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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 5ης  έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 

Πέµπτη 27/05/2013 
 
Σήµερα την  27η  Μαΐου 2013, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 συνήλθαν τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ Ηλείας, σε 
έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία της Ένωσης οδός Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα στον Πύργο µετά από 
τηλεφωνική πρόσκληση του προέδρου κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης : 
 

1. Αίτηµα ασφαλιστικών δύο Ενώσεων εναντίον της ΕΠΟ και αποστολή πληρεξούσιου-απόφασης ΔΣ 
πρόσθετης παρέµβασης υπέρ της νόµιµης διοίκησης της ΕΠΟ 

 
Παρόντες: 1) Δηµόπουλος Χρήστος 2) Κόττας Γεώργιος 3) Κουλούρης Αριστείδης 4) Κυριακόπουλος 
Κυριάκος 5) Κωσταριάς Δηµήτριος 6) Παναγόπουλος Βασίλειος 7) Παρασκευόπουλος Ηλίας 8) Πλευριάς 
Χρίστος 9) Προκόπος Ιωάννης 10) Χαντζής Ανδρέας  
 
Απών : 1) Καπώνης Σπυρίδων 
 
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 του 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  
 
Ο κ. Κουλούρης αφ’ ενός ενηµερώνει περιληπτικά το ΔΣ για την αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων (αριθµ. 
πρωτ.1109/27.5.2013 ΕΠΣ Ηλείας), που κατέθεσαν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών η ΕΠΣ Κιλικίς και η ΕΠΣ 
Ηρακλείου κατά της ΕΠΟ ζητώντας να βγει έκπτωτη η διοίκησή της και που θα συζητηθεί 28/05/2013 για του 
παρακάτω έξι (6) λόγους : 

1. Επειδή κακώς προσελήφθη από την ΕΠΟ, συγγενικό πρόσωπο του προέδρου της (ανιψιά της γυναίκας 
του) . 

2. Διότι ο εκτελεστικός γραµµατέας της ΕΠΟ, δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα βάσει του καταστατικού για τη 
θέση που κατέχει (πτυχίο ΑΕΙ και ξένης γλώσσας). 

3. Γιατί τροποποιήθηκε ο Κανονισµός Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών µεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, 
µε την υπογραφή του «ποδοσφαιρικού µνηµονίου», κατά παράβαση των κανονισµών. 

4. Επειδή η συγχώνευση Γ’ και Δ’ Εθνικής σε µία κατηγορία, έγινε µεσούσης της αγωνιστικής περιόδου κατά 
παράβαση των κανονισµών. 

5. Διότι η σύµβαση µε ταξιδιωτικό πρακτορείο TRAVEL PLAN υπεγράφη από την προηγούµενη διοίκηση 
Σοφοκλή Πιλάβιου και η οποία εφαρµόζεται από την παρούσα, δεν "πέρασε" από το Δ.Σ. της ΕΠΟ. 

6. Γιατί σε κάθε Δ.Σ της ΕΠΟ, παρίστανται εκ περιτροπής πέντε αναπληρωµατικά εκλεγέντα µέλη, των οποίων 
η αποζηµίωση βαραίνει την Οµοσπονδία. 

αλλά και αφ’ ετέρου ως ΔΣ να αποφασίσουν πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της νόµιµης διοίκησης της ΕΠΟ, διότι 
το συµβούλιο είναι νόµιµο και να εξουσιοδοτήσουν σχετικά το δικηγόρο κ. Δηµήτρη Σιώτο. 
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Ο πρόεδρος , µετά την ενηµέρωση του ΔΣ, δεν εισηγείται αλλά περιµένει να ακούσει τα υπόλοιπα µέλη και 
στην συνέχεια να τοποθετηθεί. 
Παναγόπουλος Βασίλης: Νοµίζω , κύριε πρόεδρε, εσείς πρέπει να κάνετε την εισήγησή σας και µετά να 
τοποθετηθούµε εµείς υπέρ ή κατά.  
Τέλος πάντων, εµείς σαν παράταξη και εγώ προσωπικά, είµαστε µε την ΕΠΟ. Άσχετα ποιοι είναι οι λόγοι, 
είµαστε µε τη διοίκηση της ΕΠΟ, γιατί θεωρούµε ότι αυτό συµφέρει τα ηλειακά σωµατεία και το ηλειακό 
ποδόσφαιρο. 
Πλευριάς Χρίστος: Πέρα από τη θέση της παράταξης και εγώ προσωπικά τάσσοµαι υπέρ της σηµερινής 
διοίκησης και του κ. Σαρρή, όπως άλλωστε το έχω πράξει µε συνέπεια το προηγούµενο χρονικό διάστηµα από 
την εκλογή αυτής της διοίκησης της ΕΠΟ µέχρι σήµερα. Ως εκ τούτου καλώ και τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηλείας, 
που µέχρι τώρα έχει σταθεί απέναντί της, να αλλάξει την τακτική του και ευελπιστώ ότι θα το κάνει και θα 
στηρίξει τη σηµερινή διοίκηση της ΕΠΟ, γιατί αυτό επιβάλει το συµφέρον της Ένωσής µας και των ηλειακών 
µας σωµατείων. 
Κόττας Γεώργιος: Τι υποστήριξη χρειάζεται µέσω του πληρεξουσίου ; Η ΕΠΟ είτε την έχουν ψηφίσει κάποια 
σωµατεία είτε όχι πρέπει να τα αγκαλιάζει το ίδιο όλα. Αν ο κ. Σαρρής έχει παραβεί το καταστατικό ή τους 
κανονισµούς της ΕΠΟ θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. 
Παρασκευόπουλος Ηλίας: Συµφωνώ µε τον κ. Κόττα να µη στείλουµε πληρεξούσιο, να µείνουµε ουδέτεροι και 
να απαντήσουµε µε διπλωµατικό τρόπο, γιατί δε γνωρίζουµε το αληθές των καταγγελλοµένων. 
Κυριακόπουλος Κυριάκος: Να µη στείλουµε κανένα πληρεξούσιο. Στα ασφαλιστικά που έχουν γίνει εναντίον 
µας , εµείς από τα σωµατεία ζητήσαµε στήριξη; 
Κωσταριάς Δηµήτρης: κ. σύµβουλοι , θεωρώ ότι το πληρεξούσιο για την άσκηση πρόσθετης παρέµβασης, 
που µας ζητάει η ΕΠΟ, δεν έχει καµία λογική στην υπόθεση των ασφαλιστικών. Είναι καθαρά µια νοµική 
υπόθεση, που πιστεύω, δεν επηρεάζεται από τις όποιες στηρίξεις των Ενώσεων. Στην προκείµενη περίπτωση 
η µη αποστολή του πληρεξούσιου εν λευκώ, δε σηµαίνει ότι εµείς αντιπολιτευόµαστε την ΕΠΟ. Σηµαίνει ότι 
κρατάµε µια απόσταση, αφού δε γνωρίζουµε επακριβώς την υπόθεση και δε µπορούµε να πάρουµε θέση.   
Οι σχέσεις οικοδοµούνται έµπρακτα και όχι µέσα από προθέσεις. Αντίθετες φωνές πάντα θα υπάρχουν, 
εφόσον υπάρχει δηµοκρατία, και η Οµοσπονδία σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρήσει εχθρική τη 
στάση οποιασδήποτε Ένωσης δεν έστειλε το πληρεξούσιο. Η νέα διοίκηση θα πρέπει να τις αντιµετωπίσει 
όλες µε τον ίδιο τρόπο και να τις βοηθήσει. 
Κουλούρης Άρης : Θεωρώ ότι δεν πρέπει η εκάστοτε διοίκηση της ΕΠΟ να ζητάει σε οποιαδήποτε διένεξη µε 
οποιονδήποτε, να ζητάει από τις Ενώσεις για πράγµατα που δε γνωρίζουν, να παίρνουν θέση 
εξουσιοδοτώντας νοµικούς. 
Η θέση της Ένωσης καθορίζεται στην ετήσια Γ.Σ , όπου εκεί δείχνει αν εκτιµά το έργο της διοίκησης της ΕΠΟ ή 
όχι. Ασφαλώς και είµαστε µε την ΕΠΟ και τη στηρίζουµε και θα το δείξουµε στο επόµενο χρονικό διάστηµα µε 
τη στάση µας.  
Η νοµική υπηρεσία της ΕΠΟ είναι σε θέση να υπερασπιστεί και να προστατεύσει το Δ.Σ. Αν και πιστεύω οι 
αθλητικές διαφορές επιλύονται στη Γ.Σ και όχι στα δικαστήρια.  
Καταλήγοντας, επειδή υπάρχει και θέµα επί προσωπικού µε τη σύζυγό µου κ. Δηµητρακοπούλου Βίκυ σαν 
προτεινόµενη υποψήφια στην ενδεχόµενη προσωρινή διοίκηση, κατηγορηµατικά τονίζω ότι παρότι δε 
ρωτήθηκε, θα αποποιηθεί οποιαδήποτε ενδεχόµενη θέση.  
Κατόπιν αυτών συµφωνώ και προτείνω να κρατήσουµε ουδέτερη στάση και να µην απαντήσουµε.  
Από τα παραπάνω εξάγεται το συµπέρασµα ότι υπάρχουν δύο προτάσεις που µπαίνουν για ψηφοφορία. Η 
µία πρόταση του προέδρου Άρη Κουλούρη «να µη σταλεί το πληρεξούσιο» και η άλλη του Παναγόπουλου 
Βασίλη «να σταλεί το πληρεξούσιο». 
Τελικά η πρόταση του προέδρου Άρη Κουλούρη, µετά από ψηφοφορία, λαµβάνει επτά (7) ψήφους υπέρ 
έναντι τριών (3) υπέρ της πρότασης του Παναγόπουλου Βασίλη. 
 
 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             Δηµ. Κωσταριάς              Ιωάν. Προκόπος           Ηλ. Παρασκευόπουλος  
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….………………...           …………………..              ……………………….. 

Αντιπρόεδρος Β΄               Αναπλ. Ταµίας                 Αναπλ. Γραµµατέας 

                                 Κυρ. Κυριακόπουλος          Σπήλιος Καπώνης                 Γεώργιος Κόττας 

 

 

                                                                             Τα µέλη 

 

                                                                       

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

  Βασ. Παναγόπουλος               Χρ.   Δηµόπουλος             Χρ. Πλευριάς                Ανδρ. Χαντζής  

 


