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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 9ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Παρασκευή 16/08/2013 

Σήµερα την 16η Αυγούστου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 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. 1243/14-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 
2. Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 08ης/09-08-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ  
3. Επικύρωση της υπ’ αριθµ. 01/31-07-2013  απόφασης επιτροπής Ενωσιακού 
4. Επικύρωση της υπ’ αριθµ. 01/31-07-2013 απόφασης υγειονοµικής επιτροπής 
5. Επικύρωση της υπ’ αριθµ. 02/14-08-2013 απόφασης επιτροπής πρωταθλήµατος 
6. Νοµική υποστήριξη ΕΠΣΗ σε υπερκείµενες αθλητικές αρχές   
7. Προτάσεις προς έγκριση επί των Προκηρύξεων Α2΄, Β΄ και Γ΄ κατηγοριών αγωνιστικής περιόδου 

2013-2014 
 
Παρόντες: 1) Καπώνης Σπυρίδων 2) Κόττας Γεώργιος 3) Κουλούρης Αριστείδης 4) Κυριακόπουλος Κυριάκος 
                 5) Κωσταριάς Δηµήτριος 6) Παρασκευόπουλος Ηλίας 7) Προκόπος Ιωάννης 8) Χαντζής Ανδρέας 
 
Απόντες : 1) Δηµόπουλος Χρήστος 2) Παναγόπουλος Βασίλειος 3) Πλευριάς Χρίστος  
 
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.  
 
Εκτός ηµερησίας διάταξης, ο πρόεδρος, έφερε προς συζήτηση τα παρακάτω θέµατα :   

1ο. Θέµα : Την επικύρωση του πρακτικού της υπ’ αριθµ. 01ης /09.08.2013 συνεδρίασης της Επιτροπής 
Πρωταθλήµατος. Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Πρωταθλήµατος. 

2ο. Θέµα : Το ΔΣ οµόφωνα, στον Τελικό για τον Κυπελλούχο «Ευ αγωνίζεσθαι», ορίζει : 

α) οικονοµική επιστασία τον ταµία κ. Προκόπο Ιωάννη και  Μαραθιά Χαράλαµπο 

β) παρατηρητές αγώνα τους κ. Κυριακόπουλο Κυρ. και Κόττα Γεώργιο 

γ) ιατρό αγώνα τον κ. Καλογεράκο Αντώνη 

Για το ίδιο θέµα, το ΔΣ αποφασίζει τη µαγνητοσκοπηµένη µετάδοση του αγώνα δωρεάν, ενώ για την απ’ 
ευθείας µετάδοσή του όπως υπάρξει έγγραφη χρηµατική προσφορά στη γραµµατεία της Ένωσης (υπόψη γεν. 
γραµµατέα) κατόπιν εξουσιοδότησής του. 

Επιπλέον θα δοθούν είκοσι (20) προσκλήσεις στην κάθε αγωνιζόµενη οµάδα του Τελικού και από δύο (2) 
προσκλήσεις σε κάθε σωµατείο της ΕΠΣ Ηλείας. 
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3ο. Θέµα : Το ΔΣ οµόφωνα αποφασίζει , µετά από πρόταση του προέδρου κ. Κουλούρη και  εφ’ όσον 
κριθεί αναγκαίο από τον ταµία κ. Προκόπο Γιάννη λόγω της οικονοµικής στενότητας της ΕΠΣΗ, την 
ταµειακή διευκόλυνσή της µε το χρηµατικό ποσό των πέντε χιλιάδων (5000) ευρώ. 

4ο. Θέµα : Τροποποίηση παραγράφων στο άρθρο 2ο και στο άρθρο 17ο της υπ’ αριθµ. 1233/12-08-
2013 προκήρυξης Α1΄ Βέρροιος ερασιτεχνικής κατηγορίας. 

Άρθρο 2ο – Δήλωση συµµετοχής 

Η παράγραφος : Σωµατείο που δε θα δηλώσει συµµετοχή στο πρωτάθληµα της Α1΄ Βέρροιος 
Ερασιτεχνικής κατηγορίας, που δικαιούται να λάβει µέρος, υποχρεούται εντός επτά εργάσιµων (7)  ηµερών 
από τη λήξη της προθεσµίας να δηλώσει συµµετοχή σε κατώτερη κατηγορία διαφορετικά υποβιβάζεται στη Γ΄ 
ερασιτεχνική κατηγορία βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 3 ΚΑΠ. 

Διορθώνεται ως εξής : Για να συµµετάσχει µια οµάδα στο πρωτάθληµα, πρέπει να δηλώσει µε 
έγγραφό της, µέσα στην ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσµία, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της 
προκήρυξης (δήλωσης συµµετοχής), διαφορετικά αποκλείεται του πρωταθλήµατος µε απόφαση του ΔΣ της 
διοργανώτριας και τη θέση της καταλαµβάνει η πρώτη στο βαθµολογικό πίνακα της αµέσως κατώτερης 
κατηγορίας, σύµφωνα, µε τη διάταξη της παρ. 4 περ. γ΄ του άρθρου 27 του παρόντος Κανονισµού. 

Η οµάδα που αποκλείεται στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία και 
καταλαµβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθµολογικού πίνακα και δικαιούται συµµετοχής στο 
πρωτάθληµα της κατώτερης κατηγορίας της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. [Άρθρο 7 § 3α και β του ΚΑΠ] 

Άρθρο 17ο – Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συµµετοχής ποδοσφαιριστών σε αγώνες 

 Η παράγραφος : Απαγορεύεται η συµµετοχή σε οµάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει 
συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Για τον προσδιορισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών, ως 
χρονολογία γεννήσεώς τους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους.. Δηλαδή στο πρωτάθληµα 
συµµετέχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 1-1-1999 και µεταγενέστερα.  

Διορθώνεται ως εξής : Απαγορεύεται η συµµετοχή σε οµάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει 
συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. 

 

5ο. Θέµα : Το ΔΣ οµόφωνα εξουσιοδοτεί το γεν. γραµµατέα για τη σύνταξη επιστολής-διαµαρτυρίας 
στους Δ/ντές εφηµερίδων «ΠΑΤΡΙΣ» και «ΠΡΩΙΝΗ» , για τα δηµοσιεύµατά τους στις 12 Αυγούστου 
2013 σχετικά µε την παρουσία του κ. Παναγόπουλο Γιάννη στο συµβούλιο του ΔΣ.   

 

Θέµα 1ο - Αλληλογραφία 

Ο γραµµατέας Δηµήτρης Κωσταριάς διαβάζει την τρέχουσα αλληλογραφία και ενηµερώνει το Δ.Σ για διάφορα 
έγγραφα µε αριθµ. Πρωτ. ΕΠΣ Ηλείας : 

I. 1239/13-08-2013 έγγραφο σωµατείου «ΑΟ Πανωλενειακός Καράτουλα» για χορήγηση απόφασης ΔΣ 
σχετικά µε τον ορισµό των µπαράζ  
 

Θέµα 2ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 08ης/09-08-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ  
 
Ο Γραµµατέας διαβάζει το προς έγκριση πρακτικό της υπ’ αριθµ. 08ης /09-08-2013 συνεδρίασης του ΔΣ. 
Εγκρίνεται οµόφωνα. 
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Θέµα 3ο - Επικύρωση της υπ’ αριθµ. 01/31-07-2013 απόφασης επιτροπής Ενωσιακού 
 

Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 01/31-07-2013 απόφασης της επιτροπής Ενωσιακού 
γηπέδου.  

 
Θέµα 4ο - Επικύρωση της υπ’ αριθµ. 01/31-07-2013 απόφασης υγειονοµικής επιτροπής 
 
Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 01/31-07-2013 απόφασης της Υγειονοµικής Επιτροπής, 
για την οικονοµική ενίσχυση τραυµατισθέντων ποδοσφαιριστών και εγκρίνονται 100 ευρώ για τις ελαφρές 
κακώσεις, 200 ευρώ για τις µεσαίες και 300 ευρώ για τις βαριές.  

 

Θέµα 5ο - Επικύρωση της υπ’ αριθµ. 02/14-08-2013 απόφασης επιτροπής πρωταθλήµατος 

Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 02/14-08-2013 απόφασης της Επιτροπής 
Πρωταθλήµατος, για την αλλαγή ηµεροµηνίας των αγώνων play offs Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας µεταξύ των 
σωµατείων : ΑΕΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ & ΑΡΗΣ ΛΑΝΘΙΟΥ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ στις 
25/08/2013 κατόπιν προφορικών αιτηµάτων των ανωτέρω σωµατείων. 
Τα γήπεδα και η ώρα έναρξης των αγώνων θα καθοριστούν µε νεότερη απόφαση της Επιτροπής 
Πρωταθλήµατος. 
Επίσης µε την ίδια απόφαση ορίστηκαν και τα µπαράζ πρωταθληµάτων υποδοµής. 
 
 
Θέµα 6ο – Νοµική υποστήριξη ΕΠΣΗ σε υπερκείµενες αθλητικές αρχές   
 
Το ΔΣ οµόφωνα αποφασίζει, όπως ο δικηγόρος Δηµήτρης Βαγιάκος εκπροσωπεί την ΕΠΣ Ηλείας στις 
υπερκείµενες αθλητικές αρχές. 
 
 
Θέµα 7ο - Προτάσεις προς έγκριση επί των Προκηρύξεων Α2΄, Β΄ και Γ΄ κατηγοριών αγωνιστικής 
περιόδου 2013-2014 
 
Το ΔΣ, προκειµένου τα σωµατεία των Α2΄ , Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνικών κατηγοριών της δύναµής της να προβούν στον 
καλύτερο δυνατό προγραµµατισµό αγωνιστικής περιόδου 2013-14, λόγω της καθυστέρησης που προήλθε από την 
εκκρεµοδικία των ασφαλιστικών, αποφάσισε οµόφωνα επί των προκηρύξεων αυτών τα παρακάτω :     

 Παραµένει ο 18άρης σε όλες τις κατηγορίες 

 Στη Γ΄ ερασιτεχνική κατηγορία αυξάνεται ο αριθµός των ποδοσφαιριστών στην αρχική ενδεκάδα άνω των 33 
ετών σε πέντε (5), δηλαδή οι γεννηθέντες από 01-01-1980 και προγενέστερα. Θα αντικαθίστανται από 
ποδοσφαιριστές της ίδιας ηλικίας. 

 Τα χρηµατικά παράβολα ορίζονται στην Α2΄ σε εκατό πενήντα (150) ευρώ, στην Β΄ σε εκατό (100) ευρώ και στη 
Γ΄ σε εβδοµήντα (70) ευρώ. 

 Τα  πρωταθλήµατα  των Α2΄ & Β΄ ερασιτεχνικών κατηγοριών  θα αρχίσουν 05-06 Οκτωβρίου 2013. 

 Η ηµεροµηνία της έναρξης του πρωταθλήµατος της Γ΄ κατηγορίας θα προσδιοριστεί µετά τις δηλώσεις 
συµµετοχής. 

 Δηλώσεις συµµετοχής στα πρωταθλήµατα  των Α2΄ & Β΄ ερασιτεχνικών κατηγοριών µέχρι την Παρασκευή 13 
Σεπτεµβρίου 2013 και στο πρωτάθληµα  της Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας µέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 
2013 

 Ο θεσµός της υποχρεωτικής παρουσίας ιατρού στους αγώνες Γ΄ κατηγορίας θα αποφασιστεί µετά τις δηλώσεις 
συµµετοχής τους και εφ’ όσον  εξασφαλιστεί χορηγία. 
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 Δηλώσεις συµµετοχής των σωµατείων στο προαιρετικό πρωτάθληµα υποδοµής µέχρι την Παρασκευή 20 
Σεπτεµβρίου 2013. 

 
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  

    

 

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

Αντιπρόεδρος Β΄               Αναπλ. Ταµίας                 Αναπλ. Γραµµατέας 

                                 Κυρ. Κυριακόπουλος          Σπήλιος Καπώνης                 Γεώργιος Κόττας 

 

 

Τα µέλη 

                                                                       

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

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


