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Σήμερα 13/10/2021 στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου 
Ανατολικής Αττικής συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του  Συνδέσμου. 
Παρόντες: Ντάφλος Ηλίας, Χαρίσης Ευάγγελος, Σούλος Σταύρος, Σπαθής Βασίλειος, 
Ζαχαρίας Μιχαήλ, Στάσης Δημήτριος. Απών: Κώτσαινας Κωνσταντίνος. 
 
Υφιστάμενης απαρτίας άρχεται η συνεδρίαση. 
 
Τον λόγο πήρε ο  γραμματέας ο οποίος ανέγνωσε επιστολή παραίτησης από το 
Δ.Σ. του μέλους Κώτσαινα Κωνσταντίνου για προσωπικούς και επαγγελματικούς 
λόγους. Η παραίτηση έγινε ομόφωνα δεκτή. Κλήθηκε ο πρώτος αναπληρωματικός 
κ. Σπανέας Αριστείδης όπου ήταν παρών και ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση 
του πρόεδρου για την συμμετοχή του στο Δ.Σ. 
 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. την αναδιάρθρωση του όπου 
ομόφωνα οι θέσεις που καταλαμβάνει πλέον το κάθε μέλος είναι οι εξής: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ηλίας Ντάφλος, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μιχάλης Ζαχαρίας, ΤΑΜΙΑΣ Ευάγγελος 
Χαρίσης, Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλης Σπαθής, Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αριστείδης 
Σπανέας, ΜΕΛΗ Στάσης Δημήτριος, Σταύρος Σούλος. 
 
Υπεύθυνος Οικονομικών ορίζεται ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αριστείδης Σπανέας. 
 
Τον λόγο πήρε ο πρόεδρος ο οποίος ανέγνωσε την από 7/10/21 επιστολή του προς 
το Δ.Σ. της ΕΠΣΑΝΑ και ανέπτυξε τους λόγους που τον ανάγκασαν να παραιτηθεί 
από μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣΑΝΑ και μεταξύ άλλων την λόγω 
αθέτησης του από 7/12/2016 συμφώνου πρακτικού συνεργασίας μεταξύ Συνδέσμου 
και ΕΠΣΑΝΑ υπαιτιότητα της ΕΠΣΑΝΑ καθώς ο πρόεδρος της σε συγκέντρωση 
διαιτητών στις 29/9/2021 απαίτησε από τους διαιτητές να μην καταβάλουν πλέον 
ποσοστά στον σύνδεσμο αλλά ετήσια συνδρομή αποκλειστικά στην ΕΠΣΑΝΑ. 
Παράλληλα ανακοίνωσε τη μείωση της αμοιβής των διαιτητών κατά 5 ευρώ και 
παράλληλα την αύξηση αμοιβής μόνο των αξιολογημένων παρατηρητών της 
Ένωσης ήτοι των μελών της επιτροπής διαιτησίας. 
 
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο και τον Β’ Αντιπρόεδρο προς 
ανεύρεση νομικών και να προσφύγουν σε ένδικα μέσα κατά οποιουδήποτε που 
θίγει τα συμφέροντα του συνδέσμου και που απορρέουν από το καταστατικό του 
και την κείμενη νομοθεσία. 
 
Επίσης ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για τους διαιτητές οι οποίοι εργάζονται στο 
δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα πέραν τον ένδικων μέτρων θα 
ενημερωθούν και οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους. 
 
Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία 6-1 μειοψηφούντος του μέλους κ. Σούλου Σταύρου, 
τα μέλη του Δ.Σ. θα παρακολουθούν ανελλιπώς αγώνες προκειμένου να έχουν 
εικόνα των διαιτητών όχι όμως με την ιδιότητα του αμειβόμενου παρατηρητή. 
 
Επίσης αποφασίστηκε να παραχωρείται η αίθουσα διδασκαλίας του συνδέσμου 
προς επιμόρφωση των διαιτητών όταν αυτή ζητείτε από την Ε.Δ. 
 
Ο Β’ Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος οικονομικών κ. Σπανέας ζήτησε να σταλεί 
επιστολή ή εξώδικο στην ΕΠΣΑΝΑ προκειμένου να ενημερωθούμε για την τύχη της 



χορηγίας που έκανε ο σύνδεσμος προς την ΕΠΣΑΝΑ και προκύπτει από το 
7/12/2016 πρακτικό συνεργασίας μεταξύ συνδέσμου και ΕΠΣΑΝΑ. Η πρόταση του  
έγινε ομόφωνα δεκτή. 
 
Αποφασίστηκε ομόφωνα το Δ.Σ. να είναι στη διάθεση των διαιτητών μελών του  
όποτε αυτοί το χρειαστούν. 
 
Κατακρίνεται η μείωση αποδοχών των διαιτητών με την αντίστοιχη αύξηση αμοιβής 
συγκεκριμένων παρατηρητών μελών  της Ε.Δ. 
 
Λόγω του μεγάλου χρόνου αποχής (αιτία της πανδημίας)  της εν ζώσης επαφής των 
μελών και προς τιμή των παριστάμενων μελών που παρακολούθησαν το ανοιχτό 
Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα το Δ.Σ. να δεξιωθεί τους παριστάμενους. 
 
Λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν. 
 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            Ο ΤΑΜΙΑΣ              Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   
Ηλίας Ντάφλος      Μιχάλης Ζαχαρίας    Ευάγγελος Χαρίσης       Βασίλης Σπαθής 
 
   Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΜΕΛΟΣ                       ΜΕΛΟΣ 
  Αριστείδης Σπανέας        Δημήτριος Στάσης    Σταύρος Σούλος 


