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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
        ΤΕΤΑΡΤΗ 07/12/2022 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α στην συνεδρίαση της, την Τρίτη 06/12/2022 
αποφάσισε τις κάτωθι ποινές : 

Ποινές από απολογία ΚΥΠΕΛΛΟ 
1. Σωματείο ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ απαλλαγή. 
2. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠ. Πρόεδρος ΘΥΕΛΛΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ (μη αγωνιστικού χώρου) κηρύσσει πειθαρχικός ελεκγτέο 

δια παραβάσεις του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ, βάσει των αναφερομένων στο φ.α και στην έκθεση 
του παρατηρητή την Β΄Φάση Κυπέλλου 23/11/2022 και επιβάλλει δύο (2) αγωνιστικές εκτός 
αγωνιστικών χώρων και αποδυτηρίων και χρηματική ποινή 20€ επί παράβαση  του άρθρου 12παρ.1αΠΚ. 

3. Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ που ήταν προγραμματισμένος να 
διεξαχθεί την 30/11/2022 για την Β΄Φάση Κυπέλλου δεν διεξήχθη λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου 
εξ’αιτίας καιρικών συνθηκών βάσει των αναφερομένων στο φ.α και την έκθεση του παρατηρητή κατά 
του άρθρου 10παρ1α ΚΑΠ, αναβάλλεται και θα επαναοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την 
αρμόδια επιτροπή. 

4. Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ – ΑΟ ΑΥΛΩΝ 1958που ήταν προγραμματισμένος να 
διεξαχθεί την 30/11/2022 για την Β΄Φάση Κυπέλλου δεν διεξήχθη λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου 
εξ’αιτίας καιρικών συνθηκών βάσει των αναφερομένων στο φ.α και την έκθεση του παρατηρητή κατά 
του άρθρου 10παρ1α ΚΑΠ αναβάλλεται και θα επαναοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την 
αρμόδια επιτροπή. 
 

Ποινές ποδοσφαιριστών Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Δ. 1477192 ΟΛΥΜΠ.ΒΑΡΗΣ 1 10 7ΠΑΡ.3 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ν. 1416444 ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 2 20 10ΠΑΡ1Β 

ΜΠΕΛΜΠΑΣ Δ. 1374610 ΑΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1 10 10ΠΑΡ.1ΑΙ 

 
Ποινές από απολογία Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1 Σωματείο ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ  κηρύσσει πειθαρχικός ελεκγτέο δια παραβάσεις του πειθαρχικού κώδικα 
της ΕΠΟ, βάσει των αναφερομένων στο φ.α και στην έκθεση του παρατηρητή και επιβάλλει 
χρηματική ποινή 150€ ως υπότροπο επί παραβάση  του άρθρου 15παρ.3,1α,ΙΙαΠΚ σε συνδυασμό με 
το άρθρο 14παρ2,3ΠΚ 

 
Κλήση σε απολογία Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Καλούμε σε απολογία την 13/12/2022 ημέρα Τρίτη, ώρα 18:00 τους 
κάτωθι: 
 

1 Σωματείο ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ 17παρ.3ΚΑΠ και 17περ1ε προκ. 
 

 
 



 

Ποινές από απολογία Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1. Σωματείο ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ απαλλαγή 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. προπονητής ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ κηρύσσει πειθαρχικώς ελεγκτέο δια παραβάσει του 
πειθαρχικού κώδια της ΕΠΟ, βάσει των αναφερομένων στο φ.α και στην έκθεση του παρατηρητή την 
4η αγωνιστική  27/11/2022 και επιβάλλει μία (1) αγωνιστική εκτός αγωνιστικών χώρων και 
αποδυτηρίων και  χρηματική ποινή 10€ επί παραβάση  του άρθρου 11παρ.2ΠΚ σε συνδυασμό με το 
άρθρο 8παρ.3ΠΚ 

 
Ποινές ποδοσφαιριστών Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ Ν. 1258870 ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 1 10 7ΠΑΡ3 

ΝΤΟΛΛΑΝΗΣ Α. 1399239 ΑΓΣΑ ΘΗΣ.Ν.ΜΑΚΡ 1 10 7ΠΑΡ.3 

 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κ18 

1. Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΑΝΟΙΞΗ – ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την 
03/12/2022 δεν διεξήχθη λόγω αναβολής του αγώνος από την διοργανώτρια. Κρίνεται επαναληπτέος και θα 
διεξαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα οριστεί από την αρμόδια επιτροπή κατά του άρθρου 
8παρ.5 της προκήρυξης Κ18. 
 
Ποινές ποδοσφαιριστών  Κ16 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΚΟΥΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ. 1496506 ΑΧΙΛΛΕΑΣΚ ΑΧΑΡΝΩΝ 1  10ΠΑΡ.1αΙ 

 
 
Ποινές ποδοσφαιριστών  Κ14 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝ ΧΡ.ΠΡΟΣΤ ΑΡΘΡΟ 

ΤΣΙΜΙΝΗΣ Γ. 2006702 ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 1  7ΠΑΡ.3 

 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κ14 
2. Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ- ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ που ήταν προγραμματισμένος να 

διεξαχθεί την 03/12/2022 δεν διεξήχθη διότι με τα αναφερόμενα στο φ.α. η ομάδα ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 
παρουσιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους ποδοσφαιριστές του ελαχίστου επιτρεπόμενου 
ορίου επί παραβάση του άρθρου 8 παρ15 της προκήρυξης Κ14 σε συνδυασμό με το άρθρο 17παρ.2 ΚΑΠ 
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας . Τιμωρείται με α)απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3 υπέρ 
της ομάδας ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑ και β) Χρηματική ποινή 50€ . 

3. Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ Α.ΒΑΡΗΣ που ήταν προγραμματισμένος να 
διεξαχθεί την 03/12/2022 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 0-3 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. Ο αγώνας αυτός είναι ο τρίτος (3ος) που η ομάδα ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ δεν κατήλθε να αγωνιστεί . 
Αποβάλλεται από το οικείο πρωτάθλημα επί παραβάσει του άρθρου 17παρ.3ΚΑΠ σε συνδυασμό με το 
άρθρο 8παρ.11 προκ. Κ14. 
Οι υπόλοιποι αγώνες μέχρι την λήξη του πρωταθλήματος κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων ομάδων 
με τέρματα 3-0 επί παραβάσει του άρθρου 21παρ.7ΚΑΠ. 



 

4. Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ που ήταν προγραμματισμένος να 
διεξαχθεί στις 03/12/2022 δεν διεξήχθη διότι η ομάδα ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ δήλωσε εγκαίρως με έγγραφο 
της αδυναμία συμμετοχής της σ’ αυτόν τον αγώνα . Τιμωρείται με α)απώλεια του αγώνα με τέρματα 3-0  
υπέρ της ομάδας ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ και β) Χρηματική ποινή 50€ επί παραβάσει του άρθου 17παρ.2 ΚΑΠ σε 
συνδυασμό με το άρθρο 8παρ.10 της προκήρυξης Κ14. 
 
Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


