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    ΠΥΡΓΟΣ  14/12/2022 
                                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  1134 

 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ                                             

Δ/ΝΣΗ: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ                          
                    
Τ.Κ : 27100 – ΠΥΡΓΟΣ                                                                                                                            
ΤΗΛ : +30 26210 33311                                                                                        
ΦΑΞ : +30 26210 34004                                                                                       
epsilia@otenet.gr                                                                        
 

 

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023» 

 
 
Κύριε Πρόεδρε,  

σας παραθέτουμε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΦΑΡΜΑ της  Ένωσης μας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023 για ενημέρωσή σας. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) 
2. Τον Κανονισμό Παιδιάς, όπως ισχύει σήμερα. 
3. Το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Ηλείας 
4. Την υπ’ αριθμ 22/14-12-2022   απόφαση της Ε.Ε./ΕΠΣΗ. 
5. Την υπ’ αριθ. Πρωτ 936/19-10-2022 προκήρυξη της Ε.Π.Σ. Ηλείας για τους 

αγώνες Τοπικών Πρωταθλημάτων της περιόδου 2022-2023.  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 

 
Άρθρο 1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

Στο πρωτάθλημα αυτό μπορούν να λάβουν μέρος προαιρετικά όλα τα 
Ερασιτεχνικά σωματεία της Ε.Π.Σ. Ηλείας  Α1, Α2, Β ερασιτεχνικής κατηγορίας και 
υποχρεωτικά τα σωματεία της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας. 

 
1. Κάθε σωματείο δύναται  να συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, με 

μία  ομάδα ανά κατηγορία ή και  δεύτερη ομάδα  στην ίδια κατηγορία. 

 

2. Στην περίπτωση που σωματείο συμμετέχει με 2ο τμήμα στην ίδια κατηγορία, 

υποχρεωτικά καταθέτει κατάσταση  για το καθένα τμήμα χωριστά, θεωρημένη   

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από την Ε.Π.Σ. ΗΛΕΙΑΣ.   

 

3. Eπιτρέπεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή από το 1ο στο 2ο  τμήμα και 

αντίστροφα. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να δηλώνεται με κατάσταση 

άλλης(μικρότερης) κατηγορίας σε μεγαλύτερη κατηγορία (πχ K-16,K-14,Κ-12) με 

ευθύνη του σωματείου. 

 

 
ΠΡΟΣ :  Την Νομική Υπηρεσία ΕΠΟ 
Πάρκο Γουδή, ΤΘ 14161 
ΤΚ 11510, Αθήνα 
(πλησίον θεάτρου Badminton) 
Τηλ. : +30 210 930 6000 
Fax:  +30 210 935 9666 
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4. Η αρίθμηση στην στολή των ποδοσφαιριστών που μετέχουν στα πρωταθλήματα  

υποδομής πρέπει να κυμαίνεται από το 01 έως το 18. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ομάδων Σωματείων στα πρωταθλήματα 

των παιδικών κατηγοριών είναι η μη ύπαρξη οικονομικής  εκκρεμότητάς  τους προς την 

Ε.Π.Σ.ΗΛΕΙΑΣ. (οφειλές από ποινές, χρήση Ενωσιακού γηπέδου, δηλώσεις συμμετοχής 

κλπ.). 

 Σε περίπτωση δε που δεν θα καταβληθούν στο ταμείο της Ε.Π.Σ.ΗΛΕΙΑΣ οι τυχόν 

οικονομικές εκκρεμότητες θεωρείται ότι δεν υπέβαλε δήλωση συμμετοχής. 

 
Άρθρο 2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-16 ΦΑΡΜΑ 

 

 Τα σωματεία που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα  Κ-16  είναι 
υποχρεωμένα να καταρτίζουν την ομάδα τους, με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές 
γεννηθέντες από το έτος 1/1/2007 και μεταγενέστερα. 

 Ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που μπορούν να πάρουν μέρος είναι 
απεριόριστος. 

 Οι ποδοσφαιριστές που λαμβάνουν μέρος στο πρωτάθλημα αυτό, θα 
αγωνίζονται με δελτίο αθλητικής ιδιότητας ΕΠΟ (δελτίο ατομικών 
στοιχείων και μεταβολών) και την κάρτα υγείας αυτών. 

 Επιτρέπεται σ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μέχρι ΠΕΝΤΕ ( 5 
) ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα, απαγορευμένης της επανασυμμετοχής  
τους κατά την διάρκεια του αγώνα.  

 Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκε ποδοσφαιριστής 
μεγαλύτερης ηλικίας από αυτή που ορίζεται στην προκήρυξη, συνιστά ένσταση 
αντικανονικής συμμετοχής. 

 Στους αγώνες δεν επιτρέπεται να μετέχουν κορίτσια. 

 Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδα κανονικών διαστάσεων και με 
ποδοσφαιριστές  έντεκα (11) για κάθε ομάδα. 

 Ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος θα αποφασιστεί μετά το πέρας των 
δηλώσεων συμμετοχής από την Ε.Π./ΕΠΣΗ.      

 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-14 ΦΑΡΜΑ 

 

 Τα σωματεία που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα  Κ-14  είναι 
υποχρεωμένα να καταρτίζουν την ομάδα τους, με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές 
γεννηθέντες από το έτος 1/1/2009 και μεταγενέστερα. 

 Ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που μπορούν να πάρουν μέρος είναι 
απεριόριστος. 

 Οι ποδοσφαιριστές που λαμβάνουν μέρος στο πρωτάθλημα αυτό, θα 
αγωνίζονται με δελτίο αθλητικής ιδιότητας ΕΠΟ (δελτίο ατομικών 
στοιχείων και μεταβολών) και την κάρτα υγείας αυτών. 

 Επιτρέπεται σ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μέχρι ΕΠΤΑ ( 7 ) 
ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα, απαγορευμένης της επανασυμμετοχής  
τους κατά την διάρκεια του αγώνα.  

 Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκε ποδοσφαιριστής 
μεγαλύτερης ηλικίας από αυτή που ορίζεται στην προκήρυξη, συνιστά ένσταση 
αντικανονικής συμμετοχής. 

 Στους αγώνες δεν επιτρέπεται να μετέχουν κορίτσια. 

 Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδα κανονικών διαστάσεων και με 
ποδοσφαιριστές  έντεκα (11) για κάθε ομάδα. 

 Ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος θα αποφασιστεί μετά το πέρας των 
δηλώσεων συμμετοχής από την Ε.Π./ΕΠΣΗ.      
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12 ΦΑΡΜΑ 

 

 Τα σωματεία που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα  Κ-12  είναι 
υποχρεωμένα να καταρτίζουν την ομάδα τους, με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές 
γεννηθέντες από το έτος 1/1/2011 και μεταγενέστερα. 

 Ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που μπορούν να πάρουν μέρος είναι 
απεριόριστος. 

 Οι ποδοσφαιριστές που λαμβάνουν μέρος στο πρωτάθλημα αυτό, θα 
αγωνίζονται με δελτίο αθλητικής ιδιότητας ΕΠΟ (δελτίο ατομικών 
στοιχείων και μεταβολών) και την κάρτα υγείας αυτών. 

 Επιτρέπεται σ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μέχρι ΟΧΤΩ ( 8 ) 
ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα, απαγορευμένης της επανασυμμετοχής  
τους κατά την διάρκεια του αγώνα.  

 Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκε ποδοσφαιριστής 
μεγαλύτερης ηλικίας από αυτή που ορίζεται στην προκήρυξη, συνιστά ένσταση 
αντικανονικής συμμετοχής. 

 Στους αγώνες επιτρέπεται να μετέχουν κορίτσια γεννηθέντα από 01/01/2010 
και μεταγνέστερα. 

 Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδα διαστάσεων (30 έως 45)χ(50 έως 65μ), 
τέρματα (2χ5μ) και με ποδοσφαιριστές  οχτώ (8) για κάθε ομάδα. 

 Ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος θα αποφασιστεί μετά το πέρας των 
δηλώσεων συμμετοχής από την Ε.Π./ΕΠΣΗ.      

 
 
Στις κατηγορίες Κ-16,Κ-14 και Κ-12 έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται οι 
αλλοδαποί ποδοσφαιριστές με δελτίο ΕΠΟ ή έντυπο μεταβολών (πλήρως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο) και πιστοποιητικό γέννησης με 
φωτογραφία (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προγενέστερη κατάθεση των 
δικαιολογητικών για έκδοση δελτίου ΕΠΟ). 
 
 
Άρθρο 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 

 Και στις τρείς ηλικιακές κατηγορίες ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο 
αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά 
διαφορετικά ρούχα (χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο 
ομάδων. Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 18 
παίκτες και να χρησιμοποιεί έντεκα στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι 
επτά θα δηλώνονται ως αναπληρωματικοί. Οι αλλαγές επιτρέπονται καθόλη 
την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει 
σταματήσει), σε τρεις όμως συνολικά χρονικές στιγμές για κάθε ομάδα. Όλες οι 
αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου. Ποδοσφαιριστής 
που αντικαθίσταται δε δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα. 

 Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και 
απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω 
στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια). 

 Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες της 
ομάδας που ανήκει, πριν παρέλθει χρονικό διάστημα 24 ωρών από το 
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τελευταίο λεπτό συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα 
και πρέπει να συμπληρώνεται πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα. 
Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου 
αγώνα, σε περίπτωση υποβολής ένστασης αντικανονικής συμμετοχής 
(άρθρο 23 παρ. 1 περ. ε’ και άρθρο 19 παρ. 2 του Κ.Α.Π. 
Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων). 

 
 
 
Άρθρο 4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Οι αγώνες αυτού του πρωταθλήματος θα γίνονται οποιαδήποτε ημέρα, κυρίως 
δε Σάββατο πρωί ή Κυριακή πρωί. 

Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδα με χόρτο πλαστικό ή φυσικό. 
Η διάρκεια των αγώνων κατηγορίας Κ-16  ορίζεται σε 80’ λεπτά (δυο ημίχρονα 

των 40’ λεπτών το καθένα ). 
Η διάρκεια των αγώνων των Κ-14 είναι 70΄ λεπτά (δύο ημίχρονα των 

35΄λεπτών το καθένα)., 
Η διάρκεια των αγώνων των Κ-12 είναι 60΄ λεπτά (δύο ημίχρονα των 30’  

λεπτών το καθένα). 
 
 

 Η  Επιτροπή   Πρωταθλημάτων  είναι η μόνη   αρμόδια για τον ορισμό  

αγώνων των πρωταθλημάτων.  

Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα με 

κοινή συμφωνία τους. 

Η διοργανώτρια ΔΥΝΑΤΑΙ ,κατά την κρίση της, να προβεί σε 

αναβολή προγραμματισμένου αγώνα ,χωρίς χρονικό περιορισμό για 

λόγους ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (π.χ θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ) 

ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία. 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να ενημερώνονται για το 

πρόγραμμα των ομάδων τους που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα 

υποδομών ΜΟΝΟΝ από τον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Η. στο διαδίκτυο 

(www.eps-ilias.gr). 

Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων στα σωματεία 

γίνεται τρείς ( 3 ) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής τους. 

Οι αναβληθέντες αγώνες επανορίζονται με απόλυτη κρίση της 
Επιτροπής Πρωταθλημάτων σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 
λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης του πρωταθλήματος εντός του 
χρονοδιαγράμματος και χωρίς να δίνεται το δικαίωμα στο σωματείο να αιτείται 
νέα αναβολή. (άρθρο 22 ΚΑΠ). 
 

Άρθρο 5. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Και στις 3 ηλικιακές κατηγορίες (κ-16, κ-14, κ-12) ισχύουν τα κάτωθι: 

 

 Θα πραγματοποιηθεί πρωτάθλημα ενός  (1) γύρου. 
 Το σωματείο που θα τερματίσει πρώτο ανά κατηγορία είναι και ο 

πρωταθλητής για την περίοδο 2022-2023. 

 

 
Η έναρξη του πρωταθλημάτων ορίζεται: 
 

 Κ-16: 15-16 Ιανουαρίου 2023 

 Κ-14: 21-22 Ιανουαρίου 2023 

 Κ-12: 04-05 Φεβρουαρίου 2023 
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Άρθρο 6.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 
 

Στη βαθμολογία των αγώνων αυτού του πρωταθλήματος θα ισχύσουν, κατά 
περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΑΠ, ήτοι η νικήτρια ομάδα 
βαθμολογείται με ΤΡΕΙΣ (3) βαθμούς, για την περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος 
κάθε ομάδα παίρνει ΕΝΑ (1) βαθμό και η ηττημένη ομάδα δεν παίρνει βαθμό. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκειμένου για τις θέσεις που δίνουν το δικαίωμα 
συμμετοχής στους αγώνες των επόμενων φάσεων ισχύει  το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. 

 
Άρθρο 7.ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Οι διαιτητές των αγώνων αυτού του πρωταθλήματος θα ορίζονται από την 
Επιτροπή Διαιτησίας. 

Στην ΕΠΣ Ηλείας δίνεται το δικαίωμα σε περίπτωση μη επάρκειας διαιτητών 
της, να χρησιμοποιεί και παλαιούς μη εν ενεργεία διαιτητές ή ποδοσφαιριστές, για 
διαιτητές των αγώνων αυτού του πρωταθλήματος. 
Τα έξοδα διαιτησίας πρέπει οπωσδήποτε να καταβληθούν πριν την έναρξη του 

αγώνα με ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου και σε περίπτωση που δεν καταβληθεί 
η αποζημίωση ισχύουν οι  διατάξεις του άρθρου 12§9ζ του ΚΑΠ. 
 

Άρθρο 8.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για τις ενστάσεις (άρθρο 23 του ΚΑΠ) το παράβολο ορίζεται στο ποσόν των 
εκατό (100) €. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, όπως 
αυτές προβλέπονται σύμφωνα με  το άρθρου 23 του ΚΑΠ. 

 Η συζήτηση των μη καταχωρούμενων στο Φ.Α. ενστάσεων είναι 
υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 23 παρ 4ε  του ΚΑΠ.). 

 
 

Άρθρο 9.ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ 
 

Σε ό,τι αφορά τις ποινές σε βάρος ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια των 
αγώνων και τη διαδικασία επιβολής τους, όσο και για τυχόν επεισόδια που θα 
αναγράφονται στο φύλλο αγώνα  θα ισχύσουν οι σχετικές διατάξεις του 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. 
 

Ποινές ποδοσφαιριστών των πρωταθλημάτων Υποδομής δεν εκτίονται 
στα πρωταθλήματα της ανδρικής ομάδας και αντίστροφα. 

 
 

Άρθρο 10.ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
 

Σωματεία που δεν προσέλθουν να αγωνιστούν σε τρεις  συνολικά 
αγώνες πρωταθλήματος θα έχουν χρηματική ποινή εκατό ευρώ 100 € για κάθε 
αγώνα που δεν τελείται, ενώ θα αποκλείονται και από τους περαιτέρω αγώνες 
πρωταθλήματος  της κατηγορίας Υποδομών. 

 

Εάν αγώνας διακοπεί ή αναγραφούν στο Φ.Α ή σε σχετική έκθεση αρμοδίου 
οργάνου επεισόδια σε βάρος διαιτητών ή ομάδων από ποδοσφαιριστές, προπονητές, 
παράγοντες ή οπαδούς τότε το υπαίτιο  σωματείο θα αποκλείεται των παραπέρα 
αγώνων του πρωταθλήματος αυτού. 
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Άρθρο 11.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Όλοι οι αγώνες αυτού του πρωταθλήματος θα γίνονται με ΕΛΕΥΘΕΡΗ την 
είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδο των αγώνων. 

 
 

 
Άρθρο 12.ΕΠΑΘΛΑ 

 

Στην πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και 25 ΜΕΤΑΛΛΙΑ για 
τους ποδοσφαιριστές, προπονητές κλπ. 
 

Άρθρο 13.ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ 
 

Η κάθε ομάδα με δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο 
φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστή της. 
Επισημαίνουμε την ιδιαίτερη ευαισθησία, η οποία θα πρέπει να διακρίνει τα σωματεία 
στο θέμα παρουσίας ιατρού, δεδομένου ότι η υγεία των ποδ/στών και ιδιαίτερα αυτών 
που έχουν νεαρή ηλικία πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα όλων μας.  

Στους αγώνες υποδομών είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρού, νοσηλευτή ή 
διασώστη (Κ.Α.Π.16§2β). Σε περίπτωση απουσίας των, ο αγώνας δεν θα 
διεξάγεται και το γηπεδούχο σωματείο θα υφίσταται τις κυρώσεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 3,16§2α,β ΚΑΠ. 

 
Άρθρο 14.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Με την προκήρυξη αυτή των πρωταθλημάτων υποδομής  η Ε.Π.Σ. Ηλείας και 
τα μετέχοντα στα πρωταθλήματα αυτά σωματεία συμφωνούν, δέχονται και καθιστούν 
αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για την επίλυση των διαφορών την Εκτελεστική 
Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΗΛΕΙΑΣ. 

Η προκήρυξη αυτή αποτελεί την σύμβαση μεταξύ της Οργανώτριας Αρχής 
Ε.Π,Σ, ΗΛΕΙΑΣ και των Σωματείων τα οποία δηλώνουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα 
Κ-16, Κ-14 & K-12. 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των 
κανονισμών της ΕΠΟ ή για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν 
καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει η Ε.Ε./ΕΠΣΗ στο πλαίσιο 
του καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.  

 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
 ΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ                            ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 

 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1)Ε.Π.Ο – Αθήνα 
2)Γ.Γ.Α – Αθήνα  
3)Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Ενταύθα  
4)ΕΔ/ΕΠΣ Ηλείας  
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