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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 17ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Δευτέρα 13/01/2014 

Σήµερα τη 13η Ιανουαρίου 2014, 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. 2641/10-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 
2. Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 16ης/16-12-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ  
3. Έγκριση πρακτικών Ε.Ε  
4. Πρόσκληση σε Τακτική Γ.Σ ΕΠΣ Ηλείας 
5. Θέµατα διαιτησίας 
6. Συµπλήρωση επιτροπών Ένωσης 
7. Προτάσεις συµβούλων 

 
Παρόντες: 1) Καπώνης Σπυρίδων 2) Κόττας Γεώργιος 3) Κουλούρης Αριστείδης 4) Κωσταριάς 
Δηµήτριος  5) Παρασκευόπουλος Ηλίας  6) Προκόπος Ιωάννης  7) Κυριακόπουλος Κυριάκος   
 
Απόντες : 1) Δηµόπουλος Χρήστος  2) Παναγόπουλος Βασίλης  3) Πλευριάς Χρίστος 4) Χαντζής          
                    Ανδρέας 
 
 
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. 2601/03-01-2014 έγγραφο του σωµατείου «ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» για ανάδειξη νέου προέδρου 
 
 
Θέµα 2ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 16ης/16-12-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ  
 
Ο Γραµµατέας διαβάζει το προς έγκριση πρακτικό της υπ’ αριθµ. 16ης/16-12-2013 συνεδρίασης του ΔΣ, 
το οποίο και εγκρίνεται οµόφωνα. 
 
 
Θέµα 3ο - Έγκριση των υπ’ αριθµ. 14/19-12-2013 , 15/20-12-2013 , 16/26-12-2013 ,  17/02-01-2014 
και 18/08-01-2014 πρακτικών Ε.Ε  
 
 
Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει τα πρακτικά των υπ’ αριθµ. 14/19-12-2013 , 15/20-12-2013 , 16/26-12-2013 ,  
17/02-01-2014 και 18/08-01-2014 αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Σχετικά µε την έγκριση της υπ’ αριθµ. 14/19-12-2013 το ΔΣ , οµόφωνα, ενέκρινε τη µείωση του µισθού 
της υπαλλήλου της Ένωσης κ. Λουµιώτη Βασιλικής κατά εκατόν τριάντα ευρώ (130) ευρώ καθαρά 
µηνιαίως ( µε τη σύµφωνη γνώµη της ) και µε έναρξη ισχύος την 1η Φεβρουαρίου 2014.  
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Κατόπιν πρότασης του προέδρου θα δοθεί το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ , ως πριµ 
παραγωγικότητας  στην υπάλληλο , για τις παραπάνω ώρες εργασίας της στη µεταγραφική περίοδο του 
καλοκαιριού 2013. 

 

Θέµα 4ο - Πρόσκληση σε Τακτική Γ.Σ ΕΠΣ Ηλείας 
 
Το ΔΣ θα αποστείλει την  πρόσκληση µε την ηµερήσια διάταξη για την Τακτική Γ.Σ , που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 17/02/2014 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 στο Εργατικό Κέντρο Πύργου, µε τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης , όπως προβλέπονται  από το Άρθρο 25 του  Καταστατικού: 

1. επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων  και έλεγχος απαρτίας παρισταµένων µελών 
2. εκλογή τριών (3) γραµµατέων για την τήρηση των πρακτικών 
3. έκθεση και έγκριση διοικητικού απολογισµού  
4. έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής  
5. έκθεση και έγκριση οικονοµικού απολογισµού από 01/01/2013 έως 31/12/2013 
6. έγκριση προϋπολογισµού του έτους 2015 
7. απόφαση για προτάσεις τροποποιήσεων καταστατικού  και  
8. άλλα θέµατα  

 
Το ΔΣ οµόφωνα αποφάσισε, οι προτάσεις τροποποιήσεων καταστατικού και άλλα θέµατα, θα πρέπει να 
κατατεθούν στην Ένωση µέχρι και τη Δευτέρα 27/01/2014.  

 

Θέµα 5ο : Θέµατα διαιτησίας 
 
Το ΔΣ, οµόφωνα , ενέκρινε : 
 
Α) τις µεταγραφές των παρακάτω διαιτητών : 

1. Μποζίκη Αντ. , σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2518/16-12-2013 έγγραφο ΕΠΣ Ηλείας , από 
την ΕΠΣ Ζακύνθου στην ΕΠΣ Ηλείας 

2. Μπούγου Σπ. και Λαγογιάννη Γ. , σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2583/03-01-2014 έγγραφο 
ΕΠΣ Ηλείας , από την ΕΠΣ Ηλείας στην ΕΠΣ Φθιώτιδας και  

 
Β) την εισήγηση-πρόταση του προέδρου, να δοθούν οδοιπορικά στον υπεύθυνο Διαιτησίας κ. 
Γιαννόπουλο Διον. για τη µετάβασή του στις 19/08/2013 στην Αθήνα (Συγκέντρωση εκπροσώπων των 
Επιτροπών Διαιτησίας των Ενώσεων στην ΕΠΟ) ποσού τριακοσίων (300) ευρώ και στις 14/01/2014 στο 
Αίγιο ποσού διακοσίων (200) ευρώ. Τα ποσά των οδοιπορικών θα καλυφτούν από τα ποσοστά 
διαιτησίας. 
Τα οδοιπορικά των διαιτητών και της Ε.Δ δίδονται από παλιά και γι’ αυτό υπεύθυνη είναι η Ε.Δ. Για 
λόγους δεοντολογικούς θεωρώ να ενηµερωθεί και να αποφασίσει το ΔΣ. 
 
 
Θέµα 6ο : Συµπλήρωση Επιτροπών Ένωσης 
 
Το ΔΣ , οµόφωνα , αποφάσισε  τη συµπλήρωση των πιο κάτω επιτροπών : 
 
Α) Επιτροπή Στατιστικής και Γηπέδων 
 
Πρόεδρος : Δηµήτρης Κωσταριάς 
Μέλη : Ηλίας Παρασκευόπουλος , Βασίλης Λαµπρόπουλος 
 
Β) Επιτροπή Για Θέµατα Ασφάλειας Και Πρόληψης Βίας  
 
Πρόεδρος : Γιάννης Προκόπος 
Μέλη : Τάκης Αθανασόπουλος , Ν. Κωστόπουλος 
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Γ) Πειθαρχική Επιτροπή  
 
Συµπλήρωση ακόµα ενός αναπληρωµατικού µέλους : Χαρ. Μαραθιάς 
Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, χρέη θα εκτελεί ο µεγαλύτερος σε ηλικία από τα παρευρισκόµενα µέλη της 
επιτροπής. 
 
 
 
Θέµα 7ο : Προτάσεις συµβούλων 
 
Ο Γραµµατέας αναφέρει ότι , λόγω παραδροµής στο πρακτικό της 15ης/18-11-2013 συνεδρίασης του ΔΣ , 
δεν αναγράφτηκε η οµόφωνη απόφαση των παρευρισκοµένων µελών του ΔΣ ( ο Β. Παναγόπουλος 
απουσίαζε, ο Χρ. Πλευριάς είχε αποχωρήσει ) εκτός του Χρ. Δηµόπουλου που δήλωσε παρών , κατά την 
οποία το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ της προσφυγής στην Ε.Ι.Μ από την Ένωση για οποιοδήποτε 
ποδοσφαιριστή σωµατείου, θα βαρύνει αποκλειστικά το ίδιο το σωµατείο.  
Η εξόφληση του ανωτέρω ποσού από το σωµατείο, θα εξοφλείται εντός ενός (1) µηνός από την 
κοινοποίηση της απόφασης. 
Επίσης το συµβούλιο , οµόφωνα αποφάσισε, όπως τα εγκαίνια του Ενωσιακού Γηπέδου «Άγγελος 
Αναστασόπουλος» αναβληθούν για αργότερα , λόγω αντικειµενικής αδυναµίας του προέδρου της ΕΠΟ κ. Σαρρή Γ. 
(ταξίδι στο εξωτερικό) να παρευρεθεί. 
 
 
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 

 

              X                                               X                                  X                                    X 

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

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


