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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε. της ΕΠΣ Πιερίας

Αξιότιμοι εκπρόσωποι (μέλη των διοικήσεων), των Σωματείων της ΕΠΣ Πιερίας,

Ολοκληρώνοντας τη θητεία της, η απερχόμενη Εκτελεστική Επιτροπή-κατά το τέταρτο έτος της
διοικήσεως της- τίθεται για τελευταία φορά με το παρόν σχήμα ενώπιον σας - διαμέσω εμού, του
Προέδρου της- προκειμένου να σας παρουσιάσουμε το διοικητικό απολογισμό μιας περιόδου
18 μηνών (λόγω covid), αντί μιας περιόδου 14-15 μηνών, όπως εκτιμούσαμε στην αρχή του 2020.

Όπως είναι γνωστό, η περίπτωση της πανδημίας με τα διαδοχικά κυβερνητικά μέτρα εγκλεισμού
(τα περίφημα πια Lockdowns) (με εξαίρεση την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου του 2020), εξάλειψε
κάθε αγωνιστική δραστηριότητα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
Ο νέος αυτός ιδιότυπος “πόλεμος” επέφερε μια πρωτόγνωρη για όλους μας κατάσταση.

Ταυτόχρονα, βρεθήκαμε εν μέσω μιας διοικητικής και οργανωτικής ανασύνταξης του αθλητισμού
συνολικά, η οποία επίσης υπαγορεύθηκε από κυβερνητικές αποφάσεις και θέλουμε να πιστεύουμε πως
έχει γίνει σε όλους αντιληπτό ότι, με βάση αυτές τις αποφάσεις θα πορευθούμε στο άμεσο αλλά και το
απώτερο μέλλον.

Δεν είχαμε όλοι τον ίδιο βαθμό ετοιμότητας, μπορούμε εύκολα να το διαπιστώσουμε από τις
παρουσίες (ή τις απουσίες) εδώ σήμερα.
Είναι όμως υπαρκτή η δυνατότητα, να ετοιμάσουμε ο καθένας από την πλευρά του αλλά και όλοι
μαζί, αλληλοβοηθούμενοι, το μέλλον των Σωματείων τα οποία υπηρετούμε. Στο χέρι μας είναι.

Στην επόμενη Γενική Συνέλευση, είμαι πεπεισμένος πως θα συμμετέχουν και τα τριάντα εννέα (39)
Σωματεία-Μέλη μας, τα οποία έχουν προεγγραφεί στην πλατφόρμα της Γ.Γ.Α., καθώς και τα επτά (7)
Σωματεία μας (τα οποία βρίσκονται στη φάση της αναγνώρισης τους), από το σύνολο των σαράντα έξι
(46) Ενεργών Σωματείων, της ΕΠΣ Πιερίας.

Ο διοικητικός απολογισμός της δικής μας διοίκησης, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο (Ιανουάριος
2020, Ιούνιος 2021), περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) συνεδριάσεις της Ε.Ε., από τις οποίες οι τέσσερις
(4) πραγματοποιήθηκαν “δια ζώσης”, οι έξι (6) “δια ζώσης” μεν, αλλά με την τήρηση του εκάστοτε
υγειονομικού πρωτοκόλλου, και οι δώδεκα (12) “δια περιφοράς του λόγου” με ηλεκτρονικά μέσα.

Συζητήθηκαν συνολικά (στην περίοδο αυτή των 18 μηνών), ογδόντα επτά (87) διαφορετικά θέματα
και λήφθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις.

Βεβαίως, πέρα και πάνω από τους αριθμούς η ουσία για όλους είναι οι ενέργειες της διοίκησης,
προκειμένου να διευκολύνει την καθημερινότητα των Σωματείων και να βελτιώνει διαρκώς, το
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.



1. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 (από τον Μάρτιο του 2020),
έπαψε κάθε αγωνιστική δραστηριότητα.
Αυτό όμως, δεν επηρέασε (ως γνωστόν) την κατάσταση που οι ομάδες μας είχαν ήδη
διαμορφώσει ώστε να “βρεθούμε” κατά την επόμενη (τη δυσκολότερη, όπως τελικά
αποδείχθηκε) αγωνιστική περίοδο 2020-2021, με τρείς ομάδες στη Γ' Εθνική κατηγορία και
μία ομάδα (τον Πιερικό) στη Football League.

2. Από τις πρώτες αποφάσεις μας μετά τη διακοπή, ήταν η διοργάνωση ΗΜΕΡΑΣ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ για το Συνάνθρωπο, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης (στο
Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΣ), με ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα και αντίκτυπο στην τοπική μας
κοινωνία.

3. Παρά την επιβαλλόμενη αναστολή εργασιών η ΕΠΣ Πιερίας με τη συνδρομή των μελών της
Ε.Ε., λειτουργούσε κανονικά καθ' όλη την περίοδο ισχύος των έκτακτων μέτρων.

4. Κατά του μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2020 (κατά την περίοδο δηλαδή, των πρώτων
κυβερνητικών μέτρων – απαγορεύσεων), φροντίσαμε με κάθε τρόπο να ενημερώσουμε τα
Σωματεία μας έγκαιρα, αλλά και να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, τόσο για την επικαιροποίηση
των στοιχείων επικοινωνίας των Αθλητικών φορέων στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού
στη Γ.Γ.Α., όσο και την προεγγραφή τους στην ειδική πλατφόρμα προεγγραφής αθλητικών
σωματείων.
Έκαναν προεγγραφή τα 39 σωματεία, από τα 39 που είχαν δικαίωμα προεγγραφής.

5. Με την “άρον, άρον” υλοποίηση της Περαίωσης των Πρωταθλημάτων περιόδου 2019-2020,
ξεκίνησε άμεσα ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με βάση και το Υγειονομικό
Πρωτόκολλο περιορισμού της διασποράς του νέου κορωνοϊού.
Λόγω, μάλιστα της νέας κατάστασης που είχε διαμορφωθεί από το πρώτο Lockdown, η
διοίκηση της ΕΠΣ πήρε σημαντικές αποφάσεις, ώστε να ελαφρύνει οικονομικά τα Σωματεία
μας.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε:
Α. Να αφαιρεθεί (από τα Σωματεία), το κόστος για τα παράβολα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα
και στο Κύπελλο.

Β. Να αφαιρεθεί (από τα Σωματεία), το ποσοστό υπέρ της Ένωσης, από τα εισιτήρια.

 Γ. Με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, κάθε ταμειακά ενήμερο μέλος (με εξοφλημένα
τυχόν πρόστιμα) να λάβει ως δώρο 10 μπάλες (προσφορά των επιχειρήσεων ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ MEGASTORE και ΤΟΚΑΣ Α.Ε..

Δ. Να παρέχει η ΕΠΣ στα Σωματεία, ΔΩΡΕΑΝ τα έξοδα διαιτησίας μιας αγωνιστικής, με την
χρησιμοποίηση ορισμένων από τους διαθέσιμους ταμειακούς της πόρους.

Ε. Να παρέχει στα Σωματεία, ΔΩΡΕΑΝ τα έξοδα διαιτησίας μιας επιπλέον αγωνιστικής (2
συνολικά), ως προσφορά των Διαιτητών και των Παρατηρητών αγώνων.

ΣΤ'. Να καταβάλει η ΕΠΣ υπέρ των Σωματείων, ποσοστό 30% της αξίας των συμβολαίων για
την Ασφάλιση των Ποδοσφαιριστών, από τους διαθέσιμους ταμειακούς πόρους της.

Ζ. Με την άμεση ελάφρυνση του προϋπολογισμού κάθε Σωματείου (σύμφωνα με τα ανωτέρω),
με ένα ποσό της τάξης των χιλίων ευρώ (€ 1000-κατα μέσο όρο), συνεχίστηκαν οι προσπάθειες
της Ε.Ε. της ΕΠΣ Πιερίας, για την επιχορήγηση και των υπόλοιπων εξόδων διαιτησίας τους



μέσω των Δήμων.  Διακόπηκε όμως απότομα από την κυβερνητική απόφαση του Οκτωβρίου,
για δεύτερο Lockdown το οποίο διαρκεί ουσιαστικά μέχρι και σήμερα.

6. Προμήθεια  λογισμικού ζωντανής κάλυψης με τα αποτελέσματα των αγώνων (live scores)
για τα Πρωταθλήματα της ΕΠΣ Πιερίας, προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό το
ενδιαφέρον των φιλάθλων και των εμπλεκομένων στο Ποδόσφαιρο της Πιερίας, στο νέο
περιβάλλον που διαμορφώθηκε μέσα στη συνθήκη της πανδημίας.

7. Τα έκτακτα μέτρα -τοπικής εμβέλειας- του Σεπτεμβρίου 2020, βρήκαν τη διοίκηση της
ΕΠΣ Πιερίας έτοιμη να αντιμετωπίσει, τόσο την προσωρινή αναστολή της έναρξης των
τοπικών Πρωταθλημάτων και των Πρωταθλημάτων Υποδομών, όσο και την επανέναρξη
των τοπικών Πρωταθλημάτων -κατά το μήνα Οκτώβριο- με βάση το υγειονομικό
πρωτόκολλο, οπότε και προέκυψε το νέο καθολικό Lockdown.

8. Καταβολή ποσού έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (€ 6.456,00) ως συμμετοχή
της ΕΠΣ Πιερίας (ποσοστό 30%), για τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια των Σωματείων,
κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ε.Ε..
Προκειμένου να ελαφρυνθούν τα Σωματεία από τις συμφωνηθείσες καταβολές τους προς
την Ασφαλιστική εταιρεία και δεδομένου ότι βρέθηκαν σε πλήρη αγωνιστική (και
λειτουργική) αδράνεια, αποφασίστηκε ομόφωνα από τη διοίκηση, να καταβληθεί από το
ταμείο της ΕΠΣ Πιερίας (προς στην ασφαλιστική εταιρεία) το ανωτέρω ποσό (υπέρ των
σωματείων).

9. Δωρεάν διάθεση αθλητικού υλικού (ρουχισμού) των Μικτών ομάδων που δεν
χρησιμοποιούνταν πλέον από αυτές, σε Σωματεία και Συλλόγους που είχαν την ανάγκη
για  αντίστοιχο υλικό.
Οι σχετικές λεπτομέρειες στη διάθεση σας, ανά πάσα στιγμή.

10.  Υλοποίηση της πρώτης σχολής UEFA-D για το έτος 2021, με ηλεκτρονικά μέσα και
συμμετοχή 63 στελεχών του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Πιερίας και άλλων 12 από
την υπόλοιπη Ελλάδα (σύνολο 75). Αναμένεται στο προσεχές διάστημα (με την ολική
άρση των μέτρων), η ολοκλήρωση της σχολής με την πραγματοποίηση της πρακτικής
άσκησης (στο γήπεδο).

11. Ανάπλαση και επέκταση του Αθλητικού Κέντρου της ΕΠΣ.
Μια από τις πρώτες προτεραιότητες της διοίκησης της ΕΠΣ Πιερίας (από την άνοιξη του
2017 ήδη), ξεκίνησε να υλοποιείται στις αρχές Φεβρουαρίου 2021, με την εγκατάσταση
του εργολάβου στο αθλητικό κέντρο της Νέας Εφέσου, όπου κατασκευάζεται το νέο
σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου, για τις ανάγκες των Σωματείων της Πιερίας.
Ο σχεδιασμός και οι προσπάθειες τριών περίπου ετών της διοίκησης της ΕΠΣ, με δύο
διαφορετικές κυβερνήσεις και δύο διαφορετικές δημοτικές αρχές, είχε αίσια έκβαση με
την υπογραφή -από τα τέλη του 2020- της σύμβασης ανάθεσης του έργου (ύψους περίπου
900.00 ευρώ), κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Η αναστολή των αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω των μέτρων περιορισμού της
διασποράς του νέου κορωνοϊού, για την απερχόμενη διοίκηση δεν θα μπορούσε να
αποτελέσει αφορμή για την αναστολή ή το “πάγωμα” κάθε άλλης δραστηριότητας.
Τουναντίον, αποτέλεσε πραγματική ευκαιρία, για την άρτια προετοιμασία σε κάθε
επίπεδο, ώστε η επανεκκίνηση της αθλητικής δράσης, να μας βρει όλους περισσότερο
έτοιμους.

12.  Υποβολή μέσω του Δήμου Δίου-Ολύμπου, νέου φακέλου έργου (ύψους περίπου 700.00
ευρώ), για την ανακατασκευή του παλαιού γηπέδου του Αθλητικού Κέντρου



(αντικατάσταση τάπητα, συντήρηση κερκίδας, κατασκευή σκέπαστρου της κερκίδας,
αντικατάσταση ηλεκτροφωτισμού με σύγχρονους (Led λαμπτήρες).

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε Ερώτηση.
Παρακαλώ, όπως εγκρίνετε το Διοικητικό Απολογισμό της Διοίκησης για την περίοδο
01/20-06/21.

Ευχαριστώ.

Για την Ε.Ε. της ΕΠΣ Πιερίας
ο Πρόεδρος

Αστέριος Κ. Τόκας


