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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2014
ΘΕΜΑ: Οδοιπορικά – Ημεραργίες – Αμοιβές Διαιτητών, Κριτών, Γυμνασίαρχων 2014-2015

Για την διευκόλυνση των Σωματείων στην πληρωμή των αποζημιώσεων των Διαιτητών, Κριτών
και Γυμνασίαρχων, τοποθετήσαμε στην ιστοσελίδα της Ένωσης ”ΠΙΝΑΚΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ –
ΗΜΕΡΑΡΓΙΩΝ – ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ”.
1.- ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ)

Στο κάτω διαγώνιο μέρος του πίνακα (πράσινο), υπάρχει το συνολικό ποσό της αποζημίωσης
μετακίνησης του διαιτητή που μετακινείται με το αυτοκίνητό του.
Ο διαιτητής που μετακινήθηκε με το αυτοκίνητο του άλλου διαιτητή, εισπράττει μόνο την αμοιβή και την
ημεραργία που δικαιούται.
Για την είσπραξη της αποζημίωσης μετακίνησης και της ημεραργίας – σύμφωνα με την φορολογική
νομοθεσία – είναι απαραίτητη η προσκόμιση από τους δικαιούχους διαιτητές,
διαιτητές αποδείξεων αγοράς
βενζίνης (για τα οδοιπορικά),
οδοιπορικά και αποδείξεων κυλικείου για την ημεραργία.
ημεραργία
Οι αποδείξεις δεν μπορεί να είναι μικρότερου ποσού από το συνολικό που θα εισπράξει ο δικαιούχος
Διαιτητής για αποζημίωση μετακίνησης και ημεραργία.
2.- ΗΜΕΡΑΡΓΙΑ

Στο πάνω διαγώνιο μέρος του πίνακα
πίνακα, υπάρχουν τα ποσά της ημεραργίας που αντιστοιχούν στον δικαιούχο
διαιτητή ανάλογα με την απόσταση που πραγματοποίησε (έδρα μέχρι την πόλη του αγώνα σε χιλιόμετρα).
Το ποσό αυτό προστίθεται
ίθεται στο ποσό των οδοιπορικών και καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις
προϋποθ
της πιο πάνω
παραγράφου.
3.- ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΑ

Στο κάτω μέρος (δεξιά) του πίνακα, υπάρχουν οι αμοιβές διαιτησίας ανάλογα με την κατηγορία του κάθε
αγώνα.
Το ποσό αυτό προστίθεται στο ποσό του συνόλου αποζημίωσης μετακίνησης και ημεραργίας
ημεραργίας.
Εάν ένας αγώνας δεν διεξαχθεί, για οποιονδήποτε λόγο (έλλειψη δελτίων, τεχνικό πρόβλημα
γηπέδου κλπ.) ο κάθε διαιτητής εισπράττει το 50% της αμοιβής και το 100% της αποζημίωσης
μετακίνησης και ημεραργίας.
4.- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Δικαίωμα αποζημίωσης μετακίνησης έχει ο διαιτητής που βάζει το αυτοκίνητό του σύμφωνα με τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α.- όταν οι διαιτητές είναι από την ίδια πόλη
εισπράττει αποζημίωση μετακίνησης μόνο ο διαιτητής που βάζει το αυτοκίνητο.
παράδειγμα: δύο διαιτητές από την ΔΡΑΜΑ μετακινούνται στην ΞΑΝΘΗ.
εισπράττει αυτός που βάζει το αυτοκίνητο, μετακίνηση + ημεραργία + αμοιβή ενώ ο άλλος
εισπράττει μόνο ημεραργία + αμοιβή.
β.- όταν οι διαιτητές είναι από διαφορετικές πόλεις στον ίδιο άξονα
εισπράττει αποζημίωση μετακίνησης ο διαιτητής που βάζει το αυτοκίνητο και είναι από την πιο μακρινή
πόλη.
παράδειγμα: ο ένας διαιτητής είναι από την ΔΡΑΜΑ και ο άλλος από την ΞΑΝΘΗ και μετακινούνται στην
ΚΟΜΟΤΗΝΗ.
ο διαιτητής από την ΔΡΑΜΑ που βάζει το αυτοκίνητο εισπράττει μετακίνηση + ημεραργία +
αμοιβή , και ο άλλος από την ΞΑΝΘΗ εισπράττει ημεραργία + αμοιβή.
αμοιβή

γ.- όταν οι διαιτητές είναι από διαφορετικές πόλεις σε αντίθετο με την πόλη προορισμού άξονα
εισπράττει ο κάθε διαιτητής αποζημίωση μετακίνησης.
παράδειγμα: ο ένας διαιτητής είναι από ΚΑΒΑΛΑ και ο άλλος από ΚΟΜΟΤΗΝΗ.
μετακινούνται στην ΞΑΝΘΗ.
εισπράττει ο κάθε διαιτητής μετακίνηση + ημεραργία + αμοιβή.
δ.- όταν ο ένας διαιτητής μετακινείται και ο άλλος δεν μετακινείται
ο διαιτητής που μετακινείται εισπράττει μετακίνηση + ημεραργία + αμοιβή ενώ αυτός που δεν μετακινείται
εισπράττει μόνο αμοιβή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημεραργία καταβάλλεται στις περιπτώσεις που η απόσταση της πόλης-έδρας του
μετακινούμενου είναι 51 χιλιόμετρα και πάνω με την πόλη-προορισμού του μετακινούμενου, και
ανάλογα με την απόσταση (απλή διαδρομή).
Τα ποσά των ημεραργιών εμφανίζονται στον πίνακα κάτω αριστερά.
5.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ

Ότι αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 ισχύει και για τους Κριτές και Γυμνασίαρχους.
Η αμοιβή του κριτή και του γυμνασίαρχου ανέρχεται στο 50 % της αμοιβής του διαιτητή.
Για την αποζημίωση μετακίνησης ισχύουν οι παράγραφοι 4α, 4β, 4γ και 4δ.
από την Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.
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