
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.:  906                                                                        Ρέθυμνο : 08-03-2022 

 
 

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  Ε.Π.Σ.Ρ.  
  

ΘΕΜΑ: Τιμωρίες ποδοσφαιριστών.  
 

 
 

Με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ.Ρ. στη συνεδρίαση της 8-3-2022, 
επικύρωσε  ομόφωνα τις παρακάτω ποινές: 

ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)  
 

  

1) Στον ποδ/στή ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΜΙΧΑΗΛΗ του σωματείου ΑΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ με αριθ. Δελ. 1198309 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: 

 α) Ποινή αποκλεισμού ΤΕΣΣΑΡΩΝ (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) 
περίπτωση (δ)  του ιδίου άρθρου  του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2021. {Αποβολή με απευθείας 
κόκκινη κάρτα  για υβριστική συμπεριφορά λόγω προς τον Διαιτητή} 
β) Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας με χρηματική ποινή ΔΕΚΑ (10 ΕΥΡΩ) για 

παράβαση του άρθρου 10 παραγ.1  περιπτ. (α) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) 
περίπτωση (δ)  του ιδίου άρθρου  του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2021. {ΔΙΟΤΙ: Μετά την αποβολή 
του κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, κλώτσησε το τζάμι της πόρτας των 
αποδυτηρίων των διαιτητών προκαλώντας υλικές ζημιές.-Ανάρμοστη συμπεριφορά}. 
ΣΥΜΦΩΝΑ δε με την παράγρ.(3) του άρθρου 10 του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΟ 2021 σε 

συνδυασμό και με την παράγραφο (4) του άρθρου (4) {ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ}, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Αποκλεισμού ΠΕΝΤΕ (5) (4+1=5) αγωνιστικών ημερών και 
χρηματική ποινή ΠΕΝΗΝΤΑ «50 ΕΥΡΩ» στον αγώνα πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας ΑΟ ΑΣΗ 
ΓΩΝΙΑΣ – ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ της  6-3-2022 

2) Στον ποδ/στή ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΣΤΑΜΑΤΙΟ του σωματείου ΑΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ με 
αριθ. Δελ. 1304767 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: 
Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή ΔΕΚΑ (10 ΕΥΡΩ) για 

παράβαση του άρθρου 10 παραγ.1  περιπτ. (α) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) 
περίπτωση (δ)  του ιδίου άρθρου  του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2021. {Αποβολή με απευθείας 
κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο παίξιμο κατά αντιπάλου } στον αγώνα πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 
ΑΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ – ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ της  6-3-2022 

3) Στον ποδ/στή ΠΟΠΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του σωματείου ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ με αριθ. Δελ. 1168547 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: 

Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή ΔΕΚΑ (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 παράγραφο (2) περίπτωση (δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2021. 
{Αποβολή με 2η κίτρινη κάρτα ( έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά-επικίνδυνο παίξιμο} 
στον αγώνα πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας ΑΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ – ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ της  6-3-2022 

4) Στον ποδ/στή ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του σωματείου ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ με αριθ. Δελ. 1307975 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: 

Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας  και χρηματική ποινή ΔΕΚΑ (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 παράγραφο (2) περίπτωση (δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2021. 
{Αποβολή με 2η κίτρινη κάρτα ( έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά-επικίνδυνο παίξιμο} 
στον αγώνα πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας ΑΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ – ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ της  6-3-2022. 

 

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 

mailto:epsr@otenet.gr

	ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  Ε.Π.Σ.Ρ.
	ΘΕΜΑ: Τιμωρίες ποδοσφαιριστών.
	ΓΙΑ ΤΗΝ  Ε.Π.Σ.Ρ.
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ


