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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 33ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Δευτέρα 23/03/2015 

Σήµερα τη 23η  Μαρτίου   2015, ηµέρα Δευτέρα  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. 426/20-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Άρη  Κουλούρη µε τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση πρακτικού Δ.Σ Νο 30/15-12-2014, 31/12-01-2015 & 32/16-02-2015 
2. Έγκριση αποφάσεων Ε.Ε Νο 59/25-02-2015, 60/04-03-2015, 61/09-03-2015 & 62/11-03-2015. 

3. Αλληλογραφία. 

4. Ονοµασία αίθουσας γραφείων Ενωσιακού Γηπέδου. 

5. Συζήτηση επί της βίας στα γήπεδα. 

6. Θέµατα Διαιτησίας. 
 

 

Παρόντες: 1) Αγραπίδης Σπύρος 2) Κουλούρης Άρης  3) Καπώνης Σπήλιος 4) Παρασκευόπουλος Ηλίας    
5) Προκόπος Ιωάννης 6) Χαντζής Ανδρέας 
 
Απόντες : 1) Δηµόπουλος Χρήστος  2) Κόττας Γεώργιος   3) Κυριακόπουλος Κυριάκος   4)Παναγόπουλος Βασίλης 
5) Πλευριάς Χρήστος 
Λοιποί Παρόντες: 1)Δηµητρακοπούλου Βίκυ 2) Μαραθιάς Χάρης (Ειδικοί Σύµβουλοι) 

             1)Γιαννόπουλος Σάκης 2)Ηλιόπουλος Γρηγόρης (Μέλη Επιτροπής Διαιτησίας) 
 

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 - Έγκριση πρακτικού Δ.Σ Νο 30/15-12-2014, 31/12-01-2015 & 32/16-02-2015 

 

Εγκρίνεται  οµόφωνα τα υπ’ αριθµ πρακτικά Δ.Σ 30/15-12-2014, 31/12-01-2015 & 32/16-02-2015 

 
Θέµα 2ο : Έγκριση αποφάσεων  Ε.Ε Νο  59/25-02-2015, 60/04-03-2015, 61/09-03-2015 & 62/11-03-

2015. 

 

Εγκρίνονται οµόφωνα οι υπ’ αριθµ. αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής 59/25-02-2015, 60/04-03-

2015, 61/09-03-2015 & 62/11-03-2015 

Εγκρίνεται  οµόφωνα  η υπ’ αριθµ απόφαση Επιτροπής Πρωταθλήµατος  97/23-03-2015 
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Θέµα 3ο - Αλληλογραφία 

1. Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο της ΚΕΔ/ΕΠΟ προς τους διαιτητές 

επαγγελµατικών και ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων που αφορά την διακοπή αγώνα προσωρινή 

ή οριστική µε ή χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. 
2. Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο σχετικό µε προτάσεις Ενώσεων για 

τροποποιήσεις καταστατικού και κανονισµών ΕΠΟ. 

3. Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο του IONNIAN CHANNEL για 

µαγνητοσκόπηση του τελικού κυπέλου ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε 2014-2015. 

4. Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο του  κ. Φωτόπουλου Κώστα (π. µέλους 

ΕΠΣΗ) στο οποίο αναλαµβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την δηµοσιοποίηση στα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης του θλιβερού γεγονότος των επεισοδίων στον αγώνα ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ – 

ΑΦΟΒΟΣ ΒΡΟΧΙΤΣΑΣ 
5. Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο του Προέδρου της ΕΠΟ προς τον κ. Σταύρο 

Κοντονή υφυπουργό αθλητισµού σχετικά µε την εκκρεµούσα  επιχορήγηση των σωµατείων.  

6. Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει επιστολή του κ. Β ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ µέλους της ΕΠΣΗ 

σχετικά µε την ώρα διεξαγωγής του Δ.Σ 

 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Πλευριάς Χρήστος 

 

Θέµα 4ο : Ονοµασία αίθουσας γραφείων Ενωσιακού Γηπέδου. 
 

Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης : Τιµής ένεκεν της προσφοράς του αείµνηστου π. Προέδρου 

Παπαγεωργίου Γεωργίου  στην κατασκευή του Ενωσιακού γηπέδου αλλά και της γενικότερης προσφοράς  

του στο Ηλειακό ποδόσφαιρο  προτείνω να δοθεί το όνοµά του στην αίθουσα συγκεντρώσεων των 

γραφείων του Ενωσιακού γηπέδου καθώς επίσης και την  τοποθέτηση µαρµάρινης πλάκας στον χώρο 

του Ενωσιακού γηπέδου και ζητώ την εξουσιοδότηση από το συµβούλιο σχετικά µε τα αναγραφόµενα 

στις πλάκες που θα τοποθετηθούν.  

 

Χρήστος Πλευριάς: Πιστεύω ότι η πρόταση έρχεται µε µεγάλη καθυστέρηση αν και δείχνει την 

αναγνώριση της προσφοράς του π. Προέδρου. Εκτιµώ ότι είναι µία ένδειξη σεβασµού από τον σηµερινό 

Πρόεδρο προς τον π. Πρόεδρο και θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση µου που µε αυτή την πρόταση και 

διαδικασία ο Πρόεδρος και το Δ.Σ δείχνουν τον απαιτούµενο σεβασµό στον π. Πρόεδρο. 

 

Ανδρέας Χατζής: Επειδή ο κ. Πλευριάς µίλησε για µεγάλη καθυστέρηση, είχε φέρει καµιά πρόταση και 

δεν την κάναµε δεκτή;  

 

Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης : Όχι κανείς δεν είχε διατυπώσει κάποια πρόταση ούτε ο κ. Πλευριάς. 

Επειδή όµως υπάρχει  συνέπεια της διοίκησης όσον αφορά την προσφορά του κάθε παράγοντα στο 

Ηλειακό ποδόσφαιρο, υπενθυµίζω τα εξής: 
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v Εγώ τον πρότεινα ως αντιπρόεδρο (αν και µέλος της µειοψηφίας) και δεν το δέχτηκε. 

v Κατόπιν συζήτησης µε τα µέλη του  Δ.Σ µετέφερα στην οικογένεια του  την πρόθεση µας 

να µετονοµαστεί ο Τελικός του «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»  σε «ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» το οποίο και πάλι δεν έγινε δεκτό από την οικογένεια του. Τους άφησα 

λοιπόν διακριτικά να επιλέξουν µόνοι τους και έκανα αποδεκτή την πρόταση τους και σας 

την παραθέτω. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Δηµόπουλος Χρήστος και καταθέτει επιστολή που αναγράφονται τα εξής: 

Στην παρούσα φάση και για προσωπικούς µου λόγους επιθυµώ να ανεξαρτητοποιηθώ από την 

παράταξη του κ. Παναγόπουλου. 

Θέµα 5ο - Συζήτηση επί της βίας στα γήπεδα. 

 

Πρόεδρος Άρης Κουλούρης : Πριν συζητήσουµε το θέµα αυτό θέλω να αναφερθώ στην συµπεριφορά 
του συµβούλου κ. Πλευριά Χρήστου στην  Γ.Σ και τον απαξιωτικό χαρακτηρισµό των υπόλοιπων 
συµβούλων «οι σύµβουλοι είναι παθητικοί παρατηρητές και άβουλοι». Σαν πρόεδρος λυπάµαι για την 
απαξίωση των συµβούλων από τον κ. Πλευριά και τους ζητάω συγνώµη εκ µέρους του. 

Χρήστος Πλευριάς: Ότι είχα να πω το είπα στην Γ.Σ και ισχύουν απαρέγκλιτα. 

Πρόεδρος Άρης Κουλούρης : Τότε κ. Πλευριά να έρθεις και του χρόνου στην Γ.Σ και να έχεις αυτή την 
προκλητική συµπεριφορά απέναντι στους συµβούλους και στους παράγοντες να δούµε πως θα 
αντιδράσουν. Συνεχίζουµε µε το θέµα µας. 
         Παντού υπάρχει βία, όχι µόνο στην Ηλεία· έγινε συζήτηση και στην Γ.Σ. Έχουµε διαφορετική 
φιλοσοφία µε άλλους όπως  και µε την  ΕΠΟ που αποφάσισε την  διακοπή των επαγγελµατικών 
διοργανώσεων για µια αγωνιστική, χωρίς κάποιο αποτέλεσµα επί της ουσίας. Δική µας θέση είναι να 
δίνουµε τον χρόνο στα αρµόδια όργανα (Πειθαρχική Επιτροπή, Επιτροπή Βίας κ.λ.π) να παίρνουν τις 
σωστές αποφάσεις όπως και έγινε. Αφήσαµε την Πειθαρχική Επιτροπή να πάρει την απόφαση της χωρίς 
σπασµωδικές και πανικόβλητες κινήσεις. Ο κάθε σύµβουλος µπορεί να σκεφτεί και να καταθέσει στο 
επόµενο συµβούλιο όποια πρόταση θεωρεί ότι µπορεί να βοηθήσει τόσο στην καταπολέµηση όσο και 
στην πρόληψη  της βίας· επίσης ο πρόεδρος της Επιτροπής Βίας κ. Γιάννης Προκόπος να συνεδριάσει µε 
την επιτροπή του και να µας καταθέσουν τις προτάσεις τους. Εδώ θέλω να τονίσω την σωστή 
συµπεριφορά του συµβούλου της ΕΠΣ κ. Δηµόπουλου Χρήστου που µε τις αποφάσεις του προστάτεψε 
το κύρος του, το κύρος της οµάδας του και του ποδοσφαίρου γενικότερα. 
 
Χρήστος Δηµόπουλος: Άφησα την Πειθαρχική να κρίνει και επειδή σέβοµαι τους θεσµούς σκέφτηκα να 
αποχωρήσω από το πρωτάθληµα µετά τα όσα διαδραµατίστηκαν, τα οποία όπως έχω πει πολλές φορές 
δεν αρµόζουν στην ιστορία ούτε την δική µου ούτε του ΗΡΑΚΛΗ ΠΥΡΓΟΥ, όπως και έπραξα. 

Χρήστος Πλευριάς: Μου προκάλεσε εντύπωση η αδράνεια την διοργανώτριας και ειδικά όταν 
δηµιουργείται ένα τέτοιο θέµα βίας µε τέτοια δηµοσιότητα. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ χρήσιµη η σύγκληση 
ενός έκτακτου Δ.Σ και µιας ενηµέρωσης προς τα Μ.Μ.Ε έτσι ώστε να εφησυχαστούν οι παράγοντες. Θα 
µπορούσε η ΕΠΣ, επικοινωνιακά να το χειριστεί πιο καλά. Θα έπρεπε να εξεταστεί το θέµα της πρόληψης 
και όχι της καταπολέµησης της βίας. Θεωρώ πως δεν αντιληφθήκαµε την σοβαρότητα του γεγονότος. Δεν 
εκπροσωπώ καµία οµάδα και χαίροµαι για αυτό γιατί µπορώ να εκφράζω την άποψη µου ελεύθερα. 

Πρόεδρος Άρης Κουλούρης: Μέληµα αυτής της διοίκησης και εµένα προσωπικά δεν είναι η 
επικοινωνιακή πολιτική αλλά η ουσία· και η ουσία είναι ότι ένα σοβαρό γεγονός το χειριστήκαµε µε 
σοβαρότητα και ηρεµία. Θέλω την θέση των συµβούλων για την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. 

Ανδρέας Χατζής: Πολύ αυστηρή ποινή και ειδικά προς το πρόσωπο του κ. Δηµόπουλου Χρήστου 

Σπύρος Αγραπίδης:  Την θεωρώ σωστή την ποινή κ. Πρόεδρε. 
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Χρήστος Πλευριάς: Δεν θέλω να τοποθετηθώ αλλά θέλω να τονίσω ότι η Πειθαρχική Επιτροπή πρέπει 
να παίρνει ουσιαστικές αποφάσεις. 

Βίκυ Δηµητρακοπούλου: Τι εννοείται κ. Πλευριά όταν λέτε να παίρνει ουσιαστικές αποφάσεις η 
Πειθαρχική Επιτροπή 

Πλευριάς Χρήστος: Δεν απαντάω στην κ. Δηµητρακοπούλου γιατί απαντάω µονάχα στα αιρετά µέλη. 

Βίκυ Δηµητρακοπούλου: Αν δεν το γνωρίζετε να σας ενηµερώσω ότι είµαι άµισθη ειδική σύµβουλος 
εκλεγµένη από το Δ.Σ και µέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής. Αλλά δεν µου απαντάτε γιατί δεν έχετε κάτι 
να µου απαντήσετε.  

Σπήλιος Καπώνης: Η απόφαση ήταν σωστή αλλά πρέπει να τιµωρούνται και οι διαιτητές. 

Γιάννης Προκόπος: Θεωρώ πώς η απόφαση είναι δίκαιη χωρίς να είµαι αρµόδιος να κρίνω αλλά θεωρώ 
πως η επιτροπή  είναι διαβασµένη και έπραξε τα νόµιµα. Θεωρώ ότι την βία την προκαλεί ο «τύπος» 
στοχοποιώντας τους διαιτητές καθώς ο καθένας τους δικάζει σε διάφορα site, blog, εφηµερίδες χωρίς τις 
πιο πολλές φορές να υπάρχει  προσωπική και αντικειµενική άποψη των γεγονότων. 

Παρασκευόπουλος Ηλίας: Υπάρχουν  πολλές αιτίες που παράγουν και προάγουν την βία, µία από 
αυτές είναι και οι εφηµερίδες. Όπως επίσης η κακή οικονοµική και βαθµολογική κατάσταση των 
σωµατείων αλλά και η άγνοια κανονισµών. 

Σάκης Γιαννόπουλος: Το θέµα της βίας είναι σίγουρα ένα µεγάλο πρόβληµα του ποδοσφαίρου. Έχουν 
γίνει σεµινάρια και έρευνες οι  οποίες έχουν αποδείξει ότι η διαιτησία συµµετέχει στο  µικρότερο ποσοστό 
στις αιτίες που προκαλούν την βία. Η διαιτησία είναι ένας θεσµός που δεν έχει «φωνή». Στην περιοχή µας 
υπάρχει µια βιοµηχανία παραπληροφόρησης. Γράφουν µόνο τα αρνητικά και περνάνε στον φίλαθλο 
κόσµο λάθος µηνύµατα. Συµφωνώ µε την άποψη του κ. Καπώνη να τιµωρούνται οι διαιτητές. Οι 
παρατηρητές διαιτησία κάνουν σοβαρή δουλειά. Εµείς σαν διαιτησία είµαστε ικανοποιηµένοι από την 
απόφαση της πειθαρχικής, είναι µία πρωτόγνωρη απόφαση και αν συνεχίσει έτσι πιστεύω ότι ο κάθε 
ποδοσφαιριστής θα το σκεφτεί πάρα πολύ να ξανασηκώσει «χέρι».  

Πρόεδρος Άρης Κουλούρης :  Εµάς η θέση µας σαν Ένωση είναι να µην ποινικοποιείται το 
ποδόσφαιρο. Υπάρχουν θεσµικά όργανα που τιµωρούν τον καθένα ανάλογα µε το παράπτωµα. 

Γρηγόρης Ηλιόπουλος: Επειδή η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την βία, σας εύχοµαι οποιαδήποτε 
απόφαση πάρετε να είναι κατά της βίας. Συµφωνώ µε την ποινή, µόνο και µόνο µήπως και κάποιοι 
συνετιστούν. Θέλω να ζητήσω οι ποινές να είναι οι προβλεπόµενες αλλά και από την άλλη να µην είναι 
χάδι. Όσον αφορά τους διαιτητές υπάρχει διπλασιασµός των τιµωριών που σηµαίνει ότι δεν έχουµε 
κλείσει ποτέ τα µάτια σε κανέναν και για τίποτα. Ο «τύπος» προάγει την βία. Βλέπουµε και διαβάζουµε 
δηµοσιεύµατα µόνο κατά των διαιτητών. 

Πρόεδρος Άρης Κουλούρης: Στο επόµενο συµβούλιο θα περιµένω τις προτάσεις σας. 

 

Θέµα 6ο : Θέµατα Διαιτησίας. 

 

Συζητήθηκε στο προηγούµενο θέµα. 

 

Δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης. 

Για το Δ.Σ 
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…………………..            ………………………         ………………...….                  …………………...          

     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   

 


