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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 1ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 

 
Πέµπτη 02/05/2013 

 
Σήµερα την  2α  Μαΐου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20:00 συνήλθαν τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ Ηλείας, τα 
οποία εξελέγησαν κατά την Γ.Σ. της 27ης Απριλίου 2013, σε συνεδρίαση στα γραφεία της Ένωσης οδός 
Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα στον Πύργο µετά από τηλεφωνική πρόσκληση του έχοντος πλειοψηφήσει  µέλους 
κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης και σύµφωνα µε το άρθρο 32 /2010 του 
κωδικοποιηµένου καταστατικού της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ηλείας . 
 

1. Συγκρότηση Δ.Σ σε σώµα 
2. Ορισµός επιτροπής Πρωταθληµάτων 
3. Ορισµός επιτροπής Διαιτησίας 
4. Ορισµός Πειθαρχικής επιτροπής 
5. Ορισµός επιτροπής Ενωσιακού γηπέδου 
6. Ορισµός επιτροπής καταλληλότητας γηπέδων 
7. Ορισµός άµισθου ειδικού συµβούλου κ. Χαράλαµπου Μαραθιά 
8. Διερεύνηση πρόσληψης υπαλλήλου στην ΕΠΣΗ µέσω προγράµµατος ΟΑΕΔ 
9. Απολογισµός πρώην προέδρου Επιτροπής Πρωταθληµάτων, κ. Διονυσίου Καραλάγα, ποδοσφαιρικής 

περιόδου 2012-13 και υποβολή προτάσεων για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2013-14. 
10. Προσδιορισµός επόµενης τακτικής συνεδρίασης 

 
 
Παρόντες: 1) Δηµόπουλος Χρήστος 2) Καπώνης Σπυρίδων 3) Κόττας Γεώργιος 4) Κουλούρης Αριστείδης  
5) Κυριακόπουλος Κυριάκος 6) Κωσταριάς Δηµήτριος 7) Παναγόπουλος Βασίλειος 8) Παρασκευόπουλος Ηλίας 
9) Πλευριάς Χρίστος 10) Προκόπος Ιωάννης 11) Χαντζής Ανδρέας  
 
Ο έχων πλειοψηφήσει σύµβουλος κ. Αριστείδης Κουλούρης διαπιστώνει ότι υφίσταται η απαιτούµενη από το 
άρθρο 35 του καταστατικού απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Ευχήθηκε να υπάρξει συνεργασία µε τους συµβούλους του κ. Παναγόπουλου, για την ακόµη καλύτερη 
λειτουργία της Ένωσης και την πρόοδο του ηλειακού ποδοσφαίρου, ενώ ευχές για καλύτερο ποδόσφαιρο στην 
Ηλεία έκανε και ο κ. Παναγόπουλος. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τα µέλη του Δ.Σ : Παναγόπουλος Βασίλειος, Πλευριάς Χρίστος και 
Δηµόπουλος Χρήστος κατέθεσαν προς τον έχοντα πλειοψηφήσει σύµβουλο αφενός κοινό ενυπόγραφο αίτηµα 
χορήγησης αντιγράφων του συνόλου των ψηφοδελτίων των εκλογών της 27ης Απριλίου 2013 και αφετέρου 
κοινή ενυπόγραφη δήλωση από τα ίδια µέλη µε το ακόλουθο περιεχόµενο : «Επειδή γίναµε µάρτυρες διαφόρων 
παρανοµιών κατά την προδιαδικασία και διαδικασία των εκλογών, δε µετέχουµε και απλώς παριστάµεθα στη 
διαδικασία συγκρότησης του Δ.Σ της Ε.Π.Σ Ηλείας. Επιφυλασσόµαστε δε, για τις περαιτέρω νοµικές ενέργειες, 
ποινικές και αστικές». 
 
Ο έχων πλειοψηφήσει σύµβουλος κ. Άρης Κουλούρης ανέφερε ότι σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα τους δοθούν 
αντίγραφα των ψηφοδελτίων και ζήτησε από όλα τα µέλη του ΔΣ να δείξουν τη σοβαρότητα που απαιτείται κατά 
την άσκηση τον καθηκόντων τους, να δεχθούν τη χείρα συναίνεσης που προσφέρει ο νικητής, έτσι ώστε να 
διοικηθεί όπως πρέπει η Ένωση. 
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«Δεν µπορώ να καταλάβω τι είδους παρανοµίες έγιναν κατά την διαδικασία και η στάση αυτή της παράταξης 
Παναγόπουλου δεν είναι η ενδεδειγµένη. Σίγουρα όµως δεν µπορεί να αφαιρεθεί από κανέναν το δικαίωµα να 
προσφεύγει στην δικαιοσύνη για να βρει του υποτιθέµενο δίκιο του». 
Ο κ. Κουλούρης καυτηρίασε την στάση του κ. Σάκη Βουρτσάνη επιλαχόντα συµβούλου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε 
πολύ σε τηλεοπτική του παρουσία ανέφερε ότι διακινήθηκε συγκεκριµένο ποσό χρηµάτων, κατά τις 
προηγούµενες εκλογές (επικαλούµενος δήθεν ότι το έγραψαν οι εφηµερίδες), ζήτησε δε, αν ο κ. Βουρτσάνης 
έχει στοιχεία να τα καταθέσει στον εισαγγελέα και όχι να θίγει τους επικεφαλείς των παρατάξεων της τότε 
εκλογικής αναµέτρησης, δηλαδή τον ίδιο, τον κ. Χρήστο Δηµόπουλο και τον αείµνηστο Γιώργο Παπαγεωργίου. 
«Οι υποψήφιοι για να διοικήσουν την Ένωση, όπως ο κ. Βουρτσάνης, πρέπει να διακατέχονται από υπευθυ-
νότητα και σοβαρότητα» . 
Επιφυλάχτηκε να προασπίσει το κύρος της Ένωσης αφού πάρει το  dvd από το κανάλι. 
 
Ο κ. Βασ. Παναγόπουλος τόνισε ότι οι δηλώσεις του κ. Βουρτσάνη είναι προσωπικές και ότι αυτές τις  δηλώσεις 
ο κ. Βουρτσάνης τις διάβασε στις αθηναϊκές εφηµερίδες. 
 
Θέµα 1ο – Συγκρότηση Δ.Σ σε σώµα 
 
Ο έχων πλειοψηφήσει σύµβουλος κ. Αριστείδης Κουλούρης αναφέρει ότι η εκλογή των συµβούλων στα 
προβλεπόµενα αξιώµατα θα γίνει µε µυστική ψηφοφορία βάσει του άρθρου 32/2010 του καταστατικού της 
Ένωσης. 
Τα τρία (3) µέλη του Δ.Σ : Παναγόπουλος Βασίλειος, Πλευριάς Χρίστος και Δηµόπουλος Χρήστος δεν µετέχουν 
και απλώς παρίστανται στη διαδικασία συγκρότησης του Δ.Σ της Ε.Π.Σ Ηλείας , µε κοινή δήλωσή τους. 
 
Για την θέση του Προέδρου µοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Αριστείδης Κουλούρης. Γίνεται µυστική ψηφοφορία 
και ο κ. Αριστείδης Κουλούρης λαµβάνει  8 ψήφους υπέρ. 
 
Για την θέση του Γενικού Γραµµατέα µοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Δηµήτριος Κωσταριάς. Γίνεται µυστική 
ψηφοφορία και λαµβάνει 8 ψήφους υπέρ. 
 
Για την θέση του Ταµία µοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Ιωάννης Προκόπος. Γίνεται  µυστική ψηφοφορία και 
λαµβάνει 8 ψήφους υπέρ. 
 
Για την θέση του Α΄ Αντιπροέδρου µοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Ηλίας Παρασκευόπουλος. Γίνεται µυστική 
ψηφοφορία και  λαµβάνει 8 ψήφους υπέρ. 
 
Για την θέση του Β΄ Αντιπροέδρου µοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Κυριάκος Κυριακόπουλος. Γίνεται µυστική 
ψηφοφορία και  λαµβάνει 8 ψήφους υπέρ. 
 
Για την θέση του Αναπληρωτή Γραµµατέα µοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Γεώργιος Κόττας. Γίνεται µυστική 
ψηφοφορία και  λαµβάνει 8 ψήφους υπέρ. 
 
Για την θέση του Αναπληρωτή Ταµία  µοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Σπήλιος Καπώνης. Γίνεται µυστική 
ψηφοφορία και  λαµβάνει 8 ψήφους υπέρ. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας είναι η ακόλουθη: 

Πρόεδρος :  Αριστείδης Κουλούρης  

Αντιπρόεδρος Α΄ :         Ηλίας Παρασκευόπουλος  

Αντιπρόεδρος Β΄ :         Κυριάκος Κυριακόπουλος  

Γεν. Γραµµατέας :         Δηµήτριος Κωσταριάς 

Ταµίας :            Ιωάννης Προκόπος 

Αναπλ. Γραµµατέας :    Γεώργιος Κόττας  

Αναπλ. Ταµίας :           Σπήλιος Καπώνης  

Μέλη :              Βασίλειος Παναγόπουλος, Χρίστος Πλευριάς, Χρήστος Δηµόπουλος, Ανδρέας Χαντζής  
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Θέµα 2ο – Ορισµός επιτροπής Πρωταθληµάτων 

Έχει ως εξής: 

Πρόεδρος:  Άρης Κουλούρης 

Μέλη:  Κυριάκος Κυριακόπουλος και  Διονύσιος Καραλάγας 

Αναπλ. µέλος : Κων. Σµυρνής 

Θέµα 3ο – Ορισµός επιτροπής Διαιτησίας 

Έχει ως εξής: 

Πρόεδρος:  Άρης Κουλούρης 

Μέλη:  Σάκης Γιαννόπουλος και Νίκος Ρουµπάνης 

Θέµα 4ο – Ορισµός Πειθαρχικής επιτροπής 

Έχει ως εξής: 

Πρόεδρος:  Θέµης Μαντάς 

Μέλη: Σπύρος Αγραπίδης και Βλάσσης Κερπινιώτης 

Αναπληρωµατικό Μέλος:  Βαγγέλης Φωτόπουλος. 

Θέµα 5ο – Ορισµός επιτροπής Ενωσιακού γηπέδου 

Έχει ως εξής: 

Πρόεδρος:  Άρης Κουλούρης 

Μέλη;  Κυριάκος Κυριακόπουλος και Σπήλιος Καπώνης 

Θέµα 6ο – Ορισµός επιτροπής καταλληλότητας γηπέδων 

Έχει ως εξής: 

Τακτικό µέλος:  Κυριάκος Κυριακόπουλος 

Αναπληρωµατικό µέλος:  Γιώργος Κόττας 

Οι ανωτέρω επιτροπές υπερψηφίστηκαν από όλα τα µέλη του Δ.Σ, εκτός των τριών (3) ανωτέρω µελών που 
δήλωσαν, µε κοινή δήλωσή τους, ότι απλώς παρίστανται και δε συµµετέχουν στη διαδικασία. 

 
Θέµα 7ο – Ορισµός άµισθου ειδικού συµβούλου κ. Χαράλαµπου Μαραθιά  
Μετά από πρόταση του κ. Άρη Κουλούρη ορίζεται ως άµισθος ειδικός σύµβουλος ο κ. Χάρης Μαραθιάς, για 
γραµµατειακή υποστήριξη. Η πρόταση ψηφίστηκε οµόφωνα, εκτός των τριών (3) ανωτέρω µελών που δήλωσαν 
ότι απλώς παρίστανται και δε συµµετέχουν στη διαδικασία. 
 
 
Θέµα 8ο – Διερεύνηση πρόσληψης υπαλλήλου στην ΕΠΣΗ µέσω προγράµµατος ΟΑΕΔ 
 
Για το συγκεκριµένο θέµα εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου στην Ένωση, µέσω προγράµµατος ΟΑΕΔ, για να ελαφρυνθεί το 
έργο της µοναδικής υπαλλήλου αλλά και να έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των νοµίµων εργασιακών της 
δικαιωµάτων . 



4 
 
Η πρόταση ψηφίστηκε οµόφωνα, εκτός των τριών (3) ανωτέρω µελών που δήλωσαν ότι απλώς παρίστανται και 
δε συµµετέχουν στη διαδικασία. 
 
 
Θέµα 9ο – Απολογισµός πρώην προέδρου Επιτροπής Πρωταθληµάτων, κ. Διονυσίου Καραλάγα,      
                ποδοσφαιρικής περιόδου 2012-13 και υποβολή προτάσεων για τη νέα ποδοσφαιρική   
                περίοδο 2013-14.  
 
Το Δ.Σ θα ζητήσει  από τον πρώην πρόεδρο επιτροπής πρωταθληµάτων κ. Σάκη Καραλάγα να προβεί σε 
κατάθεση απολογισµού για την ποδοσφαιρική περίοδο 2012-13 που ολοκληρώνεται καθώς και σε υποβολή 
προτάσεων για την προκήρυξη των πρωταθληµάτων, κυπέλλου και πρωταθληµάτων υποδοµών 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2013-14. 
 
 
Θέµα 10ο - Προσδιορισµός επόµενης τακτικής συνεδρίασης 
 
Ο πρόεδρος προτείνει όπως το Δ.Σ. συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 08/05/2013 και ώρα 20:00 στα 
Γραφεία της Ένωσης.  Τα µέλη αποδέχονται οµόφωνα την πρόταση. 
 
 
Δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης. 

 
 

Για το Δ.Σ  
 
 
 
 
 
…………………..      ………………………        ………………...        …………………...       ……………………   
     Πρόεδρος Γεν. Γραµµατέας                  Ταµίας               Αντιπρόεδρος Α΄        Αντιπρόεδρος Β΄ 
 
Άρης Κουλούρης       Δηµ. Κωσταριάς            Ιωάν. Προκόπος    Ηλ. Παρασκευόπουλος  Κυρ. Κυριακόπουλος 
    
 
 

…………………..              ……………………….. 
Αναπλ. Ταµίας                 Αναπλ. Γραµµατέας 

                                                    Σπήλιος Καπώνης               Γεώργιος Κόττας 
 
 
 

Τα µέλη 
 
 
 
                                                                             
          ………………………..              ……………………….    ………………………..        ………………………… 
          Βασ. Παναγόπουλος               Χρ.   Δηµόπουλος           Χρ. Πλευριάς                   Ανδρ. Χαντζής  
 


