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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 14ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Τετάρτη 23/10/2013 

Σήµερα την 23η Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 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. 2212/21-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 
2. Διαιτησία – κατηγορίες διαιτητών 
3. Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 13ης/02-10-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ  
4. Έγκριση πρακτικών των υπ’ αριθµ. 5ης/09-10-2013 και 6ης/16-10-2013 Ε.Ε και της υπ’ αριθµ. 

16ης/18-10-2013 Ε.Π  
5. Ολοκλήρωση Προκήρυξης Υποδοµής Παίδων 2013-14 
6. Συζήτηση επί δηµοσιεύµατος κ. Φωτόπουλου Κ. στην εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» 25/9/2013 
7. Προτάσεις συµβούλων 

 
Παρόντες: 1) Δηµόπουλος Χρήστος  2) Κόττας Γεώργιος 3) Κουλούρης Αριστείδης 4) Κωσταριάς 
Δηµήτριος  5) Παναγόπουλος Βασίλης  6) Παρασκευόπουλος Ηλίας  7) Πλευριάς Χρίστος 8) Προκόπος 
Ιωάννης  9) Κυριακόπουλος Κυριάκος  10) Χαντζής Ανδρέας 
                 
Απόντες : 1) Καπώνης Σπυρίδων 
 
Θέµα 1ο - Αλληλογραφία 
Ο γραµµατέας Δηµήτρης Κωσταριάς διαβάζει την τρέχουσα αλληλογραφία και ενηµερώνει το Δ.Σ για 
διάφορα έγγραφα µε αριθµ. Πρωτ. ΕΠΣ Ηλείας : 

I. 2214/21-10-2013 Κριτήρια κατανοµής επιχορηγήσεων Ε.Π.Σ 
II. 2154/11-10-2013 Σχολές Προπονητών  

 
Θέµα 2ο - Διαιτησία – κατηγορίες διαιτητών 
 
Η ΕΔ/ΕΠΣ Ηλείας , ανακοίνωσε στο ΔΣ, την οµόφωνη απόφαση καταρτισµού του πίνακα διαιτητών 5ης 
κατηγορίας από τη συνεδρίασή της στις 09/10/2013, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 26 του 
Κανονισµού Διαιτησίας. Στον πίνακα αυτό έχουν ενταχθεί αυτοδίκαια, όλοι οι αξιολογηµένοι διαιτητές και 
όσοι διαιτητές έκρινε η ΕΔ ότι µπορούν να αγωνίζονται ως διαιτητές στην Α1΄ και Α2΄ τοπικές κατηγορίες. Ο 
πίνακας µπορεί να αναπροσαρµόζεται από την ΕΔ καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου.  
 
Στον ανωτέρω πίνακα συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω διαιτητές κατ’ αλφαβητική σειρά: 
1) Αποστολόπουλος Βασίλειος 2) Βουρλιώτης Νικόλαος 3) Βισβάρδης Βασίλειος 4) Γεωργόπουλος 
Παναγιώτης 5) Γκατζόπουλος Αθανάσιος 6) Δηµητρακόπουλος Αθανάσιος 7) Δηµητρόπουλος Κων/νος  
8) Καλογεράκος Ιωάννης 9) Καραβίδας Γεώργιος 10) Κούλης Χρήστος 11) Κούρτης Λεωνίδας 12) Κυριαζής 
Γεώργιος 13) Λάττας Χρήστος 14) Λαµπρόπουλος Μάριος 15) Μαρκαντωνάτος Γεώργιος 16) Παπα-
δόπουλος  Αθανάσιος 17) Παπαηλιού Σωτήριος 18) Παυλόπουλος Παναγιώτης 19) Πήττας Άγγελος  
20) Σιαχάµη Βασιλική 21) Σιδέρης Αλέξανδρος 22) Σταθόπουλος Παναγιώτης 23) Σταυρόπουλος Νικόλαος  
24) Σφυρής Στάµος 
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Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει αφ’ ενός τον πίνακα µε τα ονόµατα 5ης κατηγορίας των διαιτητών, που 
προτάθηκαν από την ΕΔ/ΕΠΣ Ηλείας και αφ’ ετέρου τη µεταγραφή του διαιτητή Πανδή Παντελεήµονα 
από την ΕΠΣ Κέρκυρας (αρ. πρωτ. 2215/21-10-2013 ΕΠΣ Ηλείας) στην Ένωσή µας. 
 
 
Θέµα 3ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 13ης/02-10-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ  
 
Ο Γραµµατέας διαβάζει το προς έγκριση πρακτικό της υπ’ αριθµ. 13ης/02-10-2013 συνεδρίασης του ΔΣ, το 
οποίο και εγκρίνεται οµόφωνα. 
 
Θέµα 4ο - Έγκριση πρακτικών των υπ’ αριθµ. 5ης/09-10-2013 και 6ης/16-10-2013 Ε.Ε και της υπ’ 
αριθµ. 16ης/18-10-2013 Ε.Π  
 
 
Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει τα πρακτικά των υπ’ αριθµ. 5/09-10-2013 , 6/16-10-2013 αποφάσεων 
Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και τα πρακτικά των υπ’ αριθµ. 16/18-10-2013 και 17/23-10-2013 
Επιτροπής Πρωταθλήµατος 

 
Θέµα 5ο - Ολοκλήρωση Προκήρυξης Υποδοµής Παίδων 2013-14 
 
 
Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει τη Συµπλήρωση της Προκήρυξης Υποδοµής Φάρµα Παίδων 2013-14 και 
συγκεκριµένα των Άρθρων 2, 4 και 5 : 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Τα σωµατεία που θα συµµετέχουν στο πρωτάθληµα Παίδων είναι : 
1. Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

2. ΔΟΞΑ Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ 

3. ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ 

4. ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ 

5. ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 

6. ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 

7. ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 

8. ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 

9. ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 

Η κλήρωση των αγώνων , Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 19:30 στα γραφεία της Ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

Το πρωτάθληµα θα αρχίσει 26 Οκτωβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί 10-11 Μαΐου 2014. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Το πρωτάθληµα Παίδων για την ποδοσφαιρική περίοδο 2013-14  θα διεξαχθεί  σε έναν όµιλο µε διπλούς 

αγώνες (Α΄ και Β΄ γύρος) . Ο πρωταθλητής  θα προκύψει  µέσα από τη διαδικασία των play offs  αγώνων 

(θέσεις 1, 2, 3, 4 )µετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας. 

Μετά την ολοκλήρωση των διπλών αγώνων ( Α΄ και Β΄ γύρος ) και εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις 
ισοβαθµίας µεταξύ δυο ή περισσοτέρων οµάδων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ (αγώνες 
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κατάταξης µε παράταση και πέναλτι). Με τον τρόπο αυτό οριστικοποιούνται οι θέσεις των οµάδων του κάθε 
οµίλου στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ PLAY OFFS ΑΓΩΝΩΝ  

1) Σε περίπτωση που ο 1ος  προηγείται του 4ου  µε οκτώ ( 8 ) ή περισσότερους βαθµούς  και   

2) Σε περίπτωση που ο 2ος  προηγείται του 3ου  µε επτά  ( 7 ) ή περισσότερους βαθµούς 

***Ο πρώτος (1ος) και ο δεύτερος (2ος) θα παίξουν µεταξύ τους δύο ή τρεις αγώνες για να αναδειχτεί ο 
Πρωταθλητής Παίδων. 

*** Ο πρώτος (1ος) χρειάζεται τέσσερις (4) βαθµούς ή τρεις (3) ισοπαλίες και ο δεύτερος (2ος) πέντε (5) 
βαθµούς.  

***Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του 1ου , ο δεύτερος στην έδρα του 4ου και εάν χρειαστεί και 
τρίτος αγώνας στην έδρα του 1ου. 

PLAY OFF 

1) Σε περίπτωση που ο 1ος  προηγείται του 4ου  µε επτά ( 7 ) ή λιγότερους  βαθµούς  και 

2) Σε περίπτωση που ο 2ος  προηγείται του 3ου  µε έξι ( 6 ) ή λιγότερους  βαθµούς 

***Ο πρώτος (1ος) µε τον τέταρτο (4ο) και ο δεύτερος (2ος) µε τον τρίτο (3ο) θα παίξουν µεταξύ τους δύο ή 
τρεις αγώνες.  

*** Ο πρώτος (1ος) και ο δεύτερος (2ος) χρειάζονται τέσσερις (4) βαθµούς ή τρεις (3) ισοπαλίες και ο 
τέταρτος (4ος) και ο τρίτος (3ος) χρειάζονται πέντε (5) βαθµούς.  

***Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθούν στην έδρα του 1ου  και του 2ου , ο δεύτερος αγώνας  στην έδρα του 4ου 
και του τρίτου (3ου) και εάν χρειαστεί και τρίτος αγώνας στην έδρα του 1ου και 2ου . 

*** Οι νικητές θα παίξουν µεταξύ τους µε τον ίδιο τρόπο για να αναδειχτεί ο Πρωταθλητής Παίδων 
αγωνιστικής περιόδου 2013-14. 

*** Με την ολοκλήρωση της Προκήρυξης της Υποδοµής , συζητήθηκε σχετικά το θέµα : Διόρθωση του 
άρθρου 20 της Γ΄ Legea  ερασιτεχνικής κατηγορίας  
 

Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει, τη διόρθωση της λέξης «από» και την αντικατάστασή της µε τη λέξη 
«πριν» στο Άρθρο 20 της Γ΄ Legea  ερασιτεχνικής κατηγορίας 2013-14, και συγκεκριµένα στην 
παράγραφο : 

« Επίσης στο πρωτάθληµα Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας µπορούν να συµµετέχουν στην αρχική 
ενδεκάδα µέχρι και πέντε (5) ποδοσφαιριστές άνω των 33 ετών (δηλαδή γεννηθέντες από την 1/1/1980 
και προγενέστερα) και µπορούν ν’ αντικαθίστανται από ποδοσφαιριστές της ίδιας ηλικίας».  
Η νέα διατύπωση:  
«Επίσης στο πρωτάθληµα Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας µπορούν να συµµετέχουν στην αρχική ενδεκάδα 
µέχρι και πέντε (5) ποδοσφαιριστές άνω των 33 ετών (δηλαδή γεννηθέντες πριν την 1/1/1980 και 
προγενέστερα) και µπορούν ν’ αντικαθίστανται από ποδοσφαιριστές της ίδιας ηλικίας».  
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Θέµα 6ο : Συζήτηση επί δηµοσιεύµατος κ. Φωτόπουλου Κ. στην εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» 25/9/2013 

 
Το δηµοσίευµα: ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

 
«Διαβάζοντας τις φετινές προκηρύξεις των πρωταθληµάτων που καταρτίστηκαν σε δόσεις γίνεται ιδιαίτερη 
αναφορά στους γιατρούς των αγώνων. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στη Γ΄ κατηγορία δεν έχει 
αποφασισθεί ακόµη η υποχρεωτική παρουσία γιατρού, όπως είχε θεσπισθεί από το 2009. Το παράδοξο 
είναι όµως ότι στην Α1 υπάρχει ποινή σε περίπτωση µη παρουσίας γιατρού, ενώ για τις άλλες κατηγορίες 
δεν προβλέπεται τίποτα. Απλά η παραίνεση της ΕΠΣΗ να προσπαθήσουν να έχουν γιατρό ή 
φυσικοθεραπευτή ή νοσηλευτή ή διασώστη. 
Η πριµοδότηση της Ένωσης για τους γιατρούς στην Γ΄ κατηγορία κοστίζει περίπου 11.000 ευρώ δηλαδή 
λιγότερα από τη φύλαξη του Ενωσιακού που υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ και είναι προφανές εδώ ότι 
προτιµούν τη διαφύλαξη των άψυχων υλικών από την προστασία της ανθρώπινης ζωής !!! 
Ο «Λουδοβίκος» στην πράξη όµως, γράφει τα «σωµατειακά» όπως τα αποκαλεί της Γ΄ κατηγορίας και 
πληρώνει µε τα χρήµατά τους δύο αόρατους φύλακες µη τυχόν και κλέψουν πάλι τα καλώδια του 
Ενωσιακού γηπέδου. Απίστευτη κοροϊδία και υποκρισία και συνάµα αποκαλυπτική εικόνα της ανικανότητας 
και αδιαφάνειας που επικρατεί στην Ένωση. 
Πρόσφατο δείγµα της ανικανότητάς τους, είναι η «κωλοτούµπα» Καραλάγα και η επιστροφή του στην 
επιτροπή πρωταθλήµατος (τον χιλιοπαρακάλεσαν, ισχυρίζεται ο ίδιος) προκειµένου να σώσουν τα 
προσχήµατα. 
Ακόµη περιµένουµε να δούµε τους ρόλους των νέων, δραστήριων και άφθαρτων συµβούλων που επέλεξε 
ο «Λουδοβίκος» για να διοικήσουν το τοπικό ποδόσφαιρο… 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπενθυµίσω το ρόλο και την ευθύνη των συµβούλων της «αντιπολίτευσης» 
που πρέπει µε θάρρος και µαχητικότητα να αναδείξουν τα θέµατα και να προασπίσουν τα συµφέροντα των 
σωµατείων που αδικούνται από το µένος και την εκδικητικότητα Κουλούρη που έχει διαχωρίσει τα 
σωµατεία σε φιλικά και εχθρικά». 
 
Ο πρόεδρος Άρης Κουλούρης στην εισήγησή του επί του ανωτέρω δηµοσιεύµατος του κ. Φωτόπουλου 
Κ. στην εφηµερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», αναφέρει ότι πέρα από την κριτική που θέλει να ασκήσει , καταφεύγει και σε 
απαράδεκτες ψευδολογίες, όταν µιλάει για αόρατους φύλακες και αδιαφάνεια που επικρατεί στην Ένωση. 
Προτείνω : 
ή να ακολουθηθεί η δικαστική οδός ή να καταδικάσουµε το συγκεκριµένο δηµοσίευµα στα πρακτικά του ΔΣ 
και σε περίπτωση νέου δηµοσιεύµατος να ζητήσουµε την προσφυγή στη δικαιοσύνη. 
 
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι σύµβουλοι. 
 
Χρήστος Δηµόπουλος : Δε διαβάζω εφηµερίδες. Διάβασα όµως µια ανακοίνωση του κ. Τσουραπά «Δεν 
έχει το ανάστηµα κανείς, να το σηκώσει σε µένα. Άρα καταφέρεται σε κάποιον από το ΔΣ». 
Η κόντρα έχει σχέση µε τον πρόεδρο και τον κ. Φωτόπουλο και δε πρέπει το ΔΣ να εµπλακεί. 
 
Χρίστος Πλευριάς : Μου προξενεί εντύπωση το θέµα στο ΔΣ και ζητείται από το όργανο να πάρει 
απόφαση σε µια επιστολή του κ. Φωτόπουλου, που δεν έχει αξίωµα σε οποιαδήποτε οµάδα. Βέβαια, 
γνωρίζοντας πρακτικές και στεγανά του κ. Κουλούρη, περίµενα κάποια στιγµή θα ζητούσε τη δική του 
προσωπική αντιπαράθεση να την καλύψει µε µια συλλογική απόφαση της σηµερινής διοίκησης της ΕΠΣΗ. 
Προσωπικά, έχω κοντραριστεί πολλές φορές και έχω διαφωνήσει σε θέµατα µε τον κ. Φωτόπουλο . Ποτέ 
µου όµως, όσο υπηρετώ την ΕΠΣΗ ως σύµβουλος, δεν έκανα σηµαία ούτε προσπάθησα να 
ποινικοποιήσω τις αντιπαραθέσεις και τις διαφωνίες µε οποιοδήποτε πρόσωπο. Θεωρώ άλλωστε ότι δεν 
αρµόζει κάτι τέτοιο στο ρόλο και στη λειτουργία ενός συµβούλου, πολύ περισσότερο του προέδρου της 
ΕΠΣΗ να οδηγείται σε τέτοιες διεξόδους και να προσπαθεί να παρασύρει µαζί του δηµοκρατικά 
εκλεγµένους συµβούλους. 
Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι ο κ. Κουλούρης µε τον κ. Φωτόπουλο συντόµως θα έρθουν σε µια 
δικαστική αντιπαράθεση. Αν ισχύει, γίνεται εµφανές µε τη σηµερινή πρότασή του ότι θέλει να εξασφαλίσει 
µια καταδικαστική ενδεχοµένως απόφαση του ΔΣ, την οποία θέλει να χρησιµοποιήσει στη δικαστική 
διαµάχη µε τον πρώην γραµµατέα του. 
Πέραν αυτού ακόµη και αν ο κ. Φωτόπουλος θα έπρεπε να ελεγχθεί από την ΕΠΣΗ, αυτό θα έπρεπε να 
γίνει σε επίπεδο Πειθαρχικής Επιτροπής και όχι σε επίπεδο ΔΣ. 
Τέλος µε την εισαγωγή τέτοιων θεµάτων στο σώµα προσβάλλεται το κύρος της ίδιας της Ένωσης, που αντί 
να ασχολείται µε πιο σοβαρά θέµατα, καλείται να υπερασπιστεί τις εµµονές του προέδρου της σε 
προσωπικές µικρόψυχες αντιπαραθέσεις. 
Ως εκ τούτου καταψηφίζω τις προτάσεις του προέδρου. 
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Βασίλης Παναγόπουλος : Κύριε πρόεδρε, θεωρώ ότι το δηµοσίευµα είναι προσωπικό σου και του κ. 
Φωτόπουλου και δεν αφορά το ΔΣ. Συµφωνώ µε τον κ. Πλευριά, αν ένα όργανο έπρεπε να επιληφθεί είναι 
η Πειθαρχική Επιτροπή. Το ΔΣ δεν έχει αρµοδιότητα να πάρει τέτοια απόφαση. 
Ακόµα θα έπρεπε να είναι εδώ και ο κ. Φωτόπουλος, να τον ακούσουµε και µετά να πάρουµε απόφαση. 
Θεωρώ ότι είναι καθαρά ένα θέµα, που πρέπει να λυθεί σε πολιτικά δικαστήρια και από όσα γνωρίζω έχει 
πάρει το δρόµο του. Συµφωνώ µε τον κ. Πλευριά ότι τέτοια θέµατα δεν πρέπει να έρχονται στο ΔΣ και ως 
εκ τούτου καταψηφίζω τις προτάσεις του προέδρου. 
 
Γιάννης Προκόπος : Ψηφίζω τη δεύτερη πρόταση του προέδρου να καταδικαστεί το συγκεκριµένο 
δηµοσίευµα. 
 
Ηλίας Παρασκευόπουλος : Το συγκεκριµένο δηµοσίευµα είναι συκοφαντικό εναντίον όλου του ΔΣ. Επειδή 
ανήκω στο ΔΣ , θίγοµαι και εγώ προσωπικά και επιθυµώ την ποινική του δίωξη. 
Πρότασή µου να εξουσιοδοτήσουµε τον πρόεδρο, να υποβάλει µήνυση εκ µέρους της ΕΠΣΗ εναντίον του 
κ. Φωτόπουλου. Το αδίκηµα είναι ποινικά κολάσιµο. 
 
Γιώργος Κόττας : Κατά την άποψή µου το θέµα σωστά ήρθε στο συµβούλιο. Να πάρουµε µια απόφαση 
να γίνει µια σύσταση. 
 
Δηµήτρης Κωσταριάς : Κύριε, πρόεδρε και κύριοι σύµβουλοι θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου από τη 
θέση που ακούστηκε στο συµβούλιο , αν το ΔΣ νοµιµοποιείται να πάρει θέση για το συγκεκριµένο 
δηµοσίευµα ή είναι θέµα της Πειθαρχική Επιτροπής. Σε καµία περίπτωση δεν υφίσταται θέµα Πειθαρχικής 
Επιτροπής, αφού ο κ. Φωτόπουλος  δεν είναι µέλος συµβουλίου ποδοσφαιρικής οµάδας και άρα δεν 
εµπίπτει σε πειθαρχική παράβαση του Πειθαρχικού Κώδικα. Το ΔΣ της Ένωσης όµως, νοµιµοποιείται να 
φέρνει σε συζήτηση ως θέµατα δηµοσιεύµατα που το αφορούν, να τοποθετείται και να προβαίνει σε 
ανάλογες ανακοινώσεις εφόσον κρίνει, όπως και στο συγκεκριµένο δηµοσίευµα του κ. Φωτόπουλου.  
Επί του θέµατος και στα συγκεκριµένα σηµεία της κριτικής του :  «… Ο «Λουδοβίκος» στην πράξη όµως, 
γράφει τα «σωµατειάκια» όπως τα αποκαλεί της Γ΄ κατηγορίας και πληρώνει µε τα χρήµατά τους δύο 
αόρατους φύλακες µη τυχόν και κλέψουν πάλι τα καλώδια του Ενωσιακού γηπέδου. Απίστευτη κοροϊδία και 
υποκρισία και συνάµα αποκαλυπτική εικόνα της ανικανότητας και αδιαφάνειας που επικρατεί στην Ένωση.  
…να υπενθυµίσω την ευθύνη των συµβούλων της «αντιπολίτευσης» που πρέπει µε θάρρος και 
µαχητικότητα να αναδείξουν τα θέµατα και να προασπίσουν τα συµφέροντα των σωµατείων που 
αδικούνται από το µένος και την εκδικητικότητα Κουλούρη, που έχει διαχωρίσει τα σωµατεία σε φιλικά και 
εχθρικά.» ο κ. Φωτόπουλος θεωρώ ότι ξεφεύγει, µε αποτέλεσµα τα γραφόµενά του τουλάχιστον να 
συνιστούν δυσφήµιση,  αφού αποφεύγει να προσδιορίσει την αδιαφάνεια της Ένωσης και ισχυρίζεται 
ψευδώς, ότι πληρώνει δύο αόρατους φύλακες στο Ενωσιακό. Για το συγκεκριµένο θέµα υπάρχει οµόφωνη 
απόφαση του συµβουλίου (οι υπογραµµίσεις δικές µου). Έτσι κατ’ αυτόν τον τρόπο αιωρούνται 
υπαινιγµοί , τους οποίους ο καθένας εκλαµβάνει και συγκεκριµενοποιεί κατά τρόπο που επιθυµεί. 
Οι συγκεκριµένες τουλάχιστον δυσφηµιστικές απόψεις του κ. Φωτόπουλου, κατά την άποψή µου, αδικούν 
την Ένωση και το ΔΣ της. Όµως, σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να ποινικοποιηθούν αλλά και δεν 
απαγορεύεται σε όποιο σύµβουλο νοµίζει ότι θίγεται να καταφεύγει για προστασία στη δικαιοσύνη.  
Ως εκ τούτου προτείνω να εκφραστεί η δυσαρέσκεια του ΔΣ στα πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης  ή 
και µιας έγγραφης απάντησης ακόµη αλλά σε καµία περίπτωση δεν επιθυµώ τη δικαστική εµπλοκή της 
Ένωσης µε τον κ. Φωτόπουλο. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης τα µέλη του ΔΣ : 
 
α) κατά πλειοψηφία έξι (6) µέλη  (Άρης Κουλούρης, Ηλίας Παρασκευόπουλος, Κυριάκος 
Κυριακόπουλος, Ανδρέας Χαντζής, Γεώργιος Κόττας και Γιάννης Προκόπος) ψήφισαν τη δεύτερη 
πρόταση του προέδρου ήτοι : να εκφραστεί η δυσαρέσκεια για τις δηλώσεις του κ. Φωτόπουλου στα 
πρακτικά του ΔΣ και εάν υπάρξει νέο δηµοσίευµα να ακολουθηθεί η προσφυγή στη δικαιοσύνη.  
  
β) ο Δηµήτρης Κωσταριάς ψήφισε την πρότασή του: να εκφραστεί η δυσαρέσκεια του ΔΣ για τις δηλώσεις 
του κ. Φωτόπουλου στα πρακτικά ή και έγγραφη απάντηση για το δηµοσίευµα του κ. Φωτόπουλου αλλά  
καµία προσφυγή στη δικαιοσύνη  
 
γ) και  τέλος οι τρεις (3) σύµβουλοι (Βασίλης Παναγόπουλος, Χρίστος Πλευριάς και Χρήστος 
Δηµόπουλος) ψήφισαν να µην υπάρξει καµία ενέργεια µε αφορµή το δηµοσίευµα , άρα και καµία 
ποινικοποίηση, αφού το ΔΣ δεν έχει αρµοδιότητα να φέρει σε συζήτηση τέτοια θέµατα. 
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Θέµα 7ο : Προτάσεις συµβούλων 
 
Στο συγκεκριµένο θέµα δεν υπήρξαν προτάσεις και αιτήµατα από τους συµβούλους του Δ.Σ. 
 
 
Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν οι τρεις σύµβουλοι : Βασίλης Παναγόπουλος, Χρίστος Πλευριάς και 
Χρήστος Δηµόπουλος 
 
Εκτός ηµερησίας διάταξης, συζητήθηκε το παρακάτω θέµα :   

1ο Θέµα : Γ. Λέντζας – ιατρός αγώνα 
 
Στο παιχνίδι της Α1΄ Βέρροιος ερασιτεχνική κατηγορία µεταξύ των οµάδων «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ» στις 12/10/2013, ο υπεύθυνος ιατρός του αγώνα κ. Λέντζας 
Γιάννης (ΑΜ 97150) , προσήλθε στην έναρξη του παιχνιδιού και υπέγραψε το Φ.Α. Στο 60΄ λεπτό του 
αγώνα ο διαιτητής χρειάστηκε τον ιατρό για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε δύο ποδοσφαιριστές που 
χτύπησαν. Όµως ο ανωτέρω ιατρός δε βρισκόταν στο γήπεδο.  
Κατόπιν αυτού  το ΔΣ οµόφωνα αποφάσισε, να τονιστεί προς το γηπεδούχο σωµατείο, ότι σε περίπτωση 
επανάληψης του ανωτέρω γεγονότος θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται από την 
Προκήρυξη του συγκεκριµένου πρωταθλήµατος της τρέχουσας περιόδου.  
 
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               Δηµ. Κωσταριάς               Ιωάν. Προκόπος             Ηλ. Παρασκευόπουλος  

    

                                                                                      X 

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

Αντιπρόεδρος Β΄               Αναπλ. Ταµίας                 Αναπλ. Γραµµατέας 

                                 Κυρ. Κυριακόπουλος          Σπήλιος Καπώνης                 Γεώργιος Κόττας 

 

 

Τα µέλη 

                                                                                                                                 

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

  Βασ. Παναγόπουλος               Χρ.   Δηµόπουλος             Χρ. Πλευριάς                Ανδρ. Χαντζής  


