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ΠΡΟΣ  
ΣΩΜΑΤΕΙΑ  Ε.Π.Σ.Ρ.  
  
ΘΕΜΑ: Τιμωρίες ποδοσφαιριστών.  
 

 
 

Με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ.Ρ. στη συνεδρίαση της 12-10-2020, επικύρωσε 
ομόφωνα τις παρακάτω ποινές: 
 

ΑΓΩΝΕΣ  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)  
 
  

1) Στον ποδ/στή ΣΗΦΑΚΑΚΗ ΙΩΣΗΦ του σωματείου ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ με αριθ. Δελ. 1198040 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ»  
για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2  περιπτ. (α) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου 
άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (ε) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα 2020. 
{Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά –επικίνδυνο 
παίξιμο κατά αντιπάλου}  – στον αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ 
της 10-10-2020.  

2) Στον ποδ/στή ΚΟΥΣΜΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟ του σωματείου ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ με αριθ. Δελ. 1413509 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ: 1) Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1)  αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 
ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1  περιπτ. (α) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την 
παραγ. (2) περιπτ. (ε) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2020. {αποβλήθηκε με 
απευθείας κόκκινη κάρτα για ανάρμοστη συμπεριφορά σε αξιωματούχο αγώνα (Α΄βοηθό)}- στον 
αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ της 10-10-2020.  

3) Στον ποδ/στή ΧΑΡΟΚΟΠΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ του σωματείου ΑΕ ΑΤΣΙΠ-ΠΡΙΝΕ με αριθ. Δελ. 1431170 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ»  
για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2  περιπτ. (α) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου 
άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (ε) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα 2020. 
{Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά –επικίνδυνο 
παίξιμο κατά αντιπάλου} – στον αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΕ ΑΤΣΙΠ-
ΠΡΙΝΕ της 11-10-2020.  

4) Στον ποδ/στή ΜΠΙΡΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του σωματείου ΑΡΚΑΔΙ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ με αριθ. Δελ. 1374921 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ»  
για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2  περιπτ. (στ) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου 
άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (ε) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα 2020 
{Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) μετά την επίτευξη τέρματος – αποχώρησε 
αυθαίρετα εκτός αγωνιστικού χώρου έπιασε τα κάγκελα κερκίδας και πανηγύρισε} – στον αγώνα     
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΚ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ – ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ της 11-10-2020.  

 
ΑΓΩΝΕΣ  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) 

  

5) Στον ποδ/στή ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του σωματείου ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ με αριθ. Δελ. 
1211022 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Α) Ποινή αποκλεισμού ΤΡΙΩΝ (3) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο 
«30 ΕΥΡΩ»  για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1  περιπτ. (γ) σε συνδυασμό και με την παραγ. 
(2) περιπτ. (ε) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα 2020. {Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη  
κάρτα για βιαιοπραγία σε αντίπαλο παίκτη (κτύπησε εκτός φάσης αντίπαλο παίκτη με το κεφάλι 
(κουτουλιά) και τον έριξε στο έδαφος – στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ – ΦΛΟΓΑ 
ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ της 11-10-2020.  

6) Στον ποδ/στή ΡΟΥΜΠΗ ΑΓΓΕΛΟ-ΚΩΝ/ΝΟ του σωματείου ΦΛΟΓΑ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ με αριθ. Δελ. 
1352100 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 
ΕΥΡΩ»  για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2  περιπτ. (α) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του 
ιδίου άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (ε) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα 2020. 
{Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά –επικίνδυνο 



παίξιμο κατά αντιπάλου} –  στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ – ΑΕ ΑΤΣΙΠ-ΠΡΙΝΕ της 
11-10-2020.  

7) Στον ποδ/στή ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του σωματείου ΛΙΒΑΣ ΑΣ με αριθ. Δελ. 1190387 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ»  
για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2  περιπτ. (στ) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) καθώς και 
με την παραγ. 2 περιπτ. (ε) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα 2020. {Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη 
κάρτα (έμμεση κόκκινη) – αυθαίρετη αποχώρηση εκτός αγωνιστικού χώρου και πανηγυρισμός 
επιτεύξεως τέρματος στην κερκίδα}– στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΛΙΒΑΣ ΑΣ – ΑΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 
της 10-10-2020.  

8) Στον ποδ/στή ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του σωματείου ΛΙΒΑΣ ΑΣ με αριθ. Δελ. 1152965 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ»  
για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2  περιπτ. (στ) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) καθώς και 
με την παραγ. 2 περιπτ. (ε) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα 2020. {Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη 
κάρτα (έμμεση κόκκινη) – για αντιαθλητική συμπεριφορά –επικίνδυνο παίξιμο κατά αντιπάλου} – 
στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΛΙΒΑΣ ΑΣ – ΑΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ της 10-10-2020.  

9) Στον ποδ/στή ΚΟΤΖΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του σωματείου ΛΙΒΑΣ ΑΣ με αριθ. Δελ. 1307420 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ»  
για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2  περιπτ. (α) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου 
άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (ε) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα 2020. 
{Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά –επικίνδυνο 
παίξιμο κατά αντιπάλου} – στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΛΙΒΑΣ ΑΣ – ΑΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ της 10-10-
2020.  

 
 

                                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ  Ε.Π.Σ.Ρ. 
                 Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ  
   
         ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΛΙΟΔΑΚΗ 
                                  
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΓΑΚΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ 
 
                   ΚΟΙΝ.: Ε.Δ./ΕΠΣΡ 
 
 
 
 


