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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 2ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Τετάρτη 08/05/2013 
 

Σήµερα την  8η  Μαΐου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 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. 
975/07-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
 

1. Ανάγνωση-‐έγκριση	  πρακτικού	  της	  υπ’	  αριθμ.	  01/02-‐05-‐2013	  	  συνεδρίασης	  του	  Δ.Σ	  
2. Αλληλογραφία	  
3. Απάντηση	  σε	  έγγραφο	  Αστυνομίας	  περί	  καταλληλότητας	  ορισμένων	  γηπέδων	  
4. Εκπροσώπηση	  στην	  Τακτική	  Γ.Σ	  της	  ΕΠΟ	  
5. Απόφαση	  για	  νομική	  υποστήριξη	  ΕΠΣ	  Ηλείας	  επί	  διαφόρων	  θεμάτων	  
6. Απόφαση	  για	  εκδήλωση-‐τουρνουά	  ποδοσφαίρου	  υπέρ	  «Χαμόγελου	  του	  Παιδιού»	  
7. Συζήτηση	   αλλαγής	   του	   τρόπου	   απονομής	   Κυπέλλου	   από	   την	   ΕΠΣΗ,	   στις	   Πρωταθλήτριες	  

ομάδες	  	  
8. Πρωτόκολλο	  παράδοσης-‐παραλαβής	  προηγούμενου	  Δ.Σ	  στο	  νέο	  Δ.Σ	  
9. Απόφαση	  επί	  αιτήματος	  χορήγησης	  ψηφοδελτίων	  των	  εκλογών	  της	  27ης	  	  Απριλίου	  2013	  
10. Προτάσεις	  συμβούλων	  

 
 
Παρόντες: 1) Δηµόπουλος Χρήστος 2) Καπώνης Σπυρίδων 3) Κόττας Γεώργιος 4) Κουλούρης Αριστείδης  
5) Κυριακόπουλος Κυριάκος 6) Κωσταριάς Δηµήτριος 7) Παναγόπουλος Βασίλειος 8) Παρασκευόπουλος 
Ηλίας 9) Πλευριάς Χρίστος 10) Προκόπος Ιωάννης 11) Χαντζής Ανδρέας  
 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Αριστείδης 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 ηµερήσιας διάταξης ψηφίζονται οµόφωνα: 

1. η επικύρωση των πρακτικών 46,47,48,49/2013 της Επιτροπής Πρωταθλήµατος και  
2. η συµµετοχή και η στήριξη , µέσω δελτίου τύπου , από την ΕΠΣ Ηλείας της εκδήλωσης  που 

διοργανώνει στις 17 Μαΐου το σωµατείο ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κακοβάτου 
µε θέµα: «Η χρήση και η κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών την περίοδο της κρίσης» µε τη 
συµµετοχή του δηµοσιογράφου Κώστα Αρβανίτη µέλους του ΔΣ του ΚΕΘΕΑ και εκπροσώπων του 
θεραπευτικού προγράµµατος του ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Επιπλέον ο πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης ανέφερε ότι στην Επιτροπή Πρωταθλήµατος αναπληρωµατικό 
µέλος είναι ο κ. Σµυρνής Κωνσταντίνος . 
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Ο κ. Χρ. Πλευριάς κατέθεσε την πρόταση, όταν δίδονται οι προσκλήσεις για την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 
ΕΠΣΗ να υπάρχει ειδικός φάκελος για την ενηµέρωση των συµβούλων «για να ερχόµαστε προετοιµασµένοι»  

Σε αυτή την πρόταση συµφώνησε και ο κ. Παναγόπουλος.  

Ο Γεν. Γραµµατέας κ. Δηµήτρης Κωσταριάς τους απάντησε , ότι υπάρχει φάκελος αλληλογραφίας και µπορεί 
όποιος σύµβουλος το επιθυµεί να έρχεται στην γραµµατεία και να βγάζει σε φωτοτυπία ότι έγγραφα χρειάζεται.  

Ακολούθως έγινε η συζήτηση των θεµάτων. 

Θέµα 1ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 01/02-05-2013  συνεδρίασης του Δ.Σ 
 
Ο Γραµµατέας διαβάζει το προς έγκριση πρακτικό µε αριθµό 01/02-05-2013 της προηγούµενης συνεδρίασης. 
Ο κ. Βασ. Παναγόπουλος ζήτησε να συµπληρωθεί µια δήλωσή του, που έκανε πριν την έναρξη της 
προηγούµενης συνεδρίασης σχετική µε τον κ. Βουρτσάνη.   
Μετά από αυτή τη συµπλήρωση τα µέλη εγκρίνουν οµόφωνα τα πρακτικά . 
 
Θέµα 2ο – Αλληλογραφία  
Ο Γραµµατέας διαβάζει και ενηµερώνει το Δ.Σ για διάφορα έγγραφα µε αριθµ. Πρωτ. ΕΠΣ Ηλείας:  

1. 706/1-4-2013 Προκήρυξη του πρωταθλήµατος των πρωταθλητριών οµάδων ΕΠΣ περιόδου 2012-13 
για την άνοδο στη Γ΄ κατηγορία – Δικαιολογητικά ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ 

2. 871/23-4-2013 Προτάσεις ΕΠΣ Πειραιά για το Δ.Σ της ΕΠΟ 
3. 947/23-4-2013 Παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο σωµατείο 

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΕΤΗΣ» 
4. 964/29-4-2013 Σεµινάρια προεπιλογής διαιτητών, παρατηρητών και 

εκπαιδευτών αγωνιστικής  περιόδου 2013-14 
5. 965/29-4-2013 Απαγόρευση διαιτητών ποδοσφαίρου 11Χ11 χωρίς 

επίσηµο διορισµό σε πρωτάθληµα ποδοσφαίρου Άµµου 
6. 996/8-5-2013 Δικαιολόγηση απουσιών µαθητών-ποδοσφαιριστών 

 
Θέµα 3ο – Απάντηση σε έγγραφο Αστυνοµίας περί καταλληλότητας ορισµένων γηπέδων 
Σύµφωνα µε το Αριθ. Πρωτ:3021/8/1187-γ΄ εγγράφου της Αστυνοµικής Δ/νσης Ηλείας και αριθ. Πρωτ. 835/17-
04-2013 ΕΠΣ Ηλείας µε θέµα : «Προκαταρκτική εξέταση» σχετικά µε µη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
ορισµένων γηπέδων και µε την παράκληση το συντοµότερο δυνατό να τους γνωστοποιήσουµε µε έγγραφό 
µας , εάν στα γήπεδα α) Δηµοτικό Στάδιο Πύργου, β) κλειστό Γυµναστήριο Πύργου, γ) γήπεδο ποδοσφαίρου 
Λετρίνων, δ) γήπεδο ποδοσφαίρου Κατσαρού, ε) γήπεδο ποδοσφαίρου Πρασίνου, στ) γήπεδο ποδοσφαίρου 
Κατακόλου, ζ) γήπεδο ποδοσφαίρου Ξυλοκέρας, η) γήπεδο ποδοσφαίρου Κορυφής  διεξάγονται ή όχι αγώνες, 
το Δ.Σ οµόφωνα αποφάσισε να απαντήσει και γνωστοποιήσει στην Αστυνοµική Διεύθυνση ότι στα ανωτέρω 
γήπεδα δεν ορίζονται και δε διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες των σωµατείων της Ένωσής µας. 
 
Θέµα 4ο – Εκπροσώπηση στην τακτική Γ.Σ της ΕΠΟ  
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων Μελών της ΕΠΟ θα πραγµατοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2013 ηµέρα 
Παρασκευή στο Χαλάνδρι Αττικής.  
Σύµφωνα µε το Άρθρο 21§2 του καταστατικού της ΕΠΟ, τακτικός αντιπρόσωπος ορίζεται ο πρόεδρος του Δ.Σ 
της Ένωσης και  αναπληρωµατικός ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. 
Για τη θέση του αναπληρωµατικού µοναδικός υποψήφιος είναι ο γεν. γραµµατέας του Δ.Σ , Δηµήτρης 
Κωσταριάς. Μετά από ψηφοφορία λαµβάνει οκτώ (8) ψήφους υπέρ. Απέχουν της ψηφοφορίας τρεις (3) 
σύµβουλοι ( Βασ. Παναγόπουλος, Χρ. Πλευριάς και Χρ. Δηµόπουλος ).  
 
Θέµα 5ο – Απόφαση για νοµική υποστήριξη ΕΠΣ Ηλείας επί διαφόρων θεµάτων 
Ο πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης (εισηγητής). Όπως και στην προηγούµενη διοίκηση έτσι και στην τωρινή 
διοίκηση, τη νοµική εκπροσώπηση της Ένωσης να συνεχίσει ο έγκριτος νοµικός κ. Δηµητρουλόπουλος Δηµ. 
γνώστης των αθλητικών θεµάτων, είχαµε άψογη συνεργασία αλλά και στο οικονοµικό οι απολαβές του είναι 
προσιτές και είναι προς το συµφέρον της Ένωσης. 
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Χρ. Πλευριάς : Θεωρώ βεβιασµένη την πρόταση. Δεν έχει υπάρξει κάποιο νοµικό ζήτηµα ώστε να δικαιολογεί 
αυτή την απόφαση και άλλωστε µπαίνουµε σε µια περίοδο νεκρή ποδοσφαιρικά. Σε οποιαδήποτε επιλογή 
προσώπου είτε µε αµοιβή είτε όχι , πρέπει να γίνεται επιλογή µέσω πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 
 
Βασ. Παναγόπουλος : Καλό θα είναι ανάλογα µε τη σοβαρότητα του θέµατος, όπως κάνουµε και στο Δήµο, να 
επιλέγουµε και κάποιον άλλο ανάλογα µε την υπόθεση. 
 
Τελικά η πρόταση του κ. Κουλούρη, µετά από ψηφοφορία, λαµβάνει οκτώ (8) ψήφους υπέρ από τους κ.κ. 
Κυριάκο Κυριακόπουλο, Ανδρέα Χαντζή, Σπήλιο Καπώνη, Δηµήτρη Κωσταριά, Γεώργιο Κόττα, Ηλία 
Παρασκευόπουλο, Άρη Κουλούρη  έναντι τριών (3) κατά από τους κ.κ. Βασίλη Παναγόπουλο, Χρίστο Πλευριά 
και Χρήστο Δηµόπουλο. 
 
Θέµα 6ο – Απόφαση για εκδήλωση-τουρνουά ποδοσφαίρου υπέρ «Χαµόγελου του Παιδιού» 
Το Χαµόγελο του Παιδιού µε το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 266123/ι.λ επιστολή του  και το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 738/8-4-
2013 ΕΠΣ Ηλείας ζητά από το Δ.Σ τη σηµαντική συνεισφορά του για µια άλλη φορά και συγκεκριµένα τη 
διεξαγωγή του 3ου Ποδοσφαιρικού Πανηλειακού τουρνουά στην Ηλεία, λόγω και της µεγάλης επιτυχίας τους τα 
δύο τελευταία χρόνια. 
Προτείνει, σαν πιο καλή εποχή διεξαγωγής αυτού του τουρνουά, την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σαιζόν 
και συγκεκριµένα µετά από την έναρξη των σχολείων. 
Το ΔΣ οµόφωνα αποφασίζει να υλοποιηθεί για τρίτη συνεχόµενη χρονιά το συγκεκριµένο τουρνουά  και 
αναθέτει στην επιτροπή που την αποτελούν αρχικά ο Δηµήτρης Κωσταριάς (γραµµατέας) και ο Γιάννης 
Προκόπος (ταµίας) και η οποία στη συνέχεια θα µπορεί να συµπληρωθεί και από οποιοδήποτε σύµβουλο του 
ΔΣ , να συναντηθούν και να συζητήσουν µε τον κ. Λαµπρόπουλο Γιάννη (ταµία) του Εθελοντικού αυτού 
Οργανισµού για την πραγµατοποίηση αυτής της εκδήλωσης. 
 
Θέµα 7ο – Συζήτηση αλλαγής του τρόπου απονοµής Κυπέλλου από την ΕΠΣΗ, στις πρωταθλήτριες   
                οµάδες 
 Ο πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης θεωρεί απαραίτητο να προβεί στην αναθεώρηση του τρόπου απονοµής του 
κυπέλλου και των µεταλλίων στις πρωταθλήτριες οµάδες. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι η απονοµή από την 
Ένωση πρέπει να γίνεται µέσα στον αγωνιστικό χώρο και το κύπελλο να δίνεται στους πρωταγωνιστές 
ποδοσφαιριστές µπροστά στον κόσµο της οµάδας και όλοι µαζί διοίκηση-παίκτες-φίλαθλοι να απολαµβάνουν 
τη µέγιστη χαρά και ικανοποίηση της επιτυχίας δηλ. της κατάκτησης ενός πρωταθλήµατος. Επίσης αναφέρει 
ότι αυτό αποτελεί επιθυµία και πολλών σωµατείων.  
 
Παναγόπουλος Βασ. : Θετική η πρόταση αλλά, αν είναι δυνατό να γίνει και µια διαβούλευση µε τα σωµατεία. 
 
Πλευριάς Χρ. : Είναι επιθυµία των σωµατείων 
 
Τελικά η πρόταση ψηφίστηκε οµόφωνα από όλους τους συµβούλους. 
 
 
Θέµα 8ο – Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής προηγούµενου ΔΣ στο νέο ΔΣ  
Ο ταµίας, Προκόπος Ιωάννης, είναι εισηγητής του συγκεκριµένου θέµατος. Αναλυτικά αναφέρει µετά από κάθε 
εκλογική διαδικασία στην Ένωση, θα πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης, για να 
γνωρίζουν όλοι στην Ένωση ποια είναι τα περιουσιακά της στοιχεία. Μέχρι σήµερα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και 
γι’ αυτό φέρνουµε αυτή την πρόταση για ψήφιση, για να µπει µια σειρά και τάξη. 

Σήµερα καταθέτουµε ένα τέτοιο πρωτόκολλο οικονοµικού απολογισµού. Σε κάποιο επόµενο συµβούλιο θα 
είµαστε έτοιµοι να καταθέσουµε και ένα αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης  όλων των 
περουσιακών στοιχείων & αρχείων της ΕΠΣ Ηλείας. 

Η πρόταση ψηφίζεται οµόφωνα από όλους τους συµβούλους. 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

Οικονοµικός απολογισµός 

Ημερομηνία	  συμφωνίας:	   8/5/2013	  

A.	   Λογιστικό	  υπόλοιπο	  χρηματικών	  διαθεσίμων	   	  	   Υπόλοιπο	  

	  
Κατάσταση	  ταμειακού	  υπολοίπου	  την:	  

	  
8/5/2013	   5.373,99	  €	  

Β.	   Πραγματικό	  υπόλοιπο	  χρηματικών	  διαθεσίμων	  
	   	  

	  
Β.	  1.	  Λογαριασμοί	  Ταμιευτηρίου	   	  	  

Αριθμός	  
λογαριασμού	   Υπόλοιπο	  	  

	  
Καταθέσεις	  Ταμιευτηρίου	  

	   	   	  

	  
Τράπεζα	  Πειραιώς	  Α.Ε.	  

	  
5508-‐021610-‐561	   3.012,09	  €	  

	  

(Βιβλιάριο	  	  Τραπέζης	  	  της	  ημερομηνίας	  
συμφωνίας	  που	  επισυνάπτεται)	  

	   	  
	  	  

	  
Σύνολο	  υπολοίπων	  Τραπεζικών	  λογαριασμών	  

	   	  
3.012,09	  €	  

	  
Β.	  2.	  Χρηματικά	  διαθέσιμα	  στο	  Ταμείο	   	  	   	  	   Υπόλοιπο	  

	  
Χρηματικά	  υπόλοιπα	  μετρητά	  στο	  Ταμείο	   2.361,90	  €	  

	  	   Σύνολο	  υπολοίπων	  ταμείου	   	  	   	  	   2.361,90	  €	  

	  
Γενικό	  σύνολο	  πραγματικών	  διαθεσίμων	  

	   	  
5.373,99	  €	  

Γ.	   Αξιόγραφα	  εις	  χείρας	  μας	   	  	   Υπόλοιπο	  

	  
Επιταγή	  εισπρακτέα	  ALFA	  BANK	  AE/	  ΓΙΑΝΝΗΣ	  ΒΕΡΡΟΙΟΣ	  &	  ΣΙΑ	  Ε.Ε.	   3.200,00	  €	  

	  	   Σύνολο	  Αξιόγραφων	  εισπρακτέων	   	  	   	  	   3.200,00	  €	  
	  

Ο	  ΠΑΡΑΔΟΥΣ	   Ο	  ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	  
ΠΡΟΚΟΠΟΣ	  Ν.	  ΙΩΑΝΝΗΣ	  

	  
ΠΡΟΚΟΠΟΣ	  Ν.	  ΙΩΑΝΝΗΣ	  

	  
(Απερχόμενος	  Ταμίας)	  

	  
(Νέος	  Ταμίας)	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	  
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ	  ΑΡΗΣ	  	  

	   	   	  
(Πρόεδρος	  Δ.Σ.)	  

 
 
 
Θέµα 9ο – Απόφαση επί αιτήµατος χορήγησης ψηφοδελτίων των εκλογών της 27ης Απριλίου 2013 
Αποφασίστηκε όπως αντίγραφα των ψηφοδελτίων δοθούν, αφού η Ένωση παραλάβει τα αντίγραφα των 
πρακτικών  από το δικαστικό αντιπρόσωπο της Γ.Σ  
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Θέµα 10ο – Προτάσεις συµβούλων  
Στο συγκεκριµένο θέµα δεν υπήρξαν προτάσεις συµβούλων παρά µόνο υποβλήθηκε ένα κοινό ενυπόγραφο 
αίτηµα από τους συµβούλους κ.κ. Βασ. Παναγόπουλο, Χρ. Πλευριά και Χρ. Δηµόπουλο µε θέµα: « τη 
χορήγηση αντιγράφων Φ.Α των αγωνιστικών περιόδων 2010-11 και 2011-12 στο σύνολο των παιχνιδιών του 
πρωταθλήµατος της Β΄ κατηγορίας Ηλείας». 
Τόσο ο πρόεδρος κ. Κουλούρης όσο και ο γραµµατέας κ. Κωσταριάς , απαντώντας στο συγκεκριµένο αίτηµα, 
τόνισαν ότι λόγω του µεγάλου όγκου των φωτοαντιγράφων των Φ.Α στο σύνολο των οµάδων των δύο οµίλων 
της Β΄ κατηγορίας για τις δύο αγωνιστικές περιόδους δεν είναι πρακτικά εφικτό  αλλά τους ζήτησαν να γίνουν 
περισσότερο συγκεκριµένοι και σαφείς για ποιο ή ποια απ’ όλα τα σωµατεία επιθυµούν και στη συνέχεια να 
ικανοποιήσουν το αίτηµά τους. 

Μετά την ολοκλήρωση των θεµάτων, ο γραµµατέας πρότεινε και αποφασίστηκε από όλους να δοθεί στον τύπο 
συγχαρητήρια επιστολή προς τον ΠΑΟ Βάρδας για την κατάκτηση του τίτλου στην Α1 Βέρροιος Κατηγορία. 

Ο πρόεδρος προτείνει όπως το Δ.Σ. συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 15/05/2013 και ώρα 21:00 
στα Γραφεία της Ένωσης.  Τα µέλη αποδέχονται οµόφωνα την πρόταση. 
 
Δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης. 

 

                                                                             Για το Δ.Σ  

 

 

 

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

     Πρόεδρος Γεν. Γραµµατέας                  Ταµίας               Αντιπρόεδρος Α΄          Αντιπρόεδρος Β΄ 

Άρης Κουλούρης       Δηµ. Κωσταριάς            Ιωάν. Προκόπος    Ηλ. Παρασκευόπουλος  Κυρ. Κυριακόπουλος 

    

 

…………………..              ……………………….. 

Αναπλ. Ταµίας                 Αναπλ. Γραµµατέας 

                                                        Σπήλιος Καπώνης               Γεώργιος Κόττας 

 

 

Τα µέλη 

 

                                                                             

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

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

 
 
 


