
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ                                

Επιτροπή Διαιτησίας 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/6-8-2017 

Εξετάσεις πιστοποίησης Διαιτητών, Βοηθών και Παρατηρητών διαιτησίας για αγώνες 
αρμοδιότητας της Ένωσης 

       

Όλοι οι διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας που δεν συμμετείχαν στις 
εξετάσεις πιστοποίησης της ΚΕΔ/ ΕΠΟ υποχρεούνται, προκειμένου να 
ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης για τα πρωταθλήματα 

περιόδου 2017_18 της ΕΠΣ Ηλείας, να συμμετάσχουν στις οριζόμενες από τον 
Κανονισμό εξετάσεις 

Όσοι συμμετάσχουν υποχρεωτικά θα υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι 
την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 προς την Επιτροπή Διαιτησίας της 

ΕΠΣΗ , την οποία ή θα προσκομίσουν στα γραφεία της ΕΠΣ ή θα αποστείλουν 
στο ΦΑΞ : 2621034004. 
Την  αίτηση μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της ΕΠΣΗ (πατώντας στο 

σύνδεσμο στο κάτω μέρος της σελίδας)  ή να την προμηθευτούν από τα γραφεία 
της ΕΠΣΗ Δραγατσανίου 34 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 – 14:00. 

Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή των διαιτητών  και βοηθών διαιτητών  
οφείλουν να προσκομίσουν  : 

 Βεβαίωση από οφθαλμίατρο (οξύτητα όρασης και αντίληψη χρωμάτων) 
 Βεβαίωση από καρδιολόγο με την επιβεβαίωση ότι μπορεί ν’ αγωνιστεί και  

να συμμετάσχει στους αγώνες 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
 Επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών 

 Να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την 
ΕΔ/ΕΠΣΗ. 

Επίσης θα υποβληθούν σε αγωνιστικά τεστ, το πρόγραμμα το οποίο θα 

γνωστοποιηθεί αργότερα. 

  
Οι παρατηρητές διαιτησίας πέραν της αίτησης που θα υποβάλλουν μέχρι 

25 Αυγούστου 2017, οφείλουν να προσκομίσουν  

 Βεβαίωση από οφθαλμίατρο (οξύτητα όρασης και αντίληψη χρωμάτων) 
 Αντίγραφο ποινικού μητρώου 

 Επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών 
Θα αναρτηθεί στο site η ύλη με την οποία θα εξετασθούν οι ενδιαφερόμενοι, 

η οποία αποτελείται από 200 συνολικά ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση έχουν δοθεί 
4 απαντήσεις η μία, εκ των οποίων, είναι η σωστή. Ο συνδυαστικός τρόπος 
μελέτης των ερωτήσεων και του βιβλίου Κανονισμών Παιχνιδιού που έχει 

αναρτηθεί στο site της ΕΠΟ και συγκεκριμένα στο: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
2017-2018 17_2018_GRE.pdf), δίνει τις απαντήσεις. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων καθώς και ο χώρος που θα 
πραγματοποιηθεί θα ανακοινωθούν έγκαιρα με νεότερο δελτίο τύπου 

          ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Διαιτητής ή παρατηρητής διαιτησίας που δεν θα 
συμμετάσχει στις εξετάσεις δεν θα έχει δικαίωμα αξιολόγησής του για 
την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018. 

 
Η ΑΙΤΗΣΗ έχει αναρτηθεί εδώ: http://www.eps-ilias.gr/?cat=66  
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