
  
  

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019 

Αριθ. Πρωτ102/19   

  

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΔ 6/19 

Θέμα: Αποφάσεις συνεδριάσεων 17/12/2018 και 29/01/19   
  

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) στις συνεδριάσεις της, που έγιναν στα γραφεία της ΕΟΜ, έλαβε τις 

εξής αποφάσεις που αφορούν ποινές διαιτητών: 

1. Διαπιστώθηκε ότι στο σωματείο ΙΚΑΡΟΣ όλοι οι διαιτητές έμπαιναν και έπαιρναν διανομές για τις 

ταυτόχρονες ημερίδες της ΕΟΜ με τον ίδιο κωδικό, εσφαλμένα πιστεύοντας ότι αυτός ήταν ο κωδικός 

του σωματείου. Μετά από τις εξηγήσεις που έδωσαν και οι πέντε διαιτητές διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 

πλήρης άγνοια των όρων συμμετοχής στα Πανελλήνια Ταυτόχρονα. Μετά από έρευνα στις ημερίδες 

ταυτόχρονων του σωματείου ΙΚΑΡΟΣ διαπιστώθηκε ότι μόνον ο Γ. Δοξαστάκης του οποίου τον κωδικό 

χρησιμοποιούσαν όλοι έπαιζε και μάλιστα είχε 89 συμμετοχές κατά το τρέχον έτος (από 1/1/18 έως 

15/10/18), εκ των οποίων στις 40 ημερίδες διακρίθηκε (ποσοστό 44,94%) με συνολικό Μέσο Όρο 52,87%, 

ποσοστό που λόγω της δυναμικότητας του παίκτη και της δυναμικότητας των ημερίδων του σωματείου 

θεωρείται ότι είναι φυσιολογικό, και δεν μπορεί να του αποδοθεί δόλος. Εξ άλλου δεν προκύπτει και από 

άλλα στοιχεία ότι μπορεί να υπήρξε δόλος. Δεδομένου ότι ο Γ. Δοξαστάκης ήταν ο αρχαιότερος διαιτητής 

του Σωματείου και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τους υπόλοιπους διαιτητές, η ΚΕΔ του επιβάλλει την 

ποινή της έγγραφης επίπληξης. Για τους τέσσερεις υπόλοιπους διαιτητές η ΚΕΔ αναγνωρίζει κάποια 

ελαφρυντικά και ως εκ τούτου αρκείται σε παρατήρηση. 
2. Μετά την έγγραφη απάντηση-απολογία του Διαιτητή, η ΚΕΔ θεωρεί ότι ο Διαιτητής Κ. Βώβος φέρει 

μικρό μέρος της ευθύνης δεδομένου ότι ταυτόχρονα ήταν αθλητής στην ημερίδα ΟΠΕΝ και διαιτητής 

στην ημερίδα 1-6 και ως εκ τούτου του επιβάλλει την ποινή της έγγραφης επίπληξης (ΠΚ 5.3.2 παρ. 

δ2). 

3. Η ΚΕΔ θεωρεί τις εξηγήσεις του διαιτητή Γκουτιούδη Ζήση σχετικά με την διπλή υποβολή του Φύλλου 

Αγώνος της ημερίδας της 07/01/19 με ΑΜΑΣ 19003, όπως την υποβολή του Φύλλου Αγώνος της ημερίδας 

της 09/01/19 με ΑΜΑΣ 19004 ως οριακά αποδεκτές, βασιζόμενη στην μέχρι τούδε καλή συνεργασία μαζί 

του. Θεωρεί όμως αυτονόητο ότι, στην περίπτωση υποβολής λανθασμένων αποτελεσμάτων, ο εκάστοτε 

διαιτητής θα πρέπει να έχει ενημερώσει την ΕΟΜ για το λάθος, όπως άλλωστε είχε αναφέρεται και σε 

παλαιότερη ανακοίνωση της ΕΟΜ, και κατόπιν να στείλει τα σωστά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, επειδή 

δεν ακολούθησε την σωστή διαδικασία, η ΚΕΔ του επιβάλει την ποινή της έγγραφης επίπληξης. 

 

 

Για την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας  

  

                                     Ο Πρόεδρος                                                          Τα μέλη 

   

                                  Αριστείδης Ρακάς                                 Ζώτος Λουκάς,  Κούμενος Ιωάννης 


