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ΕΝΩΣΗ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΑΧΑΪΑΣ 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                    ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 
 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 1 / 4-10-2021 
 

(26-9-2021  ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ  – ΠΑΤΡΑΙ ΑΠΣ) 
Στον εκπρόσωπο του σωματείου Πάτραι ΑΠΣ κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ επιβάλλεται η 
ποινή της επίπληξης. 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 2 / 11-10-2021 
 

(2-10-2021  ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΓΣ ΑΙΓΙΟΥ) 
Στον εκπρόσωπο του σωματείου Αετός Πατρών κ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ επιβάλλεται η 
ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για μία 
αγωνιστική (αρχόμενη από 3/10/2021). 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 3 / 18-10-2021  

Κατακύρωση αγώνων – Αποβολή ΑΠΣ Δόξα Χαλανδρίτσας  
   Α Κατηγορία (1ος Όμιλος)  
25/9/2021: Δόξα Παραλίας – Δόξα Χαλανδρίτσας  3-0  
2/10/2021: Δόξα Χαλανδρίτσας – Λιμνοχώρι 0-3  
10/10/2021: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Δόξα Χαλανδρίτσας 3-0.  
Επιβάλλεται στην ομάδα του ΑΠΣ Δόξα Χαλανδρίτσας χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ για κάθε 
παιχνίδι και συνολικά χρηματική ποινή εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  
Η ομάδα του ΑΠΣ Δόξα Χαλανδρίτσας αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας, λόγω μη 
καθόδου να αγωνιστεί σε τρεις (3) αγώνες και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (Β’ 
ερασιτεχνική ΕΠΣΑ).   

 
 Κατακύρωση αγώνων – Αποβολή ΑΣ Ηρακλής Πατρών  
   Α Κατηγορία (2ος Όμιλος)  
25/9/2021: Ηρακλής Πατρών – Αναγέννηση Πατρών  0-3  
3/10/2021: Εθνικός - Πολύτεκνος – Ηρακλής Πατρών 3-0  
10/10/2021: Ηρακλής Πατρών – ΑΠΟ Αρόη 0-3.  
Επιβάλλεται στην ομάδα του ΑΣ Ηρακλής Πατρών χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ για κάθε 
παιχνίδι και συνολικά χρηματική ποινή εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  
Η ομάδα του ΑΣ Ηρακλής Πατρών αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας, λόγω μη 
καθόδου να αγωνιστεί σε τρεις (3) αγώνες και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (Β’ 
ερασιτεχνική ΕΠΣΑ).   

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 4 / 25-10-2021 

Κατακύρωση αγώνων – Αποβολή Λέοντα Αλισσού  
   Β Κατηγορία (1ος Όμιλος)  
9/10/2021: Λέων Αλισσού – Πείρος Ισώματος  0-3  
17/10/2021: Ίκαρος Λακκόπετρας – Λέων Αλισσού 3-0  
23/10/2021: Λέων Αλισσού – Α.Ο. Πυρσού 0-3.  
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Επιβάλλεται στην ομάδα του Λέοντα Αλισσού χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ για κάθε παιχνίδι 
και συνολικά χρηματική ποινή εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  
Η ομάδα του Λέοντα Αλισσού αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας, λόγω μη 
καθόδου να αγωνιστεί σε τρεις (3) αγώνες και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (Γ’ 
ερασιτεχνική ΕΠΣΑ).   

 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ   
Στο σωματείο Αστέρας Τσουκαλεΐκων επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ (άρθρο 11 παρ. α 
Κανονισμού Προπονητών), διότι την 16-10-2021 στον αγώνα Δόξα Παραλίας – Αστέρας 
Τσουκαλεΐκων που διεξήχθη στο γήπεδο Da Luz δεν είχε, ως όφειλε, δηλωμένο προπονητή.   

 
 

(17-10-2021    ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ – ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ) 
Στον προπονητή του σωματείου Άνω Καστρίτσι κ. ΜΑΡΑΤΟ ΕΡΡΙΚΟ, επιβάλλεται η ποινή 
της επίπληξης.  
 
(17-10-2021    ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ) 
Στον προπονητή του σωματείου Δόξας Νιφορεΐκων  κ. ΚΙΚΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟ, επιβάλλεται η 
ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια,  για μία (1) 
αγωνιστική (αρχόμενη από 18/10/2021). 
 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 5 / 1-11-2021  

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ   
Στο σωματείο Αστέρας Τσουκαλεΐκων επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ (άρθρο 11 παρ. α 
Κανονισμού Προπονητών), διότι την 23-10-2021 στον αγώνα Αστέρας Τσουκαλεΐκων - Λιμνοχώρι 
που διεξήχθη στο γήπεδο Βραχνεΐκων δεν είχε, ως όφειλε, δηλωμένο προπονητή.  
 
 

(23-10-2021    ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ – ΛΙΜΝΟΧΏΡΙ) 
 

Στο σωματείο Αστέρας Τσουκαλεΐκων χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €). 
 
(10-10-2021   ΑΕ ΔΡΕΠΑΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ) 
 

Στον προπονητή του σωματείου Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου, κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟ 
ΙΩΑΝΝΗ, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα 
αποδυτήρια για μία (1) αγωνιστική (αρχόμενη από 11-10-2021) και χρηματικό πρόστιμο 
πενήντα ευρώ (50 €). 
 
(23-10-2021  ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ-  ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ) 
 

Στον βοηθό προπονητή του σωματείου Δίας Σαραβαλίου κ. ΞΥΠΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟ, επιβάλλεται 
η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για μία (1) 
αγωνιστική (αρχόμενη από 24-10-2021). 
 

(23-10-2021    ΑΧΑΪΚΗ–ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ) 

Στον βοηθό προπονητή του σωματείου Δόξα Παραλίας κ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ, 
επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια 
για μία (1) αγωνιστική (αρχόμενη από 24-10-2021). 
 

(24-10-2021  ΑΕ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ  - ΑΧΑΪΚΟΣ) 
 

Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΑΕ Σταροχωρίου, κ. ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, επιβάλλεται η 
ποινή της επίπληξης. 



[3] 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 6 / 8-11-2021  

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ   
Στο σωματείο Αστέρας Τσουκαλεΐκων επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ (άρθρο 11 παρ. α 
Κανονισμού Προπονητών), διότι την 31-10-2021 στον αγώνα Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Ίκαρος 
Πετρωτού που διεξήχθη στο γήπεδο Βραχνεΐκων δεν είχε, ως όφειλε, δηλωμένο προπονητή.  
 
(31-10-2021   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ  -ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ 
 

Στον εκπρόσωπο του σωματείου Αχιλλέας Καμαρών κ. ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΙΤΣΑΤΗ, επιβάλλεται η 
ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για μία (1) 
αγωνιστική (αρχόμενη από 1-11-2021). 
 
(30-10-2021   ΑΠΟ ΑΡΟΗΣ  -ΠΑΤΡΑΙ ΑΠΣ 
 

Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΑΠΟ Αρόης κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ, επιβάλλεται η 
ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για μία (1) 
αγωνιστική (αρχόμενη από 9-11-2021). 
 
(27-10-2021  ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ -  ΑΙΓΕΙΡΑ ΑΚΡΑΤΑ ΑΕ 
 

Στον εκπρόσωπο του σωματείου Αιγείρα - Ακράτα ΑΕ κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΑΛΕΦΑΝΤΟ, επιβάλλεται 
η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δέκα 
πέντε (15) ημέρες (αρχόμενη από 28-10-2021) και χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ. 
 
Στον παράγοντα του σωματείου Αιγείρα - Ακράτα ΑΕ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΦΑΝΤΟ, επιβάλλεται 
η ποινή της απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για είκοσι (20) ημέρες (αρχόμενη 
από 9-11-2021). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


