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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 16ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Δευτέρα 16/12/2013 

Σήµερα τη 16η Δεκεµβρίου 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. 2504/13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 
2. Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 15ης/18-11-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ  
3. Έγκριση των υπ’ αριθµ. 10/20-11-2013 , 11/27-11-2013 ,12/04-12-2013 & 13/13-12-2013 

πρακτικών Ε.Ε  
4. Προγραµµατισµός Τακτικής Γ.Σ ΕΠΣ Ηλείας 
5. Προτάσεις για εκδηλώσεις ΕΠΣΗ 
6. Συµπλήρωση επιτροπών Ένωσης 
7. Συζήτηση-προτάσεις για βελτίωση των οικονοµικών της Ένωσης 

 
Παρόντες: 1) Δηµόπουλος Χρήστος  2) Καπώνης Σπυρίδων 3) Κόττας Γεώργιος 4) Κουλούρης 
Αριστείδης 5) Κωσταριάς Δηµήτριος  6) Παναγόπουλος Βασίλης  7) Παρασκευόπουλος Ηλίας   
8) Πλευριάς Χρίστος 9) Προκόπος Ιωάννης  10) Κυριακόπουλος Κυριάκος  11) Χαντζής Ανδρέας 

Εκτός Ηµερήσιας Διάταξης 

Θέµα 1ο : Ποσοστά διαιτητών 

Ο πρόεδρος πρότεινε να δοθεί προς το Σύνδεσµο Διαιτητών, το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500)  
ευρώ από τα ποσοστά των διαιτησιών. 
 
Πλευριάς Χρ. : Διαφωνώ µε την πρόταση αυτή, πρέπει να υπάρχει µια συγκεκριµένη κατάσταση, τι ποσοστό 
 έχει δαπανηθεί για τους διαιτητές και τι για την Ένωση, έτσι ώστε να υπάρχει µια ισορροπία που να ικανο- 
ποιεί και τις δύο πλευρές. 

Κουλούρης Άρης : Θα σας δοθεί άµεσα ο οικονοµικός απολογισµός, όπου θα φαίνονται και τα αντίστοιχα 
ποσά.   

Παναγόπουλος Βασ. : Έχω δηλώσει ότι θέµατα εκτός Η.Δ δε θα ξαναψηφίσω εκτός και αν έχω ενηµερωθεί  
πριν από αυτήν.   
 
Κουλούρης Άρης : Έχω δικαίωµα να φέρω οποιοδήποτε θέµα εκτός Η.Δ 

Δηµόπουλος Χρ. : Το ίδιο µε τον κ. Πλευριά Χρ. 

Το ΔΣ, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε όπως διατεθεί προς το Σύνδεσµο Διαιτητών, το ποσό των χιλίων 
πεντακοσίων (1500) ευρώ από τα ποσοστά των διαιτησιών. 
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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. 2511/16-12-2013 υποβολή ένστασης του «ΑΟ ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ» κατά του κύρους 
του αγώνα «ΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΑΟ ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ» 

II. 2486/11-12-2013 έγγραφο της ΕΠΟ σχετικά µε το πρωτάθληµα αγώνων κατάταξης 
πρωταθλητριών οµάδων ΕΠΣ για τον προβιβασµό στη Γ΄ Εθνική κατηγορία 

III. 2489/11-12-2013 έγγραφο της ΕΠΟ σχετικό µε τα γυναικεία σωµατεία που συµµετέχουν στα 
Πρωταθλήµατα της Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας Γυναικών 

IV. 2513/16-12-2013 έγγραφο της PROMODO Α.Ε και ΣΙΑ Ο.Ε , για συνεργασία µε την ΕΠΣ Ηλείας και την 
εφαρµογή ενός πιλοτικού προγράµµατος 

 
 
Θέµα 2ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 15ης/18-11-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ  
 
Ο Γραµµατέας διαβάζει το προς έγκριση πρακτικό της υπ’ αριθµ. 15ης/18-11-2013 συνεδρίασης του ΔΣ, 
το οποίο και εγκρίνεται οµόφωνα. 
 
 
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. 10/20-11-2013 , 11/27-11-2013 12/04-12-2013 & 
13/13-12-2013 αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 
Θέµα 4ο - Προγραµµατισµός Τακτικής Γ.Σ ΕΠΣ Ηλείας 
 
Το ΔΣ οµόφωνα αποφάσισε, όπως η Τακτική ΓΣ, πραγµατοποιηθεί στις 17/02/2014 ηµέρα Δευτέρα και 
ώρα 17:30 στο Εργατικό Κέντρο Πύργου.  

 
Θέµα 5ο : Προτάσεις για εκδηλώσεις ΕΠΣΗ 
 
Η ΕΠΣ Ηλείας , µετά από εισήγηση του προέδρου, θα πραγµατοποιήσει στις 24 Φεβρουαρίου 2014 την 
Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και στις 25 Μαρτίου 2014, ηµέρα του Τελικού του Κυπέλλου, θα γίνουν 
τα εγκαίνια του Ενωσιακού Γηπέδου «Άγγελος Αναστασόπουλος». 
Ουδεµία πρόταση κατετέθη από τον κ. Πλευριά Χρ., παρότι το είχε ζητήσει σαν θέµα στο προηγούµενο 
συµβούλιο. 
 
Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο κ. Βασίλης Παναγόπουλος. 
 
Στη συνέχεια του θέµατος , ο πρόεδρος Άρης Κουλούρης, έφερε σε συζήτηση  το υπ’ αριθµ. πρωτ. 
2513/16-12-2013 ΕΠΣ Ηλείας έγγραφο της PROMODO Α.Ε και ΣΙΑ Ο.Ε , για συνεργασία µε την ΕΠΣ Ηλείας και 
την εφαρµογή ενός πιλοτικού προγράµµατος .  
Ο Γραµµατέας Δηµήτρης Κωσταριάς διαβάζει το συγκεκριµένα  έγγραφο : 
 
PROMODO Α.Ε & ΣΙΑ Ο.Ε 
Αξιότιµοι Κύριοι 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του σύγχρονου ποδοσφαίρου, η xlsports, τµήµα της εταιρίας PRODOMO Α.Ε 
& Σ.Ι.Α Ο.Ε ,ζητά την συνεργασία µε την Ε.Π.Σ Ηλείας στους παρακάτω τοµείς  
 
• Οργάνωση και ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου  
• Συλλογή στατιστικών στοιχείων των Ηλειακών Σωµατείων  
• Οργανωτική δοµή της Ένωσης και σύνδεση της µε τις νέες τις δράσεις  
• Παροχή τεχνικής βοήθειας για την ίδρυση γυναικείου σωµατείου ποδοσφαίρου  
• Ανάπτυξη χορηγικών πλάνων της Ένωσης.  
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• Μεταφορά καλών πρακτικών άλλων Ενώσεων στην Ε.Π.Σ Ηλείας.  
• Ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων της Ένωσης  
 
Η δράση αποσκοπεί  

1. Στην οργάνωση της Ε.Π.Σ Ηλείας ως πιλοτική Ένωση, σύµφωνα µε τις ανάγκες του σύγχρονου 
ποδοσφαίρου.  
 
2. Στην οργάνωση νέων δράσεων και καινοτοµικών παρεµβάσεων της Ένωσης, όπως, η διοργάνωση 
τουρνουά, η παροχή βοήθειας για την ίδρυση νέων σωµατείων , η µελέτη και η παροχή βοήθειας για την 
δηµιουργία µιας πρότυπης ακαδηµίας ανδρικού ποδοσφαίρου προς τα σωµατεία  
 
3. Η ανάπτυξη χορηγικών πλάνων της Ένωσης και κοινωνικών δράσεων µε σκοπό την οικονοµική 
αυτοδυναµία της Ένωσης και την ενίσχυση του κοινωνικού της profile.  
 
Επειδή οι παραπάνω δράσεις είναι εντελώς πιλοτικές, η συνεργασία µας, θα πραγµατοποιηθεί µε σχεδόν 
µηδενικό κόστος για την Ένωση ήτοι 100 €/έτος µε την δυνατότητα να µεταφέρουµε τα συµπεράσµατα και 
τις γνώσεις σε άλλες Ενώσεις.  

Για το σκοπό αυτό σας διαθέτουµε και έναν υπάλληλο για περίπου 20-25 ώρες εργασίας στην Ένωση για 
να µπορεί να παρακολουθεί, να συλλέγει στατιστικά στοιχεία και να παρέχει καθηµερινή τεχνική βοήθεια 
στην Ένωση.  

Πιστεύω πως απ' όλα τα παραπάνω έχει µόνο να επωφεληθεί η Ε.Π.Σ Ηλείας και να διακριθεί ως 
σύγχρονη και καινοτοµική.  

Τα δε σωµατεία θα έχουν την δυνατότητα να έχουν τεχνική βοήθεια και πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία.  

Ελπίζουµε στην συνεργασία σας.  

Μετά τιµής 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ PROMODO AE 
 

Αγάλου Ευάγγελος 
 
 
Κουλούρης Άρης : Το λόγο έχουν οι σύµβουλοι 
 
Πλευριάς Χρ. : Διαφωνώ µε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η εταιρεία δεν έχει καµία σχέση µε την ΕΠΣ Ηλείας. 
Θα µπορούσε να γίνει µια έρευνα αγοράς σχετικά µε αυτά τα θέµατα τοπικής εταιρείας και να έρθει µια 
διαφορετική πρόταση.  
 
Δηµόπουλος Χρ. : Συµφωνώ µε την πρόταση του προέδρου, για συνεργασία µε την παραπάνω εταιρεία. 
 
Το ΔΣ, κατά πλειοψηφία µε ψήφους εννέα (9), αποφάσισε τη συνεργασία της ΕΠΣ Ηλείας µε την 
εταιρεία PROMODO AE. 
 
 
Θέµα 6ο : Συµπλήρωση Επιτροπών Ένωσης 
 
Το συγκεκριµένο θέµα , µετά από εισήγηση του προέδρου, αναβάλεται για το επόµενο συµβούλιο. 
 
 
Θέµα 7ο : Συζήτηση-προτάσεις για βελτίωση των οικονοµικών της Ένωσης 
 
Στο θέµα αυτό, δεν υπήρξε καµία καινούρια πρόταση για τη βελτίωση των οικονοµικών της πέραν των 
όσων έχουν γίνει µέχρι σήµερα από τη διοίκηση. 
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Συγκεκριµένα, ουδεµία οικονοµική πρόταση κατετέθη από τον κ. Πλευριά Χρ. για την αντιµετώπιση των 
οικονοµικών προβληµάτων της Ένωσης , διαφωνώντας σε αποφάσεις της πλειοψηφίας, που σαν στόχο 
είχαν τη βελτίωση των οικονοµικών της (όπως στη κατάργηση της πληρωµής των ιατρών στη Γ΄ 
κατηγορία από την Ένωση, στην ενοικίαση του διαµερίσµατος της Διάκου και να γίνει εντευκτήριο, στην 
αύξηση των παραβόλων συµµετοχής των σωµατείων στα πρωταθλήµατα). Μάλιστα του ζητήθηκε να 
καταθέσει την πρότασή του, προκειµένου να υλοποιηθούν αυτά για τα οποία διαφωνούσε και 
αντισταθµιστικά τα χρήµατα αυτά θα δίνονταν στα σωµατεία. 
 
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  


