
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1946 

ΕΔΡΑ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 10, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΗΛ.: 28310 50.865 – FAX: 28310 26.254 – EMAIL: epsr@otenet.gr , www.epsr.gr  

 

 
 

     Αριθ.Πρωτ.: 649                                                                          Ρέθυμνο : 15-11-2021 

 

 
ΠΡΟΣ  
ΣΩΜΑΤΕΙΑ  Ε.Π.Σ.Ρ.  
  

ΘΕΜΑ: Τιμωρίες ποδοσφαιριστών.  
 

 
 

Με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ.Ρ. στη συνεδρίαση της 15-11-2021, επικύρωσε 
ομόφωνα τις παρακάτω ποινές: 
 

ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)  
 

  

1) Στον ποδ/στή ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του σωματείου ΔΟΞΑ ΠΛΑΤΑΝΕ με αριθ. Δελ. 1180130 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ: 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. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2021. {αποβλήθηκε με απευθείας 
κόκκινη κάρτα για βιαιοπραγία σε αντίπαλο παίκτη (κλώτσησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή εκτός 
φάσης)} – στον αγώνα πρωτ/τος Α΄ κατηγορίας ΔΟΞΑ ΠΛΑΤΑΝΕ – ΑΟ ΑΡΗΣ της 13-11-2021. 

2) Στον ποδ/στή ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΒΑΓΓΕΛΗ του σωματείου ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ με αριθ. Δελ. 1256277 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ: 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. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2021. {αποβλήθηκε με απευθείας 
κόκκινη κάρτα για ανάρμοστη λεκτική συμπεριφορά σε Αξιωματούχο του αγώνα (Διαιτητή) – του 
απηύθυνε μειωτικό χαρακτηρισμό για το πρόσωπο του} –  στον αγώνα πρωτ/τος Α΄κατηγορίας   
ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ της 14-11-2021. 

3) Στον ποδ/στή ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του σωματείου ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ με αριθ. Δελ. 
1298333 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Α) 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. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2021. {αποβλήθηκε με 
απευθείας κόκκινη κάρτα για ανάρμοστη λεκτική συμπεριφορά σε Αξιωματούχο του αγώνα (Β΄ 
βοηθό Διαιτητή). – του απηύθυνε μειωτικούς χαρακτηρισμούς για το πρόσωπο του. Β) Ποινή 
αποκλεισμού ΔΕΚΑ (10) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο «100 ΕΥΡΩ» για παράβαση 

του άρθρου 10 παραγ. 1  περιπτ. (ζ) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου 
άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2021. – {Διότι στη συνέχεια βιαιοπράγησε σε βάρος του Β΄ 
βοηθού Διαιτητή (τον κουτούλησε ρίχνοντας τον στο έδαφος}. Γ) Ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) 
αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο «40 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1  

περιπτ. (δ) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του 
Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2021. {Διότι ταυτόχρονα με την παραπάνω πράξη του (βιαιοπραγία) 
εξεδήλωσε επιπροσθέτως και υβριστική συμπεριφορά λόγω προς τον β΄ βοηθό Διαιτητή την οποία 
συνέχισε μέχρι την λήξη του αγώνα - (τον εξύβρισε με ακατονόμαστα λόγια)}. Δ) 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. (δ) του 
ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2021. {Διότι μετά τη λήξη του αγώνα εξεδήλωσε και 
πάλι ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος του β΄ βοηθού Διαιτητή (λεκτικές απειλές)}.                   
ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕ του άρθρου 10 παραγ. 3 σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του 
ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2021. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΙΚΗ 
ΠΟΙΝΗ Αποκλεισμού: ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) (10+2+1+1=14) αγωνιστικών ημερών και χρηματική 
ποινή ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ (140) (14Χ10=140) ΕΥΡΩ – στον αγώνα πρωτ/τος Α΄κατηγορίας ΑΟ 

ΛΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ της 14-11-2021. 
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ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)  
 

4) Στον ποδ/στή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του σωματείου ΛΙΒΑΣ ΑΣ με αριθ. Δελ. 1371682 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ: 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. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2021. {αποβλήθηκε με απευθείας 
κόκκινη κάρτα για ανάρμοστη λεκτική συμπεριφορά προς Αξιωματούχο του αγώνα (Διαιτητή). του 
απηύθυνε μειωτικούς χαρακτηρισμούς για το πρόσωπο του}.  – στον αγώνα πρωτ/τος 
Β΄κατηγορίας ΛΙΒΑΣ ΑΣ – Α.Γ.Ο.Δ.Α. της 14-11-2021. 

 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ  Ε.Π.Σ.Ρ. 

                 Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ  

   
         ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΛΙΟΔΑΚΗ 
                                  
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΓΑΚΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ  
 

                   ΚΟΙΝ.: Ε.Δ./ΕΠΣΡ 
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