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ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

• Φ.Α. ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - ΚΛΕΑΝΘΗΣ  02/03 (20Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή του «ΚΛΕΑΝΘΗ» Ε.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ Α.Δ. 1222762 ποινή μίας (1) 

αγωνιστικής επικίνδυνο παίξιμο σε αντίπαλο ποδο/στη  2Η κίτρινη  (Άρθρο 10’ παρ.1 α ’ περ. 

Ι του Π.Κ.) 

• Φ.Α. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – Α.Ε.Ρ.Α. 02/03 (20Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή της «Α.Ε.Ρ.Α.»  Σ.ΤΑΧΟ   Α.Δ.1353885  ποινή τεσσάρων  (4) 

αγωνιστικών   και χρηματικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ   υβριστική συμπεριφορά λόγω 

στον Β’ βοηθό  Διαιτητή (Άρθρο 10’  παρ.1 δ’  περ.Ι και Άρθρο 10’ παρ.2δ ’   του Π.Κ.) 

• Φ.Α. ΝΗΡΕΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜ.  02/03 (16Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή της «ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΑΜ.»  Χ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ   Α.Δ. 1219141  ποινή μίας (1)  

αγωνιστικής επικίνδυνο παίξιμο σε αντίπαλο ποδο/στη  2Η κίτρινη  (Άρθρο 10’ παρ.1 α ’ περ. 

Ι του Π.Κ.) 

• Φ.Α.  ΝΗΡΕΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜ.  02/03 (16Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή του «ΝΗΡΕΑ» Ζ.ΚΑΡΙΝΟ Α.Δ. 553008 ποινή μίας  (1)  αγωνιστικής 

επικίνδυνο παίξιμο σε αντίπαλο ποδο/στη  2Η κίτρινη  (Άρθρο 10’ παρ.1 α ’ περ. Ι του Π.Κ) 

• Φ.Α. Α.Σ.ΧΑΛΚΗΣ – Α.Ε. ΚΥΠΡΟΣ   03/03 (16Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή του «Α.Σ.ΧΑΛΚΗΣ» Β.ΚΡΗΤΙΚΟ Α.Δ. 576038 ποινή μίας  (1) αγωνιστικής 

ανάρμοστη διαγωγή στον διαιτητή (διαμαρτυρία)2Η  κίτρινη(Άρθρο 10’ παρ.1 α ’ περ. Ι του 

Π.Κ) 

• Φ.Α . Α.Σ.ΧΑΛΚΗΣ – Α.Ε. ΚΥΠΡΟΣ   03/03 (16Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή της «Α.Ε.ΚΥΠΡΟΥ» Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Α.Δ.579054 ποινή μίας  (1) 

αγωνιστικής ανάρμοστη διαγωγή σε φίλαθλους 2Η  κίτρινη  .  (Άρθρο 10’ παρ.1 α ’  περ.Ι  του 

Π.Κ.) 

• Φ.Α. ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ – ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ   03/03 (16Η ΑΓΩΝ.) 

Στον ποδοσφαιριστή του «ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΥ» Γ.ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΚΗ  Α.Δ. 1393675 ποινή μίας (1) 

αγωνιστικής  παράβαση κανόνων παιχνιδιού(υποσχόμενη επίθεση ) 2Η κίτρινη.(Άρθρο 10’ 

παρ.1α περ.ΙΙΙ του Π.Κ.) 

• Φ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤ. – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠ.  03/03 (16Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή της  «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΜΠ.» Σ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ   Α.Δ.1183761 ποινή 

μίας (1) αγωνιστικής επικίνδυνο παίξιμο σε αντίπαλο ποδο/στη  2Η κίτρινη  (Άρθρο 10’ 

παρ.1 α ’ περ. Ι του Π.Κ.) 
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• Φ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤ. – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠ.  03/03 (16Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή της «ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤ.» Δ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ Α.Δ. 1216041 ποινή μίας (1) 

αγωνιστικής   αντιαθλητική συμπεριφορά 2Η κίτρινη  (Άρθρο 10’ παρ.1 α’   περ. Ι   του Π.Κ.) 

• Φ.Α. ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤ. – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦ.  01/03 ( 14Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή του «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦ.» Α.ΜΠΑΣΗ  Α.Δ. 1350929 ποινή μίας    (1) 

αγωνιστικής  ανάρμοστη διαγωγή στο διαιτητή(διαμαρτυρία) 2Η κίτρινη   (Άρθρο 10’ παρ.1 α 

’ περ. Ι του Π.Κ.) 

• Φ.Α. ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝ.- ΡΟΔΙΑΚΟΣ    03/03 (15Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.»Σ.ΜΠΑΪΡΑΜΗ Α.Δ.1206629 ποινή τριών (3) 

αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ Βάναυση συμπεριφορά   σε 

αντίπαλο ποδο/στη    (Άρθρο 10’ παρ.1γ’     και     Άρθρο 10’          παρ.2 δ’    του Π.Κ.) 

• Φ.Α. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜ. – ΙΠΠΟΤΕΣ    03/03 ( 15Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή του «Α.Σ.ΙΠΠΟΤΕΣ» Β.ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ Α.Δ. 1117464 ποινή μίας    (1) 

αγωνιστικής παράβαση κανόνων παιχνιδιού (εσκεμμένη καθυστέρηση )2Η κίτρινη    (Άρθρο 

10’ παρ.1 α’  περ.ΙΙΙ    του Π.Κ.) 

• Φ.Α. ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΛ. – ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ    03/03 ( 15Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή της «ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΛ.» ΔΗΜ.ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗ Α.Δ. 1288022 ποινή μίας (1) 

αγωνιστικής παράβαση κανόνων παιχνιδιού (έπαιξε την μπάλα με το χέρι εκτός περιοχής)2Η 

κίτρινη  (Άρθρο 10’ παρ.1 α ’ περ. ΙΙΙ του Π.Κ.) 

• Φ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣ. – Α.Σ. ΡΟΔΟΣ    03/03 (Κ-16, 17Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή του «Α.Σ.ΡΟΔΟΣ» Δ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ  Α.Δ. 1427251 ποινή δυο (2) 

αγωνιστικών υβριστική συμπεριφορά λόγω σε αντίπαλο ποδ/στη (.Άρθρο 10’ παρ.1 β ’      του 

Π.Κ.) 

• Φ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣ. – Α.Σ. ΡΟΔΟΣ    03/03 (Κ-16, 17Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή του «ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣ.» TRANDAFIR ROBERT  Α.Δ. 1456647 ποινή τριών 

(3) αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο τριάντα  (30) ευρώ .βάναυση συμπεριφορά σε 

αντίπαλο ποδ/στη . (.Άρθρο 10’ παρ.1 γ  ’    και Άρθρο 10’ παρ.2 δ   του Π.Κ.) 

• Φ.Α. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛ. – ΔΩΡΙΕΑΣ    03/03 (15Η ΑΓΩΝ) 

Στον ποδοσφαιριστή του «ΔΩΡΙΕΑ» Δ.ΤΣΙΧΛΙΑ  Α.Δ. 1186312 ποινή δυο (2) αγωνιστικών 

υβριστική συμπεριφορά λόγω σε αντίπαλο ποδ/στη (.Άρθρο 10’ παρ.1 β ’      του Π.Κ.) 
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• Φ.Α. ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ  03/03 (16Η ΑΓΩΝ) 

Η πειθαρχική επιτροπή επέβαλε στον προπονητή   του σωματείου «ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ»  

Κ.ΜΙΧ.ΜΑΝΩΛΑ χρηματική ποινή σαράντα (40) ευρώ, καθώς και την ποινή απαγόρευσης 

εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για τέσσερεις (4) αγωνίστηκες  (Άρθρο 11’ παρ.2’ σε 

συνδυασμό με το  Άρθρο 10’ παρ.1 δ’ και 2 δ’ του Π.Κ )    

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) 

Βάσει των αναφερόμενων στο υπ’ αριθμ. Νο 139 Φύλλο Αγώνος του Διαιτητή της 

ποδοσφαιρικής αναμετρήσεως μεταξύ των ομάδων ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ – Α.Ε.Ρ.Α. που διεξήχθη 

στο Γήπεδο ΛΙΝΔΟΥ στις 02.03.2019, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 

της Α’ Κατηγορίας Δωδεκανήσου και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 

1,2,και 3 του άρθρου 8 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, σας γνωστοποιούμε με την 

παρούσα ότι κατόπιν αποβολής από τον αγωνιστικό χώρο του εκπροσώπου του σωματείου 

«Α.Ε.Ρ.Α» και δη του δηλωθέντος ως εκπροσώπου αυτού, κ. Κ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ. Με βάση 

σχετική εντολή του Διαιτητή του ανωτέρω αγώνα, έχει επέλθει αυτόματα ο αποκλεισμός 

του από τον επόμενο ποδοσφαιρικό αγώνα του ως άνω σωματείου. 

Χρηματικά πρόστιμα καταβλητέα μέχρι 08.04.2019 (Άρθρο 23’ παρ.2α’ του ΠΚ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ 

Φ.Α. ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡ.23/02 (19η ΑΓΩΝ.) 

Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τελέσαν τις αποδιδόμενες σε αυτό πειθαρχικές παραβάσεις. 
Επιβάλλει στο σωματείο <<ΚΛΕΑΝΘΗΣ>> την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης και 

χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ    (άρθρο 15’ παρ3 ’του  Π.Κ) 

  ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ  

Γ.-Συμφώνα με τις περιγραφές των Αξιωματούχων αγώνων, καλούνται για παραβάσεις των 

άρθρων του Π.Κ σε εγγραφή απολογία μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ  14-03-2019 και ώρα  16:00 στα 

γραφεία της ΕΠΣΔ τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

• ΦΑ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ – ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦ. 03/03  (16η ΑΓΩΝ) 

Το Σωματείο  <<ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΣ>> 

Ο αναγραφόμενος στο Φ.Α. ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΜΙΛΤ.ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. από τον Διαιτητή και την έκθεση του παρατηρητή.                                                                                                       

Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,4,5,6,13,14,15, παρ 3΄ του Πειθαρχικού Κώδικα.   

 


