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Εφέσεις και Προσφυγές
Προσωπικό
Η Επιτροπή εφέσεων πρέπει να αποτελείται από 3-5 μέλη με καλή μπριτζιστική εμπειρία
(καλοί παίκτες αθλητές των δύο ανωτέρων κατηγοριών, διαιτητές των τριών ανωτέρων
κατηγοριών και τουλάχιστον ένας με ικανοποιητική γνώση νόμων). Επιτροπές που η σύνθεσή
τους δεν εναρμονίζεται πλήρως με τον όρο αυτό είναι μη νόμιμες και οι αποφάσεις τους
άκυρες.
Η εκάστοτε Επιτροπή Εφέσεων συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον παρίστανται 3 τουλάχιστον μέλη
από τα αρχικώς ορισθέντα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από την οργανωτική επιτροπή
και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Υπάρχει μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων της ΕΟΜ. Τα μέλη Επιτροπών Εφέσεων αγώνα
ανακοινώνονται πριν την έναρξη του αγώνα, αλλά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν με
μεταγενέστερη ανακοίνωση, αλλά οπωσδήποτε πριν από το συμβάν, για το οποίο γίνεται η
έφεση.
Η επιτροπή πρέπει να είναι αμερόληπτη και δε θα πρέπει να έχει προηγούμενη γνώση της
υπόθεσης.

Διαδικασία Υποβολής
Ο Διαιτητής καταγράφει τα γεγονότα που περισυνέλλεξε από το τραπέζι, την απόφασή του,
τους σχετικούς νόμους και την αιτιολόγηση της απόφασής του στο έντυπο εφέσεων. Οι
παίκτες (αρχηγοί) μπορούν να προσθέσουν σχόλια, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Οι
εφέσεις υπογράφονται από τον Διαιτητή, τους εφεσιβάλλοντες και τους αντιπάλους τους, οι
οποίοι μπορούν να προσθέσουν τα δικά τους σχόλια. Η υπογραφή των αντιπάλων έχει την
έννοια ότι έλαβαν γνώση. Εάν οι αντίπαλοι δεν υπογράψουν, ο Διαιτητή πρέπει να βεβαιώσει
την επιτροπή ότι έλαβαν γνώση.
Κάθε έφεση συνοδεύεται από την καταβολή παράβολου, που το καθορίζει ο διοργανωτής,
πριν τον αγώνα και εκπίπτει υπέρ του διοργανωτή. Αν ο διοργανωτής δεν έχει καθορίσει το
ύψος του παράβολου, τότε αυτό είναι το ήμισυ του αντιστοίχου της ΕΟΜ. Το παράβολο
επιστρέφεται με απόφαση της επιτροπής, αν η έφεση κριθεί εύλογη και βάσιμη και
οπωσδήποτε όχι καιροσκοπική. Ακόμη επιστρέφεται σε περίπτωση που ο εφεσιβάλλων
δικαιωθεί τουλάχιστον εν μέρει μετά από προσφυγή του στην ΕΟΜ.
Ο Διαιτητής, οι εφεσείοντες και οι εφεσίβλητοι και τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι
παρόντες ταυτόχρονα. Καμία άλλη συζήτηση δε θα πρέπει να έχει λάβει χώρα.
Η εφεσείουσα πλευρά πρέπει να είναι παρούσα, η εφεσίβλητη πλευρά καλό είναι να είναι
παρούσα.
Η Επιτροπή κάθεται στη μία πλευρά του τραπεζιού, ο Διαιτητής στο μέσο της άλλης πλευράς,
οι εφεσείοντες στα δεξιά του και οι εφεσίβλητοι στα αριστερά του.
Ο πρόεδρος παρουσιάζει την επιτροπή και εξηγεί τη διαδικασία
Ο Διαιτητής εξηγεί τα γεγονότα και την απόφαση – τα μέλη της Επιτροπής θέτουν ερωτήματα
στον Διαιτητή χωρίς παρεμβολή.

Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ

Σελίδα 2

Αθήνα 2016

Οι εφεσείοντες εξηγούν γιατί κάνουν έφεση – τα μέλη της Επιτροπής θέτουν ερωτήματα
χωρίς παρεμβολή.
Τα μέλη της Επιτροπής θέτουν ερωτήματα στους εφεσίβλητους χωρίς παρεμβολή.
Όταν οι Επιτροπή έχει όλες τις απαντήσεις όλοι οι υπόλοιποι αποχωρούν.
Η Επιτροπή ανακοινώνει την απόφαση στον Διαιτητή.
Ο Διαιτητής ενημερώνει τους παίκτες.

Αρμοδιότητες Επιτροπών Εφέσεων
Η Μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων της ΕΟΜ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση όλων
των εφέσεων αγώνων 5ης και 6ης βαθμίδος ως και 4ης μίας ημερίδας όλων των σωματείων
και οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες. Επίσης είναι αρμόδια για αγώνες ανώτερης βαθμίδας
εφόσον όμως δεν έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Εφέσεων.
Στις αποφάσεις των Επιτροπών Εφέσεων για αγώνες 3ης και 4ης βαθμίδας μπορεί να γίνει
προσφυγή μόνο εναντίον αποφάσεων που έχουν σχέση με το τυπικό των διαδικασιών και
την τήρηση των Νόμων και των Κανονισμών που ισχύουν. Στις αποφάσεις των Επιτροπών
Εφέσεων για αγώνες 1ης και 2ης βαθμίδος, μπορεί να γίνει προσφυγή, εκτός εάν η απόφαση
της Επιτροπής είναι ομόφωνη και σύμφωνη με την απόφαση του Διαιτητή.
Σε αγώνες Knock Out ή Swiss ή προκριματικό Round Robin, του οποίου το επόμενο στάδιο
γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 4 ημερών, η Επιτροπή Εφέσεων συνέρχεται αμέσως και
η απόφασή της είναι τελεσίδικη.
Η Επιτροπή Εφέσεων μπορεί να εγκρίνει ή να τροποποιήσει αποφάσεις του Διαιτητή και να
ακυρώσει, να αυξήσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε ποινή ή να επιβάλλει τελείως
διαφορετική. Εν τούτοις η επιτροπή δεν μπορεί να τροποποιήσει αποφάσεις του Διαιτητή
σχετικές με σημείο των νόμων ή των κανονισμών ή με την άσκηση των πειθαρχικών του
εξουσιών.

Άλλα Θέματα
Εφέσεις που σχετίζονται με λανθασμένη χρήση Νόμων ή Κανονισμών δεν αφορούν την
Επιτροπή, αλλά τον Chief Director. Αν στη συνέχεια η απόφασή του παραπεμφθεί στην
Επιτροπή Εφέσεων, αυτή δε μπορεί να την αλλάξει, αλλά μπορεί να του συστήσει να τη
ξανασκεφτεί.
Όσο οι παίκτες είναι παρόντες, η Επιτροπή δε θα πρέπει να σχολιάζει, παρά μόνο να
καταγράψει τα γεγονότα.
Οι Διαιτητές δε θα πρέπει να αναφέρουν στους παίκτες τι πιστεύουν για το αποτέλεσμα της
έφεσης.
Οι παίκτες δε θα πρέπει να συζητούν την απόφαση με την επιτροπή στη συνέχεια. Μπορούν
αν θέλουν να κάνουν προσφυγή.
Η Επιτροπή μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να καλέσει σε ακρόαση και οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο έχει σχέση με την εκδικαζόμενη υπόθεση, είτε αποδεχόμενη αίτηση των
εφεσιβαλλόντων, είτε με πρόταση του Διαιτητή είτε αυτεπάγγελτα. Επίσης η Επιτροπή, αν το
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κρίνει σκόπιμο, μπορεί να καλέσει τον Διαιτητή να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της,
χωρίς δικαίωμα ψήφου, ούτως ώστε να ενημερώσει προφορικά για την υπόθεση και να
υποδείξει τα άρθρα των κανονισμών.
Εφέσεις κατά των αποφάσεων του Διαιτητή γίνονται δεκτές από συμμετέχοντες που έχουν
άμεση μόνο σχέση με την απόφαση (Ν92 και Ν93).
Χρόνος υποβολής έφεσης εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Ν92 (30 λεπτά αφότου τα
επίσημα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα για έλεγχο).
Για εφέσεις κατά του σωστού υπολογισμού των αποτελεσμάτων παρέχεται προθεσμία 24
ωρών από τη διάθεση των φύλλων βαθμολογίας. Κατά τη κρίση του Διαιτητή ο χρόνος αυτός
μπορεί να παραταθεί, ενώ οι εφέσεις αυτές μπορεί να γίνουν προφορικά και χωρίς καταβολή
παράβολου.
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