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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                      
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
Ταχ.Δ/νση       : Ανδρ. Παπανδρέου 37 
                             151 80  Μαρούσι
Πληροφορίες :  Τσακανίκα Ευανθία
Τηλέφωνο       :  213 131 6293
Ηλεκτρ. Ταχ.   :  tsoekaf@gga.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Έλεγχος νομιμότητας του κανονισμού Διαιτησίας της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ Σόφτμπολ (Ε.Ο.Μ.Σ) ».                                  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις:
α.Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
β.Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
γ.Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
2.Τα  άρθρα 27, 43, 44, 45 και 46 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
3.Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.  
4.Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  και Υφυπουργών».
5.Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή 
απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί 
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ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο 
Αυγενάκη.

        6. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 019/2022/15.7.2022 έγγραφο τής Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Μπέιζμπολ Σόφτμπολ (Ε.Ο.Μ.Σ), με το οποίο υπεβλήθη προς έλεγχο νομιμότητας ο 
Κανονισμός Διαιτησίας με το αντίστοιχο πρακτικό τής Γενικής Συνέλευσης 
(12.6.2022).

       7.Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/439846/15.9.2022 έγγραφο τού τμήματος προς την 
Ελληνική Ομοσπονδία Μπέιζμπολ Σόφτμπολ (Ε.Ο.Μ.Σ) με παρατηρήσεις και 
υποδείξεις για τον εν λόγω Κανονισμό. 

        8. Το από 4.10.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα, ΥΠΠΟΑ/479836/5.10.2022 έγγραφο  τής 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ Σόφτμπολ (Ε.Ο.Μ.Σ), καθώς και το από 7.10.2022 
ηλεκτρονικό μήνυμα με τις τελικές διορθώσεις με το οποίο υποβάλλεται εκ νέου ο 
Κανονισμός.
9.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

                            

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά του ο Κανονισμός Διαιτησίας τής Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ Σόφτμπολ (Ε.Ο.Μ.Σ)  ως εξής :

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΚΑΙ ΣΟΦΤΜΠΟΛ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση όλων των ζητημάτων σχετικά με τη 

λειτουργία των ειδικών οργάνων διαιτησίας για τα αθλήματα του μπέιζμπολ και του σόφτμπολ 

και όλων των επί μέρους κλάδων άθλησης αυτού που καλλιεργεί η Ελληνική Ομοσπονδία 

Μπέιζμπολ Σόφτμπολ (ΕΟΜΣ), καθορίζοντας τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες των 

οργάνων διαιτησίας της ΕΟΜΣ, κατοχυρώνοντας τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών 

και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων και διασφαλίζοντας το ανεπηρέαστο έργο των 

οργάνων διαιτησίας της ΕΟΜΣ και γενικά των διαιτητών. 
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ΑΡΘΡΟ 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

1. Στην ΕΟΜΣ λειτουργεί τριμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), η οποία 

συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και 

τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών 

βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων μπέιζμπολ και 

σόφτμπολ της Ελλάδας. 

2. Η ΚΕΔ στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές 

διαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτατης 

κατηγορίας αγώνων. Τα μέλη της ΚΕΔ ορίζονται από το ΔΣ της ΕΟΜΣ με πλειοψηφία των 

τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, για τριετή θητεία, και μπορούν να παυθούν 

μόνο με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του ΔΣ της ΕΟΜΣ για ιδιαίτερα 

σπουδαίο λόγο. 

3. Η ΚΕΔ συνεργάζεται με την ΕΟΜΣ και την ομοσπονδία διαιτητών Μπέιζμπολ ή Σόφτμπολ 

για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του αθλήματος του 

Μπέιζμπολ και του Σόφτμπολ και των επί μέρους κλάδων άθλησης αυτού που καλλιεργεί η 

ΕΟΜΣ. Ειδικότερα συνεργάζεται με την ομοσπονδία διαιτητών μπέιζμπολ και σόφτμπολ για 

την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και 

κεντρικών σεμιναρίων.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

1. Προκειμένου για περιφερειακά πρωταθλήματα μπορούν να συγκροτηθούν, με απόφαση 

του ΔΣ της ΕΟΜΣ, τριμελή όργανα διαιτησίας που συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες 

σχετικά με τη διαιτησία για το πρωτάθλημα της δικαιοδοσίας τους.

2. Τα τοπικά όργανα διαιτησίας είναι μονομελή, ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της οικείας 

ένωσης μπέιζμπολ και σόφτμπολ και συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη 

διαιτησία των πρωταθλημάτων μπέιζμπολ και σόφτμπολ της δικαιοδοσίας τους.

3. Τα μέλη των περιφερειακών και τοπικών οργάνων διαιτησίας έχουν διετή θητεία, ασκούν 

τα καθήκοντά τους σε συνεργασία με την ΚΕΔ και παύονται με απόφαση του ΔΣ της οικείας 

ένωσης μπέιζμπολ και σόφτμπολ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. β΄ του 

παρόντος Κανονισμού Διαιτησίας.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Η ΕΟΜΣ αναγνωρίζει ως διαιτητές, που δύναται να επιλεγούν σε αγώνες Μπέιζμπολ και 

Σόφτμπολ και των επί μέρους κλάδων άθλησης αυτού που καλλιεργεί η ΕΟΜΣ, όλα τα 

πρόσωπα που έχουν εκπαιδευθεί και αδειοδοτηθεί ως διαιτητές και κριτές από σχολές 

διαιτητών που διοργανώνει η ΕΟΜΣ ή η Διεθνής Ομοσπονδία Μπέιζμπολ Σόφτμπολ 

(«WORLD BASEBALL SOFTBALL COFEDERATION»).

2. Η ΕΟΜΣ επιλέγει τους διαιτητές των αγώνων, με γνώμονα την προάσπιση της αξιοκρατίας, 

την εξασφάλιση της αμεροληψίας και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Με σκοπό τη διασφάλιση της αμεροληψίας και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, oι 

διαιτητές θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα την ΕΟΜΣ για οποιουδήποτε είδους σχέση με 

οποιαδήποτε διαγωνιζόμενη ομάδα ή αθλητή. 

4. Οι διαιτητές που επιλέγονται για να λάβουν μέρος σε αγώνες Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ 

πρέπει: 

- να είναι ακέραιοι, αμερόληπτοι και ανεξάρτητοι και να διατηρούν την ακεραιότητα σε όλες τις 

αποφάσεις, χωρίς να δείχνουν καμία προτίμηση ή προκατάληψη 

- να κατέχουν λεπτομερώς και αναλυτικώς τους αγωνιστικούς κανονισμούς των αθλημάτων του 

μπέιζμπολ και του σόφτμπολ καώς και των επί μέρους κλάδων άθλησης αυτού που καλλιεργεί 

η ΕΟΜΣ. 

- να επιδεικνύουν ηθικές αρχές και ηθική συμπεριφορά 

- να δείχνουν σεβασμό προς όλους με συνέπεια.

- να προσέρχονται εγκαίρως και να αποχωρούν μετά τη λήξη του αγώνα.

5. Το έργο και τις εργασίες των οργάνων διαιτησίας υποβοηθεί και παρακολουθεί χωρίς 

δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής που ορίζεται για μεν την ΚΕΔ και τα 

περιφερειακά όργανα διαιτησίας με απόφαση του ΔΣ της ομοσπονδίας διαιτητών μπέιζμπολ 

και σόφτμπολ, για δε τα τοπικά όργανα διαιτησίας με απόφαση του ΔΣ του οικείου συνδέσμου 

διαιτητών.

6. Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν 

επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της αθλητικής ομοσπονδίας ή της ένωσης.

7. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης των διαιτητών, 

των παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας καθορίζονται από το ΔΣ της 

ΕΟΜΣ, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔ και της ομοσπονδίας διαιτητών μπέιζμπολ και σόφτμπολ 

πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.

8. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 2725/1999 ισχύουν ανάλογα για όλα τα 

αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό Διαιτησίας πρόσωπα. 

9. Τα ίδια κωλύματα ισχύουν και για τους παρατηρητές, τους επόπτες, τους χρονομέτρες, 

τους σημειωτές και κάθε άλλο όργανο που ασκεί έργο διαιτησίας στο άθλημα του Μπέιζμπολ, 

του Σόφτμπολ και όλων των επί μέρους κλάδων άθλησης αυτού που καλλιεργεί η ΕΟΜΣ.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Οι κριτές των αθλημάτων που καλλιεργεί η ΕΟΜΣ αξιολογούνται με βάση τους τίτλους 

σπουδών και κατά προτίμηση πτυχία Τ.Ε.Φ.Α.Α., τη γνώση ξένων γλωσσών, την ηλικία 

τους, την εμπειρία τους που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικούς 

αγώνες, τις επιδόσεις τους σε διεθνή και εθνικά σεμινάρια, την απόδοσή τους σε διεθνείς 

και εθνικούς αγώνες, τη διαγωγή τους και τη συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων τους 

και την εν γένει φυσική τους κατάσταση.  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω οριζόμενα 

κριτήρια, η ΚΕΔ αξιολογεί τους κριτές σε συνεργασία με την ΕΟΜΣ και εγκρίνει ή 

απορρίπτει τον εκάστοτε υποψήφιο διαιτητή, με αιτιολογημένη απόφασή τους, σύμφωνα 

και με τα οριζόμενα του άρθρου 2 του παρόντος.

2. Για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία αξιολόγησης και για την ένταξή 

τους στα όργανα διαιτησίας της ΕΟΜΣ, απαιτείται να προσκομίζεται δήλωση συμμετοχής, 

αντίγραφο του ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, από  όπου να 

προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από αυτά που  προβλέπονται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, και ότι σε  περίπτωση επιγενόμενης 

εμφάνισης ενός τέτοιου κωλύματος, θα υπάρξει  συμπληρωματική δήλωση.

3. Σε  περίπτωση που υποψήφιος υποβάλει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει 

επιγενόμενο  κώλυμα του, διαγράφεται από τις καταστάσεις διαιτητών της ΕΟΜΣ και δεν 

μπορεί εφεξής να συμμετέχει σε όργανα διαιτησίας ή να ασκεί  καθήκοντα παρατηρητή 

διαιτησίας.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΜΣ, διαιτητής που συμμετέχει σε επίσημους 

αγώνες της Ομοσπονδίας μπορεί να παυθεί και να διαγραφεί από τις καταστάσεις 

διαιτητών της ΕΟΜΣ, για σποδαίο λόγο που αφορά τη διαγωγή του ή την κατ’ 

εξακολούθηση μη τήρηση των επίσημων κανονισμών των αθλημάτων του μπέιζμπολ και 

του σόφτμπολ κατά τη διεύθυνση του αγώνα. Η διαδικασία κινείται μόνον κατ’ όπιν 

αιτήσεως/αναφοράς σωματείου που συμμετέχει στους επίσημους αγώνες της 

Ομοσπονδίας. Η απόφαση για παύση και διαγραφή ή μη του υπό κρίση διαιτητή, ανήκει 

στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει με αιτιολογημένη πάντοτε απόφασή 

του.

5. Για τους υποψήφιους διαιτητές ισχύουν τα προβλεπόμενα ασυμβίβαστα, κωλύματα και 

περιορισμοί για τη συμμετοχή τους σε αγώνες των αθλημάτων μπέιζμπολ και σόφτμπολ 

της ΕΟΜΣ, που τίθενται από το ν. 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για περιπτώσεις ή θέματα που δεν προβλέπονται ή δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, του 

Καταστατικού της ΕΟΜΣ και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΣ για το 

εκάστοτε θέμα. Για κάθε ασάφεια ή κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να αποφασίσει 

είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΣ.

2. Ο παρών κανονισμός, για την κατάρτιση του οποίου έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι ισχύοντες 

διεθνείς κανονισμοί, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2725/1999 από 

τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜΣ στις 12.6.2022 και ισχύει από 24.4.2022.

                                                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                                             ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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