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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 22ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Τετάρτη 04/06/2014 

Σήµερα τη 4η Ιουνίου 2014, ηµέρα Τετάρτη 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. 3487/30-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Άρη  Κουλούρη, µε τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 

2. Έγκριση πρακτικού Νο 21 Δ.Σ/ΕΠΣ Ηλείας (28-04-2014),  

3. Έγκριση πρακτικών Ε.Ε (πράξεις 32η,33η,34η,35η, 36η/2014). 

4. Θέµατα Διαιτησίας. 

5. Θέµατα Μικτών Οµάδων 

6. Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΠΟ  

7. Ενηµέρωση επί οικονοµικού αδιεξόδου ΕΠΣΗ. 

8. Εγκαίνια Ενωσιακού Γηπέδου. 

9. Ετήσια εκδήλωση Γιορτής Ποδοσφαίρου 

10. Συζήτηση για τα πρωταθλήµατα 2014-2015. 

11. Λειτουργία γραφείων κατά το µήνα Ιούνιο 2014. 

 
 
Παρόντες: 1) Αγραπίδης Σπύρος 2) Δηµόπουλος Χρήστος  3) Καπώνης Σπύρος  4) Κόττας Γεώργιος    
5) Κουλούρης Άρης 6) Κυριακόπουλος Κυριάκος   7) Παρασκευόπουλος Ηλίας 8) Πλευριάς Χρήστος  
9) Προκόπος Ιωάννης 10) Χαντζής Ανδρέας 
 
Απόντες : 1) Παναγόπουλος Βασίλης   
 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Άρης 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 

1) Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο συµµετοχής στο τουρνουά grassroots 2014 
της ΕΠΣ Ηλείας. 

2) Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο της ΕΠΟ για θεώρηση κατάστασης υγείας από 
πνευµονολόγο. 

3) Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο της ΕΠΟ για την αναγνώριση Σωµατείου 
ΑΜΜΟΥ µε την επωνυµία «ΕΡΜΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» µε Α.Μ 6335. 
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4) Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο της ΕΠΟ για  την αναγνώριση Γυναικείου 
Σωµατείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» µε Α.Μ 6323. 

5) Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει επιστολή του κ. Τσαβλή Γεωργίου (παρατηρητή 
αγώνων) που παραιτείται της αµοιβής των παρατηρήσεων του. 

6) Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφα προς ΟΑΕΔ,ΕΠΑΝΑΔ για συµµετοχή των 
Ε.Π.Σ σε προγράµµατα ανέργων. 

7) Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει πίνακα επιτυχόντων στην σχολή διαιτησίας Ε.Π.Σ.Η     
(Αρ. 21). 
    

 
Θέµα 2ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 21ης/28-04-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ  
 
Εγκρίνει οµόφωνα το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 21ης /28-04-2014 συνεδρίασης του ΔΣ. 
 
Θέµα 3ο – Έγκριση πρακτικών Ε.Ε (πράξεις 32η,33η,34η,35η, 36η/2014). 

 
Εγκρίνει οµόφωνα τα πρακτικά της Ε.Ε (πράξεις 32η/2014 , 33η/2014 34η/2014, 35η/2014 & 36η/2014) 
 
 

Θέµα 4ο – Θέµατα Διαιτησίας. 

 
1. Το ΔΣ εγκρίνει οµόφωνα τα έξοδα µετακίνησης  110 € του κ. Σταθόπουλου Γ. υπευθύνου 

εξέτασης Σχολής Διαιτησίας Κ.Ε.Δ ΕΠΟ 
 

2. Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης προτείνει να εξουσιοδοτηθεί ο κ Γιαννόπουλος Σάκης για την 
οργάνωση του Ετήσιου Σεµιναρίου Διαιτησίας µε την προϋπόθεση η διοργάνωση να µην υπερβεί 
το περσινό κόστος. (οµόφωνα) 

3. Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης µεταφέρει στο Δ.Σ προφορικό αίτηµα του Συνδέσµου Διαιτητών 
για οικονοµική ενίσχυση ποσού 1500 € (ως υπόλοιπο της ετήσιας οικονοµικής ενίσχυσής του µε 
ποσό 3000 € από την ΕΠΣ Ηλείας) 

v Δηµόπουλος Χρήστος : Να µην δοθεί περαιτέρω οικονοµική ενίσχυση λόγω της οικονοµικής 
κατάστασης της ΕΠΣ Ηλείας 

v Πλευριάς Χρίστος : Από την στιγµή Πρόεδρε που επικαλείστε την οικονοµική κατάσταση της 
ΕΠΣ Ηλείας δεν υπάρχει λόγος να συζητάµε για περαιτέρω οικονοµική ενίσχυση του Συνδέσµου 
Διαιτητών. 

v Οι κύριοι Αγραπίδης Σπύρος , Χατζής Ανδρέας και Κόττας Γεώργιος συµφωνούν µε τα 
προαναφερόµενα 

v Κουλούρης Άρης: Συµφωνώ µε τους Συµβούλους και οµόφωνα αποφασίζεται η διακοπή της 
οικονοµικής ενίσχυσης του Συνδέσµου Διαιτητών λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας στην οποία 
έχει περιέλθει η ΕΠΣ Ηλείας. 

v Γιαννόπουλος Σάκης (Μέλος Επιτροπής Διαιτησίας) : Καταλαβαίνω ότι λόγω της οικονοµικής 
συγκυρίας είναι µία απόφαση που πρέπει να δεχτώ αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αν 
κατέστη δυνατό να επανέλθει η οικονοµική ενίσχυση 

4. Ποσοστά Αξιολογηµένων Διαιτητών  

v Κουλούρης Άρης : Εάν αξιολογηµένος διαιτητής χρωστάει ποσοστά από πληρωµένες διαιτησίες 
Εθνικών Κατηγοριών µέχρι την ηµεροµηνία πρότασης του στην ΚΕΔ για την επόµενη αγωνιστική 
περίοδο, δεν θα προτείνετε. (οµόφωνα) 
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Θέµα 5ο – Θέµατα Μικτών Οµάδων 

 
Ο Πρόεδρος ενηµερώνει το Δ.Σ σχετικά µε την συνέχιση των προπονήσεων των Μικτών και µετά 
το πέρας των πρωταθληµάτων καθώς και για τα εργοµετρικά TEST τα οποία 
πραγµατοποιήθηκαν στους µικρούς.  

1. Κουλούρης Άρης : Υπάρχει αίτηµα του προπονητή κ Χρυσανθακόπουλου Α. για 
συνεργασία - βοήθεια από γυµναστή ει δυνατόν χωρίς αµοιβή. 

v Πλευριάς Χρίστος : Τι θα γίνει πρόεδρε µε τον Ενωσιακό; 

v Κουλούρης Άρης: Προτείνω την ανανέωση της θητείας του Ενωσιακού προπονητή κ 
Χρυσανθακόπουλου Α. για την περίοδο 2014 - 2015 

v Αποφασίζετε κατά πλειοψηφία η ανανέωση της θητείας του Ενωσιακού προπονητή κ 
Χρυσανθακόπουλου Α.  για την περίοδο 2014 - 2015  

                                                                  Υπέρ 8 

                                                                  Όχι 1 (Πλευριάς Χρ.) 

      Δηµόπουλος Χρήστος (Απουσίαζε) 

2. Κουλούρης Άρης : Προτείνω να συνεργαστεί γυµναστής µε τον Ενωσιακό προπονητή κ 
Χρυσανθακόπουλο Α. αφιλοκερδώς. 

Οµόφωνα αποφασίζεται να βγει ανακοίνωση που θα ζητείται η εθελοντική προσφορά 
πτυχιούχου γυµναστή για τις Μικτές οµάδες της Ένωσης µας, µε την προϋπόθεση ότι δεν 
εργάζεται σε καµία άλλη ποδοσφαιρική οµάδα της ΕΠΣ Ηλείας  

 

 

Θέµα 6ο – Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΠΟ  

 
v Διοικητικός και Οικονοµικός απολογισµός ΕΠΟ  

                         
 
Τα µέλη 1) Αγραπίδης Σπύρος  2) Καπώνης Σπύρος  3) Κόττας Γεώργιος   4) Προκόπος Ιωάννης  5) 
Χαντζής Ανδρέας 6) Κυριακόπουλος Κυριάκος    

        Εξουσιοδοτούν  εν λευκώ τους αντιπροσώπους να ψηφίσουν κατά την κρίση τους τον διοικητικό και 
οικονοµικό απολογισµό  
 

Τα µέλη 1) Δηµόπουλος Χρήστος   2)Πλευριάς Χρίστος ζητούν να ψηφιστεί ο Διοικητικός και Οικονοµικός 
απολογισµός 
 

v Τροποποίηση καταστατικού ΕΠΟ  
 
• Κουλούρης Άρης : Να ψηφίζουν αυτοί που πληρώνουν το Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Προτείνω να 

µην ψηφήσουµε οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο ψηφοφορίας εκτός και αν προκύψει πρόταση να 
ψηφίζουν όλες  οι ερασιτεχνικές οµάδες και όχι οι Πρόεδροι των Ενώσεων. 

• Πλευριάς Χρίστος : Πιστεύω ότι είναι σωστή η διεύρυνση που γίνεται. Το Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο 
δεν µπορεί να σταθεί µόνο του στα πόδια του. Κινείται σε θετική κατεύθυνση και δίδεται µεγαλύτερη 
δυνατότητα συµµετοχής από όλες τις Ενώσεις. Με το προϋπάρχον σύστηµα το οποίο το έχουµε δει 
να ψηφίζουν 30 άνθρωποι (σε ένα κλειστό κύκλωµα) δεν έχουµε κερδίσει κάτι. Θεωρώ ότι είναι 
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σηµαντικό βήµα και προτείνω να τεθείς υπέρ. Σήµερα ακούστηκε το σκεπτικό του Προέδρου και όχι 
της ΕΠΟ. 

• Κουλούρης Άρης: Δεν υπάρχει σκεπτικό της ΕΠΟ. 
• Δηµόπουλος Χρήστος : Να ψηφίζουν 3 από κάθε Ένωση 
 
                                       
Τα µέλη 1) Αγραπίδης Σπύρος  2) Καπώνης Σπύρος  3) Κόττας Γεώργιος   4) Προκόπος Ιωάννης  5) 
Χαντζής Ανδρέας 6) Κυριακόπουλος Κυριάκος    

        Εξουσιοδοτούν  εν λευκώ τους αντιπροσώπους να ψηφίσουν κατά την κρίση τους την     
τροποποίηση καταστατικού ΕΠΟ 

v Ενδεχόµενη συζήτηση για τροποποίηση προκήρυξης Γ Εθνικής κατηγορίας 
                     
              Ψηφίζεται οµόφωνα και εξουσιοδοτούνται οι αντιπρόσωποι να ψηφίσουν κατά την κρίση τους 
 
 

Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο κ Δηµόπουλος Χρήστος 

 

 

Θέµα 7ο – Ενηµέρωση επί οικονοµικού αδιεξόδου ΕΠΣΗ. 

 
Έγινε ενηµέρωση από τον Πρόεδρο για την ουσιαστική διακοπή επιχορηγήσεων, για την αδυναµία της 
ΕΠΣ για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών της και ζητήθηκε από τους συµβούλους η κατάθεση 
προτάσεων στο επόµενο συµβούλιο για περιορισµό των λειτουργικών εξόδων της ΕΠΣ Ηλείας. 

Θέµα 8ο – Εγκαίνια Ενωσιακού Γηπέδου. 

 
Σάββατο 30/08/2014 ηµέρα διεξαγωγής του τελικού αγώνα «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» (SUPER CUP) 
(οµόφωνα) 

 

Θέµα 9ο – Ετήσια εκδήλωση Γιορτής Ποδοσφαίρου 

 

Κουλούρης Άρης : Απέσυραν το ενδιαφέρον τους οι χορηγοί και κατόπιν αυτού βαίνουµε σε πιθανή 
µαταίωση της Γιορτής του Ποδοσφαίρου λόγω αδυναµίας κάλυψης εξόδων από την ΕΠΣ Ηλείας. Μέχρι το 
επόµενο συµβούλιο θα γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες για την ανεύρεση χορηγών 

 

Θέµα 10ο – Συζήτηση για τα πρωταθλήµατα 2014-2015. 

 

Εκτενής ανάλυση από τον υπεύθυνο Επιτροπής Πρωταθλήµατος κ. Καραλάγα Δ. για την προκήρυξη και 
την οργάνωση των προσεχών Πρωταθληµάτων µε επίκεντρο  

Ø Στην Α1 κατηγορία να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη παιδικής οµάδας 

Ø Να είναι πιο περιεκτική και κατανοητή η προκήρυξη  

Ø Να σταλεί επιστολή στο Σύνδεσµο Προπονητών που να ζητείται ονοµαστική 
κατάσταση ενεργών µελών , διεύθυνση & τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και 
κατάσταση µελών που έχουν εν ισχύ την κάρτα  3τούς διάρκειας από ΕΠΟ 
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Θέµα 11ο – Λειτουργία γραφείων κατά το µήνα Ιούνιο 2014. 

 
Απόφαση για διακοπή λειτουργίας των γραφείων από Δευτέρα 16/06/2014 έως και Τετάρτη 25/06/2014 
(οµόφωνα) 

 

 
 
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           Ηλίας  Παρασκευόπουλος       Ιωάννης  Προκόπος         Ανδρέας  Χαντζής  

    

                                                                                       

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

Αντιπρόεδρος Β΄               Αναπλ. Ταµίας                 Αναπλ. Γραµµατέας 

                              Κυρ. Κυριακόπουλος          Σπήλιος Καπώνης                Γεώργιος Κόττας 

 

 

 

Τα µέλη 

 

                                                                                                                                  

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

Σπύρος Αγραπίδης                   Χρ.   Δηµόπουλος         Βασ. Παναγόπουλος         Χρ. Πλευριάς   


