
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Κυριακή 17 Απριλίου 2022 Σέρρες 

 

 

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης και η Α΄ Ένωση Αντισφαίρισης Αν. 

Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει Σεμινάριο Πιστοποίησης Επιδιαιτητών για το έτος 

2022. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Απριλίου 

2022 στις Σέρρες στο ξενοδοχείο ELPIDA RESORT and SPA (Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων, 

62122 ΣΕΡΡΕΣ). 

Εισηγητές θα είναι ο κ. Σαρατζίδης Δημήτριος (Silver Badge Referee) και κ. Κουτσάφτης 

Κωνσταντίνος (υπεύθυνος Τμήματος Μηχανογράφησης ΕΦΟΑ). 

Στο Σεμινάριο θα διδαχθούν τα βασικά καθήκοντα και εργασίες του Επιδιαιτητή καθώς και η 

χρήση των ηλεκτρονικών προγραμμάτων της ΕΦΟΑ. Στο τέλος του σεμιναρίου θα γίνουν 

εξετάσεις και θα δοθεί Βεβαίωση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ για το έτος 2022 στους 

επιτυχόντες. 

Οι κάτοχοι της Βεβαίωσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για να Ενεργοποιηθούν σαν Επιδιαιτητές θα πρέπει 

να εργαστούν εθελοντικά σε 2 πρωταθλήματα που διεξάγονται από την ΕΦΟΑ και οι 

Επιδιαιτητές των 2 αυτών πρωταθλημάτων να στείλουν θετική αξιολόγηση 

στο nikiforakis@efoa.gr. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν περάσει επιτυχώς τη Σχολή Διαιτησίας National School 

ή Level 1  δεν είναι ενεργοποιημένοι Επιδιαιτητές της ΕΦΟΑ καθώς και να έχουν συμπληρώσει 

το 18ο έτος της ηλικίας τους. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν υποχρεωτικά τον φορητό 

τους υπολογιστή με εγκατεστημένο το Microsoft Excel. 

Το κόστος συμμετοχής είναι 70€ (50€ διοργανωτής, 20€ ΕΦΟΑ) 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Σεμινάριο Πιστοποίησης 

Επιδιαιτητών, να δηλώσουν συμμετοχή στο email info@aenosi.gr έως τη Δευτέρα 11 

Απριλίου 2022, συμπληρώνοντας την συνημμένη αίτηση και να καταβάλουν το σύνολο της 

συμμετοχής τους (70,00 €) στο λογαριασμό  

ALPHA BANK  ΙΒΑΝ:   GR 58 0140 9000 9000 0200 2015 394. 

ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ θα μπορέσουν να δηλώσουν και να πληρώσουν επί τόπου τη συμμετοχή τους 

όσοι πέρασαν επιτυχώς τη Σχολή Διαιτησίας National School που θα διεξαχθεί στις 15-16/4 

στην ίδια έδρα. 

Ώρα προσέλευσης και εγγραφής : 

Κυριακή 17 Απριλίου 09:30 – 10:00, στο ξενοδοχείο Elpida Resort and Spa. 

Θα ακολουθήσει το πρόγραμμα του Σεμιναρίου. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαμείνουν στο ξενοδοχείο της εκδήλωσης (ELPIDA 

RESORT and SPA) με ειδικές τιμές μέσω της διοργανώτριας αρχής (επικοινωνία με 

την  Α΄ Ένωση). 

για επικοινωνία :κ. Γραμματόπουλος Άρης τηλ.: 6944645432 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 
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