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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 7ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Τετάρτη 31/07/2013 

Σήµερα την  31η  Ιουλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 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. 1204/29-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 
2. Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 06/25-07-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ  
3. Συνάντηση µε σωµατεία που συµµετέχουν στα µπαράζ περιόδου 2012-13  
4. Προτάσεις µελών του Δ.Σ επί των Προκηρύξεων Πρωταθληµάτων και Κυπέλλου 2013-14 

 
Παρόντες: 1) Καπώνης Σπυρίδων 2) Κόττας Γεώργιος 3) Κουλούρης Αριστείδης 4) Κωσταριάς Δηµήτριος  
5) Παρασκευόπουλος Ηλίας 6) Προκόπος Ιωάννης 7) Χαντζής Ανδρέας 8) Κυριακόπουλος Κυριάκος 9) Πα-
ναγόπουλος Βασίλειος  
 
Απόντες : 1) Δηµόπουλος Χρήστος 2) Πλευριάς Χρίστος 
 
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.  
Ο πρόεδρος του ΔΣ , λόγω της συνάντησης µε τους παράγοντες των σωµατείων για τα µπαράζ, ζήτησε να προηγηθεί  η 
συζήτηση του 3ου θέµατος και το σώµα συµφώνησε. 

Θέµα 3ο - Συνάντηση µε σωµατεία που συµµετέχουν στα µπαράζ περιόδου 2012-13 

Στο συγκεκριµένο θέµα τοποθετήθηκαν οι παράγοντες που τα σωµατεία τους εµπλέκονται στη διαδικασία των 
µπαράζ (Παναγόπουλος Γιάννης, Δηµόπουλος Νικόλαος, Γεωργακόπουλος Νικόλαος και Καλούδης Σταύρος). 
Όλοι συµφώνησαν, ότι λόγω της εκκρεµοδικίας, τα σωµατεία αδυνατούν αυτή τη στιγµή να αγωνιστούν, αφού 
έχουν αλλάξει οι όροι, τα δεδοµένα και η αγωνιστική κατάσταση του κάθε σωµατείου (παίκτες µε υποσχετική 
έφυγαν, πήραν µεταγραφή κτλ). Προτείνουν, αυτά τα σωµατεία που είναι για υποβιβασµό να µην πέσουν και 
αυτά που είναι για άνοδο να προβιβαστούν, συµπληρώνοντας πως µε µια οµόφωνη απόφαση του ΔΣ και  τη 
σύµφωνη γνώµη της ΕΠΟ, αφού κάνετε και µια παράσταση στην Αθήνα, να διεκδικήσετε το δίκιο των 
σωµατείων.  

Ο πρόεδρος Άρης Κουλούρης, υπενθύµισε στους παράγοντες ότι έχουν υποβληθεί σχετικά ερωτήµατα στη 
Νοµική Υπηρεσία της ΕΠΟ στις 05/07/13, που δεν έχουν απαντηθεί ακόµα και θα γίνει ότι είναι σωστό και 
νόµιµο προκειµένου να λυθεί το ζήτηµα. 

Ο κ. Παναγόπουλος Β. πρότεινε να γίνει η προκήρυξη του 2013-14 µε την αναδιάρθρωση των κατηγοριών, 
όπως προτείνουν τα σωµατεία  και να σταλεί στην ΕΠΟ για επικύρωση µε το σκεπτικό ότι λόγω του 
απρόβλεπτου γεγονότος της εκκρεµοδικίας δε µπορούσαν να γίνουν τα µπαράζ και ως εκ τούτου ζητάµε την 
επικύρωση της συγκεκριµένης Προκήρυξης. Ακόµη κρίνει σκόπιµο να συσταθεί µια επιτροπή από τον 
πρόεδρο και άλλα µέλη του συµβουλίου και να κάνουν παράσταση στην ΕΠΟ για το συγκεκριµένο θέµα.  
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Ο πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης ανέφερε ότι κάτι τέτοιο δε µπορεί προβλεφθεί στη νέα προκήρυξη, και αν 
ακόµη µπορούσε ο χρόνος αντικειµενικά δεν επαρκεί. Πρότεινε να µεταβεί ίδιος , ως εκπρόσωπος της 
Ένωσης, µαζί µε το γραµµατέα και τον αντιπρόεδρο στην ΕΠΟ και να συναντήσει τον Πρόεδρο και τη Νοµική 
Υπηρεσία. Να τους  µεταφέρει την  οµόφωνη επιθυµία των σωµατείων και του ΔΣ, για µη διεξαγωγή των 
µπαράζ λόγω της εκκρεµοδικίας, εξαιτίας της οποίας τα σωµατεία αδυνατούν να παρουσιάσουν αξιόµαχες 
οµάδες και να αγωνιστούν για έναν τέτοιο υψηλό στόχο προβιβασµού ή υποβιβασµού. Επιπλέον να ζητήσει 
την έγγραφη διατύπωση της Νοµικής Υπηρεσίας του τρόπου µε τον οποίο µπορεί να εφαρµοστεί αυτό στα 
πλαίσια της νοµιµότητας. 

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση, ο πρόεδρος Άρης Κουλούρης έφερε τρία (3) θέµατα εκτός ηµερησίας 
διάταξης .   

Στo 1ο θέµα, ο πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης  εισηγήθηκε το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 1209/31.7.2013 ΕΠΣΗ αίτηµα  
του Αντιπροέδρου του Πανηλειακού κ. Γκάµαρη Γεωργίου, σχετικά µε την παραχώρηση του Παλαιού 
Ενωσιακού Γηπέδου τη Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013, για να πραγµατοποιήσουν καλλιτεχνική εκδήλωση µε 
γνωστούς καλλιτέχνες. Αντισταθµιστικά θα δώσουν χορηγία στην ΕΠΣΗ, το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ για 
την κάλυψη των αναγκών της. 
Το Δ.Σ ψήφισε οµόφωνα την εισήγηση για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης.  
 
Στο 2ο θέµα, ο πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης, πρότεινε στο Δ.Σ την πρόσληψη της κ. Βίκυς 
Δηµητρακοπούλου, ως άµισθη σύµβουλο, για γραµµατειακή υποστήριξη και δηµόσιες σχέσεις ,σύµφωνα µε το 
Άρθρο 34§3 του καταστατικού. 
Το  ΔΣ αποφάσισε για την πρόσληψη µε ψήφους οκτώ (8) υπέρ και µία (1) παρών του κ. Παναγόπουλου 
Βασ. 
 
Στο 3ο θέµα το ΔΣ, οµόφωνα εξουσιοδοτεί,  τον  κ. Γιαννόπουλο  Διονύσιο µέλος της Ε/Δ,  να κάνει όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες, για να διοργανωθεί το διήµερο 31/8 και 1/9/2013 στο Ξενοδοχείο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» το 
σεµινάριο Διαιτητών (αγωνιστικά τεστ, µαθήµατα κανονισµών, γραπτές εξετάσεις καθώς και θα υποβάλουν το 
διοριστήριο κατάταξης για την ΕΠΟ) αλλά και ενηµέρωση των Παρατηρητών αγώνων και παραγόντων σε 
θέµατα αρµοδιότητάς του.  
 
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. 1205/30-07-2013 Έγγραφο Αποκεντρωµένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου-
Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΝΠ Πάτρας (Προς Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών 
εγκαταστάσεων Ν. Ηλείας) 

2. 1206/30-07-2013 Έγγραφο ΕΠΟ έγκρισης αλλαγής επωνυµίας του σωµατείου «ΚΟΚΚΙΝΗ ΘΥΕΛΛΑ 
ΖΑΧΑΡΩΣ» σε «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» µε τον ίδιο αύξ. Α.Μ. 4856  

 
Θέµα 2ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 06/25-07-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ  
 
Η ανάγνωση του πρακτικού δεν έγινε από το Γεν. Γραµµατέα, λόγω του ότι προηγήθηκε το 3ο θέµα και ο 
χρόνος περιορίστηκε, έτσι αποφασίστηκε οµόφωνα  η έγκρισή του να γίνει στο επόµενο συµβούλιο. 

Θέµα 4ο - Προτάσεις µελών του Δ.Σ επί των Προκηρύξεων Πρωταθληµάτων και Κυπέλλου 2013-14 
 
Τα µέλη του Δ.Σ έφεραν τις προτάσεις τους σε θέµατα Προκηρύξεων Πρωταθληµάτων και Κυπέλλου 2013-14 
και οι οποίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη για τη σύνταξη της Προκήρυξης.    
 
Δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης. 
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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  


