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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 Κριτών της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α) ».                                  

 

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.  973/11/2022/5.11.2022 έγγραφο τής Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α) (ΥΠΠΟΑ/545319/8.11.2022), με το οποίο υπεβλήθη 
προς έλεγχο νομιμότητας ο Κανονισμός Διαιτησίας με το αντίστοιχο πρακτικό τής 
Γενικής Συνέλευσης (30.10.2022).

       7.Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/597259/2.12.2022 έγγραφο τού τμήματος προς την 
Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α) με παρατηρήσεις και 
υποδείξεις για τον εν λόγω Κανονισμό. 

        8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1054/12/2022/5.12.2022 (ΥΠΠΟΑ/602124/6.12.2022) 
έγγραφο  τής Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α), 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 Κριτών τής Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α) ως εξής :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΚΡΙΤΩΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού της 
Ε.Ο.Α.Α. και ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά τους κριτές για το άθλημα του 
Μπόουλινγκ.
Όλοι οι αναφερόμενοι στον παρόντα Κανονισμό ανήκουν στην αρμοδιότητα της 
Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. 
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ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

1.1 Όπου στον παρόντα κανονισμό υπάρχει η συντομογραφία Γ.Γ.Α. αναφέρεται στην 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

1.2 Όπου στον παρόντα κανονισμό υπάρχει η συντομογραφία Ε.Ο.Α.Α. αναφέρεται 
στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας.

1.3 Όπου στον παρόντα κανονισμό υπάρχει η συντομογραφία I.B.F. αναφέρεται στην 
Διεθνή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ - International Bowling Federation.

1.4 Όπου στον παρόντα κανονισμό υπάρχει η συντομογραφία E.B.F. αναφέρεται 
στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ - European Bowling Federation.

1.5 Όπου στον παρόντα κανονισμό υπάρχει η συντομογραφία M.B.C. αναφέρεται 
στην Συνομοσπονδία Μπόουλινγκ Μεσογείου.

1.6 Όπου στον παρόντα κανονισμό υπάρχει η συντομογραφία Δ.Σ. αναφέρεται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α.

1.7 Όπου στον παρόντα κανονισμό υπάρχει η συντομογραφία Κ.Ε.Δ. αναφέρεται 
στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Ο.Α.Α.

ΑΡΘΡΟ 2

ΚΡΙΤΗΣ

2.1 Ο κριτής είναι ένα πρόσωπο το οποίο κρίνει, αξιολογεί και αποφασίζει για θέματα 
τόσο αγωνιστικά, όσο και αθλητικής συμπεριφοράς, κατά την διάρκεια των 
αγώνων που διοργανώνονται από την Ε.Ο.Α.Α. ή με την άδεια – έγκριση της.

2.2 Οι κριτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αθλήματος του Μπόουλινγκ.
2.3 Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να καθοριστούν οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τους κριτές για το άθλημα 
του Μπόουλινγκ.

2.4 Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλα τα αγωνίσματα του αθλήματος του 
Μπόουλινγκ.
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ΑΡΘΡΟ 3

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΡΙΤΩΝ

3.1 Οι εν ενεργεία κριτές μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που 
καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, 
ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. 

3.2 Οι εν ενεργεία κριτές, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή της εξελεγκτικής επιτροπής της Ε.Ο.Α.Α. 

3.3 Η συμμετοχή σε Εθνικό Σεμινάριο Κριτών, δεν αποτελεί απόδειξη ότι ένα 
πρόσωπο   είναι ενεργός κριτής. Ενεργοί κριτές, είναι τα πρόσωπα τα οποία θα 
ζητήσουν εγγράφως από την Ε.Ο.Α.Α. την συμμετοχή τους σε αγώνες.

3.4 Δεν μπορεί να συμμετέχει στα Εθνικά Σεμινάρια Κριτών ή να διατηρήσει την 
ιδιότητα του κριτή:
α) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο 

θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική 
απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, 
καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε 
σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος 
της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για 
αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του Ν. 
2725/1999 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, 
κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, 
φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, 
παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

β) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις 
παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και 
της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν 
οι στερήσεις αυτές.

γ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 
και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
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ΑΡΘΡΟ 4

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

4.1. Οι κανόνες για την απόδοση των κρίσεων πρέπει να είναι διαφανείς, δίκαιοι 
και να διατηρούν την αθλητική δικαιοσύνη για όλους τους αθλητές -αθλήτριες.

4.2. Οι κριτές εκπαιδεύονται από την Ε.Ο.Α.Α. με σχολές, σεμινάρια και ημερίδες, 
αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία από την συμμετοχή τους σε αγωνιστικές 
διοργανώσεις.

4.3. Η Ε.Ο.Α.Α. είναι υπεύθυνη για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και τη 
διαδικασία εξέτασης για την επίτευξη του εθνικού επιπέδου κρίσης. Είναι επίσης 
υπεύθυνη για τη συμπεριφορά και τις ενέργειες των κριτών.

4.4. Οι κριτές που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες πρέπει:
4.4.01. Να έχουν γνώση του Κώδικα Κρίσης καθώς των κανονισμών της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Bowling και να τους εφαρμόζουν.
4.4.02. Να διατηρούν την ακεραιότητα σε όλες τις αποφάσεις, χωρίς καμία 

προτίμηση ή προκατάληψη, με σεβασμό και συνέπεια και σεβασμό σε 
όλους τους κανονισμούς.

4.4.03. Να επιδεικνύουν ηθικές αρχές και ηθική συμπεριφορά.
4.4.04. Να σέβονται τον όρκο των κριτών και τον Κώδικα Δεοντολογίας της 

Ε.Ο.Α.Α. της Ευρωπαϊκής (E.B.F.) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Μπόουλινγκ (I.B.F.).

4.5. Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν 
χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της Ε.Ο.Α.Α.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΩΝ

Οι κριτές χωρίζονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες και υπο-κατηγορίες:

5.1 Εθνικοί Κριτές
5.1.1 Κατηγορία 1

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι κριτές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει 
με επιτυχία το Εθνικό Σεμινάριο Κριτών Κατηγορίας 1.

5.1.2 Κατηγορία 2
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι κριτές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει 
με επιτυχία το Εθνικό Σεμινάριο Κριτών Κατηγορίας 2.

5.1.3 Κατηγορία 3
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Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι κριτές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει 
με επιτυχία το Εθνικό Σεμινάριο Κριτών Κατηγορίας 3.

5.1.4 Κατηγορία 4
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι κριτές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει 
με επιτυχία το Εθνικό Σεμινάριο Κριτών Κατηγορίας 4.

5.2. Διεθνείς Κριτές
5.2.1. Κατηγορία 1

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι κριτές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει 
με επιτυχία το Διεθνές Σεμινάριο Κριτών Κατηγορίας 1.

5.2.2. Κατηγορία 2
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι κριτές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει 
με επιτυχία το Διεθνές Σεμινάριο Κριτών Κατηγορίας 2.

5.3. Δόκιμοι Κριτές
Ως δόκιμοι κριτές νοούνται τα πρόσωπα τα οποία έχουν ολοκληρώσει την 
συμμετοχή τους στο Σεμινάριο Κριτών και συμμετέχουν σε αγώνες με γνώμονα 
την απόκτηση εμπειρίας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

6.1 Για να κριθεί κάποιος ικανός να συμμετάσχει στο Εθνικό Σεμινάριο κριτών 
Μπόουλινγκ θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.

6.2 Όλοι οι κριτές που παρακολουθούν επιτυχώς το Εθνικό Σεμινάριο κριτών 
Μπόουλινγκ για πρώτη φορά παίρνουν το δίπλωμα κατηγορίας Αρχικής 
βαθμίδας-κατηγορίας (4).

6.3 Για να θεωρείται ένας κριτής ενεργός σε έναν Ολυμπιακό κύκλο θα πρέπει να 
παρακολουθήσει το Εθνικό Σεμινάριο κριτών και να περάσει επιτυχώς τις 
εξετάσεις στην αρχή ή κατά τη διάρκεια κάθε αντίστοιχου Ολυμπιακού 
κύκλου. 

6.4 Ο ορισμός των κριτών σε κάθε αγώνα, γίνεται από την Κεντρική Επιτροπή 
Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της Ε.Ο.Α.Α. με βάση τους πίνακες κριτών και τους 
κανονισμούς της Ε.Ο.Α.Α. της Ευρωπαϊκής (EBF) και της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ (IBF).

6.5 Η Κ.Ε.Δ. προσδιορίζει και μεταφράζει τους λεπτομερείς κανονισμούς για το 
άθλημα Μπόουλινγκ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ (IBF).

6.6 Κάθε κριτής μετά από διακοπή ενός (1) ολυμπιακού κύκλου, μπορεί να πληροί 
εκ        νέου τις προϋποθέσεις για την προηγούμενη κατηγορία που κατείχε 
πριν τη διακοπή, υπό την προϋπόθεση ότι ο κριτής θα επιτύχει εκ νέου τα 
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αποτελέσματα των εξετάσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι απαιτήσεις 
εμπειρίας που λείπουν, θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δύο (2) ετών από 
το νέο κύκλο επικύρωσης της κατηγορίας που αποκτήθηκε. Εάν ο κριτής δεν 
επιτύχει την απόκτηση εμπειρίας που αντιστοιχεί με τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων του εντός 2 ετών, θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχική βαθμίδα 
(κατηγορία 4).

6.7 Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την αξιολόγηση των κριτών είναι σύμφωνες με 
τους        συγκεκριμένους κανονισμούς του αθλήματος, όπως περιγράφονται 
στη συνέχεια.

6.8 Οι κριτές για να προαχθούν από μια βαθμίδα – κατηγορία (π.χ. από την 
κατηγορία 4 στην κατηγορία 3) θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό της I.B.F., τα οποία 
παρατίθενται στην συνέχεια:

Κατηγορία Απαιτήσεις απόκτησης Απαιτήσεις διατήρησης

4

1. Επιτυχής παρακολούθηση 
Εθνικού Σεμιναρίου

2. Δόκιμος Κριτής σε δύο (2)     
επίσημους αγώνες της 
Ε.Ο.Α.Α.

1. Παρακολούθηση Εθνικού 
   Σεμιναρίου
2. Δόκιμος Κριτής σε δύο (2)  
επίσημους αγώνες της 
 Ε.Ο.Α.Α.

3

1. Επιτυχής παρακολούθηση 
Εθνικού Σεμιναρίου

2. Κρίση σε τουλάχιστον δύο (2) 
επίσημους αγώνες της 
Ε.Ο.Α.Α. σε ένα Ολυμπιακό 
Κύκλο.

1. Παρακολούθηση Εθνικού 
   Σεμιναρίου
2. Κρίση σε τουλάχιστον δύο (2) 

επίσημους αγώνες της Ε.Ο.Α.Α. 
σε ένα Ολυμπιακό Κύκλο.

2

1. Επιτυχής παρακολούθηση 
Εθνικού Σεμιναρίου

2. Κρίση σε τουλάχιστον 
τέσσερις (4) επίσημους 
αγώνες της Ε.Ο.Α.Α. και μια 
(1) διοργάνωση τύπου Open, 
σε ένα Ολυμπιακό Κύκλο.

1 .Παρακολούθηση Εθνικού 
   Σεμιναρίου
2. Κρίση σε τουλάχιστον   
    τέσσερις (4) επίσημους αγώνες 

της Ε.Ο.Α.Α. και μια (1) 
διοργάνωση τύπου Open, σε 
ένα Ολυμπιακό Κύκλο.

1

1. Επιτυχής παρακολούθηση 
Εθνικού Σεμιναρίου

2. Κρίση σε τουλάχιστον πέντε 
(5) επίσημους αγώνες της 
Ε.Ο.Α.Α. και δύο (2) 
διοργανώσεις τύπου Open, 
σε ένα Ολυμπιακό Κύκλο.

1. Παρακολούθηση Εθνικού 
    Σεμιναρίου
2. Κρίση σε τουλάχιστον 
   πέντε (5) επίσημους αγώνες της 

Ε.Ο.Α.Α. και δύο (2) 
διοργανώσεις τύπου Open, σε 
ένα Ολυμπιακό Κύκλο.
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ΑΡΘΡΟ 7

ΕΘΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΡΙΤΩΝ

7.1 Τα Εθνικά Σεμινάρια Κριτών διοργανώνονται από την Κεντρική Επιτροπή 
Διαιτησίας, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. 

7.2 Εθνικό Σεμινάριο Κριτών διοργανώνεται στην αρχή κάθε Ολυμπιακού Κύκλου.
7.3 Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να αποφασίσει την διοργάνωση 

Σεμιναρίων Κριτών, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο στην διάρκεια του 
Ολυμπιακού Κύκλου.

7.4 Το Εθνικό Σεμινάριο Κριτών έχει διάρκεια είκοσι (20) ωρών και περιλαμβάνει 
θεωρία και πρακτική εξάσκηση με οπτικοακουστικό υλικό.

7.5 Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήξη του 
σεμιναρίου, συμμετέχουν σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

7.6 Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία το σεμινάριο, λαμβάνουν το δίπλωμα της 
κατηγορίας που παρακολούθησαν.

7.7 Οι κάτοχοι διπλώματος κριτή, εγγράφονται στο Μητρώο Κριτών της Ε.Ο.Α.Α.
7.8 Τα πρόσωπα τα οποία θα διδάξουν στα Εθνικά Σεμινάρια, ορίζονται από την 

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και ονομάζονται Εκπαιδευτές Κριτών.
7.9 Τα πρόσωπα τα οποία θα διδάξουν στα Διεθνή Σεμινάρια, τα οποία θα 

διοργανωθούν από την Ε.Ο.Α.Α., ορίζονται από την I.B.F.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΕΘΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΡΙΤΩΝ

8.1 Ως Διεθνή Σεμινάρια Κριτών, νοούνται τα σεμινάρια τα οποία διεξάγονται από 
την Ε.Ο.Α.Α , την I.B.F., την E.B.F., την M.B.C. ή με την άδεια τους, από 
πιστοποιημένους φορείς.

8.2 Ειδικά για τις κατηγορίες των Διεθνών Κριτών και το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διεθνή σεμινάρια κριτών, θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών 
Κανονισμών και Κριτών της I.B.F. Με γνώμονα ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν οι 
απαραίτητοι κανονισμοί από την I.B.F. ο παρών κανονισμός θα επικαιροποιηθεί 
με απόφαση του Δ.Σ. μόλις αυτοί δημοσιευτούν. 
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ΑΡΘΡΟ 9

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΡΙΣΗΣ

8.1 Στον Κώδικα Κρίσης, περιλαμβάνονται οι κανονισμοί της I.B.F. οι οποίοι έχουν 
μεταφραστεί από την Ε.Ο.Α.Α. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, καθώς 
και επιπλέον πληροφορίες όπως:
α) κείμενα και σχεδιαγράμματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση 

των κανονισμών.
β)  κείμενα και σχεδιαγράμματα, αναφορικά με τα φύλλα αγώνων.
γ)  κείμενα αναφορικά με τις ενστάσεις

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΩΝ

10.1. Η Ε.Ο.Α.Α. διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο κριτών στο οποίο καταχωρούνται όλοι 
οι απόφοιτοι των σεμιναρίων.
Στην καταχώρηση περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
 Όνομα
 Επίθετο 
 Κατηγορία
 Σεμινάριο που παρακολούθησε
 e-mail επικοινωνίας 

10.2. Ο/Η κριτής υποβάλουν αίτημα εγγραφής και καταχωρούν τα παρακάτω 
στοιχεία:
 Φωτογραφία (*)
 Ημερομηνία Γέννησης (*)
 Φύλο (*)
 Εθνικότητα (*)
 Υπηκοότητα (*)
 Α.Δ.Τ. (*)
 Ημερομηνία έκδοσης (*)
 ΑΦΜ (*)
 ΑΜΚΑ (*)
 Τηλέφωνο επικοινωνίας (*)
Τα στοιχεία με την ένδειξη (*) είναι υποχρεωτικά

10.3. Η εγγραφή στο μητρώο της Ε.Ο.Α.Α. είναι υποχρεωτική, για να είναι δυνατή η 
σύνδεση των κριτών με τις αγωνιστικές διοργανώσεις.
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10.4. Το παράβολο εγγραφής στο μητρώο και η ετήσια συνδρομή, έχει οριστεί με την 
απόφαση με αριθμό 30, του Δ.Σ. την 14/03/2022 και μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α., σύμφωνα με την 
παράγραφο 7.1, του άρθρου 7, του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α. Το παράβολο 
εγγραφής ορίζεται σε 5 € και το παράβολο ετήσιας συνδρομής (1.1 – 3.12 
εκάστοτε έτους), σε 5 €. Σε ειδικές περιπτώσεις, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. μπορεί να 
απαλλάσσει κριτές από την καταβολή παραβόλων. 

10.5. Τα στοιχεία του μητρώου κριτών της Ε.Ο.Α.Α. επικαιροποιούνται σε ετήσια 
βάση.

10.6. Οποιοσδήποτε κριτής διαθέτει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, του 
παρόντος άρθρου, μπορεί να αιτηθεί την εγγραφή του στο Μητρώο, σε 
οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

10.7. Η αίτηση εγγραφής εξετάζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας η οποία 
και αποστέλλει την αντίστοιχη εισήγηση στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. Σε περίπτωση 
απόρριψης της αίτησης, το Δ.Σ. οφείλει να αποστείλει στον/στην κριτή έγγραφο 
στο οποίο να  αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι της απόρριψης, εντός 
διαστήματος εξήντα (60) ημερών. 

10.8. Οι κριτές οι οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο Κριτών, αποτελούν το Σώμα 
Κριτών Μπόουλινγκ της Ε.Ο.Α.Α.

10.9. Οι κριτές του σώματος κριτών, μπορούν να συμμετέχουν με την ιδιότητα 
του/της κριτή, στους επίσημους αγώνες της Ε.Ο.Α.Α.

10.10. Η λίστα με τους κριτές του σώματος κριτών, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα 
της Ε.Ο.Α.Α.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

11.1 Οι κριτές συμμετέχουν στους επίσημους αγώνες της Ε.Ο.Α.Α. σύμφωνα με την 
κατηγορία τους.

11.2 Οι κριτές αγωνίζονται στους αγώνες, σύμφωνα με την κατηγορία τους. Οι 
απαιτήσεις ανά κατηγορία αγώνα περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΓΩΝΑΣ          ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών, 
Τελική Φάση.

1. Εθνικός Κριτής, κατηγορίας 1,2,3.
2. Προτεραιότητα τους Κριτές με την
    υψηλότερη κατηγορία.

Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών, 
Προκριματική Φάση.

1. Εθνικός Κριτής, κατηγορίας 1,2.3.
2. Προτεραιότητα τους Κριτές με την  
    υψηλότερη κατηγορία.

Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 1. Εθνικός Κριτής, κατηγορίας 1,2,3.
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11.3  Οι δόκιμοι κριτές μπορούν να συμμετέχουν σε ρόλους παρατήρησης, 
υποστήριξης και βοηθητικής κρίσης, σε όλες τις κατηγορίες αγώνων.

11.4 Οι κριτές που συμμετέχουν σε κάθε επίσημο αγώνα, αναφέρονται στην 
προκήρυξη ή/και το ηλεκτρονικό σύστημα αγώνων της Ε.Ο.Α.Α. 

11.5 Μέχρι να συμπληρωθούν οι απαραίτητες κατηγορίες, η Κ.Ε.Δ. είναι υπεύθυνη 
για τον ορισμό των κριτών και την κατηγορία τους.

11.6 Κριτές οι οποίοι έχουν στενή οικογενειακή σχέση με αθλητές – αθλήτριες οι 
οποίοι αγωνίζονται σε τελική φάση ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος, 
οφείλουν να δηλώσουν κώλυμα στην Κ.Ε.Δ., η οποία λαμβάνει την τελική 
απόφαση με γνώμονα την ιδιαιτερότητα του αγώνα και την διαθεσιμότητα των 
κριτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

12.1 Ο ορισμός των κριτών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Κ.Ε.Δ.
12.2 Ο αριθμός των κριτών που ορίζονται ανά αγώνα εξαρτάται από τα παρακάτω 

ειδικά χαρακτηριστικά: 
α) Την κατηγορία του αγώνα.
β) Τον τρόπο διεξαγωγής.
γ) Τις ιδιαιτερότητες της αθλητικής εγκατάστασης.

κατηγορίας Senior, Τελική Φάση. 2. Συμμετοχή Δόκιμων Κριτών κατηγορίας 3,4.
Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
κατηγορίας Νέων Ηλικιών, Τελική 
Φάση.

1. Διεθνής Κριτής
2. Εθνικός Κριτής, κατηγορίας 1,2.3.

Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
κατηγορίας Νέων Ηλικιών, 
Προκριματική Φάση.

1. Διεθνής Κριτής
2. Εθνικός Κριτής, κατηγορίας 1,2,3.

Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα 
κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών, 
Τελική Φάση.

1. Διεθνής Κριτής
2. Εθνικός Κριτής, κατηγορίας 1,2,3.

Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα 
κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών, 
Προκριματική Φάση.

1. Εθνικός Κριτής, κατηγορίας 1,2,3.

Διοργάνωση τύπου Open 1. Διεθνής Κριτής
2. Εθνικός Κριτής, κατηγορίας 1,2,3.

Διεθνής διοργάνωση τύπου Open 1. Διεθνής Κριτής
2. Εθνικός Κριτής, κατηγορίας 1,2,3.
3. Προτεραιότητα τους Κριτές με την 

υψηλότερη κατηγορία, οι οποίοι κατέχουν 
αναγνωρισμένο τίτλο στην επίσημη γλώσσα 
της I.B.F.
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12.3  Οι κριτές οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε αγώνα, είναι:
α) Πρόεδρος Κριτών
β) Κριτές
γ) Δόκιμοι Κριτές

12.4 Οι αρμοδιότητες του προέδρου των κριτών είναι:
α) Να εποπτεύει τον αγώνα και να επιμελείται σε οποιαδήποτε περίπτωση 

αφορά τους κριτές και επηρεάζει  την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. 
β) Να ορίζει τα ειδικά καθήκοντα των κριτών
γ) Να συντονίζει το έργο τους.
δ) Στην περίπτωση που  διαπιστώσει ότι κριτής διαπράττει λάθη, μπορεί να τον 

προειδοποιήσει προφορικά, έως δύο (2) φορές. Οι παρατηρήσεις 
αναγράφονται στην έκθεση του.  

ε) Στην περίπτωση που κρίνει ότι συντρέχουν ιδιαίτερα σημαντικοί λόγοι, έχει 
το δικαίωμα να απομακρύνει κριτή κατά την διάρκεια του αγώνα και να 
επιλέξει αν αυτός θα αντικατασταθεί ή όχι. Η απομάκρυνση αναγράφεται 
στην έκθεση του.

στ) Να συντάσσει την έκθεση του και να την υποβάλει στην Κ.Ε.Δ.   
ζ) Να εξετάζει τις ενστάσεις που υποβάλλονται από πιστοποιημένα πρόσωπα 

και όταν αυτές αφορούν θέματα καταγραφής σκορ, να ζητά από την 
αίθουσα διεξαγωγής εκτύπωση της επίδοσης του εν λόγο αθλητή – 
αθλήτριας.

12.5  Η Κ.Ε.Δ. μπορεί να ορίσει επιπλέον σε κάθε αγώνα:
α) Παρατηρητή κριτών
β) Αξιολογητή κριτών 

12.6 Ο παρατηρητής κριτών είναι υπεύθυνος για την καταγραφή αναλυτικών 
παρατηρήσεων αναφορικά με την λειτουργία και συμπεριφορά των κριτών 
κατά την προετοιμασία και κατά την διάρκεια του αγώνα. Η έκθεση του 
υποβάλλεται στην Κ.Ε.Δ.

12.7 Ο αξιολογητής κριτών είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του έργου των κριτών 
κατά την προετοιμασία και κατά την διάρκεια του αγώνα. Η έκθεση του 
υποβάλλεται στην Κ.Ε.Δ.

12.8 Ο παρατηρητής και ο αξιολογητής των κριτών, μπορεί να είναι το ίδιο ή 
διαφορετικό πρόσωπο.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΩΝ

13.1  Η επιμόρφωση των κριτών πραγματοποιείται από την Κ.Ε.Δ. με την 
διοργάνωση:
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 Σεμιναρίων
 Ημερίδων

13.2 Η επιμόρφωση των κριτών πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε με την χρήση 
ηλεκτρονικών βοηθημάτων επιμόρφωσης, από Εκπαιδευτές Κριτών.

13.3 Ειδικά για την επιμόρφωση Διεθνών Κριτών, η Κ.Ε.Δ. μπορεί να συνεργαστεί για 
την διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων, με την I.B.F. και την E.B.F.

13.4 Η επιμόρφωση των κριτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς 
της I.B.F. και την διαδικασία που αυτή ορίζει. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν 
τα προηγούμενα, το περιεχόμενο και ο τρόπος επιμόρφωσης, είναι 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Κ.Ε.Δ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΩΝ

14.1 Η αξιολόγηση των κριτών πραγματοποιείται από τα μέλη της Κ.Ε.Δ. ή από 
πρόσωπα τα οποία ορίζει αυτή εγγράφως.

14.2 Ως κριτήρια για την αξιολόγηση των κριτών ορίζονται:
α) Τίτλοι σπουδών. 
β) Γνώση ξένης γλώσσας.
γ) Αποδεδειγμένη εμπειρία από συμμετοχή ως κριτές σε Εθνικούς και Διεθνείς 

αγώνες. 
δ) Κατηγορία.
ε) Επίδοση στα σεμινάρια.
στ) Επίδοση στους αγώνες.
ζ) Διαγωγή (ηθική, τυπικότητα, σεβασμός προς τους συμμετέχοντες με 

οποιαδήποτε ιδιότητα στους αγώνες, σεβασμός στον κώδικα κριτών).
η) Συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων τους.
θ) Ακεραιότητα στις αποφάσεις.
ι) Βαθμολόγηση για το έργο τους σε αγώνες.

14.3 Η βαθμολογία των κριτών για το έργο τους στους αγώνες, ορίζεται ως:
α) Άριστη
β) Πολύ καλή
γ) Καλή
δ) Αδύναμη (οριακά ικανοποιητική)
ε) Μη ικανοποιητική

ΑΡΘΡΟ 15
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ΠΟΙΝΕΣ ΚΡΙΤΩΝ

15.1 Υπεύθυνη για την επιβολή ποινών στους κριτές είναι η Κ.Ε.Δ.
15.2 Η επιβολή της ποινής ανακοινώνεται στους κριτές αφού εξεταστεί η αξιολόγηση 

τους για εν λόγω αγώνα και μετά την ολοκλήρωσή του, εκτός από τις 
περιπτώσεις που ο πρόεδρος των κριτών κρίνει ότι ο κριτής πρέπει να 
απομακρυνθεί κατά την διάρκεια του αγώνα.

15.3 Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε κριτή, ανάλογα με την σπουδαιότητα 
του παραπτώματος στο οποίο θα υποπέσει, είναι:

α) Προφορική προειδοποίηση.
β) Γραπτή προειδοποίηση.
γ) Αποκλεισμό από τον επόμενο αγώνα.
δ) Αποκλεισμό από αγώνες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
ε) Διαγραφή από το μητρώο κριτών.

15.4 Κριτής στον οποίο έχει επιβληθεί ποινή κατά την διάρκεια ή μετά την 
ολοκλήρωση του αγώνα, μπορεί να ασκήσει έφεση στην Κ.Ε.Δ. σε διάστημα 
πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα επιβολής της ποινής. 

15.5 Σε περιπτώσεις προκατειλημμένης κρίσης, το παράπτωμα μπορεί να επιφέρει 
πειθαρχικές κυρώσεις και από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ο.Α.Α. 

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΙΤΩΝ

Οι αρμοδιότητες των κριτών πριν και κατά την διάρκεια των αγώνων είναι:

16.1  Να επιβλέπει την διαδικασία της επίσημης προπόνησης.
16.2 Να ελέγχει ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τους αθλητές είναι 

σύμφωνος με τους τεχνικούς και άλλους κανονισμούς.
16.3 Να ελέγχει ότι η εμφάνιση των αθλητών – αθλητριών είναι σύμφωνος με τους 

κανονισμούς.
16.4 Να ελέγχει ότι όλοι οι αθλητές – αθλήτριες έχουν δηλωθεί στο ηλεκτρονικό 

σύστημα αγώνων.
16.5 Να ελέγχει ή/και να πραγματοποιεί την διαδικασία της κλήρωσης διαδρόμων. 
16.6 Να ελέγχει ότι στον χώρο διεξαγωγής, εισέρχονται μόνο πιστοποιημένα 

πρόσωπα.
16.7 Να επιβλέπει την διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς.
16.8 Να καταγράφει στο φύλλο αγώνα συμβάντα σχετικά με τον αγώνα.
16.9 Να καταγράφει στο φύλλο αγώνα τις ποινές που έχουν επιβληθεί.
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16.10Να καταγράφει και να εξετάζει τις ενστάσεις που υποβάλλονται από 
πιστοποιημένα πρόσωπα και όταν αυτές αφορούν θέματα καταγραφής σκορ, 
να ζητά από την αίθουσα διεξαγωγής εκτύπωση της επίδοσης του εν λόγο 
αθλητή – αθλήτριας.

16.11Να υπογράφει το φύλλο αγώνα όταν αυτό απαιτείται.
16.12Να αποστέλλει στον πρόεδρο των κριτών ή αν αυτός δεν υφίσταται στην Κ.Ε.Δ. 

έκθεση και προτάσεις για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΙΤΩΝ

17.1 Η εμφάνιση των κριτών στους αγώνες πρέπει να είναι ομοιόμορφη.
17.2 Στην εμφάνιση περιλαμβάνονται μπλούζα ή πουκάμισο, υφασμάτινο παντελόνι 

και αθλητικά παπούτσια.
17.3 Η μπλούζα ή το πουκάμισο των κριτών, παρέχεται από την Ε.Ο.Α.Α. και φέρει:

α) Το λογότυπο της Ε.Ο.Α.Α.
β) Τα λογότυπα των χορηγών της Ε.Ο.Α.Α.
γ) Την ένδειξη της ιδιότητας του κριτή, ανάλογα με τον αγώνα, όπως παρακάτω:

γ.1. Κριτής.
γ.2. Judge, για Διεθνείς αγώνες.
γ.3. Πρόεδρος Κριτών.
γ.4. President of Judges, για Διεθνείς αγώνες.
γ.5. Δόκιμος Κριτής.

δ) Τα λογότυπα της I.B.F. και της E.B.F. όπου αυτό προβλέπεται από τους 
κανονισμούς. 
ε) Το όνομα του κριτή, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

17.4 Στην περίπτωση που κριτές έχουν πιστοποιηθεί και από την Συνομοσπονδία 
Μπόουλινγκ Μεσογείου (M.B.C.) και προβλέπεται από τους κανονισμούς, θα 
προστίθεται το αντίστοιχο λογότυπο.

ΑΡΘΡΟ 18

ΟΡΚΟΣ ΚΡΙΤΩΝ

18.1 Οι κριτές στους αγώνες όπου αυτό προβλέπεται, απαγγέλουν τον όρκο των 
κριτών είτε στο σύνολο τους, είτε εκπροσωπούμενοι από τον πρόεδρο των κριτών.

18.2. Ο κριτής κρατώντας την σημαία της διοργάνωσης απαγγέλει “Στο όνομα όλων 
των κριτών, υποσχόμαστε ότι θα λάβουμε μέρος σε αυτούς τους αγώνες σεβόμενοι 
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και τηρώντας τους κανόνες και στο πνεύμα του θεμιτού παιχνιδιού, της ένταξης και 
της ισότητας, στο πνεύμα ευγενούς αθλητικής άμιλλας, της ένταξης και της ισότητας. 
Μαζί στεκόμαστε αλληλέγγυοι και δεσμευόμαστε στον αθλητισμό χωρίς ντόπινγκ, 
χωρίς εξαπάτηση και χωρίς καμία μορφή διάκρισης. Αυτό το κάνουμε για την τιμή 
του αθλήματος, σεβόμενοι τι θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού και για να κάνουμε 
τον κόσμο καλύτερο μέσω του αθλητισμού ”.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΡΙΤΩΝ

19.1 Η αναγνώριση του έργου των κριτών και η επιβράβευση τους, αποτελεί 
υποχρέωση της Ε.Ο.Α.Α.

19.2 Η αναγνώριση του έργου και η επιβραβεύσεις των κριτών, περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
Άριστη κρίση στην διάρκεια Εθνικών 
Αγώνων, όλων των κατηγοριών, για μια 
αγωνιστική περίοδο. 

Αποστολή επιστολής στον κριτή και 
δημοσίευση στην ιστοσελίδα της 
Ε.Ο.Α.Α.

Άριστη κρίση στην διάρκεια Εθνικών 
Αγώνων, όλων των κατηγοριών, για δύο 
συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Αποστολή επιστολής στον κριτή, 
δημοσίευση στην ιστοσελίδα της 
Ε.Ο.Α.Α. και απονομή τιμητικού 
διπλώματος.

Συμμετοχή σε Εθνικούς Αγώνες για ένα 
(1) ολοκληρωμένο Ολυμπιακό Κύκλο.

Αποστολή επιστολής στον κριτή, 
δημοσίευση στην ιστοσελίδα της 
Ε.Ο.Α.Α. και απονομή τιμητικής 
πλακέτας.

Συμμετοχή σε Εθνικούς Αγώνες για δύο 
(2) Ολυμπιακούς Κύκλους.

Αποστολή επιστολής στον κριτή, 
δημοσίευση στην ιστοσελίδα της 
Ε.Ο.Α.Α. απονομή πλακέτας αριστείας.

Συμμετοχή σε Διεθνείς Αγώνες της I.B.F. 
της E.B.F. ή της M.B.C.

Αποστολή επιστολής στον κριτή, 
δημοσίευση στην ιστοσελίδα της 
Ε.Ο.Α.Α. και απονομή τιμητικής 
πλακέτας.
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ΑΡΘΡΟ 20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΩΝ

20.1 Η Ε.Ο.Α.Α. εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Κριτή, σε όλα τα πρόσωπα τα οποία:
α) Έχουν εγγραφεί στο σώμα κριτών της Ε.Ο.Α.Α.
β) Έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κριτών της Ε.Ο.Α.Α.

20.2 Το Δελτίο Ταυτότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
 Όνομα 
 Επώνυμο 
 Άθλημα 
 Αριθμός Μητρώου Ε.Ο.Α.Α. 
 Κατηγορία
 Φωτογραφία 

20.3 Ειδικά για τους Διεθνείς Κριτές, η ταυτότητα εκδίδεται από την Ε.Ο.Α.Α. με 
λατινικούς χαρακτήρες και αναγραφή του λογοτύπου του φορέα που έχει 
πιστοποιήσει τον κριτή καθώς και τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΡΙΤΩΝ

21.1. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης των 
κριτών, των παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας 
καθορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Δ. και της 
οικείας ομοσπονδίας διαιτητών πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής 
περιόδου.
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ΑΡΘΡΟ 22

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

22.1. Στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας, λειτουργεί τριμελής 
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) με τριετή θητεία. 

22.2. Η Κ.Ε.Δ. 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. 

22.3. Τα μέλη ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. με πλειοψηφία των τριών πέμπτων 
(3/5) του συνόλου των μελών του και μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση 
των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Δ.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. 

22.4. Η Κ.Ε.Δ. συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την 
αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των κριτών, των 
παρατηρητών κρίσεων και των λοιπών βοηθητικών οργάνων κρίσης των 
εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας.

22.5. Η Κ.Ε.Δ. συνεργάζεται με την Ε.Ο.Α.Α. και την ομοσπονδία διαιτητών για θέματα 
που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του αθλήματος. 
Ειδικότερα συνεργάζεται με την ομοσπονδία διαιτητών για την προεπιλογή και 
αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και 
κεντρικών σεμιναρίων.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

23.1. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται ο κριτής, εννοείται και η κριτής.
23.2. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί  κανονισμός κριτών  από  την  Διεθνή  

Ομοσπονδία Μπόουλινγκ (IBF) ή την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ 
(EBF), ο παρών κανονισμός θα επικαιροποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ., θα 
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αποσταλεί προς έγκριση στην Γ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. και προς έλεγχο νομιμότητας από 
τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

ΑΡΘΡΟ 24

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

24.1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, αποφασίζει το 
Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Δ.

24.2. Ο παρών κανονισμός, αποτελούμενος από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, 
συντάχθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α., ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση των 
σωματείων μελών της Ε.Ο.Α.Α. την 30/10/2022 και αναμορφώθηκε με 
απόφαση του Δ.Σ. την 2.12.2022, μετά από τις παρατηρήσεις της Γ.Γ.Α. 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2725/1999.

24.3 Η ισχύς του αρχίζει από την επόμενη ημέρα της έγκρισης του από τον αρμόδιο 
για θέματα αθλητισμού Υπουργό.

                                                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                                                       ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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