
Επιμόρφωση Επιδιαιτητών 

Η ΕΦΟΑ διοργανώνει στην Αθήνα, το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00, 
στα γραφεία της ΕΦΟΑ (ή μεγαλύτερο χώρο αν κριθεί αναγκαίο), Σεμινάριο 
Επιμόρφωσης Επιδιαιτητών, με σκοπό την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την 
εξοικείωση τους με τα πρόσφατα μηχανογραφικά πρότυπα και την πιστοποίηση τους 
τους ως «ενεργών Επιδιαιτητών» σύμφωνα με το ακόλουθο άρθρο 5.1.1 του 
Κανονισμού. 

Ενεργός National Επιδιαιτητής είναι ο Επιδιαιτητής, που είναι κάτοχος πτυχίου National school 
(Level 1) και ικανοποιεί τουλάχιστον ένα εκ των παρακάτω κριτηρίων: 

1. Έχει κάνει Επιδιαιτησία ή βοηθός επιδιαιτητή σε ένα τουλάχιστον τουρνουά (κατηγορίες 
U12, U14, U16, κλπ.) Εθνικού πρωταθλήματος, διοργανωμένο από την ΕΦΟΑ κατά την 
τελευταία αγωνιστική περίοδο. 

2. Έχει κάνει Επιδιαιτησία σε δύο τουλάχιστον Ενωσιακά πρωταθλήματα κατά τις δύο 
τελευταίες αγωνιστικές περιόδους. 

3. Έχει Συμμετοχή (ως εισηγητής ή με απλή παρουσία) σε ένα τουλάχιστον σεμινάριο 
Διαιτησίας κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος, που έχει διοργανωθεί από την ΕΦΟΑ 
και  
• Είναι οικονομικά ενήμερος προς την ΕΦΟΑ 

Η θετική αξιολόγηση του έργου του από την Ε.Δ. είναι προαπαιτούμενο, για την πιστοποίηση 

του, πέρα από τα παραπάνω κριτήρια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κατέχοντες δίπλωμα 

National school (level 1) και ανώτερο, με εμπειρία στην μέχρι σήμερα οργάνωση και 

διεξαγωγή τουρνουά. 

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν: 

• Οι προετοιμασίες για ένα τουρνουά, η έκδοση προκήρυξης, η προσαρμογή της στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα και η μηχανογραφική δημιουργία του τουρνουά 

(AddTournament). 

• Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις αθλητών. 

• Η εξαγωγή λίστας συμμετοχών και η δημιουργία των acceptance lists ανά έδρα, 

κατηγορία, κτλ.  

• Η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων σε σχέση με τη διάρκεια 

του τουρνουά, την ελαχιστοποίηση της χρήσης εργάσιμων ημερών, τον ακριβή 

καθορισμό των χρόνων για sign in και τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό του. 

• Η δημιουργία των απαραίτητων links για την ενεργοποίηση του τουρνουά και την 

εμφάνισή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ο συγχρονισμός του PC με το Cloud. 

• Οι ανάγκες για στελέχωση του τουρνουά με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό 

και την υλικοτεχνική υποδομή. 

• Η υποδοχή των αθλητών, ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας και ενημερότητας αθλητών. 

• Η αναλυτική ενημέρωση του προγράμματος διεξαγωγής των αγώνων, οι 

ανακοινώσεις και γενικότερα οι πληροφορίες προς αθλητές 

• Η ηλεκτρονικές κληρώσεις, η συμπλήρωση των ταμπλό και η Online ενημέρωση 

(synchronize) 

• Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η σύνταξη της αναφοράς αγώνων. 

• Ο κανονισμός διαιτησίας της ΕΦΟΑ 

Μετά την ενημέρωση, θα ακολουθήσουν εξετάσεις και οι επιτυχόντες θα 

πιστοποιηθούν ως ενεργοί επιδιαιτητές. 



Μόνο οι ενεργοί επιδιαιτητές θα έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν τη διεξαγωγή 

επίσημου τουρνουά της ομοσπονδίας ή των Ενώσεων (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Σχολικό, 

Πανελλαδικά, Διασυλλογικά, κλπ.) 

Απαραίτητα: 

• Παράβολο 50€, που πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό της ΕΦΟΑ με IBAN 
GR97 0110 0800 0000 0806 7887 508 της Εθνικής Τραπέζης και ο 
επιδιαιτητής να έχει το αντίγραφο του καταθετήριου, όπου εμφανίζεται το όνομα 
του καταθέτη-ενδιαφερόμενου 

• Αποδεικτικά προϋπηρεσίας από ΕΦΟΑ, Σωματεία, Ενώσεις 
• Προσωπικός Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

• Ύπαρξη Gmail 

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει Σεμινάριο και στη Θεσσαλονίκη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν, μόνο ηλεκτρονικά, την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος τους στο diaitites@efoa.gr  

Για την Αθήνα: Δήλωση συμμετοχής (βλ. έντυπο), παράβολο και δικαιολογητικά 
(.pdf) 

Για τη Θεσσαλονίκη: Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. έντυπο) 

 

Για την ΕΦΟΑ 

Επιτροπή διαιτησίας 

mailto:diaitites@efoa.gr

