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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 8ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Παρασκευή 09/08/2013 

Σήµερα την  09η Αυγούστου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 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. 1221/07-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 
2. Ανάγνωση-έγκριση πρακτικών των υπ’ αριθµ. 06/25-07-2013 και 07/31-07-2013 συνεδριάσεων του 

Δ.Σ  
3. Ανακήρυξη Πρωταθλητή και κατάταξη οµάδων Α1΄ Βέρροιος ερασιτεχνικής κατηγορίας 2012-2013  
4. Προκήρυξη Πρωταθλήµατος Α1΄ Βέρροιος ερασιτεχνικής κατηγορίας 2013-2014 
5. Προκήρυξη Κυπέλλου ερασιτεχνών Ηλείας 2013-2014 
6. Ενηµέρωση του ΔΣ για τις συναντήσεις του προέδρου κ. Άρη Κουλούρη µε τους προέδρους Ιατρικών 

Συλλόγων Πύργου και Αµαλιάδας 
7. Μπαράζ οµάδων αγωνιστικής περιόδου 2012-2013 

 
Παρόντες: 1) Καπώνης Σπυρίδων 2) Κόττας Γεώργιος 3) Κουλούρης Αριστείδης 4) Κωσταριάς Δηµήτριος  
5) Παρασκευόπουλος Ηλίας 6) Προκόπος Ιωάννης 7) Χαντζής Ανδρέας 8) Δηµόπουλος Χρήστος 9) Πλευριάς 
Χρίστος 
 
Ο κ. Κυριακόπουλος Κυριάκος και ο κ. Παναγόπουλος Βασίλειος παρουσιάστηκαν µετά την έναρξη της 
συνεδρίασης και συγκεκριµένα στο 2ο θέµα 
 
Απόντες : 1) Δηµόπουλος Χρήστος : Αποχώρησε από τη συνεδρίαση µε την ολοκλήρωση του 2ου θέµατος και 
2) Πλευριάς Χρίστος : Αποχώρησε από τη συνεδρίαση µε την ολοκλήρωση και του 4ου θέµατος. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι του σωµατείου «ΑΟ ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ» 
κ.κ Παναγόπουλος Γιάννης και Παναγόπουλος Παν. και ζήτησαν να ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατα των 
συζητήσεων της διοίκησης στην ΕΠΟ σχετικά µε τα µπαράζ α. Δεν έµειναν ικανοποιηµένοι από τις απαντήσεις 
του προέδρου και µάλιστα δήλωσαν ότι θα προσφύγουν στην εφέσεων, αν το ΔΣ πάρει απόφαση για ορισµό 
των µπαράζ.  
Στη συνέχεια αποχώρησαν, όπως προβλέπει το καταστατικό, για να συνεδριάσει το ΔΣ. 
Ο κ. Παναγόπουλος Β. και ο κ. Πλευριάς Χρ. ζήτησαν από τον πρόεδρο να παραµείνουν οι εκπρόσωποι του 
σωµατείου στη συνεδρίαση και να παρακολουθήσουν τη συζήτηση. Ο πρόεδρος απέρριψε το αίτηµα, 
αναφέροντας, ότι ρητά θα τηρείται αυτό που προβλέπει το καταστατικό. 
 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Αριστείδης Κουλούρης διαπιστώνει ότι υφίσταται η απαιτούµενη απαρτία από το 
άρθρο 35/2010 του καταστατικού της Ένωσης και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τη συζήτηση των 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  
 
Θέµα 1ο - Αλληλογραφία 

Ο γραµµατέας Δηµήτρης Κωσταριάς πριν διαβάσει την τρέχουσα αλληλογραφία και ενηµερώσει το Δ.Σ για  
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διάφορα έγγραφα µε αριθµ. Πρωτ. ΕΠΣ Ηλείας, ανακοινώνει δύο προσκλήσεις: 
I. Πρόσκληση του ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ Α.Ο. στη Γ.Σ για τη σύσταση της Ανώνυµης Εταιρείας σε ΠΑΕ στο 

Λάτσειο Δηµοτικό Μέγαρο10/8 
II. Πρόσκληση του σωµατείου Α.Ο ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ στην ετήσια πολιτιστική εκδήλωση στο 

προαύλιο του Γυµνασίου 10/8 
 
Θέµα 2ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικών των υπ’ αριθµ. 06/25-07-2013 και 07/31-07-2013 συνεδριάσεων 
του Δ.Σ  
 
Ο Γραµµατέας διαβάζει το προς έγκριση πρακτικό µε αριθµό 06/25-07-2013 της προπροηγούµενης 
συνεδρίασης. Εγκρίνεται οµόφωνα. 
Στη συνέχεια διαβάζει το προς έγκριση πρακτικό µε αριθµό 07/31-07-2013 της προηγούµενης συνεδρίασης. 
Ο κ. Βασ. Παναγόπουλος ζήτησε να συµπληρωθεί η πρόταση που έκανε, στη συνάντηση µε τα σωµατεία, για 
τον τρόπο µη διεξαγωγής των µπαράζ. Μετά από αυτή τη συµπλήρωση τα µέλη εγκρίνουν οµόφωνα τα 
πρακτικά . 
 
Θέµα 3ο - Ανακήρυξη Πρωταθλητή και κατάταξη οµάδων Α1΄ Βέρροιος ερασιτεχνικής κατηγορίας 2012-
2013 

Ο Γραµµατέας διαβάζει τον πίνακα ανακήρυξης πρωταθλητή και κατάταξης σωµατείων Α1΄ Βέρροιος ερασιτεχνικής 
κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2012-2013 ως έχει παρακάτω:  

« Πίνακας ανακήρυξης πρωταθλητή και κατάταξης σωµατείων Α1΄Βέρροιος ερασιτεχνικής κατηγορίας 

ποδοσφαιρικής περιόδου 2012-2013 » 

Η Ε.Π.Σ. Ηλείας µε τη λήξη του ερασιτεχνικού πρωταθλήµατος  Α1΄ Βέρροιος ερασιτεχνικής κατηγορίας, αφού 
έλαβε υπόψη: α) τα φύλλα αγώνων, β) ότι δεν εκκρεµούν ενστάσεις ή ένδικα µέσα, γ) τις αποφάσεις των 
Επιτροπών της Ένωσης,  
ανακοινώνει τη βαθµολογική σειρά κατάταξης των σωµατείων της ποδοσφαιρικής περιόδου 2012-2013. 

 
Α1΄ ΒΕΡΡΟΙΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
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1 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 30 21 7 2 76 31  70 

2 ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο.) 30 22 4 4 57 18  70 

3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 30 14 8 8 50 35  50 

4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ  ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 30 13 7 10 55 44  46 

5 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 30 12 8 10 55 47  44 

6 ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 30 12 7 11 33 31  43 

7 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 30 12 6 12 40 40  42 

8 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ & ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΛΙΩΝ 30 9 12 9 34 41  39 

9 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ  Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ 30 10 8 12 40 52  38 

10 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΒΑΡΙΟΥ 30 9 9 12 42 49  36 

11 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 30 9 8 13 37 50  35 

12 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ 30 7 11 12 42 48  32 
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13 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΙΑΣ 30 6 12 12 36 46  30 

14 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 30 7 8 15 44 62  29 

15 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 30 8 7 15 42 61 -5 26 

16 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ Ο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 30 5 6 19 32 60  21 

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 

Πρωταθλήτρια οµάδα  ανακηρύσσεται το σωµατείο ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.0.) µετά από 

αγώνες play offs µε το σωµατείο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

προκήρυξη πρωταθληµάτων µας περιόδου 2012-2013, το οποίο από την ποδοσφαιρική περίοδο 2013-2014 θα αγωνίζεται 

στην  Γ΄ Εθνική κατηγορία, ύστερα από αγώνες κατάταξης µε τους πρωταθλητές άλλων ΕΠΣ. 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 

Παραµένουν  τα  σωµατεία: Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, Α.Π.Ο. ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ, Α.Ο. ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, 

Α.Γ.Σ. ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΑΣ. ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Α.Ο. ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, Π.Γ.Σ. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΛΙΩΝ, Α.Ο. ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ, Α.Ο. ΧΑΒΑΡΙΟΥ, Α.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, 

Α.Π.Σ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ, Α.Σ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΙΑΣ, παραµένουν στην Α1 Ερασιτεχνική κατηγορία για την 

περίοδο 2013-2014. 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ 

Υποβιβάζονται στην Α2΄ ερασιτεχνική κατηγορία για την ποδοσφαιρική περίοδο 2013-2014 τα σωµατεία: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ Ο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ και ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ο 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ καθώς και το σωµατείο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΔ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ µετά από 

αγώνα κατάταξης Play – out  µε το σωµατείο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΙΑΣ σύµφωνα µε την προκήρυξη 

πρωταθληµάτων µας περιόδου 2012-2013. 

ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

1) Α.Ο.Π. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ : (απόφαση Π.Ε. 26η /14.03.2012 από περίοδο 2011-2012) αφαιρούνται πέντε (-5) 
βαθµοί από το σωµατείο Α.Ο.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ για την περίοδο 2012-2013. 

 2) Α.Π.Σ. ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: (απόφαση Π.Ε. 4η/10.10-2012) επιβλήθηκε  ποινή αποκλεισµού του γηπέδου του  µίας 
(1) αγωνιστικής, λόγω επεισοδίων στον αγώνα πρωταθλήµατος στις 1.10.2012 µε το σωµατείο Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ. 

3) Α.Γ.Σ. ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ: (απόφαση Π.Ε. 13η/12.12.2012) επιβλήθηκε ποινή αποκλεισµού του γηπέδου του  δύο 
(2) αγωνιστικών, λόγων επεισοδίων στον αγώνα πρωταθλήµατος στις 03.12.2012 µε το σωµατείο Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ. 

4) Α.Ο.Π. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: (απόφαση Επιτροπής Εφέσεων ΕΠΟ 14/30.012013) επιβλήθηκε ποινή 
αποκλεισµού του γηπέδου του  µίας (1) αγωνιστικής, λόγω επεισοδίων στον αγώνα πρωταθλήµατος στις 01.12.2012 µε το 
σωµατείο Α.Ο. ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ. 

5) Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: (απόφαση Π.Ε. 31η/24.04.2013) επιβλήθηκε ποινή αποκλεισµού του γηπέδου του  µίας 
(1) αγωνιστικής, λόγω επεισοδίων στον αγώνα πρωταθλήµατος στις 10.04.2013 µε το σωµατείο Α.Ο. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ. 

Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει τον πίνακα ανακήρυξης πρωταθλητή και κατάταξης των σωµατείων Α1΄ ερασιτεχνικής 
κατηγορίας περιόδου 2012-2013. 
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Θέµα 4ο - Προκήρυξη Πρωταθλήµατος Α1΄ Βέρροιος ερασιτεχνικής κατηγορίας 2013-2014 
 
Διαβάζεται από το Γραµµατέα,  η εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήµατος για την Προκήρυξη Πρωταθλήµατος Α1΄ 
Βέρροιος ερασιτεχνική κατηγορία  2013-2014 και ψηφίζονται οι όποιες αλλαγές. 
  
Άρθρο 2ο :  Ο πρόεδρος Άρης Κουλούρης προτείνει την αύξηση του χρηµατικού παράβολου µαζί µε τη δήλωση 
συµµετοχής από 180 ευρώ στα 200 ευρώ, εξηγώντας ότι έχει παραµείνει σταθερή εδώ και µια τετραετία , οι επιχορηγήσεις 
της πολιτείας έχουν σταµατήσει και προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι λειτουργικές ανάγκες της Ένωσης, η πληρωµή της 
υπαλλήλου κ.ά  τα χρήµατα δεν επαρκούν και εκ των πραγµάτων είναι αναγκασµένος να προβεί στην αύξηση, χωρίς να  
παραγνωρίζει την οικονοµική κρίση της κοινωνίας. 

Παναγόπουλος Β. : Προτείνει να µην αυξηθεί το χρηµατικό παράβολο και να παραµείνει στα ίδια πλαίσια. 

Πλευριάς Χρ.: Προτείνει , λόγω των οικονοµικών προβληµάτων, να µην υπάρχει αντίτιµο για τη συµµετοχή στο 
πρωτάθληµα ήτοι δωρεάν. 

Άρης Κουλούρης : Ζητά από τον κ. Πλευριά µια οικονοµική µελέτη , που να καλύπτει το ποσό των τριών χιλιάδων 
διακοσίων (3.200) ευρώ και του προτείνει να εξασφαλίσει χορηγό για το ποσό αυτό . Αν εξασφαλιστούν τα χρήµατα, θα 
δοθούν στα σωµατεία ως επιχορήγηση για την κάλυψη της συµµετοχής  τους στην Α1΄ κατηγορία.  Το χρονικό περιθώριο 
για την αναζήτηση χορηγού ισχύει µέχρι τη λήξη της αγωνιστικής  περιόδου. 

Το θέµα τίθεται σε ψηφοφορία και υπερψηφίζεται η αύξηση του χρηµατικού παράβολου µε οκτώ (8)  ψήφους υπέρ και δύο 
(2) κατά. 

Άρθρο 5ο :  Η επιτροπή πρωταθλήµατος προτείνει στην Α1΄Βέρροιος ερασιτεχνική κατηγορία 2013-14, να είναι 
υποχρεωτική η παρουσία ιατρού στον αγώνα . Εφ’ όσον αυτό δεν καταστεί δυνατό από το γηπεδούχο σωµατείο, 
προτείνει δύο τρόπους τιµωρίας του : 

1. ο αγώνας δε διεξάγεται µε υπαιτιότητα της γηπεδούχου οµάδας, εάν δε διεξαχθεί, ο µεν διαιτητής 
παραπέµπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος οµάδα χάνει τον αγώνα µε τέρµατα 3-0 και θα 
της επιβάλλεται χρηµατική ποινή εκατό (100 €). 

2. Η γηπεδούχος οµάδα, εάν δεν εξασφαλίσει πρώτη φορά παρουσία ιατρού στο γήπεδο, θα της  
επιβάλλεται έγγραφη επίπληξη και χρηµατική ποινή διακοσίων (200) € .  
Εάν επαναληφθεί και δεύτερη φορά θα της επιβάλλεται χρηµατική ποινή διακοσίων πενήντα (250) €.  
Εάν επαναληφθεί και τρίτη φορά θα της επιβάλλεται χρηµατική ποινή τριακοσίων (300) € και  
αποκλεισµός της έδρας της, µία (1) αγωνιστική.  
Ανάλογη ποινή θα επιβάλλεται και για κάθε άλλη φορά µετά την τέταρτη , που το σωµατείο δε  
µεριµνήσει για την υποχρεωτική παρουσία ιατρού στον αγώνα.  

 
Κωσταριάς Δηµήτρης : «Το προλαµβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν». Νοµίζω πως θα συµφωνούν άπαντες 
ότι πέραν από την αγάπη για το ποδόσφαιρο προέχει η υγεία και η σωµατική ακεραιότητα όλων των 
ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται. Προσωπικά θεωρώ την ύπαρξη ιατρού στον αγώνα όχι µόνο 
στην Α1΄ αλλά και σε όλες τις άλλες κατηγορίες το άλφα και το ωµέγα. Για την παρουσία ιατρού θα πρέπει να 
νοιάζονται πρώτιστα οι παράγοντες (τα σωµατεία) και µετά για όλα τα άλλα. Ένα µικρό ακόµη έξοδο στο 
σύνολο των εξόδων ενός σωµατείου, είναι αµελητέο. Η ζωή δεν αντικαθίσταται. 
 
Η υποχρεωτική παρουσία ιατρού στον αγώνα ψηφίζεται οµόφωνα από το ΔΣ. Για την τιµωρία της γηπεδούχου 
οµάδας, εφ’ όσον δεν υπάρξει παρουσία ιατρού στον αγώνα, η δεύτερη (2η ) πρόταση ψηφίζεται µε οχτώ (8) 
υπέρ , ενώ η πρώτη (1η ) πρόταση ψηφίζεται µε δύο (2) υπέρ (Παναγόπουλος Β. και Πλευριάς Χ.). 
 

Άρθρο 10ο : Το άρθρο αυτό, προτείνεται από την επιτροπή πρωταθλήµατος, να διατυπωθεί ως εξής : « Για 
όλες τις ενστάσεις (άρθρο 23 του ΚΑΠ) το παράβολο ορίζεται στο ποσόν των διακοσίων  (200) €, εκ των 
οποίων τα πενήντα (50) ευρώ αφορούν τέλος λειτουργίας επιτροπής. Οι διαγωνιζόµενες οµάδες 
µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, όπως αυτές προβλέπονται σύµφωνα µε  το άρθρου 23 του ΚΑΠ. 

 Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάµενης οµάδας είναι 
ανίσχυρη και δεν λαµβάνεται υπόψη (άρθρο 23 § 7 του ΚΑΠ). 

Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, επιστρέφονται στο ενιστάµενο σωµατείο τα εκατό πενήντα 
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(150) ευρώ, ενώ τα πενήντα ( 50 ) κρατούνται ως έξοδα λειτουργίας επιτροπής.  Αντίθετα, σε περίπτωση 
απόρριψης της ένστασης, το ποσό των διακοσίων  ευρώ (200 ευρώ) παρακρατείται στο σύνολό του.» 

Το άρθρο 10 ψηφίζεται οµόφωνα από το σώµα. 

Άρθρο 16ο  :  Η πρόταση της επιτροπής, για την υποχρεωτικότητα του διπλωµατούχου προπονητή στην 
Α1΄ Βέρροιος κατηγορία σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προπονητών ΕΠΟ,  ψηφίστηκε οµόφωνα όπως 
διατυπώθηκε. 

Άρθρο 20ο  : Από την επιτροπή, προτείνονται δύο αλλαγές :  

1. Αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των play offs και play outs αγώνων  και 

2. Η διαφορά των επτά (7) και έξι (6) βαθµών αντίστοιχα στις οµάδες για τους play outs αγώνες , γίνεται 
έξι (6) και πέντε (5) αντίστοιχα. 

Οι προταθείσες αλλαγές της επιτροπής πρωταθλήµατος ψηφίστηκαν οµόφωνα από το Δ.Σ 

Θέµα 5ο - Προκήρυξη Κυπέλλου ερασιτεχνών Ηλείας 2013-2014 

Η προκήρυξη Κυπέλλου ερασιτεχνικών τοπικών κατηγοριών 2013-2014 ψηφίστηκε στο σύνολό της οµόφωνα 
από το ΔΣ. 

 Η µόνη διαφωνία που ετέθη, ήταν από τον κ. Παναγόπουλο Β.,  διαφωνώντας  στην αύξηση των χρηµατικών 
παραβόλων συµµετοχής (άρθρο 2ο) για τις  Α1΄ & Α2΄ κατηγορίες από ογδόντα (80) σε εκατό (100) ευρώ , στη 
Β΄ κατηγορία από εξήντα (60) σε ογδόντα (80) ευρώ και στη Γ΄ από πενήντα (50) σε εξήντα (60) ευρώ,  
ζητώντας τα χρηµατικά παράβολα να παραµείνουν ως έχουν για το 2013-14. 

Θέµα 6ο - Ενηµέρωση του ΔΣ για τις συναντήσεις του προέδρου κ. Άρη Κουλούρη µε τους προέδρους 
Ιατρικών Συλλόγων Πύργου και Αµαλιάδας 
 

Ο πρόεδρος Άρης Κουλούρης ενηµέρωσε το ΔΣ για τις επαφές του µε τους προέδρους των δύο Συλλόγων. Στόχος των 
συναντήσεων αυτών ήταν να συζητηθεί, τι αριθµός ποδοσφαιριστών µπορούν να εξετάσουν δωρεάν µε καρδιογράφηµα 
και υπέρηχο καρδιάς οι καρδιολόγοι-µέλη των συλλόγων τους. Υπήρξε θετική ανταπόκριση και προσδιορίστηκε νέα 
συνάντηση.  

Θέµα 7ο - Μπαράζ οµάδων αγωνιστικής περιόδου 2012-2013 
 

Ο κ. Άρης Κουλούρης , ως πρόεδρος της επιτροπής πρωταθλήµατος, εισηγείται  την παρακάτω πρόταση :  

Κύριοι σύµβουλοι, γνωρίζετε ότι λόγω των ασφαλιστικών, εκκρεµούν αγώνες play offs (Β΄ & Γ΄), play out (Α2΄), 
αγώνας κατάταξης ανάδειξης του πρωταθλητή (Γ΄) κατηγοριών των πρωταθληµάτων µας καθώς και ο αγώνας 
για τον Κυπελλούχο «Ευ αγωνίζεσθαι» αγωνιστικής περιόδου 2012-2013. 

Η Επιτροπή πρωταθλήµατος λαµβάνοντας υπόψη της τον ΚΑΠ: 

1. Άρθρο 6 
§1: Αγωνιστική περίοδος είναι το διάστηµα µεταξύ του πρώτου και τελευταίου αγώνα του οικείου 
πρωταθλήµατος. 
§2: Η περίοδος µέσα στην οποία επιτρέπεται η διεξαγωγή πρωταθληµάτων αρχίζει την 1η Αυγούστου 
και λήγει την 15η Ιουνίου του επόµενου έτους. 
§3:  Σε περίπτωση που αγώνες του πρωταθλήµατος δεν τελειώσουν µέχρι τις 15 Ιουνίου κάθε 
χρόνου, λόγω εκκρεµοδικίας ενώπιον των αρµοδίων οργάνων, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η 
διεξαγωγή των υπολοίπων αγώνων του πρωταθλήµατος  µε παράταση της αγωνιστικής περιόδου όχι 
πέραν της 5ης Ιουλίου, µετά από απόφαση του Δ.Σ της ΕΠΟ. 
§4: Εάν λόγω εκκρεµοδικίας διεξαχθούν αγώνες µέχρι την 5η Ιουλίου ή µετά την 1η Αυγούστου, οι 
οµάδες  αγωνίζονται µε τους ποδοσφαιριστές που είχαν στη δύναµή τους την 30η Ιουνίου 2013. 
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2. Άρθρο 7 
§6: του ΚΑΠ :απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξοµοίωση του αριθµού των οµάδων των διαφόρων 
πρωταθληµάτων, αν δεν έχει προβλεφθεί από την προκήρυξη του προηγούµενου του πρωταθλήµατος 
που έληξε. 
§7: οποιαδήποτε διάταξη, αντίθετη µε τους κανονισµούς, περιληφθεί στην προκήρυξη είναι ανίσχυρη 
και θεωρείται ότι δεν είναι γραµµένη. 

Για τους παραπάνω λόγους η επιτροπή πρωταθλήµατος οµόφωνα προτείνει 

οι αγώνες των οµάδων που συµµετέχουν στα µπαράζ :  

1. play out : ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ-ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ [Α2΄ κατηγορία]  

2. play off : ΑΕΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ [Β΄ κατηγορία]   

3. play off : ΑΡΗΣ ΛΑΝΘΙΟΥ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ [Γ΄ κατηγορία]  

4. ο αγώνας κατάταξης ανάδειξης του πρωταθλητή Γ΄ κατηγορίας ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΡΑΒΙΔΑΣ-ΑΕ 
ΠΗΝΕΙΑΣ  

να διεξαχθούν στις 28/08/2013 ηµέρα Τετάρτη, σε γήπεδα που θα ορίσει η Επιτροπή Πρωταθλήµατος . 

5. ο αγώνας για τον Κυπελλούχο «Ευ αγωνίζεσθαι» µεταξύ των οµάδων ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ-ΠΑΟ 
ΒΑΡΔΑΣ να διεξαχθεί στις 04/09/2013 στο Ενωσιακό γήπεδο. 

Ακολούθως, πήρε το λόγο ο κ. Βασίλειος Παναγόπουλος  επαναφέροντας την πρότασή του από το 
προηγούµενο συµβούλιο, δηλαδή  να γίνει η προκήρυξη του 2013-14 µε την αναδιάρθρωση των κατηγοριών 
όπως προτείνουν τα σωµατεία  και να σταλεί στην ΕΠΟ για επικύρωση µε το σκεπτικό ότι λόγω του 
απρόβλεπτου γεγονότος της εκκρεµοδικίας δε µπορούσαν να γίνουν τα µπαράζ και ως εκ τούτου ζητάµε την 
επικύρωση της συγκεκριµένης Προκήρυξης.  

Οι δύο προτάσεις µπήκαν σε ψηφοφορία. Η πρόταση της επιτροπής πρωταθλήµατος έλαβε οκτώ (8) ψήφους 
και η πρόταση του κ. Βασ. Παναγόπουλου έλαβε µία (1) ψήφο.  
 
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  

    

 

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

Αντιπρόεδρος Β΄               Αναπλ. Ταµίας                 Αναπλ. Γραµµατέας 

                                 Κυρ. Κυριακόπουλος          Σπήλιος Καπώνης                 Γεώργιος Κόττας 
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Τα µέλη 

                                                                       

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

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

 


