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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 6ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Τετάρτη 25/07/2013 
 

Σήµερα την  25η  Ιουλίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 21:00 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. 1196/23-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
 

1. Αλληλογραφία 
2. Τουρνουά για Χαµόγελο του Παιδιού 
3. Αξιοποίηση παλαιών γραφείων ιδιοκτησίας ΕΠΣΗ 
4. Συζήτηση επί των Προκηρύξεων Πρωταθληµάτων περιόδου 2013-2014 
5. Ανανέωση θητείας Ενωσιακών Προπονητών ΕΠΣΗ 
6. Ενηµέρωση για συναντήσεις µε υπεύθυνους Ακαδηµιών και εκπροσώπους σωµατείων της Α1΄, 

Α2΄,Β΄και Γ΄ ερασιτεχνικών κατηγοριών 
 
Παρόντες: 1) Καπώνης Σπυρίδων 2) Κόττας Γεώργιος 3) Κουλούρης Αριστείδης 4) Κωσταριάς Δηµήτριος  
5) Παρασκευόπουλος Ηλίας 6) Προκόπος Ιωάννης 7) Χαντζής Ανδρέας 8) Παναγόπουλος Βασίλειος 9) Πλευ-
ριάς Χρίστος   
 
Απόντες : 1) Δηµόπουλος Χρήστος 2) Κυριακόπουλος Κυριάκος 
 
 
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.  
 

Θέµα 1ο - Αλληλογραφία 
 
Ο γραµµατέας Δηµήτρης Κωσταριάς διαβάζει την τρέχουσα αλληλογραφία και ενηµερώνει το Δ.Σ για διάφορα 
έγγραφα µε αριθµ. Πρωτ. ΕΠΣ Ηλείας:  

1. 1154/13-06-2013 Έγγραφο σε ΕΠΟ για παράταση αγωνιστικής περιόδου πρωταθλήµατος 2012-13 
2. 1171/05-07-2013 Έγγραφο ενηµέρωσης ΕΠΟ για µεταφορά αγώνων play offs και play outs 

πρωταθληµάτων 2012-13 στη νέα αγωνιστική περίοδο 2013-14 λόγω εκκρεµοδικίας 
3. 1176/09-07-2013 Έγγραφο ενηµέρωσης σε ΕΠΟ για µη περαίωση πρωταθληµάτων 2012-13 λόγω 

εκκρεµοδικίας 
4. 1182/15-07-2013 Ιατρικά µηχανήµατα σταθµών Κάρτας Υγείας 
5. 1183/15-07-2013 Απόφαση Έκτακτης Γ.Σ των Ενώσεων-µελών της ΕΠΟ στις 14/07/2013 
6. 1185/16-07-2013 Συγκέντρωση εκπροσώπων των Επιτροπών Διαιτησίας των Ενώσεων στην ΕΠΟ 

19/08/2013 
7. 1189/19-07-2013 Ανάκληση δελτίων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών [ ΕΠΣΗ επτά(7) ποδοσφαιριστές 

των σωµατείων: ΑΤΡ.ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ (2), ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ (1), ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ (1), 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (1), ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΩΛΕΝΗΣ (1), ΑΡΗΣ ΞΥΛΟΚΕΡΑΣ (1) 
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8. 1191/22-07-2013 Διευκρινίσεις σχετικά µε την υποβολή δικαιολογητικών για επανέκδοση 
ανακληθέντων δελτίων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών 

9. 1199/25-07-2013 Αίτηση του ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για ενοικίαση των Γραφείων της Διάκου 5 
ιδιοκτησίας ΕΠΣΗ  

 
 
Θέµα 2ο : Τουρνουά για Χαµόγελο του Παιδιού 

Ο Γεν. Γραµµατέας κ. Δηµήτρης Κωσταριάς ενηµέρωσε το Δ.Σ, για τη συνάντηση που είχε µε τον κ. 
Λαµπρόπουλο Γ., σχετικά µε τα διαδικαστικά της πραγµατοποίησης του 3ου Πανηλειακού Τουρνουά µε σκοπό 
την ενίσχυση του «Χαµόγελου Του Παιδιού» (2η / 08-05-2013) . Το Δ.Σ οµόφωνα πρότεινε το Τουρνουά να 
πραγµατοποιηθεί το διήµερο 01/10 και 02/10/2013 µε τη συµµετοχή οκτώ (8) οµάδων, που θα επιλεγούν από 
τον υπεύθυνο του Χαµόγελου. 

Θέµα 3ο : Αξιοποίηση παλαιών γραφείων ιδιοκτησίας ΕΠΣΗ 

Ο πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης έφερε πρόταση ενοικίασης των Γραφείων της Διάκου µε 180 ευρώ µηνιαίως 
για δύο χρόνια, µε την προϋπόθεση , η δαπάνη των αναγκαίων αλλαγών(µπάνιο ,κουζίνα) να µην υπερβαίνει 
τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ , σύµφωνα και µε τις προσφορές.  
Διαφώνησε µε την εκµίσθωση, ο κ. Πλευριάς Χρίστος, θεωρώντας ότι ο ρόλος και η λειτουργία της ΕΠΣΗ δεν 
είναι να ενοικιάζει ακίνητα. Τη µίσθωση του ακινήτου τη θεωρώ εκµετάλλευση. Αν θέλουµε πραγµατικά να 
αξιοποιήσουµε το κτίριο προς όφελος των σωµατείων-µελών µας , προτείνω  τα γραφεία να µετατραπούν σε 
 «Εντευκτήριο» χώρο συνάντησης και εξυπηρέτησης αναγκών, που µπορεί να έχουν τα σωµατεία µας. Την 
ευθύνη λειτουργίας του θα την έχει η ΕΠΣΗ και έτσι θα προσφέρουµε καλύτερα στους παράγοντες και τους 
αθλητές των σωµατείων µας. 
Ο κ. Παναγόπουλος Βασ. συµφωνεί µε την εκµίσθωση του κτιρίου, αφού προηγουµένως γνωρίζει την τιµή της 
δαπάνης για την επισκευή. 
Το Δ.Σ ψήφισε οµόφωνα µε ψήφους οκτώ (8) υπέρ της εκµίσθωσης, ενώ µειοψήφησε ο κ. Πλευριάς Χρίστος.  
  
Θέµα 4ο : Συζήτηση επί των Προκηρύξεων Πρωταθληµάτων περιόδου 2013-2014 

Στο συγκεκριµένο θέµα, ο πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης, ζήτησε και από τα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ να 
φέρουν σκέψεις-προτάσεις βελτίωσης των Πρωταθληµάτων µας, έτσι ώστε στο επόµενο συµβούλιο να 
συζητηθούν και µέσα από τη σύνθεση να υπάρξει µια κεντρική στρατηγική διεξαγωγής των Πρωταθληµάτων.  

Θέµα 5ο : Ανανέωση θητείας Ενωσιακών Προπονητών ΕΠΣΗ 
 
Ο πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης, αφού εξήρε το επιτυχηµένο έργο των Ενωσιακών προπονητών στις Μικτές 
οµάδες των κ.κ Χρυσανθακόπουλου Αντ. Και Αντωνιάδη Β., εισηγήθηκε την ανανέωση του ενός Ενωσιακού 
προπονητή κ. Χρυσανθακόπουλου Αντ. στα πλαίσια της οικονοµικής στενότητας της ΕΠΣΗ. Τον Ενωσιακό 
προπονητή αρχικά θα πλαισιώσει κάποιο µέλος του Δ.Σ , ως βοηθός,  και στην πορεία αν χρειαστεί το θέµα 
θα επανεκτιµηθεί. 
 Η πρόταση ψηφίστηκε οµόφωνα από το Δ.Σ . 
 
Θέµα 6ο : Ενηµέρωση για συναντήσεις µε υπεύθυνους Ακαδηµιών και εκπροσώπους σωµατείων της         
               Α1΄, Α2΄,Β΄και Γ΄ ερασιτεχνικών κατηγοριών 

Ο Γεν. Γραµµατέας κ. Δηµήτρης Κωσταριάς ενηµέρωσε το Δ.Σ για τα αποτελέσµατα των συναντήσεων µε τους 
υπεύθυνους των Ακαδηµιών αλλά και τους εκπροσώπους των σωµατείων Α1΄, Α2΄, Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνικών 
κατηγοριών. Συµπερασµατικά συζητήθηκαν:  

Για τις υποδοµές: η υποχρεωτικότητα ή προαιρετικότητα της συµµετοχής των Υποδοµών στα Πρωταθλήµατα, 
να υπάρχει διαιτητική τριπλέτα, η δαπάνη της ιατρικής κάλυψης από την ΕΠΣΗ στις υποδοµές και όχι στη Γ΄ 
κατηγορία, το πρωτάθληµα να γίνει σε έναν όµιλο, να µην υπάρχει συµµετοχή ποδοσφαιριστή µεγαλύτερης 
κατηγορίας σε µικρότερη κ.ά. 
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Για τα Πρωταθλήµατα: Αν θα πρέπει να καταργηθεί ή όχι ο 18άρης, ιατρός σε όλες τις κατηγορίες, ο πρωτα-
θλητής κάθε κατηγορίας να ανεβαίνει απευθείας, ο 18άρης να γίνει 20άρης, ανώτατο όριο ηλικίας σε Β΄ και Γ΄ 
τα 35 έτη, κατάργηση των play offs και play outs, κλήρωση διαιτητών στους αξιολογηµένους αγώνες κ.ά. 

Ο πρόεδρος προτείνει όπως το Δ.Σ. συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 31/07/2013 και ώρα 20:30 
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΄            

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  


