωρείται με  Χρηματική ποινή 50€ επί παράβαση του άρθρου 6παρ.1.1 της προκήρυξης  Κ12. 

 
Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    ΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


