
 

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018  
Αριθ. Πρωτ. 227/18/ΚΕΔ/λζ 

 Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΔ  

Συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου 2018 

Θέματα και αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. 

1. Υπόθεση αποβολής αθλητή - φεστιβάλ Ανθοκομικής 2018 

Η επιτροπή ομόφωνα αποφαίνεται ότι η διαιτήτρια ενήργησε σύμφωνα με τους κανονισμούς  

και την απαλλάσσει από κάθε ευθύνη.  Η επιστολή του αθλητή παραπέμπεται στο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο της ΕΟΜ.  

2. Λανθασμένο σετ διανομών σε τουρνουά μαθητών - φεστιβάλ Ανθοκομικής 2018 

Η επιτροπή ομόφωνα επιβάλλει στην επικεφαλής διαιτήτρια Α. Καλιακμάνη προφορική 

παρατήρηση.  

3. Επιτροπή εφέσεων σε αγώνες 3ης και 4ης βαθμίδας 

Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό όπου οι διοργανωτές ανέφεραν στην προκήρυξη ότι θα 

συγκροτηθεί επιτροπή εφέσεων πριν την έναρξη του αγώνα (άρθρο κανονισμών 2.4.4 εδάφιο 

4) η οποία ουδέποτε συγκροτήθηκε, η επιτροπή εντέλλεται τους αρμόδιους διαιτητές να 

φροντίζουν και οι ίδιοι για την τήρηση της προκήρυξης συμβουλεύοντας και υπενθυμίζοντας 

στους διοργανωτές τα καθήκοντά τους.  

Δεδομένου ότι στον αγώνα αυτό υποβλήθηκε έφεση η οποία εκδικάστηκε τελικά από την 

μόνιμη επιτροπή εφέσεων, η ΚΕΔ προτείνει να δοθεί προθεσμία ολίγων ημερών για 

ενδεχόμενη υποβολή προσφυγής. 

4. Παράβαση άρθρου κανονισμών 2.1.3 

Το άρθρο των κανονισμών της ΕΟΜ 2.1.3 στο τελευταίο εδάφιό του αναφέρει:  

«Ειδικά σε αγώνες ομάδων των Σωματείων-Μελών «με άνω όριο» επιτρέπεται η σύνθεση της 

ομάδας να περιλαμβάνει 1 ή 2 παίκτες με ΔΔ κατά μία μονάδα μεγαλύτερη από το άνω όριο 

που έχει καθοριστεί, όμως το άθροισμα ΔΔ της εκάστοτε σύνθεσης (με την οποία αγωνίζεται 

η ομάδα) να μην υπερβαίνει το 4πλάσιο του άνω ορίου». 

Κατόπιν περιστατικών παράβασης του άρθρου αυτού σε ορισμένα Σωματεία η επιτροπή ΚΕΔ 

εφιστά την προσοχή στους διαιτητές για την κατά γράμμα τήρηση του κανονισμού αυτού, 

επιφυλασσόμενη για τον καταλογισμό αυστηρών ποινών σε αντίθετη περίπτωση.   

5. Αριθμός διαιτητών σε αγώνες 



Το Δ.Σ. της ΕΟΜ με απόφασή του στο παρελθόν έχει ορίσει ότι σε κάθε 17 τραπέζια ενός 

αγώνα πρέπει να αναλογεί ένας διαιτητής. Με αφορμή παράβαση της απόφασης αυτής σε 

πρόσφατο αγώνα εντέλλεται τους αρμόδιους διαιτητές να υπενθυμίζουν στους διοργανωτές 

την απόφαση αυτή και να αναφέρουν κάθε παραβίασή της στην ΚΕΔ και την Επιτροπή 

Αγώνων.  

6. Διαιτησία δόκιμων διαιτητών από 31/8/18  

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι άδειες δόκιμων (ακατάτακτων) διαιτητών για διεύθυνση αγώνων 

5ης βαθμίδας λήγουν την 31η Αυγούστου 2018. Για την ανανέωση της άδειας αυτής ή για τη 

χορήγηση άδειας σε άλλον δόκιμο διαιτητή θα πρέπει να υποβληθεί από τα ενδιαφερόμενα 

Σωματεία νέο αίτημα. Από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 κανείς ακατάτακτος διαιτητής, 

δηλ. χωρίς τίτλο Έμπειρου διαιτητή ή μεγαλύτερο, δεν θα μπορεί να διευθύνει αγώνες 5ης 

βαθμίδας, εκτός εάν διαθέτει άδεια της ΚΕΔ. 

 

                                                                                           Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας 


