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ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1969 

ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ 
Οδός: Δραγατσανίου 34 &  Παπαφλέσσα                                             Τηλ: 26210 33311  
e-mail:epsilia@otenet.gr                                                                                                  Φαξ: 26210 34004 
 

Πρακτικό 34ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Δευτέρα 08/04/2015 

Σήµερα τη 08η Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 συνήλθαν τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ Ηλείας 
σε συνεδρίαση στα γραφεία της Ένωσης οδός Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα στον Πύργο µε την υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 485/06-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Άρη  Κουλούρη µε τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση πρακτικού Δ.Σ Νο 33/23-03-2015 

2.  Έγκριση απόφασης Ε.Ε Νο 64 και Ε.Π Νο 102 & 103 

3. Ορισµός αντιπροσώπων στην επιτροπή καταλληλότητας γηπέδων 

4. Συνδιοργάνωση πανελληνίου  τουρνουά ακαδηµιών στην Αρχαία Ολυµπία. 

5. Συζήτηση και απόφαση επί προτάσεων για την βία στα γήπεδα. 

6. Θέµατα διαιτησίας. 

7. Αλληλογραφία. 
 

 

Παρόντες: 1) Αγραπίδης Σπύρος 2) Καπώνης Σπήλιος 3) Κόττας Γεώργιος    
4) Κουλούρης Άρης 5) Κυριακόπουλος Κυριάκος 6) Παρασκευόπουλος Ηλίας    7) Προκόπος Ιωάννης  
8) Χαντζής Ανδρέας 
 
Απόντες : 1) Δηµόπουλος Χρήστος  2)Παναγόπουλος Βασίλης  3)Πλευριάς Χρήστος  
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Άρης Κουλούρης διαπιστώνει ότι υφίσταται η απαιτούµενη απαρτία από το άρθρο 
35/2010 του καταστατικού της Ένωσης και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Εκτός ηµερησίας διάταξης  
 
Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης για την αναζήτηση και πρόσληψη υπαλλήλου µέσω του 
προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας. 
 
Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Παναγόπουλος Βασίλης. 

 
 
Θέµα 1ο - Έγκριση πρακτικού Δ.Σ Νο 33/23-03-2015 

 

Εγκρίνεται οµόφωνα το υπ’ αριθµ πρακτικό Δ.Σ 33/23-03-2015 
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Θέµα 2ο : Έγκριση απόφασης Ε.Ε Νο 64 και Ε.Π Νο 102 & 103 

 

Εγκρίνεται  οµόφωνα η υπ’ αριθµ. απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 64/01-04-2015 

Εγκρίνεται  οµόφωνα  η υπ’ αριθµ απόφαση Επιτροπής Πρωταθλήµατος  102/06-04-2015 & 103/08-04-

2015 

 
 
Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Πλευριάς Χρήστος 

 

Θέµα 3ο - Ορισµός αντιπροσώπων στην επιτροπή καταλληλότητας γηπέδων 

 

Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης σύµφωνα µε το υπ. αρ 35120/3955/23-03-2015 έγγραφο της 

αποκεντρωµένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προτείνει ως: 

• Τακτικό αντιπρόσωπο τον κ. Κυριακόπουλο Κ.  

• Αναπληρωµατικό αντιπρόσωπο τον κ. Κόττα Γ. 

Μη υπάρχουσας άλλης πρότασης το θέµα τίθεται σε ψηφοφορία. 

 

Το ΔΣ εγκρίνει οµόφωνα. 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Δηµόπουλος Χρήστος. 

 

 

Θέµα 4ο : Συνδιοργάνωση Πανελληνίου  τουρνουά ακαδηµιών στην Αρχαία Ολυµπία. 
 

Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης ενηµερώνει το Δ.Σ για το τουρνουά ακαδηµιών στην Αρχαία Ολυµπία µε 

συνδιοργανωτές: την ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ , την  ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ & τον ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και το οποίο 

θα διεξαχθεί 26-28 Ιουνίου στην Αρχαία Ολυµπία. 

Ακολουθεί ανάλυση του τουρνουά: 

 

1ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

«ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ» 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – Ε.Π.Σ. ΗΛΕΙΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

 

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Πειραιά σε συνεργασία µε την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ηλείας και 
τον Δήµο Αρχαίας Ολυµπίας  

Διοργανώνουν «Το 1ο καλοκαιρινό τουρνουά ποδοσφαίρου υποδοµών 2015 στην µαγευτική Αρχαία Ολυµπία.»από 
25/6/2015 εως 28/6/2015 

2) ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΣ 

Στόχος - Σκοπός του τουρνουά ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2015 
Σκοπός του τουρνουά είναι η συµµετοχή των µικρών αθλητών στην ψυχαγωγία που προσφέρει η 
άθληση, η ενίσχυση της ευγενούς άµιλλας µεταξύ των αθλητών ("ευ αγωνίζεσθαι"). Η ανάπτυξη 
σχέσεων και ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ προπονητών, αθλητών, γονέων και υπεύθυνων. Η προώθηση 
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της φιλίας µεταξύ οµάδων, παιδιών ακόµα και οι ανταλλαγές απόψεων των προπονητών και η 
συµµετοχή οµάδων από διαφορετικά γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας.  

Η επιλογή της πόλης της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ για την διεξαγωγή του τουρνουά είναι ένας εξαιρετικός 
τουριστικός προορισµός τόσο κατά τους χειµερινούς µήνες όσο και το καλοκαίρι.  Θέλουµε να δώσουµε 
την ευκαιρία στους επισκέπτες µας να γνωρίσουν την ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, να µάθουν τα ήθη και τα έθιµα 
µας, την ντόπια παράδοση και κυρίως τους πολιτιστικούς χώρους της και να την αγαπήσουν. 

Επίσης, µε την διεξαγωγή αυτού του τουρνουά, επιτυγχάνεται η σύσφιξη µεταξύ των δύο ενώσεων, ήτοι 
της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Πειραιά και της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ηλείας και 
η ανταλλαγή απόψεών τους στα προβλήµατα και θέµατα του ελληνικού ποδοσφαίρου. 

 

 

3)ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  

• Εφήβων γεννηθέντες τα έτη 1998 και 1999 (11X11). Αγωνίζονται σε δύο ηµίχρονα των 35 λεπτών. Μπάλες 
Νο5 

• Παίδων γεννηθέντες τα έτη 2000 και 2001 (11X11). Αγωνίζονται σε δύο ηµίχρονα των 30 λεπτών. Μπάλλες 
Νο5 

• Προπαίδων γεννηθέντες τα έτη 2002 και 2003 (11X11). Αγωνίζονται σε δύο ηµίχρονα των 30 λεπτών. 
Μπάλλες Νο5 

• Τζούνιορ γεννηθέντες τα έτη 2004 και 2005 (8X8). Αγωνίζονται σε δύο ηµίχρονα των 25 λεπτών. Μπάλλες 
Νο4 

• Προτζούνιορ γεννηθέντες τα έτη 2006-2007 (5X5). Αγωνίζονται σε δύο ηµίχρονα των 25 λεπτών. Μπάλλες 
Νο4 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΙΣ 40(5 ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ 8 ΟΜΑΔΕΣ) 

 

4) ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Αφού ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συµµετοχών και οριστικοποιηθούν οι οµάδες που θα συµµετάσχουν θα καταρτιστεί 
το πρόγραµµα των αγώνων όπου και θα δοθεί πριν την άφιξη των οµάδων. Στην πρώτη φάση οι οµάδες θα 
χωριστούν σε οµίλους των τεσσάρων οµάδων όπου και θα αγωνισθούν µεταξύ τους σε µονούς αγώνες. Μετά τους 
αγώνες της πρώτης φάσης και µε βάση την κατάταξη στην βαθµολογία, θα αγωνιστούν στην δεύτερη φάση για την 
οριστική σειρά κατάταξης σε αγώνες νόκ άουτ. 

 

5) ΓΗΠΕΔΑ που θα χρησιµοποιηθουν είναι: 

Γηπεδο Πλατάνου 

Γηπεδο Πελοπιου 

Γηπεδο Στρεφίου 

Γηπεδο Μακρισίων 

Γηπεδο Κρεστενων 

Γηπεδο 8Χ8 πλαστικο splash-Νεροτσουληθρες 

Οι αγώνες εφηβικού, παιδικού και προπαιδικού θα γίνουν σε γήπεδα 11Χ11 µε φυσικό χόρτο. Οι αγώνες τζούνιορ σε 
γήπεδο 8Χ8 και προτζούνιορ σε γήπεδο 5Χ5.  
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7) ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Σε όλους τους αγώνες θα υπάρχει γιατροι οριζόµενοί από την Ε.Π.Σ. Ηλείαςκαι την αργνωτικη επιτροπη του 
τουρνουά 

8) Οι διαιτητές των αγώνων θα είναι επίσηµοι διαιτητές της επιτροπής διαιτησίας της  Ε.Π.Σ. Ηλείας. 

9) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Oι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους επίσηµους κανονισµούς της Ε.Π.Ο. (ΚΑΠ ερασιτεχνικών 
πρωταθληµάτων) και συµπληρωµατικά σύµφωνα µε τους κανονισµούς της παρούσας προκήρυξης.  

Κάθε είδους αθλητική διαφορά που θα προκύπτει από την εφαρµογή και ερµηνεία των όρων της προκήρυξης που 
αφορά τις οµάδες που µετέχουν στο τουρνουά θα επιλύονται µε αποφάσεις της οργανωτικής επιτροπής του 
τουρνουά. 

Ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, τις διατάξεις, τους κανονισµούς και την αθλητική νοµοθεσία που 
ισχύει, θα επιλύεται µε απόφαση της οργανωτικής επιτροπής του τουρνουά. 

Πρόεδρος Άρης Κουλούρης: Όπως καταλάβατε η υποχρέωση της ΕΠΣ Ηλείας είναι η οικονοµική κάλυψη των 
γιατρών και των διαιτητών. Είναι ένα κόστος που πιστεύω πως δεν θα υπερβαίνει τις 2500 - 3000 ευρώ και δεν είµαι 
συγκεκριµένος γιατί δεν γνωρίζουµε των αριθµό των συµµετεχόντων οµάδων. Θα υπάρξει νεότερη ενηµέρωση του 
Δ.Σ όταν οριστικοποιηθεί ο αριθµός των συµµετεχόντων οµάδων. Είναι µια ευκαιρία όπως καταλαβαίνετε να 
προβληθεί το Ηλειακό ποδόσφαιρο και να η περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας και η Ηλεία γενικότερα. 

Ακολουθεί ψηφοφορία:  

ΝΑΙ (9)  

Παναγόπουλος Βασίλης: Παρών (διότι δεν υπάρχει ακριβής οικονοµική µελέτη) 

Πλευριάς Χρήστος: Παρών να έρθει σε επόµενο συµβούλιο µε εµπεριστατωµένη ανάλυση. 

Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης: Όχι κ. Πλευριά ξέρουµε ότι είστε µια ζωή της αναβολής. Το Δ.Σ να αποφασίσει. 

Το Δ.Σ εγκρίνει την συνδιοργάνωση του τουρνουά µε ψήφους 9 (ΝΑΙ) – 2 (ΠΑΡΩΝ) 

	 

Θέµα 5ο : Συζήτηση και απόφαση επί προτάσεων για την βία στα γήπεδα. 

 

Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο Επιτροπής Βίας αποτελούµενο από προτάσεις για την 

πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΑΣ 
 

ΠΡΑΞΗ 1η /06-04-2015 
 

Στον Πύργο σήµερα στις 06/04/2015 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία της Ένωσης, οδός 
Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα, συνεδρίασε η Επιτροπή Βίας της ΕΠΣ Ηλείας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,πρόεδρος 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ, µέλος 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, µέλος 

 
Και επελήφθησαν του κάτωθι θέµατος: 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
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Μετά από διαλογική συζήτηση και ανάλυση των φαινοµένων βίας τόσο σε τοπικό όσο και σε 
πανελλήνιο επίπεδο έγινε ανταλλαγή απόψεων των µελών της επιτροπής και οµόφωνα αποφάσισαν να 
προτείνουν στο Δ.Σ της ΕΠΣΗ τα εξής: 

1) Η Π.Ε να εφαρµόζει αυστηρά τους κανονισµούς ώστε να αποτρέπονται στο µέλλον εκδηλώσεις 
βίας. 

2) Να γίνεται ή όσον το δυνατό αρτιότερη επιµόρφωση και έλεγχος των διαιτητών για την καλύτερη 
εφαρµογή των κανονισµών 

3) Οι υπεύθυνοι για την διεξαγωγή των αγώνων (διαιτητές – παρατηρητές κ. λ. π. ) να εφαρµόζουν 
κατά το καλύτερο δυνατόν τους κανονισµούς και να είναι ακριβείς και λεπτοµερείς στις εκθέσεις 
τους. 

4) Να πραγµατοποιηθούν κατά τόπους συγκεντρώσεις και αναλύσεις των  κανονισµών του 
ποδοσφαίρου από την Ε.Δ σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (ποδοσφαιριστές – προπονητές – 
παράγοντες – εκπροσώπους ΜΜΕ κ.λ.π)  

5) Να πραγµατοποιηθούν πριν την έναρξη των πρωταθληµάτων συγκεντρώσεις εκπροσώπων 
σωµατείων µε την διοργανώτρια για ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων σχετικά µε την πρόληψη 
της βίας και την καλύτερη διεξαγωγή των πρωταθληµάτων 

6) Η διοργανώτρια να επιβραβεύει τα σωµατεία που καλλιεργούν την ευγενή άµιλλα και το ευ 
αγωνίζεσθαι στα τµήµατά τους. 

7) Να είναι συµπαραστάτες και αρωγοί σε οποιαδήποτε εκδήλωση που πραγµατοποιείται για την 
πρόληψη και την καταστολή της βίας. 

Για την Επιτροπή Βίας 

                  Ο Πρόεδρος                                                                                          Τα µέλη 

Προκόπος Ιωάννης                                                                    Αθανασόπουλος Τάκης 

                                                                                                Κωστόπουλος Νίκος                                       

 

 

• Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης:  κ. σύµβουλοι πριν καταθέσετε τις απόψεις, τα σχόλια, καθώς 

και οποιαδήποτε πρόταση που εσείς θεωρείτε ότι µπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη αλλά και 

στην καταπολέµηση της βίας θέλω να κάνω µία αναδροµή στα γεγονότα του αγώνα «ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΠΥΡΓΟΥ – Α.Ο ΑΦΟΒΟΣ ΒΡΟΧΙΤΣΑΣ». Τόσο εγώ προσωπικά όσο και η συντριπτική 

πλειοψηφία του Δ.Σ τηρήσαµε µια σοβαρή και µετρηµένη συµπεριφορά αντιµετώπισης των 

θλιβερών γεγονότων. Αφήσαµε την Π.Ε. να βγάλει µια απόφαση όπως αυτή έκρινε (που 

ακολουθήθηκε και σε 2ο περιστατικό βίας στον αγώνα «ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ – 

ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ») και περάστηκε το µήνυµα ότι θα είµαστε αµείλικτοι σε θέµατα βίας στο 

ποδόσφαιρο. Φέραµε το θέµα στην Γ.Σ. και πάρθηκε µια απόφαση, από όλα σχεδόν τα 

παρευρισκόµενα σωµατεία πάταξης της βίας. Διαφωνούµε ριζικά και δεν ασπαζόµαστε προτάσεις 

τύπου κ. Πλευρια Χ. για έκτακτα συµβούλια και συνεντεύξεις τύπου που αντί να προσφέρουν 

ουσιαστική λύση στο πρόβληµα αναπαραγάγουν τα θλιβερά γεγονότα .Έτσι θα ενεργούµε και στο 

µέλλον. Έχετε το λόγο. 

 

Πλευριάς Χρήστος: Δεν διαφωνώ µε τις προτάσεις. Κινούνται  σε θετική κατεύθυνση αλλά χρειάζονται 

βελτιωτικές προτάσεις. Η Επιτροπή Βίας έχει συσταθεί για συγκεκριµένο σκοπό και δεν είναι στην δικιά 

της αρµοδιότητα να προτείνει στις υπόλοιπες Επιτροπές το τι πρέπει να κάνουν. Θα µπορούσε να 
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διανέµει ένα έντυπο για την συµπεριφορά φιλάθλων και τις επιπτώσεις της. Να πραγµατοποιήσει 

εκδηλώσεις µε θέµα την πρόληψη της βίας. Θα ήθελα να καταθέσει προτάσεις για το τι θα κάνει αυτή. 

Δηµόπουλος Χρήστος: Να πληρώνουν πρόστιµο οι διαιτητές (όπως οι ποδοσφαιριστές) όταν δεν έχουν 

καλές διαιτησίες. 

Καπώνης Σπήλιος: Να τιµωρούνται αυστηρότερα οι διαιτητές. 

Κόττας Γιώργος: Το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθληµα και δηµιουργεί προβλήµατα. Κάποιοι παράγοντες 

είναι ήρεµοι  και δικαιολογούν το διαιτητικό λάθος αλλά δυστυχώς υπάρχουν και παράγοντες που µε την 

συµπεριφορά τους προκαλούν ένταση. 

Παναγόπουλος Βασίλης: Συµφωνώ µε τις προτάσεις αλλά θεωρώ ότι στην πρόταση δύο του 

κατατεθειµένου εγγράφου, πρέπει να προστεθεί και η επιβολή αυστηρών ποινών σε υπότροπους 

διαιτητές. 

Χατζής Ανδρέας:  Να κοινοποιούνται οι ποινές των διαιτητών. 

Πρόεδρος κ. Άρης Κολούρης: Θα απαντήσω επιγραµµατικά σε όλους. Οι διαιτητές δεν προβλέπεται 

από πουθενά να πληρώνουν πρόστιµο. Φέτος η Ε.Δ έχει επανειληµµένα  τιµωρήσει διαιτητές. Όσο για 

τον κ. Πλευριά ζητάει να πραγµατοποιηθεί εκδήλωση για την βία και όταν έρθει προς ψήφιση θα ψηφίσει 

παρών όπως πάντα.. Δεν έχει σχέση το τουρνουά που γίνεται στην αρχαία Ολυµπία µε την πρόληψη της 

βίας; Δεν προάγει τις σχέσεις των οµάδων; Δεν εκπαιδεύονται οι µικροί ποδοσφαιριστές στους 

κανονισµούς και δεν προάγεται το ευ αγωνίζεσθαι.  

Πλευριάς Χρήστος: Δεν έχει καµία σχέση το ένα µε το άλλο. 

 

Οµόφωνα το συµβούλιο δέχεται τις προτάσεις της Επιτροπής Βίας. 

 

Θέµα 6ο : Θέµατα Διαιτησίας. 

 

Οδοιπορικά Υπευθύνου Διαιτησίας κ. Γιαννόπουλου Σάκη 

Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης: Ο κ. Σάκης Γιαννόπουλος παρακολούθησε την ολοήµερη συγκέντρωση-
επιµόρφωση Υπευθύνων Επιτροπής Διαιτησίας στο Πάρκο Γουδί στην Αθήνα στις 25/08/2015. Προτείνω 
να του δοθούν 200 €  σαν έξοδα µετακίνησης από τα ποσοστά Διαιτησίας. 

Το ΔΣ εγκρίνει τα έξοδα µετακίνησης 200 € του κ. Γιαννόπουλου Σ.  µε ψήφους 9 (ΝΑΙ) – 2 (ΠΑΡΩΝ) 
 
       ΠΑΡΩΝ ψήφισαν οι σύµβουλοι Πλευριάς Χρήστος & Παναγόπουλος Βασίλης  
 
 
 
Θέµα 7ο – Αλληλογραφία 

 

1. Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο Επιτροπής Εφέσεων ΕΠΟ σχετικά µε έφεση 

ποδοσφαιριστών ΗΡΑΚΛΗ ΠΥΡΓΟΥ «Π. Σκαλτσά & Γ. Μπουρνέλη» την Τετάρτη 01/04/2015 και 

ώρα 16:00. 

2. Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο ΕΠΟ που αφορά συµπληρωµατική 

προκήρυξη πρωταθληµάτων Α,Β & Γ κατηγορίας Γυναικών. 
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Συζητήθηκε στο προηγούµενο θέµα. 

 

Δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης. 

Για το Δ.Σ 

 

…………………..            ………………………         ………………...….                  …………………...          

     Πρόεδρος                 Γεν. Γραµµατέας                     Ταµίας                         Αντιπρόεδρος Α΄            

Άρης Κουλούρης           Ηλίας  Παρασκευόπουλος       Ιωάννης  Προκόπος         Ανδρέας  Χαντζής  

    

                                                                                       

….………………...           …………………..              ……………………….. 

Αντιπρόεδρος Β΄               Αναπλ. Ταµίας                 Αναπλ. Γραµµατέας 

                              Κυρ. Κυριακόπουλος          Σπήλιος Καπώνης                Γεώργιος Κόττας 

 

 

 

Τα µέλη 

 

                                                                                                                                  

………………………..              ……………………….    ………………………         ………………… 

Σπύρος Αγραπίδης                   Χρ.   Δηµόπουλος         Βασ. Παναγόπουλος         Χρ. Πλευριάς   

 


