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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 30ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Δευτέρα 15/12/2014 

Σήµερα τη 15η  Δεκεµβρίου   2014, ηµέρα Δευτέρα  και ώρα 16:15 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. 4403/12-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Άρη  Κουλούρη µε τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 

2. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής Υπ. Αριθµ 47/28-11-2014 , 48/03-12-2014 & 49/10-12-2014 

3. Θέµατα διαιτησίας 

4. Λειτουργία Γραφείων  

5. Συζήτηση  επί των τελευταίων εξελίξεων στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο 

 

 

Παρόντες: 1) Αγραπίδης Σπύρος 2) Δηµόπουλος Χρήστος  3) Κόττας Γεώργιος   4) Κουλούρης Άρης   
5) Κυριακόπουλος Κυριάκος      6) Παρασκευόπουλος Ηλίας    7) Προκόπος Ιωάννης 8) Χαντζής Ανδρέας 
 
Απόντες : 1)Παναγόπουλος Βασίλης 2) Καπώνης Σπήλιος 3) 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 

Ø Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφα αποχώρησης από το πρωτάθληµα Α1 
ΒΕΡΡΟΙΟΣ του σωµατείου «¨ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ» και από το πρωτάθληµα Β 
CONSAFO TATTOO του σωµατείου «ΑΟ ΝΕΔΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ» 

Ø Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο κολλήµατος του παρατηρητή διαιτησίας κ. 
Δήµου Δηµητρίου 

Ø Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο της ΕΠΟ για έναρξη και λήξη µεταγραφικής 
περιόδου Ιανουαρίου 2015. 

Ø Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο προς την Γ.Γ.Α σχετικά µε την χορήγηση 
αθλητικής αναγνώρισης στο σωµατείο «ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ»  
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Θέµα 2ο – Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής Νο 47/28-11-2014 , 48/03-12-2014 & 49/10-12-2014. 

 

Στο σηµείο αυτό προσέρχεται ο σύµβουλος κ. Πλευριάς Χρήστος 
 

Εγκρίνει οµόφωνα το της υπ’ αριθµ. αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής 47/28-11-2014 , 48/03-12-2014 & 

49/10-12-2014. 

 

Θέµα 3ο : Θέµατα Διαιτησίας 

I. Ορισµός αναπληρωµατικού µέλους στην Ε.Δ 

Ø Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης προτείνει ως αναπληρωµατικό µέλος τον κ. Βασιλάκη 

Σταύρο 

Ø Μη υπάρχουσας άλλης πρότασης, η πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία 

Ο κ. Πλευριάς Χρήστος απέχει από την ψηφοφορία 

Τα λοιπά µέλη υπερψηφίζουν την πρόταση του Προέδρου 

 

II. Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης µεταφέρει πρόταση Ε.Δ για τους παρατηρητές οι οποίοι έχουν 

συµπληρώσει το όριο  ηλικίας σύµφωνα µε το αίτηµα του συµβούλου κ. Πλευριά Χρήστου στο 

προηγούµενο συµβούλιο. 

Ø Πρόεδρος : να παραµείνουν οι παρατηρητές που έχουν συµπληρώσει το όριο ηλικίας 

µέχρι την λήξη της φετινής ποδοσφαιρικής περιόδου 2014-2015 και κατόπιν να 

εφαρµοστεί αυστηρά ο κανονισµός. 

Ø Κυριακόπουλος Κυριάκος: Διαφωνώ Πρόεδρε. Να εφαρµοστεί αυστηρά ο κανονισµός 

για να µην υπάρχει κανένα σύννεφο στην διαιτησία. Συµφωνώ µε την πρόταση του κ. 

Πλευριά Χρήστου να τεθούν εκτός πινάκων οι παρατηρητές που έχουν συµπληρώσει το 

όριο ηλικίας. 

Με ψήφους 8 υπέρ 

                     1 κατά      (Μειοψήφησε ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης) 

Ψηφίζετε η πρόταση του κ. Πλευριά Χρήστου να τεθούν εκτός πινάκων οι 

παρατηρητές που έχουν συµπληρώσει το όριο ηλικίας. 

      

III. Πρόσληψη γυµναστή για την προπόνηση των διαιτητών 

• Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης προτείνει για την θέση τον προπονητή – γυµναστή των 

Μικτών οµάδων κ. Χρυσανθακόπουλο Αντώνη από την 01/01/2015 έως 30/06/2015 αντί 

του ποσού των 250 ευρώ καθαρά µηνιαίως, ποσό που θα καλύπτεται από τα ποσοστά 

διαιτησίας (πρόταση της ΕΔ) 

• Πλευριάς Χρήστος : Επειδή τυχαίνει να γνωρίζω ότι έγινε πολύ καλή δουλειά από τον κ. 

Παλαιολόγο σε προηγούµενη θητεία του προτείνω αυτόν για την παραπάνω θέση. 

 Το θέµα τίθεται σε ψηφοφορία 8 υπέρ 

                                                 1 κατά (Ο κ. Πλευριάς Χρήστος ψηφίζει την πρόταση του) 

 

IV. Ορισµός αναπληρωµατικού µέλος στην Υγειονοµική Επιτροπή (εκτός ηµερησίας) 
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• Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης προτείνει ως αναπληρωµατικό µέλος τον κ. Κουλούρη 

Άρη. 

 Μη υπάρχουσας άλλης πρότασης, η πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία 

Ο κ. Πλευριάς Χ. απέχει από την ψηφοφορία 

Τα λοιπά µέλη υπερψηφίζουν την πρόταση του Προέδρου. 

 

V. Ορισµός Υπευθύνου Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων (εκτός ηµερησίας) 

• Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης προτείνει την άµισθη σύµβουλο κ. Δηµητρακοπούλου 

Βίκυ. 

 Μη υπάρχουσας άλλης πρότασης, η πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία 

Ο κ. Πλευριάς Χ απέχει από την ψηφοφορία 

Τα λοιπά µέλη υπερψηφίζουν την πρόταση του Προέδρου 

Θέµα 4ο – Λειτουργία Γραφείων 

 Κατόπιν πρότασης του Προέδρου θα δοθεί το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ , ως πριµ 
παραγωγικότητας  στην υπάλληλο κ. Λουµιώτη Βασιλική , για την προσφορά της στη 
µεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού 2014. 

(οµόφωνα εγκρίνεται) 

 Πρόσληψη του Λαµπρόπουλου Βασιλείου από 01-01-2015 έως 31-01-2015 µε εργασιακό 
καθεστώς υπάλληλος γραφείου. 

Πλευριάς Χρήστος: Η πρόταση του Προέδρου έρχεται σε αντίθεση µε την µέχρι τώρα στάση του 
όσον αφορά το θέµα 2ου υπαλλήλου στην Ένωση ·έχει υποστηρίξει από την αρχή της θητείας 
του ότι η ΕΠΣΗ µπορεί να λειτουργήσει µε ένα άτοµο και για αυτό συνταξιοδοτήθηκε η κ. 
Χαρίτου Μπαµιά Άννα. Μου κάνει εντύπωση η σηµερινή του πρόταση ακόµα και αν είναι 
αναγκαία. Πρόταση µου είναι να γίνει προκήρυξη 

Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης: Ο κ. Πλευριάς Χ. αν και παλιός γραµµατέας δεν κατάφερε να 
κατανοήσει ακόµη τον τρόπο λειτουργίας της ΕΠΣΗ και προσεγγίζει τον τρόπο λειτουργίας της 
επιπόλαια και επιφανειακά. Kαι εξηγώ : 

1. Οι ανάγκες της λειτουργίας της ΕΠΣΗ αυξάνονται και σε όγκο και σε λειτουργία. Η προηγούµενη 
υπάλληλος αδυνατούσε να προσφέρει στον τρόπο λειτουργίας της ΕΠΣΗ και τα χρήµατα ήταν 
περίπου διπλάσια από την µισθοδοσία του σηµερινού υπαλλήλου (περίπου στα 700 € το µήνα 
συνολικά µε δήλωση του Ταµία κ. Προκόπου Ι.) 

2. Αν ενθυµείται καλά ο κ. Πλευριάς Χ. και θα απαντήσω στο επόµενο συµβούλιο όταν ήταν αυτός 
γραµµατέας είχαµε κάνει πρόσληψη δευτέρου υπαλλήλου (Μπιρίτη Θεοδώρα) που είχε κάνει την 
πρακτική της στην Ένωση, τότε τον βόλευε τον κ. Πλευριά Χ. ή επειδή ο Λαµπρόπουλος  είναι 
από την Αµαλιάδα έχει ενδοιασµούς; 

3. Η σύµβαση είναι ορισµένου χρόνου και ο κάθε σύµβουλος θα εκτιµήσει την προσφορά του 
υπαλλήλου. 

Το θέµα τίθεται σε ψηφοφορία: 8 υπέρ 

                                                  1 κατά ( Ο κ.Πλευριάς Χ. ψηφίζει την πρόταση του) 
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 Επισηµαίνεται  η τήρηση του ωραρίου στους υπάλληλους 9-5 και όχι πέραν αυτού δεδοµένου ότι 
δεν θα καταβάλλεται υπερωριακή απασχόληση. (Να σταλεί έγγραφο στους ενδιαφερόµενους).  
Ο Γραµµατέας και ο Πρόεδρος µπορούν να µεταβάλλουν το ωράριο σύµφωνα µε τις ανάγκες της 
ΕΠΣΗ. 

Θέµα 5ο – Συζήτηση  επί των τελευταίων εξελίξεων στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο 

 
 

 Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης ενηµερώνει το ΔΣ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ελληνικό 
ποδόσφαιρο ανταλλάσσονται απόψεις και αποφασίζεται η αναµονή προς το παρόν και να ξανασυζητηθεί 
το θέµα σε επόµενο συµβούλιο µετά την τοποθέτηση του ΔΣ της ΕΠΟ. 

Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης ενηµερώνει το ΔΣ για την πορεία των επιχορηγήσεων των 
ερασιτεχνικών σωµατείων. 

 

Εκτός ηµερησίας διάταξης 

 
 

Ø Γραµµατέας Ηλίας Παρασκευόπουλος Ηλίας:  

Κ. Πρόεδρε θα ήθελα να συζητήσουµε την αντιµετώπιση της ΕΠΣΗ από την εφηµερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» και 
θα παρακαλούσα να τοποθετηθείτε τελευταίος έτσι ώστε να µην υπάρχει θέµα επηρεασµού των  
συµβούλων.  

Καταγγέλλω λοιπόν την στάση του µέλους του ΔΣ κ.Πλευριά Χρήστου ο οποίος κατά την ταπεινή µου 
γνώµη εκµεταλλευόµενος κατά συρροή την διπλή του ιδιότητα (µέλος-δηµοσιογράφος) παρουσιάζει 
τα τεκταινόµενα στο ΔΣ της ΕΠΣΗ διαστρεβλωµένα αποβλέποντας  σε προσωπική προβολή 
κάνοντας δήθεν τον ανήξερο για την πηγή της εφηµερίδας. 

Κ. Πλευριά Χ. λυπάµαι πολύ γιατί θεωρούσα ότι µετά την εκλογική αναµέτρηση θα υπήρχε πνεύµα 
καλής συνεργασίας µε τις όποιες αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις, αλλά πάντα µε ανιδιοτέλεια 
προσφέροντας στο Ηλιακό ποδόσφαιρο ότι ο καθένας µπορεί περισσότερο. Αντί αυτού βλέπω και 
λυπάµαι ειλικρινά µια κατρακύλα, µια κατάντια όπου µε ψέµατα και κάθε είδους τεχνάσµατα 
προσπαθείτε να γεµίσετε τα φύλλα της εφηµερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» που εργάζεστε αλλά και να καλύψετε 
την ποδοσφαιρική σας ανεπάρκεια. 

Κ.Πλευριά η ετυµηγορία της λέξης δηµοσιογράφος είναι· καταγράφω τα δηµόσια πράγµατα ως έχουν 
χωρίς ψέµατα, µε ήθος και σθένος αλλά ποτέ διαφορετικά από ότι είναι, διότι τότε δεν σας αξίζει η 
πένα στο χέρι σας. Προσέξτε το στο εξής. 

Κατόπιν τούτων  προτείνω κ. Πρόεδρε την διακοπή κάθε συνεργασίας της ΕΠΣΗ µε την εφηµερίδα 
«ΠΑΤΡΙΣ». 

Στο σηµείο αυτό αποχωρεί ο κ. Δηµόπουλος Χρήστος 

Χατζής Ανδρέας : Δεν µπορώ να καταλάβω τα ανυπόγραφα δηµοσιεύµατα της όποιας εφηµερίδας 
κατά της Ένωσης. Συµφωνώ µε τον Γραµµατέα να διακόψουµε την όποια συνεργασία µε την 
εφηµερίδα. 

Πλευριάς Χρήστος: Θεωρώ ότι δεν είναι κατάλληλη στιγµή για την λήψη απόφασης για την διακοπής 
συνεργασίας µε την εφηµερίδα και προτείνω να επανεξετάσετε το θέµα 

Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης : Αρκετά έχει συκοφαντηθεί η ΕΠΣΗ από την συγκεκριµένη εφηµερίδα. 
Προτείνω να σταµατήσουµε την συνδροµή και οποιαδήποτε συνεργασία. 
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Το θέµα τίθεται σε ψηφοφορία: 8 υπέρ 

                                                  1 κατά  

 

 

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   

 


