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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 15ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Δευτέρα 18/11/2013 

Σήµερα τη 18η Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 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. 2372/15-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 
2. Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 14ης/23-10-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ  
3. Έγκριση των υπ’ αριθµ. 7/30-10-2013 , 8/06-11-2013 & 9/13-11-2013 πρακτικών Ε.Ε  
4. Διαιτησία – Παραποµπή διαιτητή 
5. Ενηµέρωση του ΔΣ περί των οικονοµικών της Ένωσης από τον Ταµία 
6. Αναβολή Τουρνουά Χαµόγελου του Παιδιού 
7. Εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στις Μικτές οµάδες του φυσικοθεραπευτή κ. Νικολακόπουλου 

Δηµ. 
8. Έγκριση διαφηµίσεων στις εµφανίσεις σωµατείων και δήλωσης χρώµατος εµφάνισης σωµατείου 
9. Ενηµέρωση για τη µίσθωση του Ιδιόκτητου γραφείου ΕΠΣΗ επί της οδού Διάκου 
10. Προτάσεις συµβούλων 

 
Παρόντες: 1) Δηµόπουλος Χρήστος  2) Καπώνης Σπυρίδων 3) Κόττας Γεώργιος 4) Κουλούρης Αριστείδης 
5) Κωσταριάς Δηµήτριος  6) Παρασκευόπουλος Ηλίας  7) Πλευριάς Χρίστος 8) Προκόπος Ιωάννης   
9) Κυριακόπουλος Κυριάκος  10) Χαντζής Ανδρέας 
                 
Απόντες : 1) Παναγόπουλος Βασίλης   
 
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. 2301/05-11-2013 Ένσταση αντικανονικής συµµετοχής του σωµατείου «ΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ» κατά του 
ποδοσφαιριστή του σωµατείου «Ν.ΑΤΡΟΜ.ΛΑΣΤΕΪΚΩΝ» MALAJ ARJEL του ORMEN µε αριθµό 
δελτίου 1366103 

II. 2344/12-11-2013 Ένσταση αντικανονικής συµµετοχής του σωµατείου «ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ» κατά 
των ποδοσφαιριστών του σωµατείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ» Γιαννόπουλου Χέλτον Σάνδε 
Λόπες(1394726), Ουζούνογλου Ντέιβεντ (1394247) και Παρδάκη Τζοσεφ Οτυονυε (1190987). 

 
 
Θέµα 2ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 14ης/23-10-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ  
 
Ο Γραµµατέας διαβάζει το προς έγκριση πρακτικό της υπ’ αριθµ. 14ης/23-10-2013 συνεδρίασης του ΔΣ, το 
οποίο και εγκρίνεται οµόφωνα. 
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Θέµα 3ο - Έγκριση των υπ’ αριθµ. 7/30-10-2013 , 8/06-11-2013 & 9/13-11-2013 πρακτικών Ε.Ε  
 
 
Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει τα πρακτικά των υπ’ αριθµ. 7/30-10-2013 , 8/06-11-2013 & 9/13-11-2013 
αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 23/15-11-2013 Επιτροπής 
Πρωταθλήµατος. 

 
Θέµα 4ο - Διαιτησία – Παραποµπή διαιτητή 
 
Το ΔΣ οµόφωνα παραπέµπει το διαιτητή Λεωνίδα Κούρτη στην ΕΔ σύµφωνα µε το Άρθρο 15§7, για 
λανθασµένη αναγραφή σκορ στο Φ.Α του παιχνιδιού «ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΑ» στις 
27/10/2013 (4η αγωνιστική) και προτείνει ποινή αποκλεισµού ενός (1) µηνός. 

Στο σηµείο αυτό , το µέλος του ΔΣ Χρήστος Δηµόπουλος, ζήτησε την τιµωρία του διαιτητή κ. Λάττα Χ. του 
παιχνιδιού «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ Π.» στις 17/11/2013 , για ακύρωση καθαρού γκολ και 
αλλοίωση αποτελέσµατος. 

 
Θέµα 5ο : Ενηµέρωση του ΔΣ περί των οικονοµικών της Ένωσης από τον Ταµία 
 

 
Ο ταµίας της Ένωσης  µε τον παρακάτω πίνακα θέτει τα οικονοµικά στοιχεία υπόψη του ΔΣ, τονίζει τις 
ενέργειες µείωσης του κόστους στις οποίες έχει προβεί το ΔΣ, καταδεικνύει το οικονοµικό αδιέξοδο στο 
οποίο έχει περιέλθει η Ένωση και εξηγεί ότι εάν δε σταλεί οικονοµική ενίσχυση από την ΕΠΟ µέχρι τέλος 
του τρέχοντος έτους, θα υπάρξει έλλειψη ρευστότητας στο Ταµείο της Ένωσης και αδυναµία πληρωµής της 
υπαλλήλου αλλά και των άλλων λειτουργικών δαπανών της Ένωσης. 

 
 

	   	   	   	   	  
	  

Κύριοι	  Σύμβουλοι:	  
	   	   	  

	  
	  Έχουμε	  την	  τιμή	  να	  θέσουμε	  υπόψη	  σας	  τα	  Οικονομικά	  Στοιχεία	  :	  	  	  	  	  

	  
	   	   	   	   	  
	  

Το	  Ταμειακό	  Υπόλοιπο	  της	  18/11/2013	  αναλύεται:	  
	   	   	  

	  
Ταμείο	  μετρητά	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
1.520,35	  €	  

	  
	  

Τράπεζα	  Πειραιώς	  λ)Ταμιευτηρίου	  Νο	  5508	  021610	  561	  	  	  
	  

8.585,79	  €	  
	  

	   	   	  
10.106,14	  €	  

	  
	   	   	   	   	  
	  

ΕΤΗΣΙΑ	  ΜΕΤΑΒΟΛΗ	  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	  ΜΕΓΕΘΩΝ	  	  
	   	   	  

	  
Α.	  ΕΣΟΔΩΝ	   2012	   2013	   ΔΙΑΦΟΡΑ	  

	  
1.ΕΣΟΔΑ	  ΑΠΟ	  ΔΗΛΩΣΕΙΣ	  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	  ΟΜΑΔΩΝ	   11.930,00	  €	   14.920,00	  €	   2.990,00	  €	  

	  
2.Ε.Π.Ο.	  ΤΑΚΤΙΚΗ	  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	  -‐	  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	   41.718,00	  €	   10.630,00	  €	   -‐31.088,00	  €	  

	  
3.Ε.Π.Ο.	  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	  ΜΙΚΤΩΝ	  ΟΜΑΔΩΝ	   10.220,00	  €	   12.827,00	  €	   2.607,00	  €	  

	  
4.Ε.Π.Ο.	  ΕΚΤΑΚΤΕΣ	  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	   5.000,00	  €	   0,00	  €	   -‐5.000,00	  €	  

	  
	  	   0,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  

	  
Σύνολο	   68.868,00	  €	   38.377,00	  €	   -‐30.491,00	  €	  

	  
Β.	  ΕΞΟΔΩΝ	  

	   	   	  
	  

1.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	   29.535,37	  €	   37.029,34	  €	   7.493,97	  €	  

	  
2.ΕΞΟΔΑ	  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	  ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ	  ΓΗΠΕΔΟΥ	   11.179,50	  €	   14.802,51	  €	   3.623,01	  €	  

	  
3.ΕΞΟΔΑ	  ΜΙΚΤΩΝ	  ΟΜΑΔΩΝ	   13.342,27	  €	   11.938,00	  €	   -‐1.404,27	  €	  

	  
Σύνολο	   40.714,87	  €	   51.831,85	  €	   11.116,98	  €	  

	   	   	   	   	  
	  

*	  Η	  Μεταβολή	  των	  Β1	  &	  Β2	  	  εστιάζεται	  στην	  κλοπή	  του	  Ενωσιακού	  
	   	   	  

	   	   	  
	  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΑ	  ΕΣΟΔΑ	  &	  ΕΞΟΔΑ	   2012	   2013	   ΔΙΑΦΟΡΑ	  
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ΕΣΟΔΑ	  

	  
1.Ε.Π.Ο.	  ΤΑΚΤΙΚΗ	  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	  -‐	  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	   22.526,00	  €	   0,00	  €	   -‐22.526,00	  €	  

	  
2.Ε.Π.Ο.	  ΕΚΤΑΚΤΕΣ	  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	   0,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  

	  
3.ΟΦΕΙΛΕΣ	  ΑΠΌ	  ΠΟΙΝΕΣ-‐ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ	   3.000,00	  €	   4.000,00	  €	   1.000,00	  €	  

	  
Σύνολο	   25.526,00	  €	   4.000,00	  €	   -‐21.526,00	  €	  

	  
ΕΞΟΔΑ	  

	   	   	  
	  

1.ΚΟΣΤΟΣ	  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	   	  	   10.500,00	  €	   	  	  

	  
2.ΚΟΣΤΟΣ	  ΔΑΝΕΙΟΥ	   	  	   5.580,00	  €	   	  	  

	  
3.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ	   	  	   1.570,50	  €	   	  	  

	  
4.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	  ΕΞΟΔΑ	   	  	   2.000,00	  €	   	  	  

	  
5.ΠΡΟΕΔΡΟΣ	  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	  ΧΡΗΜΑΤΩΝ	  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ)	   	  	   1.500,00	  €	   	  	  

	  
6.ΟΦΕΙΛΕΣ	  ΣΕ	  ΤΡΙΤΟΥΣ	   	  	   3.000,00	  €	   	  	  

	  
Σύνολο	   0,00	  €	   24.150,50	  €	   0,00	  €	  

	  
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	  ΜΕΙΩΣΗΣ	  ΚΟΣΤΟΥΣ	  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	  

	   	   	  
	  	  

1.ΜΕΙΩΣΗ	  ΤΟΥ	  ΚΟΣΤΟΥΣ	  ΜΙΚΤΩΝ	  ΟΜΑΔΩΝ	  ΜΕ	  ΣΥΜΒΑΣΗ	  ΕΝΌΣ	  
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ	   	  	   4.716,00	  €	   	  	  

	  	   2.ΑΥΞΗΣΗ	  ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ	  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	  ΤΩΝ	  ΟΜΑΔΩΝ	   	  	   2.990,00	  €	   	  	  
	  	   3.ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ	  ΠΑΙΔΙΚΩΝ	  ΠΡΩΤΑΘΛ/ΤΩΝ	  (ΜΗ	  ΠΛΗΡΩΜΗ	  AΠΟ	  ΕΠΣΗ)	   	  	   2.500,00	  €	   	  	  
	  	   4.ΓΙΑΤΡΟΙ	  Γ'	  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	  (ΜΗ	  ΚΑΛΥΨΗ	  ΑΠΌ	  ΕΠΣ	  ΗΛΕΙΑΣ)	   	  	   6.000,00	  €	   	  	  
	  	   Σύνολο	   0,00	  €	   16.206,00	  €	   0,00	  €	  

 
 
Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει το άνοιγµα και 2ου τραπεζικού λογαριασµού στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου θα 
κατατίθενται τα ποσοστά των διαιτητών, τα χρήµατα Τραυµατισθέντων Ποδοσφαιριστών και οι 
επιχορηγήσεις µικτών οµάδων. 
 
 
Θέµα 6ο : Αναβολή Τουρνουά Χαµόγελου του Παιδιού 
 
 
Ο γραµµατέας ενηµερώνει το ΔΣ ότι το συγκεκριµένο Τουρνουά του Χαµόγελου του Παιδιού, που ήταν 

προγραµµατισµένο για τις 26 και 27 Νοεµβρίου 2013 µε τη συµµετοχή των οµάδων: 

1. Πανηλειακός 

2. Δόξα Ν. Μανωλάδας 

3. Αστέρας Αµαλιάδας 

4. Κένταυρος Μαγούλας 

5. Ενιππέας Λατζοΐου 

6. Ολυµπιακός Σαβαλίων 

7. Νίκη Τραγανού 

8. Ξενοφώντας Κρεστένων 

µετά από εισήγηση του κ. Λαµπρόπουλου Γιάννη αναβάλεται και µεταφέρεται να διεξαχθεί για τη νέα χρονιά , διότι το 
Στάδιο Πύργου κλείνει λόγω έργων στο χλοοτάπητα του γηπέδου τη συγκεκριµένη περίοδο. 
 
 
 
Θέµα 7ο : Εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στις Μικτές οµάδες του φυσικοθεραπευτή κ. 
Νικολακόπουλου Δηµ. 
 
 
Το ΔΣ οµόφωνα αποδέχεται το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 2273/31-10-2013 ΕΠΣ Ηλείας έγγραφό του και 
ευχαριστεί το φυσικοθεραπευτή κ. Νικολακόπουλο Γεωργ. Δηµήτριο , για τις δωρεάν υπηρεσίες του στις 
µικτές οµάδες για τη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2013-14. 
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Με την ολοκλήρωση του θέµατος αποχώρησε από τη συνεδρίαση , ο σύµβουλος  κ. Χρίστος 
Πλευριάς  
 
 
 
Θέµα 8ο : Έγκριση διαφηµίσεων στις εµφανίσεις σωµατείων και δήλωσης χρώµατος εµφάνισης 
σωµατείου 
 
Το ΔΣ οµόφωνα ενέκρινε αντίστοιχα τα υπ’ αριθµ. 2260/29-10-2013, 2340/11-11-2013, 2348/12-11-2013 
έγγραφα των σωµατείων «ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», «ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΙΝΑΣ», «ΑΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ» για τις διαφηµίσεις στις εµφανίσεις τους  και  ενηµερώθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2338/11-11-2013  
έγγραφο του σωµατείου «ΑΣ ΜΥΡΣΙΝΑΪΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ» για τα νέα χρώµατα της εµφάνισής του.  
 
 
Θέµα 9ο : Ενηµέρωση για τη µίσθωση του Ιδιόκτητου γραφείου ΕΠΣΗ επί της οδού Διάκου 
 
Ο πρόεδρος ενηµέρωσε το ΔΣ για τη µη υλοποίηση της προηγούµενης απόφασης του ΔΣ (10η/26-08-2013) 
δηλ. της ενοικίασης του ακινήτου της οδού Διάκου, διότι ατόνησε το ενδιαφέρον του ενοικιαστή λόγω 
σοβαρού του οικογενειακού προβλήµατος. 
 
 
Θέµα 10ο : Προτάσεις συµβούλων 
 
Δεν υπήρξαν προτάσεις συµβούλων αλλά ένας έντονος  προβληµατισµός από όλους  για τα οικονοµικά της 
Ένωσης και σε επόµενο συµβούλιο να υπάρξουν προτάσεις για την άρση του αδιεξόδου. 

 
 
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 

                Χ                                                                                                                 

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

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


