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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 23ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Τετάρτη 02/07/2014 

Σήµερα τη 2η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 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. 3530/26-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Άρη  Κουλούρη, µε τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 

2. Έγκριση πρακτικού Νο 22 Δ.Σ/ΕΠΣ Ηλείας (04-06-2014)  

3. Έγκριση πρακτικού Ε.Ε (πράξη 37η/2014). 

4. Θέµατα Διαιτησίας. 

5. Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΠΟ. 

6. Προτάσεις για λύσεις οικονοµικού αδιεξόδου ΕΠΣ Ηλείας. 

7. Προκηρύξεις Πρωταθληµάτων  

 
 
Παρόντες: 1) Αγραπίδης Σπύρος 2) Δηµόπουλος Χρήστος 3) Καπώνης Σπύρος 4) Κόττας Γεώργιος    
5) Κουλούρης Άρης 6) Κυριακόπουλος Κυριάκος   7) Παρασκευόπουλος Ηλίας 8)  
9) Προκόπος Ιωάννης 10) Χαντζής Ανδρέας 
 
Απόντες : 1)Παναγόπουλος Βασίλης   2) Πλευριάς Χρήστος 
 
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 αίτηµα κ. Τσάµη Βασίλειου µε αριθµ πρωτ 3510/11-06-
2014 να εργασθεί ως γυµναστής στις Μικτές (αµισθί) και αποφασίζετε οµόφωνα το αίτηµα να 
παραπεµφθεί στον Ενωσιακό Προπονητή κ. Χρυσανθακόπουλο Α.  

 
2) Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει αίτηση κ. Τσάµη Παύλου µε αριθµ πρωτ. 3536/27-06-

2014 προκείµενου να του χορηγηθεί αντίγραφο της από 22-04-2013 αιτήσεως του και 
αποφασίζετε οµόφωνα να ζητηθεί η γνώµη του νοµικού συµβούλου της ΕΠΣ Ηλείας για να 
ικανοποιηθεί το αίτηµα του. 
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3) Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την 
συγκρότηση  της Επιτροπής ελέγχου  καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων όπου τακτικός 
αντιπρόσωπος για την ΕΠΣΗ είναι ο κ. Κυριακόπουλος Κ και αναπληρωµατικός ο κ. Κόττας Γ. 
 

4) Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο Ε.Π.Ο µε αριθµ πρωτ. 3541/30-07-2014 για 
οφειλές σωµατείων ΕΠΣΗ προς ΕΠΟ 
 

5) Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει αίτηµα Porto Marine για διεξαγωγή αγώνων Beach 
Soccer  κατά την θερινή περίοδο στο Παλούκι Αµαλιάδας ( Εγκρίνεται οµόφωνα) 

 
 
Θέµα 2ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 22ης/04-06-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ  
 
 
Εγκρίνει οµόφωνα το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 22ης /04-06-2014  συνεδρίασης του ΔΣ.  
 
Θέµα 3ο Έγκριση πρακτικού Ε.Ε (πράξη 37η/2014) 
 
Εγκρίνει οµόφωνα το πρακτικό της Ε.Ε (πράξη 37η/2014) 
 
 

Θέµα 4ο – Θέµατα Διαιτησίας. 

Εισηγητής: κ. Σάκης Γιαννόπουλος 

• Οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή του σεµιναρίου διαιτητών στις 31-08-2014 ηµέρα Κυριακή στο 
ξενοδοχείο ODYSSEAS 

• Ενηµέρωση για το σεµινάριο προεπιλογής διαιτητών και παρατηρητών Εθνικών κατηγοριών. 
• Ενηµέρωση για δηµοσιεύµατα τύπου όσον αφορά ποσοστά διαιτητών Εθνικών κατηγοριών. 

Σάκης Γιαννόπουλος: Είναι κακοήθη και κακόβουλα τα δηµοσιεύµατα ότι η Επιτροπή διαιτησίας 
εισπράττει δήθεν ποσοστά από διαιτητές εθνικών κατηφοριών που δεν έχουν πληρωθεί. Η είσπραξη των 
ποσοστών είναι µόνο από πληρωµένες διαιτησίες. 

 

Στο θέµα αυτό συζητείται και το θέµα 7  που αφορά τις προκηρύξεις των πρωταθληµάτων. Γίνεται 
από τον Πρόεδρο κ. Άρη Κουλούρη ενηµέρωση για τις προκηρύξεις των πρωταθληµάτων. 

Θέµα 5ο - Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΠΟ. 
 

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης 

Ενηµέρωση των συµβούλων για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ 

 

Θέµα 6ο – Προτάσεις για λύσεις οικονοµικού αδιεξόδου ΕΠΣ Ηλείας 
 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. εισηγείται το 6Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης για την λήψη µέτρων για την 
αντιµετώπιση του και την επιµήκυνση του χρόνου εύρυθµης λειτουργίας της ΕΠΣ Ηλείας για την 
αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων που έφερε η οικονοµική κρίση και κοιτώντας σε βάθος 
πενταετίας τουλάχιστον. 
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Πριν τις προς συζήτηση & ψήφιση προτάσεις ενηµερώνει το Σώµα ότι έχει θετικά µηνύµατα σχεδόν 
από όλους τους χορηγούς µας ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία και την επόµενη ποδοσφαιρική  περίοδο 
και πιθανόν να υπάρχουν και προσθήκες. 

 

 

Ακολουθεί ανάπτυξη των προτάσεων: 

1. Μετακύλιση της αµοιβής του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ αγώνα στο Εξοδολόγιο Διαιτησίας και την καταβολή 
του από το γηπεδούχο σωµατείο. 
Η αµοιβή παρατηρησίες των Σωµατείων των περιοχών Ανδριτσαίνης, Φιγαλείας, Ζαχάρως, 
Νεοχωρίου Ζαχάρως, Κακοβάτου, Γουµέρου αυξάνεται σε 15,00€ και η ΕΠΣ Ηλείας αναλαµβάνει 
στο τέλος κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου την επιχορήγηση της αύξησης των 5,00€ στα σωµατεία 
µε την προσκόµιση των Εξοδολογίων Διαιτησίας. 

Η πρόταση εγκρίνεται από όλο τα παριστάµενα µέλη του Δ.Σ. εκτός του κου Χρήστου 
Δηµόπουλου που δεν εγκρίνει την πρόταση και ταυτόχρονα αποχωρεί από την συνεδρίαση λόγω 
ανειληµµένης υποχρέωσης. 

2. Ανακαλείται το µέτρο της επιχορήγησης  της ποινής της  µίας αγωνιστικής. 
Η πρόταση εγκρίνεται οµόφωνα από όλα τα παριστάµενα µέλη του Δ.Σ. 

3. Διακόπτεται η επιχορήγηση του Συνδέσµου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηλείας.  
Η πρόταση εγκρίνεται οµόφωνα από όλα τα παριστάµενα µέλη του Δ.Σ. 

4. Επιβάλλεται παράβολο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) στα σωµατεία που συµµετέχουν σε κάθε 
ποδοσφαιρική περίοδο στα πρωταθλήµατα Γ΄ Εθνικής και ανωτέρων κατηγοριών που 
καταβάλλεται µε την έκδοση της βεβαίωσης µη οφειλής για την δήλωση συµµετοχής τους στα 
ανωτέρω πρωταθλήµατα. Η ΕΠΣ Ηλείας έναντι αυτού  αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην 
χρεώνεται αµοιβή από τα µέλη της για τον ορισµό τους ως Οικονοµική Επιστασία στους εντός 
έδρας αγώνες των Σωµατείων. 
Η πρόταση εγκρίνεται οµόφωνα από όλα τα παριστάµενα µέλη του Δ.Σ. 

5. Α) Μειώνονται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) οι αποδοχές των εκτάκτων υπαλλήλων της 
ΕΠΣ Ηλείας.( Φυλάκων) 
Η µείωση υπολογίζεται στο ποσό των βασικών αποδοχών & των επιδοµάτων που τους 
προσαυξάνουν.. 

Η πρόταση εγκρίνεται οµόφωνα από όλα τα παριστάµενα µέλη του Δ.Σ. 

Β) Σε ότι αφορά την τακτική υπάλληλο κ. Λουµιώτη Βασιλική µειώνονται σε ποσοστό 22% οι 
αποδοχές της (Συνολικά µε την προηγούµενη µείωση που είχε γίνει στην αρχή του έτους) 

Η µείωση υπολογίζεται στο ποσό των βασικών αποδοχών & των επιδοµάτων που 
προσαυξάνουν.. 

Η πρόταση εγκρίνεται οµόφωνα από όλα τα παριστάµενα µέλη του Δ.Σ. 

 

Γ) Μειώνεται σε ποσοστό 11%  (800,00 €) η αµοιβή του κου ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ που 
αφορά στην ενηµέρωση & διαχείριση του site της ΕΠΣ Ηλείας. (Ετησίως) 

Η πρόταση εγκρίνεται οµόφωνα από όλα τα παριστάµενα µέλη του Δ.Σ. 

6. Αυξάνεται το αντίτιµο για την υποβολή των ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ελλήνων & Αλλοδαπών 
Ποδοσφαιριστών, από δέκα πέντε (15,00€) σε είκοσι ευρώ (20,00€) από την 1η Ιουλίου 2014. 
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Παραµένει το αρχικό αντίτιµο των δέκα πέντε ευρώ (15,00€) για τους µικρούς ποδοσφαιριστές 
ηλικίας µέχρις δεκατεσσάρων (14) ετών. 
Η πρόταση εγκρίνεται οµόφωνα από όλα τα παριστάµενα µέλη του Δ.Σ. 

7. Εξίσωση των παραβόλων συµµετοχής στο Πρωτάθληµα & Κύπελλο Α2 ερασιτεχνικής κατηγορίας 
της ΕΠΣ Ηλείας µε τα αντίστοιχα ΠΑΡΆΒΟΛΑ της Α1 ερασιτεχνικής κατηγορίας της ΕΠΣ Ηλείας. 
Η πρόταση εγκρίνεται οµόφωνα από όλα τα παριστάµενα µέλη του Δ.Σ. 

8. Την 11η & 12η Ιουλίου 2014 λήγουν οι συµβάσεις εργασίας των Νυχτοφυλάκων του Ενωσιακού 
γηπέδου της ΕΠΣ Ηλείας ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΜΠΟΥΛΟΥΤΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
αντίστοιχα. 
Η θητεία και των δύο εργαζοµένων υπήρξε απόλυτα επιτυχής και η επιλογή κρίνετε απόλυτα 
ορθή. 

Ο δεύτερος ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ συνταξιοδοτείται και δεν µπορεί να συνεχίσει. 
Προτείνω την επαναπρόσληψη του ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ και αντί του ΜΠΟΥΛΟΥΤΑ 
Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προτείνω για την κάλυψη της δεύτερης θέσης του Νυχτοφύλακα τον 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟ. 

Η διάρκεια της Σύµβασης να ορισθεί από την 14η Ιουλίου 2014 µέχρι την 30η Ιουνίου 2015  

Οι αποδοχές των ανωτέρω θα καθοριστούν σύµφωνα µε το Νόµο και µε την µε α/α 5 πρόταση 
για µείωση αποδοχών. 

Επίσης εξουσιοδοτείται ο Ταµίας Προκόπος Ιωάννης µε προφορική ενηµέρωση των µελών του 
Δ.Σ. να προχωρά σε ανάλογη προσαρµογή του ωραρίου εργασίας των ανωτέρω µε κριτήριο τις 
εκάστοτε ανάγκες & συνθήκες (εποχιακές, καιρικές, έκτακτα κ.λ.π.) και να προβαίνει στην άµεση 
ενηµέρωση των σχετικά εµπλεκοµένων υπηρεσιών (ΟΑΕΔ,ΣΕΠΕ, ΙΚΑ κ.λ.π.). 

Η πρόταση εγκρίνεται οµόφωνα στο σύνολό της από όλα τα παριστάµενα µέλη του Δ.Σ. 

Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης: 

 Είναι λυπηρό που η µειοψηφία  για άλλη µια φορά λάµπει δια της απουσίας της σε τόσο σοβαρά 
θέµατα. Ακόµη και έτσι όµως µπορούσαν να έχουν καταθέσει προτάσεις όπως ζητήθηκε από το 
σύνολο των συµβούλων. Ο κ. Πλευριάς Χ. απέδειξε για µία ακόµη φορά ότι στερείται  προτάσεων 
σε σοβαρά θέµατα και το µόνο που κάνει είναι να κρύβεται πίσω από την εφηµερίδα όπου 
εργάζεται διαβάλλοντας και παρακωλύοντας το έργο της ΕΠΣΗ. Λυπάµαι ειλικρινά που υπήρξε 
συνεργάτης µου. 

 
 

Θέµα 7ο : Προκηρύξεις πρωταθληµάτων  

 

Συζητήθηκε στο θέµα 4. 
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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   


