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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 19ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Δευτέρα 10/03/2014 

Σήµερα τη 10η Μαρτίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 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. 3201/07-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 
2. Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 18ης/27-01-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ  
3. Έγκριση πρακτικών Ε.Ε  
4. Θέµατα διαιτησίας 
5. Τουρνουά «Χαµόγελο του Παιδιού» 
6. Ενηµέρωση Δ.Σ για την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση ΕΠΣΗ 
7. Ενηµέρωση Δ.Σ για το Τουρνουά Ακαδηµιών ΕΠΣΗ 
8. Προτάσεις συµβούλων 

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

I. 3065/12-02-2014 αίτηση διαιτητών Παπαδόπουλου Αθ. και Τσάκαλη Γεωργ. για αποζηµίωση , 
λόγω απώλειας προσωπικών αντικειµένων στο διακοπέντα αγώνα λόγω επεισοδίων «ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ-ΑΕ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ ΠΑΝΘΗΡΩΝ»  

II. 3154/25-02-2014 έγγραφο σωµατείου «ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ» σχετικά µε καταλογισµό 
προστίµου 

III. 3159/26-02-2014 έγγραφο Χαµόγελου του Παιδιού 
IV. 3069/13-02-2014 έγγραφο - πρόσκληση γραπτών εξηγήσεων Επιθεώρησης Εργασίας   
V. 3165/27-02-2014 έγγραφο – κοινοποίηση Πράξης Επιβολής Προστίµου Επιθεώρησης Εργασίας   

VI. 3202/07-03-2014 έγγραφο ΕΠΟ – Προτάσεις Ενώσεων για τροποποιήσεις Καταστατικού και 
Κανονισµών 
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Το ΔΣ  µε οµόφωνη απόφαση των παρευρισκοµένων µελών του , σχετικά µε το υπ’ αριθµ. 3154/25-02-
2014 έγγραφο του σωµατείου «ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ» για τον καταλογισµό προστίµου που του έχει 
επιβληθεί , µετά από αίτηµα της Ένωσης προς την Ε.Ι.Μ / ΕΠΟ και απόφασή της για την προσκόµιση 
προσωπικής άδειας διαµονής του ποδοσφαιριστή του MALAJ SHEFIT,  έρχεται να συµπληρώσει την 
παρακάτω απόφαση σε προηγούµενη συνεδρίασή του µε τη φράση : και θα ισχύει ότι προβλέπεται από το Άρθρο 
29 του Π.Κ 
 
Παρατίθεται η απόφαση του προηγούµενου ΔΣ : [ Ο Γραµµατέας αναφέρει ότι , λόγω παραδροµής στο 
πρακτικό της 15ης/18-11-2013 συνεδρίασης του ΔΣ , δεν αναγράφτηκε η οµόφωνη απόφαση των 
παρευρισκοµένων µελών του ΔΣ ( ο Β. Παναγόπουλος απουσίαζε, ο Χρ. Πλευριάς είχε αποχωρήσει ) 
εκτός του Χρ. Δηµόπουλου που δήλωσε παρών , κατά την οποία το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ της 
προσφυγής στην Ε.Ι.Μ από την Ένωση για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή σωµατείου, θα βαρύνει 
αποκλειστικά το ίδιο το σωµατείο.  
Η εξόφληση του ανωτέρω ποσού από το σωµατείο, θα εξοφλείται εντός ενός (1) µηνός από την 
κοινοποίηση της απόφασης ] .  
 
 
Θέµα 2ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 18ης/27-01-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ  
 
Ο Γραµµατέας διαβάζει το προς έγκριση πρακτικό της υπ’ αριθµ. 18ης/27-01-2014 συνεδρίασης του ΔΣ, 
το οποίο και εγκρίνεται οµόφωνα. 
 
 
Θέµα 3ο - Έγκριση πρακτικών Ε.Ε  
 
Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει τα πρακτικά των υπ’ αριθµ. 21/29-01-2014 , 22/05-02-2014 , 23/12-02-2014 , 
24/21-02-2014 , 25/26-02-2014 , 26/05-03-2014 αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής . 

 

Στην έναρξη της συζήτησης  του παρακάτω θέµατος προσήλθε ο κ. Δηµόπουλος Χρήστος 

 

Θέµα 4ο : Θέµατα διαιτησίας 
 
Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει , την αποζηµίωση λόγω απώλειας προσωπικών αντικειµένων στο διακοπέντα 
αγώνα λόγω επεισοδίων µεταξύ των οµάδων «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ-ΑΕ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ ΠΑΝΘΗΡΩΝ» , 
στους διαιτητές Παπαδόπουλο Αθ. εκατό (100) ευρώ και στον Τσάκαλη Γεωργ. πενήντα (50) ευρώ  από 
τα ποσοστά των διαιτητών. 
 

Θέµα 6ο - Ενηµέρωση Δ.Σ για την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση ΕΠΣΗ 
 
Ο πρόεδρος ενηµερώνει το ΔΣ ότι , η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της ΕΠΣΗ και η παρουσίαση των 
Χορηγών, παρουσίασε µεγάλη επιτυχία µε τη συµµετοχή πολλών εκπροσώπων των ηλειακών 
σωµατείων. Τα συνολικά έξοδα της εκδήλωσης ανήλθαν στο ποσό των χιλίων εκατό (1.100) ευρώ.  

 

Στην έναρξη της συζήτησης του παρακάτω θέµατος, προσήλθε ο κ. Παναγόπουλος Βασίλης και ο 
κ. Πλευριάς Χρίστος 

 
Θέµα 7ο - Ενηµέρωση Δ.Σ για το Τουρνουά Ακαδηµιών ΕΠΣΗ 
 
Ο κ. Λαµπρόπουλος Βασίλης , συντονιστής του συγκεκριµένου τουρνουά, ενηµερώνει το Δ.Σ σχετικά µε 
ένα σηµαντικό θεσµό για το ποδόσφαιρο που ξεκινάει η ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ , στα πλαίσια συνεργασίας µε την 
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εταιρεία XLSPORTS ,  δηµιουργώντας το 1ο Τουρνουά Ακαδηµιών ποδοσφαίρου µε τίτλο «ΗΛΕΙΑ 
Academy cup» στον Πύργο . 
 
Το «ΗΛΕΙΑ Academy cup» φιλοδοξεί να καθιερωθεί , ως ένα αναπτυξιακό τουρνουά για τις υποδοµές του 
ποδοσφαίρου µε τη συµµετοχή ελληνικών και ξένων οµάδων. 
 
Το τουρνουά θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα της ΕΠΣ Ηλείας σε φυσικό και συνθετικό χορτάρι από 25/4/2014 
έως 27/4/2014.  
 
Παράλληλα στα πλαίσια του «ΗΛΕΙΑ Academy cup» θα διεξαχθεί διήµερο συνέδριο υποδοµών 
ποδοσφαίρου µε τη συµµετοχή επιφανών εισηγητών. 
 
 
Θέµα 5ο - Τουρνουά  «Χαµόγελου του Παιδιού» 
 
Ο πρόεδρος , κ. Άρης Κουλούρης, σχετικά µε το ανωτέρω τουρνουά και την αναβολή του µετά από 
εισήγηση του κ. Λαµπρόπουλου Γιάννη να µεταφερθεί και να διεξαχθεί στη νέα χρονιά (απόφαση Δ.Σ 
15/18-11-2013) , υπεραµύνθηκε της απόφασης του ΔΣ και της µέχρι τώρα συνεργασίας του µε το 
Χαµόγελο του Παιδιού , καυτηριάζοντας τη στάση του συµβούλου κ. Πλευριά Χρ. τόσο στη Γ.Σ της 
Ένωσης όσο και στο ΔΣ σχετικά µε τις ανακρίβειες που ισχυρίστηκε για τη µη διοργάνωσή του. Μάλιστα 
διάβασε σχετικά και το 3159/26-02-2014 του έγγραφο Χαµόγελου του Παιδιού, το οποίο δικαιώνει το ΔΣ. 
Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι η Ένωση είναι σε διαδικασία συνοµιλιών µε τον κ. Λαµπρόπουλο Γ. , για 
να πραγµατοποιηθεί το Τουρνουά εφόσον καταστεί δυνατό αρχές Μαΐου. 
 
Ο κ. Πλευριάς Χρήστος τόνισε ότι η ένωση δεν πρέπει να µετατοπίζει την ευθύνη στον σύλλογο, για µια 
εκδήλωση πανελλαδικού χαρακτήρα, που δεν έγινε στην διάρκεια της τελευταίας περιόδου, και επισήµανε 
ότι υπάρχει ευθύνη. 
 
 
Στο σηµείο αυτό , ο πρόεδρος, µια και η συζήτηση σχετικά µε το 3165/27-02-2014 έγγραφο – κοινοποίηση 
Πράξης Επιβολής Προστίµου Επιθεώρησης Εργασίας  είχε προηγηθεί , εν απουσία των τριών συµβούλων 
(κ.κ. Δηµόπουλου Χρήστου , Παναγόπουλου Βασίλη και Πλευριά Χρίστου) επαναφέρει το θέµα και δίνει το 
λόγο στον Ταµία κ. Προκόπο Γιάννη για να ενηµερώσει και τα ανωτέρω τρία µέλη του ΔΣ. 
Ο ταµίας κάνει λεπτοµερή ανάλυση σχετικά µε τον Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας των δύο 
εργαζοµένων στο Ενωσιακό Γήπεδο (ΜΠΟΥΛΟΥΤΑ ΔΗΜ. και ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜ.) , που έχει υποβάλει 
ηλεκτρονικά . Συγκεκριµένα : 
Προσελήφθησαν στις 12/09/2013 µε ειδικότητα «Νυχτοφύλακα» για τη φύλαξη εγκαταστάσεων του 
Ενωσιακού Γηπέδου. 
Η απασχόληση συµφωνήθηκε µε πλήρες ωράριο (22:00 – 06:00) και εκ περιτροπής εργασία. Ταυτόχρονα 
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά  η αναγγελία Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και την υπηρεσία ΣΕΠΕ (Τµήµα 
Κοινωνικής Επιθεώρησης Ηλείας), όπου δηλώνεται και το ωράριο εργασίας (συνηµµένες αναγγελίες 
πρόσληψης).  
Στη συνέχεια ηλεκτρονικά υποβλήθηκαν και η κατάσταση προσωπικού µε συνηµµένο πρόγραµµα 
εργασίας µε αρχείο καθώς και οι συµβάσεις εκ περιτροπής εργασίας. 
Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε και στις 14/11/2013 µε την υποβολή του Ε4 Ετήσιου Πίνακα 
(ΠΠ1117893). Στη στήλη παρατηρήσεις του Ετήσιου Πίνακα αναγράφεται και για τους δύο εργαζόµενους 
«ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ». 
Εκ παραδροµής, κατά τη µεταφορά των δεδοµένων δεν αναγράφεται το ωράριο εργασίας των ανωτέρω 
εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι µισθοδοτούνται µε πλήρες ωράριο σύµφωνα µε την Αναγγελία Πρόσληψης, 
την Κατάσταση Προσωπικού και το Πρόγραµµα ηµερών εργασίας. 
Ολοκληρώνοντας την ανάλυσή του , ο ταµίας, αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη της πράξης του 
και αναφέρει ότι θα πληρώσει ο ίδιος το πρόστιµο , χωρίς να επιβαρυνθεί το ταµείο της Ένωσης 
και κατ’ επέκταση τα σωµατεία και συµπληρώνει ότι για αυτή του τη στάση-απόφαση δε δέχεται 
καµία συζήτηση. 
 
Άρης Κουλούρης : Τον ευχαριστώ δηµόσια γι’ αυτή του τη στάση και επειδή όλοι γνωρίζουν το ήθος του , 
το µόνο που θα τον ανακουφίσει είναι να πληρώσει ο ίδιος το πρόστιµο. 
Παρασκευόπουλος Ηλίας: Πρόεδρε προτείνω να πληρώσουµε από 150 ο κάθε σύµβουλος και να µην 
πληρώσει ο ταµίας ολοκληρωτικά το πρόστιµο. 
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Παναγόπουλος Βασίλης : Λαµβάνοντας υπόψη αυτά που είπε ο ταµίας και ο κ. Παρασκευόπουλος, δεν 
είµαι της γνώµης να πληρώσει ο ίδιος το πρόστιµο. Έγινε ένα λάθος και δε νοµίζω ότι πρέπει να το 
πληρώσει µόνος του αλλά προτείνω να το πληρώσουµε όλοι του ΔΣ ή να πληρωθεί από την Ένωση. 
 
Άρης Κουλούρης: προτείνω 5 λεπτά διάλλειµα να συζητήσουµε µε τον ταµία και θα σας φέρουµε κατόπιν 
πρόταση.  
 
Προκόπος Γιάννης: Η απόφαση µου είναι τελεσίδικη και το πρόστιµο θα το πληρώσω ο ίδιος. 
 
Αποφασίζεται η Ένωση να αποδεχτεί το πρόστιµο και να το καταβάλει µε έκπτωση 30% . Η δικαστική οδός 
δεν κρίνεται συµφέρουσα.  
 
 
 
Θέµα 8ο - Προτάσεις συµβούλων 
 
Ο κ. Παναγόπουλος Βασίλης ρώτησε τον πρόεδρο , γιατί δεν απονεµήθηκε κύπελλο και στην ηττηµένη 
οµάδα του Τελικού του Κυπέλλου και ανέφερε µήπως θα έπρεπε να δίνεται. 
Ο πρόεδρος απάντησε ότι η Επιτροπή Πρωταθλήµατος πήρε αυτή την απόφαση και ότι πλέον σε όλες τις 
µεγάλες διοργανώσεις δε γίνεται κάτι τέτοιο παρά µόνο δίνονται µετάλλια. 
 
 
 
 
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 

 

 

 

Τα µέλη 

 

                                                                                                                                  

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

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


