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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 19-10-2020, επικύρωσε 
ομόφωνα τις παρακάτω ποινές: 
 

ΑΓΩΝΕΣ  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)  
 
  

1) Στον ποδ/στή ΜΑΓΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ του σωματείου ΑΟ ΣΠΗΛΙΟΥ με αριθ. Δελ. 1155788 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 ΣΠΗΛΙΟΥ – ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ της 18-10-
2020.  

2) Στον ποδ/στή ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του σωματείου ΔΟΞΑ ΠΛΑΤΑΝΕ 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 ΔΟΞΑ ΠΛΑΤΑΝΕ – ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ της 17-10-2020.  

3) Στον ποδ/στή ΚΑΓΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του σωματείου ΔΟΞΑ ΠΛΑΤΑΝΕ με αριθ. Δελ. 1197774 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ: 1) Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1)  αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 
ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1  περιπτ. (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 λεκτική του συμπεριφορά προς αξιωματούχο αγώνα (Διαιτητή)} -  
στον       Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΟΞΑ ΠΛΑΤΑΝΕ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ της 17-10-2020.  

 
ΑΓΩΝΕΣ  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) 

  

4) Στον ποδ/στή ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του σωματείου ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ με αριθ. Δελ. 1157031 
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 Α.Γ.Ο.Δ.Α. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΟ 
ΜΕΛΑΜΠΩΝ της 18-10-2020.  

5) Στον ποδ/στή ΧΥΣΚΟ ΡΑΜΟΝ του σωματείου ΑΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ με αριθ. Δελ. 1472244 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 ΑΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ – ΑΟ ΚΑΛΥΒΟΣ της  
17-10-2020.  

 
 
 
 
 



6) Στον ποδ/στή ΓΙΑΝΙ ΣΑΜΠΙΑΝ του σωματείου ΑΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ με αριθ. Δελ. 1470998 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: 
Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1)  αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για 
παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1  περιπτ. (α) εδάφιο (ΙΙΙ) σε συνδυασμό και με την παραγ. (5) 
του  άρθρου 8 καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (ε) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 
2020. {αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για παράβαση των κανόνων του παιχνιδιού (LAWS 
OF the Game) – ανέκοψε αντικανονικά αντίπαλο ποδοσφαιριστή που ευρισκόταν σε προφανή 
ευκαιρία για επίτευξη τέρματος}– στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ – ΑΟ ΚΑΛΥΒΟΣ 
της  17-10-2020.   

 
 
                                                                                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 
 
 
 
 
 


