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 ΔΝΝΟΙΑ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

 

 

1. FIFA: Η Παγθφζκηα Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία. 

2. πλνκνζπνλδία: Έλα ζχλνιν Οκνζπνλδηψλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ FIFA πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα ήπεηξν (ή κία αθνκνηψζηκε γεσγξαθηθή πεξηνρή). 

3. "Οκνζπνλδία Μέινο": Μία νκνζπνλδία, ε νπνία έρεη γίλεη απνδεθηή σο κέινο ηεο FIFA 

απφ ηελ πλέιεπζε ηεο FIFA. 

4. Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή: Σν εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο πλνκνζπνλδίαο ή ηεο 

Οκνζπνλδίαο. 

5. Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (ΔΔ) ΔΠΟ: Σν εθηειεζηηθφ φξγαλν (πξψελ Γ) ηεο ΔΠΟ. 

6. Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο: Σα πξφζσπα πνπ δηεπζχλνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ Γηαηηεηψλ, 

παξέρνληαο ζπκβνπιέο θαη ζπλδξνκή ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαηηεζία θαη 

ζηνπο Γηαηηεηέο 

7. ΚΔΓ/ΔΠΟ: Η Κεληξηθή Δπηηξνπή δηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ. Έρεη ηελ επζχλε νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηαηηεζίαο ζηελ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία. 

8. Γηαηηεηήο ή αμησκαηνύρνο αγώλα: Σν πξφζσπν πνπ έρεη πιήξε εμνπζία εθαξκνγήο 

ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ ζηνλ αγψλα γηα ηνλ νπνίν έρεη δηνξηζζεί. Κάζε αλαθνξά ζε 

Γηαηηεηέο ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ηζρχεη γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, φπσο επίζεο θαη ζε 

βνεζνχο Γηαηηεηέο, Γηαηηεηέο Πνδνζθαίξνπ άιαο 5ρ5 θαη Γηαηηεηέο Πνδνζθαίξνπ ζηελ 

Άκκν. 

9. Παξαηεξεηήο Γηαηηεηώλ: Σν πξφζσπν πνπ αμηνινγεί θαη απνηηκά ηελ απφδνζε ησλ 

Γηαηηεηψλ, παξέρνληαο ζπκβνπιέο θαη επνηθνδνκεηηθά ζρφιηα πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη 

ηελ αλάπηπμε ησλ Γηαηηεηψλ ελψ ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο. 

10. Δθπαηδεπηήο Γηαηηεηώλ: Σν πξφζσπν πνπ κε βάζε ηνλ ζρεηηθό εηδηθό θαλνληζκό 

δηαηηεζίαοθαηεπζχλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ Γηαηηεηψλ είηε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν είηε ζηελ 

αίζνπζα, δηδάζθνληαο ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο ηεο δηαηηεζίαο.  

11. ύκβνπινο (Μέληνξαο)Γηαηηεηώλ: Σν πξφζσπν πνπ ελεξγεί σο πξνζσπηθφο 

ζχκβνπινο ηνπ Γηαηηεηή φζνλ αθνξά ηελ απφδνζή ηνπ, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

παξέρνληαο θάζε ζπκβνπιή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ. 

12. Δηδηθνί Πλεπκαηηθήο Πξνεηνηκαζίαο: Σν πξφζσπν πνπ παξέρεη ζηνλ Γηαηηεηή 

πλεπκαηηθή ππνζηήξημε φζνλ αθνξά θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζην παηρλίδη. Βνεζά ηνλ 

Γηαηηεηή λα εζηηάζεη ζηελ εξγαζία ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα 

ζπληειέζεη ζην λα απνδψζεη ην θαιχηεξν δπλαηφ. 
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13. Σεζη Φπζηθήο Καηάζηαζεο: Ο ηξφπνο ηεο δνθηκήο ησλ ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

Γηαηηεηψλ. Κάζε νκάδα Γηαηηεηψλ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν Σεζη 

Φπζηθήο Καηάζηαζεο. 

14. Καλνληζκνί ηεο FIFA: Σν Καηαζηαηηθφ, νη θαλνληζκνί, νη νδεγίεο, νη απνθάζεηοθαη νη 

εγθχθιηνη ηεο FIFA, φπσο επίζεο θαη νη Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ πνπ εθδίδνληαη απφ ην 

Γηεζλέο Πνδνζθαηξηθφ πκβνχιην (IFAB) 

15. Πίλαθαο Γηεζλώλ Γηαηηεηώλ: Ο Πίλαθαο ησλ Γηεζλψλ Γηαηηεηψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

FIFA θάζε ρξφλν. Κάζε πίλαθαο ηζρχεη απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

θάζε έηνπο. 

16. Παξαηεξεηήο ηνπ Αγώλα: Ο αμησκαηνχρνο ηνλ νπνίν νξίδεη ε θάζε δηνξγαλώηξηα 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο FIFA/UEFAλα επνπηεχεη ηελ ζσζηή νξγάλσζε ελφο αγψλα θαη 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεοησλ Καλνληζκψλ θαη νδεγηψλ ηνπο. 

17. Αμησκαηνύρνη Αγώλα Γηαηηεζίαο: Όινη νη Γηαηηεηέο, νη Βνεζνί Γηαηηεηέο,ν ηέηαξηνο 

δηαηηεηήο θαη νη επηπξφζζεηνη βνεζνί δηαηηεηέο ηνπ αγψλα. Όηαλ ηζρχεη, ππέρεη επίζεο ηελ 

έλλνηα ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ βνεζνχ Γηαηηεηή. 

18. Αμησκαηνύρνη ηεο Οκάδαο:Οη πξνπνλεηέο, βνεζνί πξνπνλεηέο, ηερληθνί δηεπζπληέο, 

ππεχζπλνη Μ.Μ.Δ., ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ (ηαηξνί, θπζηνζεξαπεπηέο θ.ιπ.) θαη φια ηα 

ινηπά πξφζσπαπνπ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηελ ειεγρφκελε πεξηνρή ηνπ γεπέδνπ 

θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο νκάδαο. 

19. Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο:έλαο εηδηθφο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλάπηπμεο δηαηηεζίαο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο λα δηνηθεί ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη ζπλδξνκήο Γηαηηεηψλ. 

 

εκείσζε: Οη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζε πξφζσπα ηζρχνπλ γηα ακθφηεξα ηα θχια. Οηνζδήπνηε 

φξνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ εληθφ αξηζκφ, ηζρχεη θαη ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη αληηζηξφθσο. 
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 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

 ΑΡΘΡΟ1 

 θνπόο 

θνπφο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη ε νξγάλσζε ηεο δηαηηεζίαο ζε έλα ζχζηεκα πιήξσο 

αλεμάξηεην απφ θάζε άιιν θνξέα, θξαηηθφ ή ηδησηηθφ,θαη ε δηαζθάιηζε φηη ζεαπηφ αλήθεη ε 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα φια ηα ζέκαηα δηαηηεζίαο. 

 

 ΑΡΘΡΟ2 

 Γεληθή αξκνδηόηεηα ηεο ΔΠΟ 

1. Σα θάζε είδνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελ γέλεη νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

δηαηηεζίαο ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηε δηθαηνδνζία ηεο 

Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (ΔΠΟ). 

2. Η ΔΠΟ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ζηα ζέκαηα δηαηηεζίαο δηα ησλ νξγάλσλ ησλ άξζξσλ 

ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ. 

 

 ΑΡΘΡΟ3 

 Έθηαζε εθαξκνγήο 

Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ ππξακηδηθή δηάξζξσζε ηεο δηαηηεζίαο ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

 

 ΑΡΘΡΟ4 

 Απόθηεζε ηδηόηεηαο 

1. Γηαηηεηήο, παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο, εθπαηδεπηήο δηαηηεζίαο, ζχκβνπινο – κέληνξαο 

δηαηηεηψλ, είλαη ην πξφζσπν πνπ,κεηά απφ αίηεζή ηνπ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο 

(εμεηάζεηο, ζεκηλάξηα, ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο, θ.ιπ.) ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, έρεη 

απνδερζεί θαη πξνζππνγξάςεη δεφλησο ηνλ απνζηαιέληα, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, 

δηνξηζκφ κε ηελ θαηάηαμή ηνπ, (βι. ηχπν δηνξηζηεξίνπ ζην Παξάξηεκα 1). 

2. Όινη όζνη απνθηνύλ κία από ηηο πξναλαθεξζείζεο ηδηόηεηεο, ζα απνθηνύλ 

ππνρξεσηηθά κηα ηαπηόηεηα. Γηα ηα εζληθά πξσηαζιήκαηα, ε ηαπηόηεηα απηή ζα 

εθδίδεηαη από ηελ ΔΠΟ θαη γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα, ε ηαπηόηεηα ζα εθδίδεηαη 

από ηελ ηνπηθή Έλσζε Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ (ΔΠ). 
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 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 

 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟI 

 ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΔΠΟ (ΚΔΓ/ΔΠΟ) 

 

 ΑΡΘΡΟ5 

 ύλζεζε ηεο ΚΔΓ 

1. Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο (ΚΔΓ) ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλαλ πξφεδξνθαη 

δχν (2)κέιε.Όια ηα κέιε ηεο δελ επηηξέπεηαη λα ζπλδένληαη κε νπνηαδήπνηε νκάδα, 

ιίγθα ή νπνηνλδήπνηε άιιν πνδνζθαηξηθφ θνξέα ζηελ Διιάδα. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

(ΔΔ) ηεο ΔΠΟ ζα δηνξίδεη σο Πξφεδξν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο έλαλ πξψελ 

δηαηηεηή κε πςειφ δηαηηεηηθφ ππφβαζξν. Σα κέιε ηεο ΚΔΓ ζα δηνξίδνληαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο ΔΠΟ, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓ. 

2. Η ζεηεία ηεο ΚΔΓ είλαη δηεηήο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηε ζεηεία ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ θαη 

κπνξεί λα αλαλεσζεί. 

3. Η ΚΔΓ ή κέινο απηήο δχλαηαη λα παπζεί κε απφθαζε ηεο ΔΔηεο ΔΠΟ φηαλ ζπληξέρεη 

ζπνπδαίνο ιφγνο ή δελ εθπιεξψλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο δηαηηεζίαο.  

4. Οη απνθάζεηο ηεο ΚΔΓ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πξνεπηινγήο, επηινγήο,δηνξηζκνχ, κε 

δηνξηζκνχ θαηαμηνιφγεζεο, είλαη νξηζηηθέο θαη δελ πξνζβάιινληαη ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε 

νξγάλνπ, δεκφζηα αξρή ή δηθαζηήξην ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

5. Η ΚΔΓ αλαθέξεηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (ΔΔ) ηεο ΔΠΟ, ε νπνία έρεη θαη ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα φια ηα ζέκαηα ηεο δηαηηεζίαο. 

6. Η ΚΔΓ έρεη έδξα ηα γξαθεία ηεο ΔΠΟ. 

 

 ΑΡΘΡΟ6 

Καζήθνληα ηεο ΚΔΓ 

1. Σα θαζήθνληα ηεο ΚΔΓ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ θαη ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ. Δηδηθφηεξα ε ΚΔΓ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο γηα φιεο ηηο εθδνρέο ηνπ 

πνδνζθαίξνπ (πνδφζθαηξν 11Υ11, πνδφζθαηξν άιαο (5Υ5), πνδφζθαηξν Άκκνπθ.ιπ.): 

α) Σελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ έξγνπ ηεο ΔΠΟ ζηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε θαη 

παξαθνινχζεζεηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηαηηεζίαο, σο βαζηθνχ παξάγνληα νκαιήο 

δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ. 
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β) Σελ εηζήγεζε πξνο ηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ γηα ηελαλάγθε νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ 

επηκφξθσζεο δηαηηεηψλ. 

γ) Σελ έγθξηζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ δηαηηεηψλ 

φιεο ηεο ρψξαο. 

δ) Σελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ειέγρνπ θαη δηαπίζησζεο ηεο θαηάζηαζεο πγείαο, 

ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ γλψζεσλ ησλ δηαηηεηψλ ζηνπο θαλνληζκνχο 

ε) Σελ απνθιεηζηηθή επηκέιεηα ηεο κεηάθξαζεο ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχθαη γεληθά 

θάζε έθδνζεο εληχπνπ πνπ αθνξά ηε δηαηηεζία. 

ζη) Σελ ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο ησλ δηαηηεηψλ θαη ηελ εηζήγεζε ζηελ ΔΔ 

ηεο ΔΠΟ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ θχξνπο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ δηαηηεηψλ. 

δ) Σελ εηζήγεζε γηα ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ή ζε άιιεο δηαηάμεηο 

πνπ δηέπνπλ ηε δηαηηεζία. 

ε) Σελ εηζήγεζε πξνο ηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ γηα ηε ζχληαμε ηνπ εηδηθνχ θαλνληζκνχ 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΔΓ θαη ησλ ινηπψλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο, θαζψο θαη 

ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ εηδηθψλ εμεηάζεσλ ησλ δηαηηεηψλ, ησλ 

παξαηεξεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ. 

ζ) Σελ επηινγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ 

αγψλσλ Πξσηαζιεκάησλ Δζληθψλ θαηεγνξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 

η) Σελ εηζήγεζε γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο θαη ηε 

παξαθνινχζεζε, επνπηεία, έιεγρν θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ επηηξνπψλδηαηηεζίαο. 

ηα) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηψηαησλ νξίσλ πνηλψλ πνπ πξέπεη λα επηβιεζνχλ ζε 

πεξίπησζε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνηλψλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζβιεζνχλ ελψπηνλ ηεο κε έθεζε.Σα φξηα απηά πξνθαζνξίδνληαη θαη' έηνο κε 

απφθαζε ηεο ΚΔΓ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ. 

ηβ) Σελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Γηαηηεηψλ ζε θάζε θαηεγνξία εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ 

κε βάζε ηελ απφδνζή ηνπο θαη ηελ απφθαζε γηα ηνλ πξνβηβαζκφ ή ηνλ 

ππνβηβαζκφ ηνπο. 

ηγ) Σνλ δηνξηζκφ Γηαηηεηψλ ζηνπο αγψλεο ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ. 

ηδ) Σελ αξρηθή επηινγή ππνςεθίσλ γηα ηνλ Πίλαθα Γηαηηεηψλ FIFAπνπ είλαη θαηάιιεινη 

λα δηεμάγνπλ δηεζλείο αγψλεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο FIFA πνπ δηέπεη ηελ 

εγγξαθή δηεζλψλ δηαηηεηψλ, βνεζψλ δηαηηεηψλ, δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ ζάιαο 5Υ5 

θαη δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ ζηελ άκκν. 
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ηε) Σελ ζπκκφξθσζε κε ηηο ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπο δηαηηεζίαο πνπ νξίδνληαη απφ 

ηελFIFA θαη UEFA, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε ησλ Καλφλσλ ηνπ 

Παηρληδηνχ.  

ηζη) Σελ ρξήζε νκνηφκνξθσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ Γηαηηεηψλ, φπσο 

νξίδνληαη απφ ηελ FIFA θαη ηελ UEFA. 

ηδ) Σελ έγθξηζε ηνπ ψκαηνο Δθπαηδεπηψλ Γηαηηεηψλ θαη ηνπ ψκαηνο Παξαηεξεηψλ 

Γηαηηεηψλ. 

ηε) Σελ έγθξηζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ δηαηηεζία. 

ηζ) Σελ πινπνίεζε ηεο χκβαζεο Γηαηηεζίαο ηεο UEFA θαη ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηελ 

Οξγάλσζε ηεο Γηαηηεζίαο ζηηο Οκνζπνλδίεο Μέιε ηεο FIFA. 

θ) Σελ θαηαγξαθή ησλ απνθάζεσλ απφ θάζε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο 

ζε έγγξαθν ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο ΚΔΓ ή ζε ζπζθεπή 

εγγξαθήο. 

2. Η ΚΔΓ έρεη σο έξγν ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ: 

α) Σνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν επί φισλ ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ ησλ 

παλειιήλησλ πξσηαζιεκάησλ, επαγγεικαηηθψλ θαη εξαζηηερληθψλ.Σνλ έιεγρν 

αζθεί ζε πξψην βαζκφ ην αξκφδην κέινο ηεο ΚΔΓ θαη ζε δεχηεξν θαη ηειεπηαίν 

βαζκφ ε νινκέιεηα ηεο ΚΔΓ. 

β) Σελ ζε δεχηεξν θαη ηειεπηαίν βαζκφ θξίζε ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ησλ 

αξκφδησλ νξγάλσλ. 

 

 ΑΡΘΡΟ7 

 Πξνζόληα-θσιύκαηα κειώλ ΚΔΓ 

1. Χο κέιε ηεο ΚΔΓδηνξίδνληαη δηαηηεηέο πνπ πξέπεη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 63ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο θαη δηαζέηνπλ απνιπηήξην γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο. 

2. Δπίζεο, γηα φιεο ηηο ζέζεηο ζα ηζρχνπλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα φπσο απηά νξίδνληαη ζηε 

χκβαζε Γηαηηεζίαο ηεο UEFA: 

α) Σνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ κειψλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή εκπεηξία σο εηδηθνί δηαηηεζίαο.  

β) Έσο ην 20% ησλ κειψλ κπνξνχλ λα κελ είλαη εηδηθνί δηαηηεζίαο θαη λα δηαζέηνπλ 

άιιεο γλψζεηο θαη εκπεηξία πνπ κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ην έξγν ηεο επηηξνπήο.. 

2. Σα κέιε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο θαη ν εθπαηδεπηήο δηαηηεζίαο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ζεσξνχληαη απηφκαηα εθπαηδεπηέο θαη παξαηεξεηέο 1εο 
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θαηεγνξίαο. Η ξήηξα απηή δελ ηζρχεη γηα ην 20% ησλ κειψλ πνπ κπνξεί λα κελ είλαη 

εηδηθνί δηαηηεζίαο. 

 

 ΑΡΘΡΟ8 

 Πεξηθεξεηαθή επηηξνπή δηαηηεζίαο 

1. Με απφθαζε ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ,δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη «δηαηηεηηθέο πεξηθέξεηεο». ε 

απηέο δηνξίδνληαη, σο ππεχζπλνη,απφ ηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ, 

πξψελ αμησκαηνχρνη αγψλα πςεινχ θχξνποπνπ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 63νέηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, δηαζέηνπλ απνιπηήξην εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή άιιεο ηζφηηκεο 

ζρνιήο θαη έρνπλ ζεηεία σο δηαηηεηέο ζηελ αλψηεξε εζληθή θαηεγνξία δχν (2), 

ηνπιάρηζηνλ, εηψλ ή ηεζζάξσλ (4) εηψλ σο βνεζνί δηαηηεηέο.Χο βνεζφο/αλαπιεξσηήο 

ππεπζχλνπ πεξηθέξεηαο δχλαηαη λα δηνξηζζείπξψελ δηαηηεηήο ή βνεζφο δηαηηεηήο,κε 

ζεηείαδηαηηεηή ζηελ 2ε Δζληθή Καηεγνξία, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ. 

2. Οηαξκνδηφηεηεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο είλαη νη αθφινπζεο: 

α) Η ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ έξγνπ ηεο ΚΔΓ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε 

ησλ δηαηηεηψλ - ηαιέλησλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ απφ ηελ 5εέσο θαη ηελ 4ε 

Καηεγνξία. 

β) Η παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ δηαηηεηψλ ησλ 

ελψζεσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

γ) Η παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ δηαηηεηψλ ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ 

αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη ηελ εηζήγεζε ζηελ ΚΔΓ γηα αμηνιφγεζε. 

δ) Η εηζήγεζε πξνο ηελ ΚΔΓ γηαηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν δηαηηεηψλ, βνεζψλ δηαηηεηψλ 

θαη παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο αγψλσλ πνπ δηεμάγνληαη ζηελ πεξηθέξεηα 

αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

ε) Η ππνζηήξημεηεο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ζρνιψλ, ζεκηλαξίσλθαη 

πξνγξακκάησλ ηαιέλησλ/κεληφξσλ πνπ αλαθνηλψλεη θαη νξγαλψλεη ε ΚΔΓ/ΔΠΟ, 

ζηηο πεξηθέξεηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. 

ζη) Η επίβιεςεθαη ε ζπκβνιή ζηελ νξζή ηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ κε 

φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο αγψλεο πνπ ηεινχληαη ζην 

ρψξν δηθαηνδνζίαο ηνπο. Σα σο άλσ δεδνκέλα απνζηέιινληαη κεληαίσο απφ ην 

ηνπηθφ φξγαλν δηαηηεζίαο ή ην ηνπηθφ ηκήκα εθπαίδεπζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

ηεξείηαη απφ ηελ ΚΔΓ.  

3. Η ζεηεία ησλ σο άλσ επηηξνπψλπξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηε ζεηεία ηεο ΚΔΓ θαη κπνξεί λα 

αλαλεσζεί.  
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4. Η επηηξνπή παχεηαη κε απφθαζε ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

5. Η ΔΔ ηεο ΔΠΟ θαζνξίδεη σο έδξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ηα γξαθεία 

κίαο εθ ησλ ΔΠ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηεο. 

 

 ΑΡΘΡΟ9 

 Δπηηξνπή δηαηηεζίαοΔΠ 

1. ηηο Δλψζεηο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ κε απφθαζε ηνπ Γηεο Έλσζεο 

δηνξίδεηαηηξηκειήο (3) ηνπηθή επηηξνπή δηαηηεζίαο πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ Πξφεδξν, 

πνπ είλαη κέινο ηνπ Γ ηεο ΔΠ θαη δηνξίδεηαη απφ απηφ, έλαλ αλαπιεξσηή πξφεδξν θαη 

έλα κέινο. Όια ηα κέιε ηεο ηνπηθήο επηηξνπήο δηαηηεζίαο είλαη  πξψελ δηαηηεηέο, πςεινχ 

θχξνπο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηελ ΚΔΓ θαη ηνπιάρηζηνλ ν Πξφεδξνο δηαζέηεη 

απνιπηήξην εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο. Μφλν ζε 

πεξίπησζε έιιεηςεο πηζηνπνηεκέλσλ δηαηηεηψλ, είλαη δπλαηφ λα νξίδνληαη κε 

πηζηνπνηεκέλνη πξψελ δηαηηεηέο πςεινχ θχξνπο νη νπνίνη δηαζέηνπλ απνιπηήξην 

εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο. Σν αλψηαην φξην ειηθίαο ηνπο 

απνθαζίδεηαη απφ ηελ ΔΔ ηεο ΔΠ.  

2. Η ηνπηθή επηηξνπή δηαηηεζίαο έρεη ηηο αθφινπζεο, κεηαμχ άιισλ, αξκνδηφηεηεο: 

α) Σελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ έξγνπ ηεο ΔΠ ζηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηα 

ζέκαηα βειηίσζεο ηεο δηαηηεζίαο. 

β) Σελ εηζήγεζε ζηελ ΔΔ ηεο ΔΠ (ήζηνλ ππεχζπλν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο 

Γηαηηεζίαο), γηα ηελ αλάγθε νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο δηαηηεηψλ.  

γ) Σελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ δηαηηεηψλ ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΠ θαη ηελ εηζήγεζε ζην πεξηθεξεηαθφ φξγαλν γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπο. 

δ) Σνλ νξηζκφ δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΠ. 

ε) Σελ εηζήγεζε ζηελ ΚΔΓ γηα ηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο εηζαγσγηθήο ζρνιήο ζηελ πεξηνρή 

ηεο ΔΠ θαη ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο ζε πξψην βαζκφ δηαηηεηψλ, βνεζψλ δηαηηεηψλ θαη 

παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο αγψλσλ αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΠ. 

ζη) Σε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε φια ηα απαηηνχκελαζηνηρεία γηα ηνπο 

δηαηηεηέο θαη ηνπο αγψλεο πνπ ηεινχληαη ζην ρψξν δηθαηνδνζίαο ηνπ. Σα σο άλσ 

δεδνκέλα απνζηέιιεη κεληαίσο θαη άκεζα, φηαλ ππάξρνπλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ, 
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ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ, ην Σκήκα Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο 

θαη ην αξκφδην κέινο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο. 

δ) Κάζε άιιν ζέκα πνπ δελ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ θαη αλαηίζεηαη ζε 

απηή απφ ηελ ΔΔ ηεο ΔΠ ή ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

3. Έδξα ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαοκπνξεί λα είλαη ηα γξαθεία ηεο νηθείαο ΔΠ. 

4. Οη εβδνκαδηαίεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζπγθεληξψζεηο ησλ δηαηηεηψλ γίλνληαη κε 

επζχλε ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαο ηεο ΔΠ.Με απφθαζε ηεο ΔΔηεο ΔΠ θαη ηεο 

επηηξνπήο δηαηηεζίαο ηεο ΔΠδχλαηαη λα νξηζζεί σο ππεχζπλνο Αλάπηπμεο θαη 

επηθεθαιήο εθπαίδεπζεο ηεο ΔΠ, εθπαηδεπηήο ν νπνίνο θαηέρεη ην 

αξκφδηνδηνξηζηήξην,ψζηε λα ζπλδξάκεη ζηελ νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηνπηθήο επηηξνπήο δηαηηεζίαο θαη ζηελ απνζηνιή ηνπ επηκνξθσηηθνχ 

αξρείνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θχθισλ ζηελ εζληθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζηελ 

ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

5. Χο εθπαηδεπηέο ρξεζηκνπνηνχληαηππνρξεσηηθά φινηνη θαηέρνληεο αξκφδην δηνξηζηήξην 

απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

εβδνκαδηαίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

 ΑΡΘΡΟ 10 

 Δηζαγσγή 

1. ηελ ΔΠΟ ιεηηνπξγεί έλα απνθιεηζηηθφ ηκήκα δηαηηεζίαο κε επηθεθαιήο έλαλ εηδηθφ πνπ 

δηαζέηεη εθηελή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαηηεζίαο. 

2. Σν ηκήκα δηαηηεζίαο είλαη ιεηηνπξγηθά εληαγκέλν ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο ηεο ΔΠΟ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 11 

 ύλζεζε ηνπ ηκήκαηνο δηαηηεζίαο 

1. Σν ηκήκα δηαηηεζίαο απνηειείηαη απφ έλα, ηνπιάρηζηνλ, εηδηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο, 

πνπ δηαζέηεη εθηελή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηηεζίαο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

εχξπζκε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Γηαηηεζίαο, ηελ ελεκέξσζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ ζε 

ηξέρνληα ζέκαηα δηαηηεζίαο θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε απνθάζεσλ ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ. 
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2. Πξφζζεηα, απαζρνιείηαη επηπιένλ πξνζσπηθφ ππφ ηε δηεχζπλζεηνπΔπηθεθαιήο 

Πξντζηακέλνπ Γηαηηεζίαο (ChiefRefereeingOfficer, CRO) ν νπνίνο εηζεγείηαη ζηελ ΔΓ 

ζέκαηα Αλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο Γηαηηεζίαο Πνδνζθαίξνπ. 

 

 ΑΡΘΡΟ12 

 Καζήθνληα ηνπ ηκήκαηνο δηαηηεζίαο 

Σν ηκήκα δηαηηεζίαο έρεη, θπξίσο, ηα αθφινπζα θαζήθνληα: 

α) Να ζπλδξάκεη ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο θαη ηνλ δηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη 

Αλάπηπμεο. 

β) Να πινπνηεί ηηο απνθάζεηο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. 

γ) Να εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ δηνηθεηηθή κέξηκλα ηεο δηαηηεζίαο. 

δ) Να εθηειεί φια ηα θαζήθνληα δηνίθεζεο ηνπ ηκήκαηνο δηαηηεζίαο. 

ε) Να πινπνηεί πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ησλ Γηαηηεηψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 

εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. 

ζη) Να νξγαλψλεη εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο γηα Γηαηηεηέο, Δθπαηδεπηέο Γηαηηεηψλ θαη 

Παξαηεξεηέο Γηαηηεηψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαηηεζίαο. 

δ) Να ζπλδξάκεη ζηελ παξαγσγή απηνηεινχο δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο 

Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γηεζλέο Πνδνζθαηξηθφ πκβνχιην 

(IFAB) ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαηηεζίαο. 

ε) Να αλαθέξεη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟIIΙ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

 ΑΡΘΡΟ13 

 ρνιέο Έληαμεο – Γηαηηεζίαο 

1. ε θάζε πεξηθέξεηα ή ζε θάζε πεξηνρή Δλψζεσλ είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη ζρνιή 

Γηαηηεζίαο γηα ηελ αλάδεημε λέσλ δηαηηεηψλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο –

νδεγίεο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο φπσο απηφ 

έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαηφπηλ ησλ ππνδείμεσλ ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο θαη ηνπ δηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο. 
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2. Οη εκεξνκελίεο θαη ε αλάινγε θακπάληα πξνζέιθπζεο λέσλ δηαηηεηψλ ζα 

αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ ηνπηθή ή πεξηθεξεηαθή επηηξνπή δηαηηεζίαο θαη ζα εγθξίλνληαη 

απφ ηνλ δηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο. 

3. Η ζεκαηνινγία θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα απνζηέιινληαη απφ ηελ ΚΔΓ. 

4. Η αξρηθή επηκφξθσζε ησλ δηαηηεηψλ απνηειείηαη απφ έλα ηππνπνηεκέλν, ίδην γηα φιε ηε 

ρψξα, εθπαηδεπηηθφ θχθιν εηζαγσγηθήο θχζεο, κε δηδαθηέα χιε δεθαεθηά (17), 

ηνπιάρηζηνλ, καζεκάησλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη δχν (2) ζε πξαθηηθφ επίπεδν 

(γήπεδν), πνπ ζα παξαδίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ επίζεκνπο εθπαηδεπηέο 

δηαηηεηψλ ΔΠΟ.  

5. Σν φξην ησλ απνπζηψλ γηα έλα ππνςήθην δηαηηεηή, γηα λα κελ επαλαιάβεη ηε θνίηεζε ζηε 

ζρνιή, ζε κηα ζρνιή δηαηηεζίαο νξίδεηαη ζην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ζπλφινπ ησλ 

καζεκάησλ θάζε ζρνιήο.  

6. Η δηδαθηέα χιε ησλ εηζαγσγηθψλ ζρνιψλ κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά: 

α) εθκάζεζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ, 

β) δηνηθεηηθέο εξγαζίεο αγψλα, 

γ) εμεηάζεηοηαηξηθέο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο, 

δ) γξαπηέο εμεηάζεηο επί ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ. 

7. Η δηαδηθαζία θαη ε ζεκαηνινγία ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαη θάζε άιιν ζέκα αλαθέξνληαη 

θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ. 

8. ηνπο ππνςήθηνπο λένπο δηαηηεηέο, ειηθίαο απφ δεθαέμη (16) έσο ηξηάληα πέληε (35) εηψλ, 

εθ' φζνλ απηνί επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο, απνλέκεηαη ην ζρεηηθφ δίπισκα αθνχ πξψηα 

αγσληζηνχλ ζε ηξεηο (3), ηνπιάρηζηνλ, αγψλεο θαη ππάξρεη έθζεζε παξαηεξεηή ζε έλαλ 

(1) ηνπιάρηζηνλ αγψλα. 

9. Οη ππνςήθηνη δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη απφθνηηνη γπκλαζίνπ ηνπιάρηζηνλ θαη λα 

θαηαζέηνπλαπφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. Γηα ηνπο 

αιινδαπνχο απαηηείηαη, επηπξφζζεηα,ε θαηάζεζε άδεηαο παξακνλήο θαη θσηνηππία 

δηαβαηεξίνπ. 

10. Με επζχλε ηεο ΔΠ θαη ηνπ Τπεπζχλνπ ηεο γηα ηελ Αλάπηπμε, δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

Αθαδεκία λέσλ(δφθηκσλ) δηαηηεηψλειηθίαο δψδεθα (12) έσο δεθαέμη (16) εηψλ, νη νπνίνη 

αθνινπζνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο εηζαγσγηθήο ζρνιήο δηαηηεζίαο κε επηπιένλ 

ζεκαηνινγία ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη άζιεζεο. Οη δφθηκνη δηαηηεηέο, εθφζνλ επηηχρνπλ ζηηο 

εμεηάζεηο, δελ δηθαηνχληαη δηπιψκαηνο, αιιά ηνπο απνλέκεηαη βεβαίσζε 

παξαθνινχζεζεο . Γηνξίδνληαη θαη αγσλίδνληαη, κε επζχλε ηεο ΔΠθαη ηεο ηνπηθήο 

επηηξνπήο δηαηηεζίαο, απνθιεηζηηθά ζε αγψλεο πξνπαηδηθψλ πξσηαζιεκάησλ ηεο νηθείαο 
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ΔΠ.Απαξαίηεηεζεσξείηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ 

γνλέσλ/θεδεκφλσλ θαη ε ηαηξηθή βεβαίσζε. Με ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 16νπ έηνπο ειηθίαο, 

νη δφθηκνη λένη δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ, επηηπρψο, λέα εηζαγσγηθή 

ζρνιή δηαηηεζίαο, ψζηε λα δχλαληαη λα δηνξίδνληαη ζε αγψλεο ησλ δηνξγαλψζεσλ 

ηεοΔΠ. 

 ΑΡΘΡΟ14 

 Δθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο 

1. Δθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο είλαη νη πξψελ δηαηηεηέο πνπ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 68νέηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, έρνπλ απνδεδεηγκέλα ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δλψζεψλ ηνπο 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη,κεηά απφ έλαλ αξρηθφ εθπαηδεπηηθφ θχθιν, ηππνπνηεκέλν γηα 

φιε ηε ρψξα, θξίλνληαη σο θαηάιιεινη λα δηδάμνπλ ζην επίπεδφ ηνπο. 

2. Οη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ εηήζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θχθινπο επηκφξθσζεο πνπ ζα πξνεηνηκάδνληαη απφ ηελ ΚΔΓΔίλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία 

κε ην ψκα εθπαηδεπηψλ ηεο UEFA&FIFA γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ηεο αδείαο 

ηνπο. 

3. Οη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο νξίδνληαη απφ ην αξκφδην κέινο ηεο ΚΔΓ θαη ρξεζηκνπνηνχλ, 

γηα ηελ εθπαίδεπζε, απνθιεηζηηθά ην παξερφκελν απφ ηελ ΚΔΓ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

4. Η θαηάηαμε ησλ εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο είλαη: 

α. Δζληθφο Δθπαηδεπηήο: Πεξηιακβάλεη πξψελ δηαηηεηέο πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί σο 

θαηάιιεινη λα εθπαηδεχνπλ δηαηηεηέο, βνεζνχο δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο θαη 

εθπαηδεπηέο φισλ ησλ επηπέδσλ. 

β. Σνπηθφο Δθπαηδεπηήο: Πεξηιακβάλεη πξψελ δηαηηεηέο πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί σο 

θαηάιιεινη λα εθπαηδεχνπλ δηαηηεηέο, βνεζνχο δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο θαη 

εθπαηδεπηέο φισλ ησλ επηπέδσλ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 15 

 Παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο 

1. Παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο είλαη πξψελ δηαηηεηέο ή ελεξγνί εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ 

ππεξβεί ην 63ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, έρνπλ απνδεδεηγκέλα ζπκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δλψζεψλ ηνπο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, θαηέρνπλ θαιέο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη δηαζέηνπλ έληνλε πξνζσπηθφηεηα θαη νη νπνίνη, κεηά απφ 

έλαλ αξρηθφ εθπαηδεπηηθφ θχθιν ηππνπνηεκέλν γηα φιε ηε ρψξα, θξίλνληαη σο θαηάιιεινη 

γηα ην έξγν ηνπο θαη γηαλα παξέρνπλ επαξθείο ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο 

δηαηηεηέο. 
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2. Οη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ εηήζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θχθινπο επηκφξθσζεο πνπ ζα πξνεηνηκάδνληαη απφ ηελ ΚΔΓ. Δίλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία 

κε ην ψκα Παξαηεξεηψλ - Μεληφξσλ ηεο UEFA&FIFA γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε 

ηεο αδείαο ηνπο. 

3. Η θαηάηαμε ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο είλαη: 

1ε θαηεγνξία 

Απνηειείηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο πνπ θξίλνληαη σο θαηάιιεινη λα παξαηεξνχλ αγψλεο 

δηαηηεηψλ έσο θαη ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο. 

2ε θαηεγνξία 

Απνηειείηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο πνπ θξίλνληαη σο θαηάιιεινη λα παξαηεξνχλ αγψλεο 

δηαηηεηψλ έσο θαη ηελ 2ε θαηεγνξία. 

3ε θαηεγνξία 

Απνηειείηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο πνπ θξίλνληαη σο θαηάιιεινη λα παξαηεξνχλ αγψλεο 

δηαηηεηψλ έσο θαη ηελ3ε θαηεγνξία. 

4. Κχξηα θαζήθνληα ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο είλαη: 

α. Η ππνβνιή γξαπηήο έθζεζεο (κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο 

νδεγίεοηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ηεο UEFA) θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ δηαηηεηψλ 

ζηνπο αγψλεο πνπ νξίδνληαη. 

β. Οη αλαιπηηθέο επεμεγήζεηο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ζνβαξέο απνθάζεηο, πξνο ηνπο 

δηαηηεηέο ακέζσοκεηά ηνλ αγψλα γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε.Οη 

επεμεγήζεηο απηέο απνηεινχλκέξνο ηεο επηκφξθσζεο ησλ δηαηηεηψλ θαη φρη 

δηαδηθαζία θαηαινγηζκνχ επζπλψλ.Σα ζεκεία πνπ ζπδεηνχληαη θαηά ηνλ 

απνινγηζκφ ηνπ αγψλα, ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηε βαζκνινγία ηεο έθζεζεο. 

γ. Η ζεκείσζε ησλ ιεπηψλ ηνπ αγψλα πνπ εμειίρζεθαλ θάζεηο γηα κειέηε θαη γηα 

ρξήζε ησλ ζηηγκηφηππσλ σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

5. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε έζησ θαη πξνθνξηθή θνηλνπνίεζε ή δεκνζίεπζε ηνπ βαζκνχ ή ηεο 

αλαιπηηθήο έθζεζήο ηνπο.Η έθζεζε απνζηέιιεηαη, εκπηζηεπηηθά, κφλν ζηνπο δηαηηεηέο ηνπ 

αγψλα απφ ην αξκφδην κέινο ηεο ΚΔΓ. 

6. Οη παξαηεξεηέο δελ πξέπεη λα έρνπλ ηα θσιχκαηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Kαλνληζκφ. 
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 ΑΡΘΡΟ16 

 ύκβνπινη - κέληνξεο ηαιέλησλ(πξόγξακκα Καζνδήγεζεο Σαιέλησλ) 

1. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ νξίδνληαη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη/ή 

εθπαηδεπηέοκε απνζηνιήηνλ εληνπηζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ 

ππνζηήξημεοηαιαληνχρσλ λεαξψλ δηαηηεηψλ απφ ηελ θαηψηεξε έσο ηελ αλψηεξε 

θαηεγνξία . 

2. Κάζε θαηεγνξία επηηξνπήο δηαηηεζίαο (ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή, ΚΔΓ) ζα πξέπεη λα 

ζπληάζζεη εηήζηνπο θαηαιφγνπο ηαιαληνχρσλ δηαηηεηψλ θαη ησλ ζπκβνχισλ – κεληφξσλ 

ηνπο, πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ. Η ΚΔΓ θαζνξίδεη 

ην κέγηζην αξηζκφ ηαιέλησλ αλά θαηεγνξία,ηα φξηα ειηθίαο, ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηελ ηαρεία πξνψζεζή ηνπο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο χκβαζεο Γηαηηεζίαο ηεο UEFA. 

3. Χο ζχκβνπινο-κέληνξαο δηαηηεηή νξίδεηαη έλαο πεπεηξακέλνο πξψελ δηαηηεηήο, ν νπνίνο 

είλαη παηδαγσγφο πςειήο πνηφηεηαο κε γλψζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ αλάπηπμεοθαη έρεη 

θξηζεί ηθαλφο λα εληνπίδεη ηαιαληνχρνπο δηαηηεηέο θαη λα παξέρεη ζηνλ επηιεγκέλνδηαηηεηή 

ηζρπξά θίλεηξα θαη επαξθή ππνζηήξημε. Ο ζχκβνπινο-κέληνξαο νθείιεη λα έρεη ζηελή θαη 

ηαθηηθή ζπλεξγαζία κε ην ηνπηθφ φξγαλν, κε ην πεξηθεξεηαθφ φξγαλν δηαηηεζίαο, ηνλ 

δηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο ή ηνλ πληνληζηή Σαιέλησλ θαη 

Μεληφξσλ θαη ηελ ΚΔΓ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟIV 

ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

 ΑΡΘΡΟ17 

 Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηώλ δηαηηεζίαο 

1. Οη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ κία αξρηθή εθπαίδεπζε, ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ 

εηήζηνη εθπαηδεπηηθνί θχθινη επηκφξθσζεο.Η παξνπζία ηνπο ζηηο ηαθηηθέο επηκνξθσηηθέο 

ζπγθεληξψζεηο ζεκηλαξίσλ θαη πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή. 

2. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο γίλνληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ θαη κπνξνχλλα 

ηεζνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο UEFA&FIFA γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ηεο άδεηαο ησλ 

εθπαηδεπηψλ. 

3. Οη εθπαηδεπηέο πξέπεη, γηα λα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, κεηά ηελ 

ππνβνιή ηνπο ζε εμεηάζεηο γλψζεο ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ, λα παξνπζηάζνπλ 

εηδηθά ζέκαηακε ηελ βνήζεηα ηερλνινγηθψλ κέζσλ. 



 

 15 

 

 ΑΡΘΡΟ18 

 Δπηκόξθσζε παξαηεξεηώλ 

1. Οη παξαηεξεηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ κία αξρηθή εθπαίδεπζε, ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ 

εηήζηνη εθπαηδεπηηθνί θχθινη επηκφξθσζεο. Η παξνπζία ηνπο ζηηο ηαθηηθέο επηκνξθσηηθέο 

ζπγθεληξψζεηο ζεκηλαξίσλ θαη πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή. 

2. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ, κπνξνχλ δε 

λα ηεζνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο UEFA&FIFA γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ηεο άδεηαο 

ησλ παξαηεξεηψλ. 

3. Οη παξαηεξεηέο ζα πξέπεη, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπο ζε εμεηάζεηο γλψζεο ησλ Καλφλσλ 

ηνπ Παηρληδηνχ, λα παξαθνινπζήζνπλ έλαλ νιφθιεξν αγψλα ή κέξνο απηνχ θαη λα 

αζθήζνπλ, σο κέξνο ηεοεμέηαζεο, ηα θαζήθνληα ηνπ παξαηεξεηή. 

4. Οη εθζέζεηο ηνπο ζα παξαδίδνληαη θαη ζα ειέγρνληαη απφ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή. Οη 

επηηπρφληεο αλά θαηεγνξία ζα αλαθνηλψλνληαη επίζεκα απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

5. Οη παξαηεξεηέο ζα παξαθνινπζνχλ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εληφο ηεο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ,επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην καδί κε ηνπο δηαηηεηέο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο.Οη 

παξαηεξεηέο ηεο 1εο θαηεγνξίαο ζα παξαθνινπζνχλδχν (2), ηνπιάρηζηνλ,θνξέο εηεζίσο 

επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην. 

 

 ΑΡΘΡΟ19 

 Δπηκόξθσζε δηαηηεηώλ 

Η ΚΔΓ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο είλαη ππνρξεσκέλε θαη ζα 

θξνληίδεη: 

1. Να δεκηνπξγεζεί, ζε εζληθφ επίπεδν, έλα γεληθφ ζρέδην (masterplan) γηα ηελ επηκφξθσζε 

ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

2. Να ελζσκαησζνχλ γξήγνξα ηα λέα κέιε ζηνλ θφζκν ηεο δηαηηεζίαο θαη λα απμεζνχλ ηα 

φξηα δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπο. 

3. Να δηδάζθνληαη έγθπξα νη Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ. 

4. Να δηαζθαιίδεηαη ε νκνηφκνξθε θαη ζπλεπήο εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ Καλφλσλ ηνπ 

Παηρληδηνχ. 

5. Να παξάζρνληαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ νη δηαηηεηέο λα 

βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. 

6. Να εληνπίδνληαη λεαξνί ηαιαληνχρνη δηαηηεηέο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 
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7. Η επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθε ζε φιν ην εχξνο ηεο εζληθήο νκνζπνλδίαο 

θαη λα ιεηηνπξγεί κε ηελ κνξθή ππξακίδαο. 

8. Θα πξέπεη λα παξέρνληαη εηήζηνη εθπαηδεπηηθνί θχθινη επηκφξθσζεο ην πεξηερφκελν ησλ 

νπνίσλ ζα ηζρχεη ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζα δηδάζθεηαη απφ εθπαηδεπηέο δηαηηεηψλ πνπ 

δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα. 

9. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί θχθινη αλψηεξνπ επηπέδνπ γηα 

φζνπο δηαηηεηέο πξνβηβάδνληαη. 

10. Η ζπρλφηεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ ΚΔΓ. Οη επίιεθηνη δηαηηεηέο ζα 

ζπλαληψληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε δεχηεξν κήλα, νη δε επίιεθηνη βνεζνί δηαηηεηψλ ηέζζεξηο 

(4), ηνπιάρηζηνλ, θνξέο εηεζίσο. 

11. Δπηπξφζζεηα, νη επίιεθηνη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ 

ζπλαληήζεηο κε δηαηηεηέο δχν (2), ηνπιάρηζηνλ, θνξέο εηεζίσο. 

12. Έλα εηήζην ζεκηλάξην ζα πξέπεη λα δηνξγαλψλεηαη γηα δηαηηεηέο - ηαιέληα ζε θάζε 

πεξηνρή (ηνπηθφ επίπεδν) ή πεξηθέξεηα, θαζψο επίζεο θαη έλα εηήζην ζεκηλάξην γηα 

δηαηηεηέο - ηαιέληα ζε εζληθφ επίπεδν. 

13. Καηά ηελ έλαξμε θάζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζπλεληεχμεηο 

απφ ηνπο δηαηηεηέο - ηαιέληα πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνχλ ξεαιηζηηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη δηαηηεηέο - ηαιέληα θαη νη ζχκβνπινη ζα πξέπεη 

λα ζπλαληψληαη ζπρλά (π.ρ. κία θνξά θάζε κήλα). ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη 

δηαηηεηέο - ηαιέληα αμηνινγνχληαη θαη γίλεηαη απνηίκεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 ΑΡΘΡΟ 20 

 Δπηκόξθσζε & εθπαίδεπζε δηαηηεηώλ & παξαηεξεηώλ 

1. Η ΚΔΓ, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο, θαηαξηίδεη εηδηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ δηαηηεηψλ θαη 

παξαηεξεηψλ. Η παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη ππνρξεσηηθή αλά 

κήλα θαη αλαηίζεηαη ζηνπο εθπαηδεπηέο δηαηηεηψλ ζε ζπλεξγαζία, σο πξνο ηελ νξγάλσζε 

θαη δηεμαγσγή, κε ηηο θαηά ηφπνπο ΔΠ. Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο αλαθνηλψλνληαη απφ 

ηελ ΚΔΓ. 

2. Η αδηθαηνιφγεηε κε πξνζέιεπζε δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ επηβαξχλεη αξλεηηθά ηελ 

πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηνπο. 

3. Η ΚΔΓ ππνβάιιεη ζηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ θάζε έηνο, κε ηε ιήμε ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ, 

εηδηθή έθζεζε γηα ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαη 
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εηζεγείηαη ηε ιήςε θάζε αλαγθαίνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζρεηηθνχ κέηξνπ γηα ηε βειηίσζή 

ηνπο. 

4. Με αίηεκα ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο θαη εηζήγεζεηεο ΚΔΓ, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΔ 

ηεο ΔΠΟ, κπνξεί λα δηνξγαλσζνχλ ηαρχξξπζκα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο δηαηηεηψλ ησλ 

Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ Α' θαηΒ' θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο θαη Γ'Δζληθήο 

Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο. Σα έμνδα επηβαξχλνπληελ δηνξγαλψηξηα. 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟV 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

 ΑΡΘΡΟ21 

 Καηάηαμε δηαηηεηώλ 

1. Οη δηαηηεηέο αμηνινγνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηα ηππηθά ηνπο 

πξνζφληα, ηηο επηδφζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδνληαη ζηνλ 

παξφληα Καλνληζκφ. 

2. Οη θαηεγνξίεο αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ δηαηηεηψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

Α) Γηαηηεηέο ΠξσηαζιεκάησλΔπαγγεικαηηθψλ Οκάδσλ Αλδξψλ  

α) 1ε Καηεγνξία 

β) 2ε Καηεγνξία 

Β) Γηαηηεηέο Δζληθψλ Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ 

3ε θαηεγνξία 

Γ)  Γηαηηεηέο (κφλν γπλαίθεο) Δζληθψλ Γπλαηθείσλ Πξσηαζιεκάησλ . 

α)  1ε θαηεγνξία γπλαηθψλ 

β)  2ε θαηεγνξία γπλαηθψλ 

Γ) Γηαηηεηέο Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ 

α) 4ε Καηεγνξία 

β) 5εΚαηεγνξία (αγψλεο πξνηειεπηαίαο θαη ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο 

Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ ΔΠ) 
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 ΑΡΘΡΟ22 

 Δηήζηα δνθηκαζία – ζεκηλάξην πξνεπηινγήο δηαηηεηώλ 

1. Κάζε έηνο,κεηά ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη ζε εκεξνκελίεο πνπ 

θαζνξίδνληαηκε απφθαζε ηεο ΔΔ ηεοΔΠΟ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο ΚΔΓ, φινη νη 

ππνςήθηνη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο εζληθψλ θαηεγνξηψλ θαη φινη νη δηαηηεηέο θαη νη 

βνεζνί δηαηηεηέο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ, πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα, ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ, λα αμηνινγεζνχλ, ππνβάιινληαη,ππνρξεσηηθά,κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηνπο, ζε δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

α) Ιαηξηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηάζηαζεο ηεο πγείαο 

ηνπο. 

β) Δμεηάζεηο (γξαπηέοή/θαη πξνθνξηθέο) γηα λα δηαπηζησζνχλ νη γλψζεηο ηνπογηα ηνπο 

Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ θαη ηνπο Καλνληζκνχο Αγψλσλ Πξσηαζιεκάησλ.  

γ) Δμεηάζεηο(γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο) γηα ηελ δηαπίζησζε ηνπ επηπέδνπ ηεο γλψζεο 

μέλσλ γισζζψλ, ηδίσο γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηεζλείο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο 

δηαηηεηέο. 

2. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ: 

δ) Γηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ ζπκκεηέρνπλ ζε δνθηκαζία 

αγσληζηηθψλ εμεηάζεσλ (ηεζη) γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

ζην ρξνληθφδηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ σο άλσ απφθαζε.  

ε) Οη ππνςήθηνη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δνθηκαζία αγσληζηηθψλ εμεηάζεσλζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

FIFA/UEFA(Παξάζηεκα 2 «TestFIFA/UEFA»)γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο θπζηθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ σο άλσ απφθαζε. 

3. Οη, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο δηεμάγνληαη κε θξνληίδα 

θαη επζχλε, ζην πιαίζην εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηεο ΚΔΓ, ιακβαλνκέλσλ ππ' φςηλ ησλ 

δηεζλψο θξαηνχλησλ.  

1) Η ΔΠΟ, θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, πξνζιακβάλεη εηδηθφ πξνπνλεηή – 

γπκλαζηή, γηα ηελ εθγχκλαζε ησλ δηαηηεηψλ εζληθψλ θαηεγνξηψλ, ηε ζχληαμε 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πξνπνλεηηθήο δηαηηεηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ δνθηκαζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ππφ ηελ επζχλε 

ηεο ΚΔΓ. 

2) Δηδηθά γηα ηνπο δηαηηεηέο ησλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ ε ΚΔΓ κπνξεί λα νξίδεη, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο, έθηαθηεο δνθηκαζίεο αγσληζηηθψλ ηεζη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο κεκνλσκέλσλ ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηηεηψλ. ε πεξίπησζε 

απνηπρίαο νη δηαηηεηέο δελ ζα έρνπλ δηθαίσκαλα αγσλίδνληαη ζε αγψλεο Δζληθψλ 
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Πξσηαζιεκάησλ γηα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλθαη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, κέρξη ηελ επηηπρή επαλεμέηαζή ηνπο ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε 

ΚΔΓ. 

3) Γηαηηεηέο πνπ απέηπραλ ζηηο δνθηκαζίεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 1β) ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, απαγνξεχεηαη λα επηιεγνχλ ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία εζληθψλ 

πξσηαζιεκάησλ θαη δηθαηνχληαη επαλεμέηαζεο κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) κελψλ 

ζε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΠΟ, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη κηα ρξνληθή 

πεξίνδν έμη (6) κελψλ. 

4) Γηαηηεηέο πνπ απέηπραλ ζηηο δνθηκαζίεο ηεο παξαγξάθνπ 1δ) θαη 1ε) ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, εμαηηίαο απνδεδεηγκέλεο, αξκνδίσο, αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ, 

επαλαθξίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ πξψηε πξνθαζνξηζκέλε δνθηκαζία πνπ ζα 

νξίζεη ε ΚΔΓ. 

4. Αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφο πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθάζηνηε αγσληζηηθψλ 

δνθηκαζηψλ πνπ απνθαζίδεη ε ΚΔΓ/ΔΠΟ εμαηξνπκέλσλ ησλ δνθηκαζηψλ ηαρχηεηαο 

(επαλαιακβαλνκέλσλ ζπξηλη 40 κέηξσλ) ζεσξείηαη σο κε επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ 

αγσληζηηθψλ ηεζη.  

5. Απνδεδεηγκέλε αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφο, λνείηαη ε έγγξαθε ηαηξηθή γλσκάηεπζε, ε νπνία 

θαηαηίζεηαη, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγσληζηηθψλ δνθηκαζηψλ, ζηελΚΔΓ/ΔΠΟ. 

1) Οη δηαηηεηέο νη νπνίνη ζα δειψζνπλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγσληζηηθψλ ηεζη 

αδπλακία, ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε 

λέα εκεξνκελία εμέηαζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΚΔΓ.  

2) Η δηεμαγσγή ησλ αγσληζηηθψλ ηεζη δχλαηαη λα γίλεη ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία απφ 

ηα ζεκηλάξηα πξνεπηινγήο, αιιά, ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

πξσηαζιεκάησλ. 

3) Γηαηηεηήο ή βνεζφο πνπ απνηπγράλεη ζε δχν ζπλερφκελεο αγσληζηηθέο δνθηκαζίεο 

δηθαηνχηαη δηνξηζκφ, έσο ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, απνθιεηζηηθά ζε 

αγψλεο θαησηέξσλ θαηεγνξηψλ απφ απηή πνπ αλήθεη θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

επηηπρνχο νινθιήξσζεο ησλ αγσληζηηθψλ δνθηκαζηψλ ηεο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο 

πνπ νξίδεη ε ΚΔΓ/ΔΠΟ.  

 

 ΑΡΘΡΟ23 

 Αμηνιόγεζε ζπκβνύισλ– κεληόξσλ 

Η ΚΔΓ αμηνινγεί ηελ εξγαζία θαη απφδνζε θάζε ζπκβνχινπ – κέληνξα δηαηηεζίαο θαη ηνπο 

θαηεγνξηνπνηεί αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, θαηφπηλ ηεο έθζεζεο ηνπ δηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο. 
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 ΑΡΘΡΟ24 

 Δπηινγή παξαηεξεηώλ δηαηηεζίαο Δζληθώλ Πξσηαζιεκάησλ – πίλαθεο 

1. Κάζε έηνο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ, ε ΚΔΓ θαηαξηίδεη ηνπο 

πίλαθεο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ θαηά θαηεγνξία 

πξσηαζιήκαηνο. 

Ο αξηζκφο ησλ παξαηεξεηψλ θαηά θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ κεηά απφ πξφηαζε ηεο ΚΔΓ.  

2. α) Οη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο επηιέγνληαη κε βάζε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηνπο 

πξνζφληα, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πην πεπεηξακέλνπο, αξρήο γελνκέλεο 

απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο 1εο Καηεγνξίαο. 

Χο ειάρηζηα ηππηθά πξνζφληα επηινγήο, νξίδνληαη, γηα θάζε θαηεγνξία 

πξσηαζιήκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ηα αθφινπζα: 

- ε ζεηεία σο δηαηηεηή αγψλα δχν (2), ηνπιάρηζηνλ, εηψλ ήε δηεχζπλζε δεθαπέληε 

(15), ηνπιάρηζηνλ, αγψλσλ ή ε ζεηεία, σο βνεζνχ δηαηηεηή αγψλα πέληε (5), 

ηνπιάρηζηνλ, εηψλ ή ε δηεχζπλζε ηξηάληα (30) αγψλσληνπ πξσηαζιήκαηνο γηα ην 

νπνίν επηιέγεηαη θαη ε επηηπρία ηνπ ζηηο εμεηάζεηο.Γελ ππνινγίδνληαη νη αγψλεο πνπ 

δηνξίζζεθε σο 4νο δηαηηεηήο αγψλα. 

- Αλψηαην φξην ειηθίαο (ην 63ν έηνο). 

-Να κελ έρεη δηαγξαθεί απφ ηα κεηξψα ηεο ΚΔΓ. 

β) Δηδηθά γηα ηνπο παξαηεξεηέο 1εο Καηεγνξίαο, επηπιένλ,απαηηείηαη:  

- Δπηζπκεηή ε γλψζε κίαο εθ ησλ επηζήκσλ γισζζψλ ηεο FIFA. 

- Απνιπηήξην εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο. 

γ) Οη επηιεγέληεο παξαηεξεηέο ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζε νθζαικνινγηθή 

εμέηαζε. 

3. α) Δίλαη αζπκβίβαζηε ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο επηηξνπήο ηεο ΔΠΟ θαη ησλ Δλψζεσλ – κειψλ ηεο(εθηφο ηεο 

ΚΔΓ, ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο δηαηηεζίαο θαη ηεο ηνπηθήο επηηξνπήο 

δηαηηεζίαο) κε απηή ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο. 

β) Παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο κπνξεί κφλν λα επηιεγεί γηα θαηεγνξία άιιε απφ απηήλ 

ζηελ νπνία έρεη θαηαηαρζεί ζπγγελήο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηνπο 

παξαηεξεηέο εθφζνλ ζηνπο πίλαθεο δηαηηεηψλ ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ 

πεξηιακβάλνληαη δηαηηεηέο ζπγγελείο ηνπ κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή 

εμ αγρηζηείαο. 
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 ΑΡΘΡΟ25 

 Δπηινγή παξαηεξεηώλ δηαηηεζίαο ηνπηθώλ πξσηαζιεκάησλ – πίλαθεο 

1. Κάζε έηνο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ, ε Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο 

ΔΠ ζπληάζζεη ηνπο πίλαθεο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ θαηαξηίδεηαη γηα θάζε ΔΠ, εληαίνο, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξσηαζιεκάησλ 

ηεο, πίλαθαο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο, απφ πξψελ δηαηηεηέο. 

2. Οη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ, νξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαηηεζίαο ηεο θάζε ΔΠ θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 

παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ26 

Πίλαθεο δηαηηεηώλθαη βνεζώλ 4εοθαη5εοθαηεγνξίαο- πξσηαζιήκαηα επζύλεο ησλ ΔΠ 

1. Κάζε ΔΠ νθείιεη λα πξνβαίλεη, δηα ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο,ζηελ αμηνιφγεζε 

θαη θαηάηαμε ησλ δηαηηεηψλ απηήο κε βάζε : 

α) Σα ζηνηρεία ηνπ θχιινπ πνηφηεηαο ηνπ δηαηηεηή. 

β) Σα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο ηνπ  

άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηα νπνία πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ ηηο 

Δπηηξνπέο Γηαηηεζίαο/ΔΠ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνσζνχληαη ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

γ.) Οη θαηεγνξίεο ησλ δηαηηεηψλ ησλ ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ είλαη νη αθφινπζεο: 

4εθαηεγνξία 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη δηαηηεηέο νη νπνίνη δελ ππεξβαίλνπλ ην 

45νέηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη έρνπλ πξνζθέξεη επδνθίκσο ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν θαζψο θαη 

δηαηηεηέο πξνεξρφκελνη απφ ηελ θαηψηεξε θαηεγνξία ηεο πξνεγνχκελεο 

πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ, νη νπνίνη επέδεημαλ εμαηξεηηθή ηθαλφηεηα θαη επίδνζε 

ζηελ θαηεγνξία απηή. Πξνηεξαηφηεηα ζηνλ νξηζκφ έρνπλ νη λεψηεξνη θαηά ζεηξά ζε 

ειηθία. 

5εθαηεγνξία 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη δηαηηεηέο νη νπνίνη δελ ππεξβαίλνπλ ην 

50νέηνο ηεο ειηθίαο ηνπο , έρνπλ ηθαλφηεηεο αιιά φρη ηνπ επηπέδνπ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ θαηεγνξία 5, θαζψο θαη δηαηηεηέο πξνεξρφκελνη απφ ηελ ίδηα θαηεγνξία ηεο 

πξνεγνχκελεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ, νη νπνίνη επέδεημαλ εμαηξεηηθή ηθαλφηεηα 
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θαη επίδνζε ζηελ θαηεγνξία απηή. Πξνηεξαηφηεηα ζηνλ νξηζκφ έρνπλ νη λεψηεξνη 

θαηά ζεηξά ζε ειηθία. 

2. Οη αμηνινγεκέλνη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο 1εο έσοθαη3εοΚαηεγνξίαοπεξηιακβάλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηνπο πίλαθεο νξηζκνχ δηαηηεηψλ γηα ηηο δηνξγαλψζεηο πνπ νξγαλψλνληαη 

κε επζχλε ησλ ΔΠ. 

 

 ΑΡΘΡΟ27 

 Αξηζκόο πξνεπηιεγκέλσλ ππνςεθίσλ δηαηηεηώλ θαη βνεζώλ δηαηηεηώλ 

 πξσηαζιήκαηνο3εοθαηεγνξίαο 

1. ε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΚΔΓ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έλαξμε 

ησλ εηήζησλ εζληθψλ ζεκηλαξίσλ πξνεπηινγήο, ζα δηνξγαλψλεηαη παλειιήληνο 

δηαγσληζκφο (ηνπηθψλ) δηαηηεηψλ 4εο θαηεγνξίαο γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξνεπηινγήο θαη 

ηειηθήο επηινγήο αμησκαηνχρσλ αγψλα 3εο θαηεγνξίαο.  

2. Κάζε ηνπηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο, κε ηελ έγθξηζε ησλ Δλψζεσλ Πνδνζθαηξηθψλ 

σκαηείσλ (ΔΠ), ζηέιλεη κέζσ e-mail (ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο αιιεινγξαθίαο) ή 

ηαρπδξνκηθψο πίλαθα ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία. Ο εηήζηνο αξηζκφο εθπξνζψπσλ γηα θάζε ΔΓ/ΔΠ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπληειεζηή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ αλάινγα κε ην ελεξγφ 

δπλακηθφ δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ θάζε ΔΠ. 

 

 
 ΑΡΘΡΟ28 

 Σππηθά πξνζόληα δηαηηεηώλ – βνεζώλ δηαηηεηώλ 

 3εοθαηεγνξίαο 

1. Γηα ηελ επηινγή δηαηηεηή ή βνεζνχ δηαηηεηή ζηνλ πίλαθα 4εο Καηεγνξίαο απαηηνχληαη ηα 

παξαθάησ πξνζφληα:  

α) Να έρεη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γηαηηεζίαο. 

β) Να είλαη δηαηηεηήο 4εο,ηνπιάρηζηνλ, Καηεγνξίαο. 

γ) Να κελ έρεη ππεξβεί ην 32νέηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ πξψηε πξνεπηινγή ηνπ. 

δ) Να έρεη δηεπζχλεη, θαηά ηα δχν (2) πξνεγνχκελα ρξφληα,δέθα (10), ηνπιάρηζηνλ, 

αγψλεο σο δηαηηεηήο ή βνεζφο δηαηηεηήο 4εοθαηεγνξίαο. 
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ΑΡΘΡΟ 29 

Σππηθά πξνζόληα δηαηηεηώλ – βνεζώλ δηαηηεηώλ 3εοθαηεγνξίαο 

πξσηάζιεκαΓ' Δζληθήο θαηεγνξίαο 

1. Γηα ηελ επηινγή δηαηηεηή ζηνλ πίλαθα 3εο Καηεγνξίαο απαηηνχληαη ηα παξαθάησ ηππηθά 

πξνζφληα: 

α) Να έρεη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

β) Να είλαη, ηνπιάρηζηνλ, δηαηηεηήο ή βνεζφο δηαηηεηήο 2εο θαηεγνξίαοθαη λα κελ έρεη 

ζπκπιεξψζεηην37νέηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή λα είλαη δηαηηεηήο 4εο θαηεγνξίαο θαη λα 

έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εζληθέο δηνξγαλψζεηο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 28. 

 

ΑΡΘΡΟ30 

Αξηζκόο δηαηηεηώλ θαη βνεζώλ δηαηηεηώλεζληθώλ πξσηαζιεκάησλ 

 

1. Ο αξηζκφο ησλ δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλγηα θάζε θαηεγνξία Δζληθνχ 

Πξσηαζιήκαηνο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 

πξφηαζε ηεο ΚΔΓ. Η απφθαζε ιακβάλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη 

ηζρχεη γηα φιε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν. 

2. Ο αξηζκφο ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ 2εο Καηεγνξίαο, θαζνξίδεηαη έσο ην δηπιάζην ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ ηεο θαηεγνξίαο.  

3. Χο βνεζνί δηαηηεηέο 3εο θαηεγνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη νη αλαθεξφκελνη ζηνλ πίλαθα 

βνεζψλ δηαηηεηψλ 3εοθαηεγνξίαο θαη ζε πεξίπησζε κε επάξθεηαο φινη νη αμηνινγεκέλνη 

δηαηηεηέο 4εοθαηεγνξίαο πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εζληθή δηνξγάλσζε, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 28.  

 ΑΡΘΡΟ31 

 Σππηθάπξνζόληαδηαηηεηώλ2εοθαηεγνξίαο 

  

Γηα ηελ επηινγή δηαηηεηή ζηνλ πίλαθα 2εο Καηεγνξίαο, απαηηνχληαη ηα παξαθάησ ηππηθά 

πξνζφληα: 

α) Να έρεη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

β) Να είλαη δηαηηεηήο 1εο ή 2εοΚαηεγνξίαοθαη λα κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 41ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπ. 

γ) Να είλαη δηαηηεηήο 3εοθαηεγνξίαο θαη λα έρεη δηεπζχλεηδέθα (10), ηνπιάρηζηνλ,αγψλεο ζε 

δχν (2) αγσληζηηθέο πεξηφδνπο ηεο Γ’ Δζληθήο θαηεγνξίαο.  
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δ) Να κελ έρεη ππεξβεί ην 36νέηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαηά ηελ πξψηε επηινγή ηνπ ζηελ 

θαηεγνξία. 

 

 ΑΡΘΡΟ32 

Σππηθά πξνζόληα δηαηηεηώλ 1εοθαηεγνξίαο 

  

Γηα ηελ επηινγή δηαηηεηή ζηνλ πίλαθα 1εο Καηεγνξίαο απαηηνχληαη ηα παξαθάησ ηππηθά 

πξνζφληα : 

α) Να έρεη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

β) Να είλαη δηαηηεηήο 1εο Καηεγνξίαο θαη λα κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 45νέηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπ. 

γ) Να είλαη δηαηηεηήο 2εο θαηεγνξίαο θαη λα έρεη δηεπζχλεηδέθα (10), ηνπιάρηζηνλ,αγψλεο ζε 

δχν (2) αγσληζηηθέο πεξηφδνπο ηεο Β’ Δζληθήο θαηεγνξίαο.  

δ) Να κελ έρεη ππεξβεί ην 39νέηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαηά ηελ πξψηε επηινγή ηνπ. 

 
 ΑΡΘΡΟ33 

Πίλαθαο- ηππηθά πξνζόληα βνεζώλ δηαηηεηώλ 1εοθαη 2εοθαηεγνξίαο 

1. Ο πίλαθαο βνεζψλ δηαηηεηψλ 1εοΚαηεγνξίαο πεξηιακβάλεη βνεζνχο δηαηηεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο κφλν σο βνεζνί δηαηηεηέο. 

Απαγνξεχεηαη λα επηιεγνχλ ζηνπο πίλαθεο δηαηηεηψλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ. 

2. Γηα ηελ επηινγή ηνπο ζηνλ σο άλσ εηδηθφ πίλαθα, απαηηνχληαη ηα παξαθάησ πξνζφληα: 

α) Να είλαη βνεζφο δηαηηεηή 1εο Καηεγνξίαοθαη λα κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 45ν έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπ. 

β) Να κελ έρεη ππεξβεί θαηά ηελ πξψηε επηινγή ηνπ ην 39νέηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

γ) Να έρεη ζπκκεηάζρεη, σο βνεζφο δηαηηεηή, ζε αγψλεο ηεο Α' Δζληθήο θαηεγνξίαο γηα 

κηα αγσληζηηθή πεξίνδν ή ζηε Β' Δζληθή θαηεγνξία γηα δχν (2) αγσληζηηθέο 

πεξηφδνπο θαη ζε δέθα (10), ηνπιάρηζηνλ,αγψλεο. 

3. Ο εηδηθφο πίλαθαο βνεζψλ 2εο Καηεγνξίαο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ 2εο Καηεγνξίαο, πεξηιακβάλεη 

βνεζνχο δηαηηεηέο πνπ αγσλίδνληαη κφλν ζαλ βνεζνί δηαηηεηέο πξσηαζιήκαηνο Β' 

Δζληθήο θαη απαγνξεχεηαη ε επηινγή ηνπο ζηνπο πίλαθεο δηαηηεηψλ Δζληθψλ 

πξσηαζιεκάησλ. 

4. Γηα ηελ επηινγή ηνπο ζε απηφ ηνλ εηδηθφ πίλαθα, απαηηνχληαη ηα παξαθάησ πξνζφληα: 
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α) λα είλαηβνεζφοδηαηηεηή2εοΚαηεγνξίαο θαη λα κελ έρεη ζπκπιεξψζεηην41νέηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπ. 

β) λα κελ έρεη ππεξβεί θαηά ηελ πξψηε επηινγή ηνπ ην 36ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ 

γ) λα έρεη ζπκκεηάζρεη σο βνεζφο δηαηηεηή, είηε ζε αγψλεο ηεο Α' ή ηεο Β' Δζληθήο 

θαηεγνξίαο γηα κίααγσληζηηθή πεξίνδν, είηε ζε αγψλεοηεο Γ' Δζληθήοθαηεγνξίαογηα 

δχν (2) αγσληζηηθέο πεξηφδνπο ζε δέθα (10), ηνπιάρηζηνλ, αγψλεο ζπλνιηθά.  

δ) λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζεκηλάξην πξνεπηινγήο δηαηηεηψλ πνπ δηνξγαλψλεη ε 

ΚΔΓ/ΔΠΟ.  

 

 ΑΡΘΡΟ34 

 Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο – πίλαθεο 

1. Σν νηθείν φξγαλν δηαηηεζίαο ησλ ηνπηθψλ ελψζεσλ, δηαβηβάδεη ην βξαδχηεξν κέρξη ηελ 

θαζνξηζζείζα εκεξνκελία, ηελ πξφηαζή ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο 3εο θαηεγνξίαο 

ζηελ ΚΔΓ. 

2. Σα εηήζηα ζεκηλάξηα δηαηηεηψλ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ ΚΔΓ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ. 

3. Σα φξηα ειηθίαο θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζνξίδνληαη θαηά έηνο απφ ηελ 

ΚΔΓ. 

4. Η ΚΔΓ, κέζα ζηηο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο, επηιέγεη, κε βάζε ην ζχλνιν φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ, ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο γηα θάζε θαηεγνξία Δζληθνχ 

πξσηαζιήκαηνο ηεξνπκέλσλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

5. Οη πίλαθεο αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο αλά θαηεγνξία ησλ δηαηηεηψλ, βνεζψλ δηαηηεηψλ, 

παξαηεξεηψλ θαη εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή ζχληαμή ηνπο απφ ηελ ΚΔΓ, 

θαηαηίζεληαη, γηα επηθχξσζε, ζηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟπξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ ησλ 

εζληθψλ θαηεγνξηψλ. 

6. Γελ επηηξέπεηαη ε επηινγή δηαηηεηή ζηελ ίδηα Δζληθή θαηεγνξία εθφζνλ γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν δελ είρε ζπκκεηάζρεη γηα δχν (2) πιήξεηο ζπλερείο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο ζε 

αγψλεο Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ 

7. Αλ απνδεηρζεί, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, φηη δηαηηεηέο δήισζαλ ςεπδή 

ζηνηρεία, ηα νπνία ειήθζεζαλ ππφςεγηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, θαη ηα ζηνηρεία απηά 

ζπλεηέιεζαλ, έζησ θαη ελ κέξεη, ζηελ ηειηθή επηινγή ηνπο, νη δηαηηεηέο απηνί δηαγξάθνληαη 

κε απφθαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ απφ ηνπο πίλαθεο. 

8. Δπηηξέπνληαη νη κεηαβνιέο (πξνζζήθεο, πξνβηβαζκνί, ππνβηβαζκνί) ησλ πηλάθσλ ηεο 

ΚΔΓχζηεξα απφ δνθηκαζίεο αγσληζηηθψλ ηεζη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο 
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πεξηφδνπ ζε εκεξνκελία πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ ΚΔΓ ηνπιάρηζηνλ έλαλ κήλα 

λσξίηεξα. 

9. Δπηηξέπεηαη ε ΚΔΓ/ΔΠΟ λα νξίδεη δηαηηεηή, βνεζφ δηαηηεηή, ηέηαξην δηαηηεηή, 

επηπξφζζεην βνεζφ δηαηηεηή θαη παξαηεξεηή ζε αγψλα ακέζσο αλψηεξεο θαηεγνξίαο 

απ' απηή πνπ είλαη αμηνινγεκέλνο, εθφζνλ θξίλεηαη απ' απηήλ ηθαλφο, κφλνλ φκσο απφ 

εηδηθφ πίλαθα πηζαλψλ πξνο πξνβηβαζκφ ππνςεθίσλ ζε θάζε θαηεγνξία, φπσο έρεη 

απνθαζηζηεί απφ ηελ ΚΔΓ.  

 

 ΑΡΘΡΟ35 

 Πίλαθεο δηεζλώλ δηαηηεηώλ – βνεζώλ δηαηηεηώλ – παξαηεξεηώλ 

1. Μία (1), ηνπιάρηζηνλ, εβδνκάδα πξηλ απφ ηελεπίζεκε εκεξνκελία ππνβνιήο πνπ νξίδεη ε 

FIFA, ε ΚΔΓππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΠΟκε επίζεκε αιιεινγξαθία, 

ρσξηζηνχο πίλαθεο δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε επηινγή 

γηα ηνπο πίλαθεο FIFA/UEFA. 

2. ηνπο πίλαθεο απηνχο κε επζχλε ηεο ΚΔΓ θαη ζε επίζεκε ζπλεδξίαζή ηεο, 

πεξηιακβάλνληαη φινη νη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο ηνπ εηδηθνχ πίλαθα ηεο 1εο 

Καηεγνξίαο πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηε 

FIFA. Αληηζηνίρσο, πεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθέο ζηήιεο νη γπλαίθεο δηαηηεηέο θαη βνεζνί 

δηαηηεηέο, θαζψο θαη νη δηαηηεηέο ηνπ πνδνζθαίξνπ ζάιαο. 

3. Δηδηθφηεξα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα εμήο: ην νλνκαηεπψλπκν, ην παηξψλπκν, νη 

βαζκνινγίεο, νη γξακκαηηθέο γλψζεηο, ε πηζηνπνηεκέλε γλψζε κηαο εθ ησλ επίζεκσλ 

γισζζψλ ηεο FIFA θαη θαηά πξνηίκεζε ηεο Αγγιηθήο, ε ειηθία, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ηεζη, νη πεηζαξρηθέο πνηλέο, ην επάγγεικα, ν αξηζκφο ησλ αγψλσλ πνπ έρνπλ δηεπζχλεη 

σο δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο, ηα ζσκαηηθά ηνπο πξνζφληα, θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν 

πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο αμίαο εθάζηνπ ππνςεθίνπ. 

4. Οη πίλαθεο ππνβάιινληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΠΟ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (ΔΔ) 

ηεο ΔΠΟ. Δάλ ζηνπο πίλαθεο απηνχο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη δηθαηνχκελα άηνκα ή 

ππάξρνπλ ειιηπή ή ιαλζαζκέλα ζηνηρεία, ε ΔΔ ηεο ΔΠΟ πξνβαίλεη ζηελ ζπκπιήξσζε ή 

δηφξζσζε. 

5. Με ηελ ππνβνιή ησλ πηλάθσλ ζπλππνβάιιεηαη πξνο ηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ θαη αηηηνινγεκέλε 

πξφηαζε ηεο ΚΔΓ, γηα ην πνηνη πξέπεη λα επηιεγνχλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, σο 

δηεζλείο δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

6. Με ηελ ίδηα, σο άλσ, δηαδηθαζία εΚΔΓ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη, πξνο έγθξηζε, ζηελ 

ΔΠΟ πίλαθα ππνςήθησλ Γηεζλψλ Παξαηεξεηψλ απφ ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επηινγή ησλ 

πξνηεηλφκελσλ γηα ηνπο πίλαθεο παξαηεξεηψλ FIFA/UEFA. 
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7. Χο πξνζφληα ησλ ππνςήθησλ Γηεζλψλ Παξαηεξεηψλ νξίδνληαη: 

α) λα ζπκκεηείρε γηα δχν (2), ηνπιάρηζηνλ, ρξφληα ζηνλ πίλαθα δηαηηεηψλ ηεο FIFA ελψ 

πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνπο πην πεπεηξακέλνπο δηαηηεηέο πνπ έρνπλ δηεπζχλεη 

δηεζλείο αγψλεο. 

β) ε πηζηνπνηεκέλε γλψζεκία εθ ησλ επηζήκσλ γισζζψλ πνπ νξίδεη ε FIFA –

UEFAθαηά πξνηίκεζε ηελ Αγγιηθή. 

γ) λα έρεη πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο ζε αγψλεο 

δηνξγαλψζεσλ FIFA/UEFA ήζηα πξσηαζιήκαηα Α’ Δζληθήο ηελ ηειεπηαία δηεηία 

δ) θάζε ηη άιιν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ FIFA – UEFA. 

 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟVI 

 ΟΡΙΜΟΙ 

 

 ΑΡΘΡΟ36 

 Οξηζκόο δηαηηεηώλ 

1. Κάζε αξκφδην κέινο ηεο ΚΔΓ, αλά θαηεγνξία αξκνδηφηεηάο ηνπ, νξίδεη ηνπο δηαηηεηέο ησλ 

αγψλσλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλαπφ ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο δηαηηεηψλ.  

2. Οη εκέξεο αλαθνίλσζεο ηνπ νξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΚΔΓ. 

3. Γχλαηαη ε ΚΔΓ λα ρξεζηκνπνηεί ζε αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο Α' Δζληθήο Καηεγνξίαο ή 

Κππέιινπ Διιάδνο ζε ζπκκεηνρή νκάδαο Α' Δζληθήο Καηεγνξίαο θαη δηαηηεηέο 

2εοΚαηεγνξίαο απφ ηνλ πίλαθα ηαιαληνχρσλ δηαηηεηψλ/ππνςεθίσλ γηα άλνδν, πνπ 

απνθαζίδεηαη απφ ηελ ΚΔΓ ζε επίζεκε ζπλεδξίαζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε 

πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ. 

4. Γχλαηαη ε ΚΔΓ λα ρξεζηκνπνηεί ζε αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο Β' Δζληθήο Καηεγνξίαο 

θαη δηαηηεηέο 3εο Καηεγνξίαο απφ ηνλ πίλαθα ηαιαληνχρσλ δηαηηεηψλ/ππνςεθίσλ γηα 

άλνδν, πνπ απνθαζίδεηαη απφ ηελ ΚΔΓ ζε επίζεκε ζπλεδξίαζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

θάζε πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ 

5. Η ΚΔΓ νξίδεη ηνπο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο δηαηηεηέο ησλ δηεζλψλ αγψλσλ, επίζεκσλ ή 

θηιηθψλ, πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ απηνί δελ νξίδνληαη απφ 

ηελ FIFA ή ηελ UEFA νλνκαζηηθψο. Ο νξηζκφο γίλεηαη κφλν απφ ηνπο πίλαθεο δηεζλψλ 

δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ αληηζηνίρσο. Ύζηεξα απφ έγθξηζε ηεο FIFA ή ηεο UEFA 

ε ΚΔΓ δχλαηαη λα νξίδεη ζε δηεζλείο αγψλεο, επίζεκνπο ή θηιηθνχο, δηαηηεηέο ή βνεζνχο 

δηαηηεηέο κε δηεζλείο απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο 1εο θαηεγνξίαο. 
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6. Η ΚΔΓ νξίδεη ηνπο 4νπο(αλαπιεξσκαηηθνχο) δηαηηεηέο ζηνπο δηεζλείο αγψλεο, επίζεκνπο ή 

θηιηθνχο,πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, κφλν απφ ηνλ πίλαθα ηεο FIFA ή 

ηεο UEFA. Ύζηεξα απφ έγθξηζε ηεο FIFA ή ηεο UEFA ε ΚΔΓ/ΔΠΟ δχλαηαη λα νξίδεη 

ζηνπο ίδηνπο αγψλεο σο4ν(αλαπιεξσκαηηθφ) δηαηηεηή κε δηεζλή απφ ηνλ αληίζηνηρν 

πίλαθα ηεο 1εο Καηεγνξίαο. 

7. Δάλ δεηεζεί απφ μέλε νκνζπνλδία ε απνζηνιή δηαηηεηψλ γηα λα δηεπζχλνπλαγψλεο ησλ 

πξσηαζιεκάησλ ηεο, ε ΚΔΓ νξίδεη αληίζηνηρνπο δηαηηεηέο κφλν εθφζνλ ην αίηεκα γίλεη 

δεθηφ απφ ηνλ Πξφεδξνηεο ΔΠΟ. 

8. Όινη νη θηιηθνί αγψλεο ζηνπο νπνίνπο γεπεδνχρνο είλαη ΠΑΔ ζα δηεπζχλνληαη απφ 

δηαηηεηέο πνπ ζα νξίδεη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηεο γεπεδνχρνπ νκάδαο, ε ΚΔΓ. Όινη νη 

θηιηθνί αγψλεο ζηνπο νπνίνπο γεπεδνχρνο είλαη εξαζηηερληθφ ζσκαηείν ζα δηεπζχλνληαη 

απφ δηαηηεηέο πνπ ζα νξίδνληαη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ζσκαηείνπ, απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠ πνπ αλήθεη, απφ ηνλ πίλαθα αμηνινγεκέλσλ δηαηηεηψλ, 

εθφζνλ ε ΔΠ/ΔΠ ηνπο γλσζηνπνηεί ζηελ ΚΔΓ ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ ηελ ψξα 

έλαξμεο ηνπ αγψλα. 

9. Ο νξηζκφο δηαηηεηψλ αγψλσλ ηνπξλνπά αλεμαξηήησλ νκάδσλ, επηρεηξήζεσλ, ζρνιείσλ, 

θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα, αλήθεη ζην νηθείν φξγαλν δηαηηεζίαο ηεο ΔΠ.Ονξηζκφο θαη ε 

απνδνρή ηνπνξηζκνχ απφ άιιν φξγαλν επηζχξεη πεηζαξρηθή πνηλή ζην δηαηηεηή. Δθφζνλ 

νξίδνληαη δηαηηεηέο 1εο, 2εο, 3εο θαη 4εο θαηεγνξίαο, νη νξηζκνί θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΚΔΓ. 

10. Η ΚΔΓ αλάινγα κε ηελ θξηζηκφηεηα ησλ αγψλσλ ηεο Β'Δζληθήο θαηεγνξίαο θαη ηεο Γ' 

Δζληθήο θαηεγνξίαο ,κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηαηηεηέο αλψηεξεο θαηεγνξίαο. ηνπο 

αγψλεο Κππέιινπ εθφζνλ αγσλίδνληαη νκάδεο δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ, ν δηαηηεηήο 

νξίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα ηεο νκάδαο ηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο. 

11. Ο νξηζκφο δηαηηεηψλ ζηνπο αγψλεο ηνπ Γπλαηθείνπ πνδνζθαίξνπ, ηνπ πνδνζθαίξνπ 

άιαο, ηνπ πνδνζθαίξνπ Άκκνπ, ηνπ πξσηαζιήκαηνο Πξνεπηινγήο Δζληθψλ Οκάδσλ, 

γίλεηαη θαη/ή επηβιέπεηαη απφ ην θαηά πεξίπησζε εληεηαικέλν κέινο ηεο ΚΔΓ. 

12. Δίλαη δπλαηφο ν νξηζκφο απφ ηελ ΚΔΓ ζε αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο Νέσλ ησλ ΠΑΔ 

δηαηηεηψλ 1εο, 2εο θαη 3εο θαηεγνξίαο. 

13. Οη γπλαίθεο δηαηηεηέο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη λα νξίδνληαη ζε δηνξγαλψζεηο 

αλδξψλ κφλνλ εθφζνλ έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηα αγσληζηηθά ηεζη πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηνπο άλδξεο δηαηηεηέο. 
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 ΑΡΘΡΟ37 

 Οξηζκόο βνεζώλ δηαηηεηώλ 

Η ΚΔΓ νξίδεη, απφ ηνπο πίλαθεο επηινγήο ηεο, ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο ηελ ίδηα κέξα θαη ψξα 

πνπ νξίδνληαη νη δηαηηεηέο. 

  

ΑΡΘΡΟ38 

Οξηζκόο ηέηαξηνπ– επηπξόζζεησλ βνεζώλ δηαηηεηώλ 

Ο νξηζκφο ησλ ηέηαξησλδηαηηεηψλ θαη ησλ επηπξφζζεησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ γίλεηαη κεηά ηνλ 

νξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ θάζε αγψλα απφ ην ππφινηπν ηνπ νηθείνπ πίλαθα νξηζκνχ ή ηνπ πίλαθα 

ηεο ακέζσο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο. 

 

 ΑΡΘΡΟ39 

 Οξηζκόο παξαηεξεηώλ δηαηηεζίαο – ππνρξεώζεηο 

1. Γχν κέιε ηεο ΚΔΓ νξίδνπλ ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ, 

ειέγρνπλ ην έξγν ηνπο θαη δίδνπλ νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

Η ΚΔΓ είλαη αξκφδηα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ κε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

2. Γηα θάζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο εζληθψλ θαηεγνξηψλ νξίδεηαη έλαο παξαηεξεηήο 

δηαηηεζίαο κε αξκνδηφηεηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ ζε φζα ζέκαηα 

αλαθέξνληαη ζηελ έληππε έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή. Ο ηξφπνο βαζκνινγίαο ησλ δηαηηεηψλ 

γηα φιεο ηηο Καηεγνξίεο είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο UEFA. 

3. Ο παξαηεξεηήο δηαηηεζίαοείλαη ππνρξεσκέλνο, εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 15, 

παξ. 4 ηνπ παξφληνο λα αλαθέξεη, γηα ηηο θάζεηο πνπ δελ ππάξρεη 100% βεβαηφηεηα, 

ζηελ έθζεζε ηνπ ηνλ ιφγν ηεο ακθηβνιίαο ηνπ θαη φηη έρεη θάλεη ρξήζε video.  

4. Αλάινγα κε ηελ άπνςε πνπ εμέθξαζε ζηνλ δηαηηεηή ν παξαηεξεηήο, ε ΚΔΓ δηακνξθψλεη 

ηελ άπνςή ηεο γηα ηελ απφδνζε ηνπ δηαηηεηή θαη ηνπ παξαηεξεηή, ρσξίο φκσο λα αιιάμεη 

ε ίδηα ηελ βαζκνινγία ηεο έθζεζεο.  

5. ε πεξίπησζε πνπ ε αλαγξαθφκελε αλάιπζε θαη εθηίκεζε ησλ θάζεσλ ηνπ αγψλα απφ 

ηνλ παξαηεξεηή ζηελ έθζεζή ηνπ, δελ αληαπνθξίλεηαηζηελ ζσζηή βαζκνιφγεζε 

δηαηηεηψλ ηνπ αγψλα, ηφηε ην αξκφδην κέινοηεο ΚΔΓ κεηά ηελ παξαιαβή θαη κειέηε ηεο 

έθζεζεο, δηθαηνχηαη λα επηζηξέςεη ηελ έθζεζε ζηνλ παξαηεξεηή ηνπ αγψλα γηα 

δηνξζψζεηο, ππελζπκίδνληαο ηαπηφρξνλα ζηνλ παξαηεξεηή ηελ αλάγθε γηα ηελ αθξηβή 

ηήξεζε ησλ νδεγηψλ βαζκνιφγεζεο ή γηαηελ αθξηβή αλαγξαθή ησλ γεγνλφησλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη θαη αληαπνθξίλνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε βαζκνιφγεζε. 

6. Σν αξκφδην κέινο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ απαγνξεχεηαη λα πξνηείλεη ή λα ππνρξεψζεη 

παξαηεξεηή δηαηηεζίαο λα αιιάμεη ηε βαζκνινγία ησλ δηαηηεηψλ ηνπ αγψλα θαη 
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ππνρξενχηαη λα απνδερζεί πιήξσο ηελ αλαζεσξεκέλε ή κε εθηίκεζε ηνπ παξαηεξεηή 

δηαηηεζίαο αγψλα.  

7. Δληφο 24 σξψλ απφ ηελ εκέξα κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα, πξέπεη λα απνζηέιινπλ ζηελ 

ΚΔΓ ηελ έθζεζή ηνπο. 

8. Σν έληππν ηεο έθζεζεο ηνπ παξαηεξεηή, πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν βαζκνινγίαο ηνπ 

δηαηηεηή, βνεζψλ δηαηηεηή, αλαπιεξσηή δηαηηεηή, δηακνξθψλεηαη πξηλαπφ ηελ έλαξμε ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, απφ ηελ ΚΔΓ θαη ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΠΟ. 

9. Η ΚΔΓ κε βάζε ηελ βαζκνινγία ησλ δηαηηεηψλ απφ ηηο εθζέζεηο ησλ παξαηεξεηψλ: 

α) Κξαηά ηε βαζκνινγία εθάζηνπ δηαηηεηή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

β) πληάζζεη, κεηά ηε ιήμε ησλ πξσηαζιεκάησλ, εηδηθφ βαζκνινγηθφ πίλαθα ησλ 

δηαηηεηψλ θαηά θαηεγνξία, κε βάζε κφλν ηε βαζκνινγία ηνπο,ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο 

ησλ αγψλσλθαη ηνλ πξνζηηζέκελν εηδηθφ ζπληειεζηή βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αγψλσλ κε νκάδεο ηεο ίδηαο ή αλψηεξεο θαηεγνξίαο κε απηή ηνπ δηαηηεηήθαη ηνπο 

θαηαηάζζεη θαηά ζεηξά. 

10. Οη απνθάζεηο ηεο ΚΔΓσο πξνο ηελ ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ εηδηθνχ πίλαθα βαζκνιφγεζεο, 

είλαη ηειεζίδηθεο, κε ππνθείκελεο ζε θαλέλα έλδηθν κέζν. 

 

ΑΡΘΡΟ40 

Φύιιν πνηόηεηαο ηνπ δηαηηεηή – Δπηθαηξνπνίεζε δεδνκέλσλ 

1. Γηα θάζε δηαηηεηή ζπληάζζεηαη θχιιν πνηφηεηαο ζην νπνίν εκθαλίδνληαη: 

α) Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηάο ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, φλνκα παηξφο, ηφπνο-έηνο γέλλεζεο, 

ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο). 

β) Σν χςνο θαη ην βάξνο ηνπ. 

γ) Σν επάγγεικα θαη ν ηφπνο άζθεζήο ηνπ. 

δ) Οη γξακκαηηθέο ηνπ γλψζεηο θαζψο θαη ε ηπρφλ πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλεο 

γιψζζαο. 

ε) Σν πνηληθφ ηνπ κεηξψν. 

ζη) Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο. 

δ) Ο αξηζκφο θαη νη αγψλεο πνπ δηαηηήηεπζε σο δηαηηεηήο ή βνεζφο δηαηηεηήο θαηά 

θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο. 

ε) Η ηειηθή βαζκνινγία απφδνζήο ηνπ ζηνπο αγψλεο ηεο παξειζνχζεο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ θαηά θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο. 

ζ) Σν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ. 



 

 31 

η) Οη απνδφζεηο ηνπ ζηα αγσληζηηθά ηεζη θαη γξαπηά ή πξνθνξηθά ηεζη αλά πεξίνδν 

εμέηαζήο ηνπ. 

ηα) ηνηρεία πξνζσπηθήο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ,fax θαη ηειεθψλσλ γηα επηθνηλσλία 

κε ηελ ΚΔΓ. 

ηβ) σκαηεία ζηα νπνία έρεη αγσληζζεί σο πνδνζθαηξηζηήο. 

2. Σα πηζηνπνηεηηθά πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ηα απνδεηθηηθά ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ «πφζελ 

έζρεο» ππνβάιινληαη,απφ ηνλ ίδην ηνλ δηαηηεηή, ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟζε δέθα (10), ην 

αξγφηεξν, εκέξεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξνεπηινγήο ησλ δηαηηεηψλ Δζληθψλ 

Πξσηαζιεκάησλ. 

3. Κάζε αγσληζηηθή πεξίνδν νη αμηνινγεκέλνη δηαηηεηέο, βνεζνί δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο 

δηαηηεζίαο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη ηα κέιε νξγάλσλ δηαηηεζίαο ΔΠΟ ππνβάιινπλ 

ζηελ ΚΔΓ ππεχζπλε δήισζε απνδνρήο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ 

πξνθεξχμεσλ, ησλ απνθάζεσλ, ησλ νδεγηψλ θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο ΔΠΟ, ηεο FIFA θαη 

ηεο UEFA. 

Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή ζηηο Δλψζεηο 

Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ. 

4. Σν θχιιν πνηφηεηαο ηνπ δηαηηεηή ζπληάζζεηαη θαη ελεκεξψλεηαηθάζε έηνο κε θξνληίδα θαη 

επζχλε ηεο νηθείαοεπηηξνπήο δηαηηεζίαο ηεο ΔΠ γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηαθαη πξέπεη 

λα απνζηέιιεηαη ζηελ ΚΔΓ, ή ηεο ΚΔΓ θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο. 
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 ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

 ΑΡΘΡΟ41 

 ρνιέο θαη ζηόρνη 

Η ΔΠΟ, κε επζχλε ηνπ δηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο δηαηηεζίαο, ηδξχεη έλα Δζληθφ 

Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο θαη ιεηηνπξγεί ζρνιέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαηηεζίαο. Απηέο 

νη ζρνιέο ζα παξέρνπλ νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο θαη ζπλδξνκήο 

θαη ζα δηδάζθνπλ εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηέο θαη πεπεηξακέλνη δηαηηεηέο. 

Οη ζρνιέο θαη ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο δηαηηεζίαο έρνπλ ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

α) Σε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ δηαηηεηψλ ησλ αγψλσλ, πνπ ηεινχληαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο 

ΔΠΟ, ζε φια ηα επίπεδα, ψζηε λα βειηησζεί ε δεκφζηα εηθφλα ηεο δηαηηεζίαο ζε 

εζσηεξηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

β) Σελ δηαζθάιηζε ηεο νκνηφκνξθεο εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ. 

γ) Σελ ππνζηήξημεησλ δηαηηεηψλ, κέζσ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο θάζε δηαηηεηή θαη θάζε θαηεγνξίαο. 

δ) Σελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επίζεκσλ δηαηηεηψλ. 

ε) Σελ αλάπηπμε ηνπ ζψκαηνο (πάλει) Δθπαηδεπηψλ Γηαηηεηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο (πάλει) 

Παξαηεξεηψλ Γηαηηεηψλ. 

 

 ΑΡΘΡΟ42 

 Πξνγξάκκαηα – εθπαηδεπηηθνί θύθινη 

Η ΔΠΟ νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα, εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο, ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θ.ιπ. ησλ δηαηηεηψλ. Δηδηθφηεξα 

δηνξγαλψλνληαη: 

α) Δηήζηνη εθπαηδεπηηθνί θχθινη επαλεθπαίδεπζεο θαη ηαθηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο δηαηηεηέο 

ηεο 1εο θαηεγνξίαο. 

β) Άιινη εθπαηδεπηηθνί θχθινη θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο δηαηηεηέοηεο 2εο, 3εο θαη 

4εοθαηεγνξίαο. 

γ) Πξνγξάκκαηα γηα ηαιαληνχρνπο θαη ππνζρφκελνπο δηαηηεηέο. 

δ) Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο δηαηηεηέο θπησξίσλ. 

ε) Πξνγξάκκαηα γηα γπλαίθεο δηαηηεηέο. 

ζη) Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ άιαο (5ρ5). 
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δ) Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ ζηελ άκκν. 

ε) Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηέο δηαηηεηψλ. 

ζ) Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεηψλ. 

 

 ΑΡΘΡΟ43 

 Δθπαίδεπζε θαη εθγύκλαζε ησλ θνξπθαίσλ δηαηηεηώλ 

1. Οη Γηαηηεηέο πνπ δηαηηεηεχνπλ ζην πιένλ πςειφ επίπεδν(1ε θαηεγνξία) έρνπλ ηελ 

ππνζηήξημε κηαο νκάδαο εηδηθψλπνπ απνηειείηαη,θαη' ειάρηζηνλ, απφ έλαλ εθπαηδεπηή 

δηαηηεηψλ, έλαλ εθπαηδεπηή θπζηθήο θαηάζηαζεο, έλαλ εηδηθφ πλεπκαηηθήο πξνεηνηκαζίαο, 

έλαλ πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ θαη έλαλ ηαηξφ. 

2. Δπίζεο πξνεηνηκάδνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα εθγχκλαζεο κε ηαθηηθέο πξνπνλήζεηο θαη 

αλάιπζε πεξηπηψζεσλ ζε αγψλεο. Η ΔΠΟ ρξεζηκνπνηεί ηα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα 

ηεο FIFA θαη ηεο UEFA γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο ζε θνξπθαίν επίπεδν θαη ζε 

επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο. Η εθπαίδεπζε ησλ δηαηηεηψλ είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη 

ηφζν ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν (πξαθηηθή) φζν θαη ζηελ αίζνπζα (ζεσξεηηθή). 

 

 ΑΡΘΡΟ44 

 Σαιαληνύρνη δηαηηεηέο 

1. Οη ηαιαληνχρνη δηαηηεηέο εληνπίδνληαη θαη επηιέγνληαηαπφ ηελ ΚΔΓ θαη ζηεξίδνληαη απφ 

κηα πην εθηεηακέλε νκάδα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

δηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο,πνπ κπνξεί επίζεο λα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη έλαλ χκβνπιν (Μέληνξαο) πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ζηελ 

αλάπηπμε θαη βειηίσζή ηνπο. 

2. ηνλ εληνπηζκφ ηαιαληνχρσλ δηαηηεηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

α) Ηιηθία 

β) Γπλακηθφ 

γ) Φπζηθή θαηάζηαζε 

δ) Ιθαλφηεηεο δηεχζπλζεο αγψλα 

ε) Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία 

ζη) Καιή πγεία 

δ) Μφξθσζε, 

ε) Γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο 
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 ΑΡΘΡΟ45 

 Έληαμε θαη δηαηήξεζε ησλ Γηαηηεηώλ 

1. Η ΔΠΟ, κέζσ ηνπ ηεο ΚΔΓ θαη ηνπ δηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο, 

νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα πξνζέιθπζεο λέσλ ππνςεθίσλ δηαηηεηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ Γηαηηεηψλ θαη ιακβάλεη φια ηαθαηάιιεια κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δηαηεξήζεη ελεξγνχο θαηά ην κέγηζην δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

2. Η ΔΠΟ, κέζσ ηεο ΚΔΓ, επηθνηλσλεί κε ηηο ηνπηθέο νκάδεο, ηα παλεπηζηήκηα, άιιεο 

ζρνιέο, ηδησηηθνχο θνξείο εθπαίδεπζεο θ.ιπ. πξνθεηκέλνπ λα εληάμεη λένπο Γηαηηεηέο ζην 

δπλακηθφ ηεο. Χο ππνςήθηνη δηαηηεηέο θαηάιιεινη είλαη νη θνηηεηέο παλεπηζηεκίσλ θαη 

θνιεγίσλ αιιά θαη πνδνζθαηξηζηέο. 

 

 ΑΡΘΡΟ46 

 Δηδηθνί Δθπαίδεπζεο δηαηηεηώλ 

1. Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε εθπαίδεπζε ησλ δηαηηεηψλ ε ΔΠΟ πξνζιακβάλεη θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε εηδηθνχο, φπσο είλαη ηερληθνί εθπαηδεπηέο γηα δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο 

δηαηηεζίαο,γπκλαζηέο/πξνπνλεηέο θπζηθήο θαηάζηαζεο, εηδηθνί πλεπκαηηθήο 

πξνεηνηκαζίαο, δηαηξνθνιφγνη, εηδηθνί ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ πνδνζθαηξηθή ηαθηηθή 

(πξνπνλεηέο), θ.ιπ. 

2. Πξέπεη λα νξγαλσζεί εηδηθφ ζψκα ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο επίιεθηνπο αμησκαηνχρνπο 

αγψλα επηπέδνπ θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηαιέλησλ θαη νκνίσο έλα ζψκα γηα 

ηηο ρακειφηεξεο θαηεγνξίεο. 

 

 ΑΡΘΡΟ47 

 Γηδαθηηθό πιηθό 

1. Η FIFA θαη ε UEFAζα παξέρνπλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ζηελ ΔΠΟ, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο δηαηηεηψλ. Η ΔΠΟ 

ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ζπληάζζεη ε FIFA αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε 

απηνχ ηνπ πιηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκνηφκνξθε εξκελεία θαη εθαξκνγή 

ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ. 

2. Σν πιηθφ απηφ ζα απνηειείηαη απφ: 

α) Έληππν πιηθφ ή πιηθφ πνιπκέζσλ ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ θαη ηελ 

εξκελεία ηνπο 

β) Έληππν πιηθφ ή πιηθφ πνιπκέζσλ ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο γηα ηνπο δηαηηεηέο 
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γ) Βίληεν κε πεξηπησζηνινγηθή αλάιπζε αγψλσλ ζε δηνξγαλψζεηο ηεο FIFA ή αγψλσλ 

πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηηο πλνκνζπνλδίεο ή ηηο Οκνζπνλδίεο Μέιε. 

3. Η ΔΠΟ κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηεο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη είλαη ζχκθσλν κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ θαηέρεηδεκηνπξγεζεί κε 

εηζήγεζε ηνπ Τπεπζχλνπ Αλάπηπμεο θαη Δθπαίδεπζεο θαη ηελ έγθξηζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ . 

 

 ΑΡΘΡΟ48 

 Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ 

1. Με επζχλε ηεο ΚΔΓ ηεξείηαη έλα αξρείν δεδνκέλσλ γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θχθινπο ησλ δηαηηεηψλ ζηα δηάθνξα επίπεδα. Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θχθισλ είλαη αξκνδηφηεηαηνπ Τπεπζχλνπ Αλάπηπμεο θαη Δθπαίδεπζεο 

Γηαηηεζίαοθαηηεο ΚΔΓ. 

2. Με επζχλε ηεο ΚΔΓηεξείηαη αξρείν εθπαηδεπηψλ, παξαηεξεηψλ θαη δηαηηεηψλ ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν πνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο πνξείαο ηνπο ( π.ρ. θχιιν πνηφηεηαο θ.ιπ.). 
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 ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΤΡΟΤΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

 ΑΡΘΡΟ49 

 Αζπκβίβαζηα – θσιύκαηα δηαηηεηή, παξαηεξεηή, εθπαηδεπηή 

1. Δίλαη αζπκβίβαζηε ε ηδηφηεηα ηνπ δηαηηεηή κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ή ηνπ αζιεηή ή ηνπ 

πξνπνλεηή ή ηνπ γπκλαζηή ζσκαηείνπ ή ΠΑΔ ή ηνπ κε νπνηνδήπνηε άιινπ ηξφπνπ 

ζπλδενκέλνπ κε απηφ πξνζψπνπ. 

2. Δίλαη αζπκβίβαζηε ε ηδηφηεηα ηνπ δηαηηεηή κε ηελ ηδηφηεηα κέινπο ησλ επηηξνπψλ 

δηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ ή έλσζεο κέινπο ηεο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηά 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα. 

3. Γηαηηεηέο πνπ νη ίδηνη ή νη ζχδπγνί ηνπο ή ηέθλα ηνπο ή γνλείο ηνπο δηαηεξνχλ πξαθηνξείν 

πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ ή θαηάζηεκα εκπνξίαο αζιεηηθψλ εηδψλ δελ 

επηηξέπεηαη λα δηαηηεηεχνπλ επίζεκνπο αγψλεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή λα κεηέρνπλ 

ζε Δπηηξνπέο Γηαηηεζίαο. 

4. Σα θσιχκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α(παξάγξαθνη 1α, 1β, 

1γ, παξ. 5 θαη παξ. 6) ηνπ Καλνληζκνχ Δθαξκνγήο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠΟ γηα ηα 

κέιε ηεο ΔΔ θαη ηα φξγαλα ησλ επηηξνπψλ ηεο εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα θαη γηα φια ηα 

κέιε ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο. 

 

 ΑΡΘΡΟ50 

 Άξλεζε πξνζθνξάο ππεξεζηώλ σο δηαηηεηή – θπξώζεηο 

1. Η αδηθαηνιφγεηε άξλεζε δηαηηεηή λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, σο δηαηηεηήο ή βνεζφο 

δηαηηεηήο, έζησ θαη ελφο αγψλα, επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηνπ ζηνπο 

πίλαθεο δηαηηεηψλ ή βνεζψλ δηαηηεηψλ ησλ πξσηαζιεκάησλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο. 

2. πληζηά αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πξνζθνξάο ππεξεζηψλ σο δηαηηεηή θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ή ηπρφλ ζπκκφξθσζε ηνπ δηαηηεηή ζε νπνηαδήπνηε 

πξνηξνπή ή απφθαζε, απφ νπνπδήπνηε πξνεξρφκελεγηα απνρή ησλ δηαηηεηψλ απφ 

αγψλεο ή αγψλα. 

Σν ίδην ζπληζηά θαη ε θαηάζεζε θσιχκαηνο δηαηηεηή ή δηαηηεηψλ απφ αγψλεο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζσκαηείνπ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ νκάδσλπνπαλαθέξνληαη ζην άξζξν 52 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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 ΑΡΘΡΟ51 

 Δμαηξέζεηο δηαηηεηώλ – βνεζώλ δηαηηεηώλ 

 θσιύκαηα 

1. Γηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο, έρνπλ ην δηθαίσκα, κεηά ηελ νξηζηηθή ηνπο επηινγή ζε 

πίλαθα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, λα δειψζνπλ εγγξάθσο ζηελ ΚΔΓ φηη 

δελ επηζπκνχλ λα δηεπζχλνπλ ηνπο αγψλεο κηαο ΠΑΔ ή ελφο ζσκαηείνπ, νπφηε δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο. 

2. Οη δηαηηεηέο ή βνεζνχο δηαηηεηέο απαγνξεχεηαη: 

1) λα δηεπζχλνπλ αγψλεο ΠΑΔ ή ζσκαηείνπ, πνπ κεηέρεη ζε πξσηάζιεκα εζληθήο 

θαηεγνξίαο θαη γηα όζν ρξόλν κεηέρεη, ησλ νπνίσλ δηεηέιεζαλ κέιε ή ησλ 

νπνίσλ ππήξμαλ αζιεηέο ή πνδνζθαηξηζηέο. 

2) Δπίζεο απαγνξεχεηαη λα δηεπζχλνπλ αγψλεο ΠΑΔ, ή ζσκαηείνπ γεληθψο, εθφζνλ 

ζπλδένληαη κε ηνπο πξνέδξνπο ή ηα κέιε ησλ Γ απηψλ κε εξγαζηαθή ή ζπγγεληθή 

ζρέζε, είηε νη ίδηνη, ή νη ζχδπγνη, ή ηα ηέθλα ηνπο. 

3. Οη δηαηηεηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ εγγξάθσο, πξν ηεο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ, ζηελ 

ΚΔΓ ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ θσιχκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε δήισζε απηή δελ γίλεη θαη 

απνδεηρζεί ε ζρέζε ν δηαηηεηήο απηνκάησο δηαγξάθεηαη απφ ηνπο πίλαθεο θαη δελ κπνξεί 

λα επαλεγγξαθεί ζε θαλέλα πίλαθα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο εζληθνχ πξσηαζιήκαηνο. 

4. Γηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο πνπ δεηνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ηνλ νξηζκφ, απνθιείνληαη 

ησλ επνκέλσλ ηξηψλ (3)νξηζκψλ, εθφζνλ ν ιφγνο πνπ επηθαινχληαη δελ θξίλεηαη 

ζνβαξφο, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΚΔΓ. 

5. Γηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο πνπ αζζελνχλ απνδεδεηγκέλα εμαηξνχληαη ηνπ νξηζκνχ. 

6. Γηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο, νη νπνίνη, ιφγσ αζζελείαο, αξλνχληαη λα δηεπζχλνπλ ηνλ 

αγψλα ζηνλ νπνίν νξίζζεθαλ, ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλνη εθφζνλ: 

α) Γηα ηνπο αγψλεο Α' θαη Β' Δζληθήο θαηεγνξίαο ε δηαπίζησζε ηεο αζζέλεηαο γίλεηαη 

απφ ηαηξφκέινο ηεο Ιαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΔΠΟ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη 

αδχλαην, απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν ή ηαηξφ ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα ηνπ δηαηηεηή ή 

ηνπ βνεζνχ δηαηηεηή.  

β) Γηα ηνπο αγψλεο ησλ Παλειιήλησλ Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ ε δηαπίζησζε 

ηεο αζζέλεηαο γίλεηαη απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, ή απφ ηαηξφ ηνπ Αζθαιηζηηθνχ 

θνξέα ηνπ. 

7. Η δήισζε θσιχκαηνο, θαηαηίζεηαη πξνζσπηθψο ή ειεθηξνληθά (e-mail) ή κέζσ fax απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν δηαηηεηή πξνο ηελ ΚΔΓ θαη ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠ πνπ 

αλήθεηθαη ηζρχεη γηα ηα εζληθά θαη ηνπηθά πξσηαζιήκαηα.  
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8. Οη Δπηηξνπέο Γηαηηεζίαο ησλ ΔΠ απνζηέιινπλ, ππνρξεσηηθά, ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ ηε 

ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ θσιπνκέλσλ δηαηηεηψλ, βνεζψλ δηαηηεηψλ θαη 

παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο ην αξγφηεξν ηξηάληα έμη (36) ψξεο πξηλ απφ ηνλ νξηζκφ ησλ 

δηαηηεηψλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ. 

9. Γελ επηηξέπεηαη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δηαηηεηήο λα δειψζεη θψιπκα ή αζζέλεηα ή λα 

αξλεζεί λα δηαηηεηεχζεη αγψλεο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ, ελψ απνδέρεηαη ηε ζπκκεηνρή 

ζηνπο νξηζκνχο ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ. 

 

 ΑΡΘΡΟ52 

 Απνδεκηώζεηο δηαηηεηώλ – παξαηεξεηώλ δηαηηεζίαο 

Οη δηαηηεηέο θαη νη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο θαη εμφδσλ θίλεζεο θαη 

δηακνλήο γηα θάζε αγψλα ζηνλ νπνίν αζθνχλ θαζήθνληα δηαηηεηή ή παξαηεξεηή. Απνδεκίσζε 

θαη έμνδα θίλεζεο θαη δηακνλήο δηθαηνχληαη γηα θάζε εθπαηδεπηηθή ζπγθέληξσζε νη εθπαηδεπηέο 

δηαηηεζίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ νηθεία ΔΠ θαη κεηαθηλνχληαη. Με απφθαζε ηεο ΔΔ ηεοΔΠΟ, 

πξνθεηκέλνπ γηα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα, είλαη δπλαηφλ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο 

επαγγεικαηηθήο έλσζεο ε νπνία αλαιακβάλεη θαη ηελ δαπάλε, λα θαζνξίδνληαη πξφζζεηα 

πνζά απνδεκηψζεσλ θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο απηψλ θαηά θαηεγνξία δηαηηεηψλ.Η πιεξσκή 

απνδεκίσζεο, ηνπιάρηζηνλ, ζα γίλεηαη κέζσ θαηάζεζεο ζηελ ΔΠΟ ε νπνία πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεί αληίζηνηρε θαηάζεζε ζηνπο αμησκαηνχρνπο αγψλα ζε θαζνξηζκέλν, απνδεθηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

 
 ΑΡΘΡΟ53 

 Καζνξηζκόο απνδεκηώζεσλ 

1. Σν χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ ησλπξσηαζιεκάησλ 

επζχλεο ησλ ΔΠθαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔ ηεοΔΠΟ πξηλ ηελ έλαξμε θάζε πεξηφδνπ. 

2. Σν χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο 

επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔ 

ηεο ΔΠΟ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ κεηά απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο ΔΠθαη 

εηζήγεζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 53 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

παξφληνο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ θαζνξηζζεί άιισο: 

α) Η απνδεκίσζε αλά αγψλα βαξχλεη ηελ γεπεδνχρν νκάδα. Δηδηθά γηα ηελ 

απνδεκίσζε δηαηηεζίαο, ε γεπεδνχρνο νκάδα νθείιεη λα εμνθιεί ηνλ δηαηηεηή κε 

ηξαπεδηθή επηηαγή ή ηξαπεδηθφ έκβαζκα επ' νλφκαηί ηνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
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αγψλα, θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηα ζηνηρεία ηεο επηηαγήο ή ηνπ εκβάζκαηνο ζην 

Έληππν Απνδεκίσζεο.  

β) Σα ινηπά έμνδα δηαηηεζίαο θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά κεηξεηνίο πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ αγψλα θαη απηφ πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη κε απφδεημε κεηξεηψλ.  

γ) ε θάζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο 

παξαγξάθνπ 2Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ ν δηαηηεηήο δελ δηεμάγεη ηνλ αγψλα. 

4. Όια ηα έμνδα δηαηηεζίαο ησλ αγψλσλ ησλ δηνξγαλψζεσλ Κππέιινπ βαξχλνπλ ηε 

γεπεδνχρν νκάδα. Σα έμνδα δηαηηεζίαο ησλ Σειηθψλ Αγψλσλ, βαξχλνπλ ηελ εθθαζάξηζε 

ηνπ αγψλα. 

5. Όια ηα έμνδα δηαηηεζίαο γηα ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα βαξχλνπλ ηελ γεπεδνχρν 

νκάδα, θαη πξνθαηαβάιινληαη, ππνρξεσηηθψο, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 

6. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, ν δηαηηεηήο δελ δηεμάγεη ηνλ αγψλα. 

 

 ΑΡΘΡΟ54 

 Αζθάιηζε δηαηηεηώλ 

1. Οη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλδχλαληαη λα αζθαιίδνληαη 

κε θξνληίδα ηεο ΔΠΟ ζε ηδησηηθφ αζθαιηζηηθφ θνξέα, γηα ζάλαην θαη αληθαλφηεηα 

απαζρφιεζε πνπ πξνθαινχληαη απφ αηπρήκαηα νθεηιφκελα ζηελ αζιεηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. Η δαπάλε αζθάιηζεο βαξχλεη ηελ ΔΠΟ γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο 

δηαηηεηέο 3εοΚαηεγνξίαο θαη ηελ νηθεία επαγγεικαηηθή έλσζε γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη 

βνεζνχο δηαηηεηέο 1εο θαη 2εο θαηεγνξίαο. 

2. Οη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο ησλ πξσηαζιεκάησλ επζχλεο ησλ ΔΠθαη νη 

καζεηεπφκελνη ππνςήθηνη δηαηηεηέο δχλαληαη λα αζθαιίδνληαη, κε θξνληίδα ηεο ΔΠΟ, ζε 

ηδησηηθφ αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ζάλαην θαη αληθαλφηεηα απαζρφιεζεο, πξνθαινχκελα 

απφ αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ αζιεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Η ζρεηηθή δαπάλε 

βαξχλεη ηελ ΔΠΟ. 

3. Η, σο άλσ, αζθάιηζε ησλ δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ ηεο 3εο θαηεγνξίαο θαζψο θαη 

ησλ δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ ησλ πξσηαζιεκάησλ επζχλεο ησλ ΔΠ θαη ησλ 

καζεηεπφκελσλ ππνςήθησλ δηαηηεηψλ ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ «εηδηθφ πνζνζηφ ππέξ 

ηεο αζθάιηζεο δηαηηεηψλ» πνπ ζα πξνβιέπεηαη ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ Φχιινπ Αγψλα. 

4. Ο ρξφλνο έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ, εθφζνλ 

ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο. 
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 ΑΡΘΡΟ55 

 Ηζηθέο ακνηβέο ζηνπο δηαηηεηέο 

Γηα φισο εμαίξεηε επίδνζε ή ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο δηνξγαλψζεηο ή άιιεο εμαηξεηηθέο 

ππεξεζίεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο δηαηηεζίαο 

απνλέκνληαη ζηνπο δηαηηεηέο ή παξαηεξεηέο, ζην ηέινο θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, κε 

απφθαζε ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ, κεηά απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ, νη 

παξαθάησ εζηθέο ακνηβέο: 

α) Δχθεκνο κλεία 

β) Έπαηλνο 

 

 ΑΡΘΡΟ56 

 Δηήζηεο βξαβεύζεηο δηαηηεηώλ 

1. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ ε ΔΔ ηεο ΔΠΟ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο 

έλσζεο, δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, 

λαθαζηεξψλεη ρξεκαηηθά βξαβεία ζηνπο ηξεηο (3) πξψηνπο δηαηηεηέο ηεο θάζε θαηεγνξίαο 

πξσηαζιήκαηνο. 

2. Η ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ Α' θαη Β' Δζληθή θαηεγνξία βαξχλεη ηελ νηθεία επαγγεικαηηθή 

έλσζε, γηα ηηο Δζληθέο Δξαζηηερληθέο θαηεγνξίεο βαξχλεη ηελ ΔΠΟ θαη γηα ηα 

πξσηαζιήκαηα επζχλεο ησλ ΔΠ, πνπ ζεσξνχληαη σο κηα θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο, 

ηελ νηθεία έλσζε. 

3. Η ζεηξά θαηάηαμεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ ηειηθφ πίλαθα βαζκνινγίαο ησλ δηαηηεηψλ. 

4. Η ΔΠΟ επηβξαβεχεη κε ρξεκαηηθφ έπαζιν, πνπ απνθαζίδεηαη απφ ηελ ΔΔ κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο ΚΔΓ, δηαηηεηέο πνπ επηιέρζεθαλ λα δηεπζχλνπλ αγψλεο ηεο Σειηθήο θάζεο 

Παγθνζκίσλ Κππέιισλ (Αλδξψλ/Γπλαηθψλ) FIFA, Δπξσπατθψλ 

Πξσηαζιεκάησλ(Αλδξψλ/Γπλαηθψλ) UEFA, Σειηθνχο Αγψλεο UEFAChampionsLeague, 

UEFAEuropaLeague θαη ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. 
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 ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ 

 ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

 ΑΡΘΡΟ57 

 Οξηζκόο δηαηηεηηθνύ θαζήθνληνο 

1. Ο δηαηηεηήο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, νθείιεη λα ηεξεί ηνπο νηθείνπο 

θαλνληζκνχο ηεο FIFA (θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ), ην Καηαζηαηηθφ, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο 

απνθάζεηο, ηηο εγθπθιίνπο, ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Π.Ο, ηηο απνθάζεηο, δηαηάμεηο, εγθπθιίνπο 

ησλ νηθείσλ επηηξνπψλ δηαηηεζίαοσο θαη ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο, 

ηεο εζηθήο θαη ησλ ρξεζηψλ αζιεηηθψλ εζψλ. 

2. Χο άζθεζε δηαηηεηηθνχ θαζήθνληνο λνείηαη ε, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, ζπκκεηνρή ηνπ δηαηηεηή ζηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα θαη ε, ελ 

γέλεη, επίδεημε, ζε φιεο ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ,άςνγεο αζιεηηθήο θαη 

θνηλσληθήο δηαγσγήο θαη ήζνπο. 

 

 ΑΡΘΡΟ58 

 Οξηζκόο δηαηηεηηθνύ παξαπηώκαηνο 

1. Οπνηαδήπνηεπαξάβαζε κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δηαηηεηηθνχ 

θαζήθνληνο, πιελ ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλΚαλφλσλ 

ηνπ Παηρληδηνχ, απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα, πνπ ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

2. Μεηαμχ ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ηνπ δηαηηεηή πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: 

1) Η κε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηνπ θηιάζινπ πλεχκαηνο θαη ησλ ρξεζηψλ αζιεηηθψλ 

εζψλ. 

2) Η ζπκκεηνρή, σο δηαηηεηή, 4νπ δηαηηεηή ή βνεζνχ δηαηηεηή, ζε αγψλεο ρσξίο ηελ 

εληνιή ή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο πνδνζθαηξηθήο αξρήο ή επηηξνπήο δηαηηεζίαο. 

3) Η αδηθαηνιφγεηε άξλεζε ζπκκεηνρήο ζε αγψλα, σο δηαηηεηή ή 4νπ δηαηηεηή ή 

βνεζνχ δηαηηεηή, ή ε αδηθαηνιφγεηε κε εκθάληζή ηνπ ζην γήπεδν κεηά ηελ απνδνρή 

ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ. 

4) Η παξάιεηςε πιήξνπο θαη ιεπηνκεξνχο ζπκπιήξσζεο ηνπ Φχιινπ Αγψλα. 

5) Η παξαπνίεζε ηνπ Φχιινπ Αγψλα, ή ηεο νηθείαο έθζεζεο ή θαη απιψο ε εζθαικέλε 

αλαγξαθή παξαπησκάησλ πνδνζθαηξηζηψλ ή ε παξάιεηςε απάληεζεο ηνπ 

δηαηηεηή ζηηο δηαηππσζείζεο ζην Φχιιν Αγψλα ελζηάζεηο. Δάλ, ζπλεπεία ησλ 

παξαπησκάησλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, πνδνζθαηξηζηέο ή νκάδεο ή 

αμησκαηνχρνη νκάδσλ απνθχγνπλ ηε λφκηκε ηηκσξία, ν δηαηηεηήο ηηκσξείηαη κε 
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επηπξφζζεηε πνηλή, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 

ηξηψλ (3) αγσληζηηθψλ εκεξψλ απνθιεηζκνχ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ ζε αγψλεο. 

3. Η κε έγθαηξε απνζηνιή ηνπ Φ.Α. θαη ηνπ αληηγξάθνπ απηνχ. 

1) Η ιφγσ ή έξγσ πβξηζηηθή, απξεπήο, αλάξκνζηε ή ελ γέλεη απάδνπζα πξνο ηα 

ρξεζηά αζιεηηθά ήζε ζπκπεξηθνξά πξνο ηα κέιε ησλ πάζεο θχζεσο νξγάλσλ 

δηνίθεζεο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ηεο δηαηηεζίαο. 

2) Η πξνθνξηθή ή έγγξαθε δηαηχπσζε δπζκελψλ θξίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεοθαηά ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε. 

3) Κάζε ελέξγεηα ηεο αζιεηηθήο ή θνηλσληθήο δσήο ηνπ δηαηηεηή, πνπ πξνθαιεί κείσζε 

ηνπ θχξνπο απηνχ σο δηαηηεηή ή ζπληζηά δπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο. 

4) Η είζπξαμε απνδεκίσζεο πέξαλ απφ ηελ λφκηκε, σο θαη ε άκεζε ή έκκεζε 

απνδνρή σθειεκάησλ ή πξνλνκίσλ νηαζδήπνηε θχζεσο, πνπ ζρεηίδεηαη κε 

νηνλδήπνηε ηξφπν κε ηελ άζθεζε ηεο δηαηηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

5) Η κε νηνλδήπνηε ηξφπν θαη κε νηαλδήπνηε αηηία πξνζθπγή ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα, 

ρσξίο ηελ άδεηα ηεο ΔΔ ηεοΔΠΟ, γηα ππνζέζεηο ζρεηηδφκελεο κε ηελ δηαηηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

6) Η παξνρή, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο νηθείαο επηηξνπήο δηαηηεζίαο,θάζε είδνπο 

ζπλεληεχμεσλ ζηα Μ.Μ.Δ., πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

7) Η κε νηνλδήπνηε ηξφπν πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηαηηεηή ζην πιαίζην ηνπ 

νξγαλσκέλνπ πνδνζθαίξνπ. 

8) Η κε νηνλδήπνηε ηξφπν ελεξγνπνίεζε ηνπ σο ζπκβνχινπ κε εξγαζηαθή ζρέζε κε 

πνδνζθαηξηθέο νκάδεο φισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ 

κπνξεί κε θαλέλα ηξφπν θαη γηα θαλέλα ιφγν λα επαλεληαρηεί, σο δηαηηεηήο,ζηελ 

νξγαλσκέλε δηαηηεζία ή λα δηνξηζηεί σο κέινο νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ δηνίθεζεο 

ηεο δηαηηεζίαο. 

9) Οη κε νηνλδήπνηε ηξφπν δειψζεηο ησλ δηαηηεηψλ ζηα Μ.Μ.Δ., πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

10) Ο κε νηνλδήπνηε ηξφπν ζρνιηαζκφο ζηα Μ.Μ.Δ., πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, απφ πξψελ δηαηηεηέο θάζεσλ απφ αγψλεο 

εγρψξησλδηνξγαλψζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη ελ ιφγσ πξώελ δηαηηεηέο δελ 

κπνξνχλ λα επαλεληαρζνχλ κε θαλέλα ηξφπν ζηελ νξγαλσκέλε δηαηηεζία θαη λα 

δηνξηζηνχλ κέιε ησλ πάζεο θχζεσο νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ηεο 

δηαηηεζίαο.Δπίζεο, δελ κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ΔΓ/ΔΠ, λα 
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παξεπξίζθνληαη ζε θάζε είδνπο επηκνξθσηηθέο ζπγθεληξώζεηο ή ζεκηλάξηα 

πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηηο ΔΓ/ΔΠ θαη λα παξαθνινπζνύλ αμησκαηνύρνπο 

δηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ ζε νπνηεζδήπνηε επηκνξθσηηθέο εθδειώζεηο. 

11) Η ρξεζηκνπνίεζε ζηε ζηνιή ησλ δηαηηεηψλ ζεκάησλ εθηφο απηψλ πνπ θάζε 

αγσληζηηθή πεξίνδν εγθξίλεη ε ΔΠΟή δηαθήκηζεο, πνπ δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ 

ηεο ΔΠΟ γηα ηα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα θαη ησλ ΔΠ - κειψλ ηεο γηα ηα ηνπηθά. 

12) Οηηδήπνηε άιιν δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο παξάπησκα κε απφθαζε ηεο ΔΔ ηεο 

ΔΠΟ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο ΚΔΓ. 

4. Δηδηθά παξαπηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο δηαηεξνχληαη. 

 

 ΑΡΘΡΟ59 

 Πεηζαξρηθέο πνηλέο 

1. Κάζε παξάβαζε ηνπ δηαηηεηηθνχ θαζήθνληνο φπσο απηφ εμεηδηθεχεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 57 θαη 58ηνπ παξφληνο, ηηκσξείηαη, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο 

ηνπ παξαπηψκαηνο, κε ηηο εμήο πνηλέο: 

α) Έγγξαθε επίπιεμε 

β) Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο κέρξηέμη (6) κήλεο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε θάζε είδνπο 

αγψλεο πνδνζθαίξνπ 

γ) Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο κέρξη ελφο (1) έηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε θάζε είδνπο 

αγψλεο πνδνζθαίξνπ. 

δ) Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο κέρξη ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο 

αγψλεο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ. 

ε) Οξηζηηθφο απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο ή θηιηθνχο αγψλεο 

νκάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζηα εζληθά πξσηαζιήκαηα. 

ζη) Οξηζηηθή δηαγξαθή απφ ηα κεηξψα δηαηηεηψλ ησλ ΔΠ ή ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

2. Γηαηηεηήο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ, πνπ ζα ηηκσξεζείγηα 

πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ζηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν δχν (2), ηνπιάρηζηνλ, θνξέο κε 

πνηλή πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ θαη εζπλνιηθήπνηλή ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, 

ηίζεηαη απηνδίθαηα εθηφο ησλ πηλάθσλ νξηζκνχ δηαηηεηψλ γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν πνπ 

δηαλχεηαη. Σπρφλ πνηλέο απφ ηηο επηηξνπέο δηαηηεζίαο ησλΔΠ, δελ πξνζκεηξψληαη. 

3. Πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Α.Π. ή ηνλ Πεηζαξρηθφ Κψδηθα θαη άιιεο εηδηθέο 

δηαηάμεηο, πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ ΔΠΟ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 

 



 44 

 ΑΡΘΡΟ 60 

 Πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία 

Πεηζαξρηθά φξγαλα είλαη: 

α) Η Δπηηξνπή Γηαηηεζίαοησλ ηνπηθψλ ελψζεσλγηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα θαη ην αξκφδην 

κέινο ηεο ΚΔΓ γηα ηνπο αγψλεο επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη παλειιήλησλ 

εξαζηηερληθψλπξσηαζιεκάησλ(πξψηνο βαζκφο). 

β) Η ΚΔΓ/ΔΠΟ (δεχηεξνο βαζκφο). 

γ) Η αξκνδηφηεηα ησλ Δπηηξνπψλ Γηαηηεζίαο θαη ηεο ΚΔΓ εμαληιείηαη ζηηο παξαβάζεηο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. ε φηη αθνξά παξαβάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο ΔΠΟ, αξκφδηεο είλαη ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠΟ, ε 

Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηεο ΔΠΟ, ε Δπηηξνπή Δθέζεσλ ηεο ΔΠΟ θαη, φπνπ επηηξέπεηαη, 

ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο ΔΠΟ. 

 

 ΑΡΘΡΟ61 

 Άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο 

1. Πεηζαξρηθή δίσμε αζθνχλ: 

α) Σα Πξσηνβάζκηα Πεηζαξρηθά Όξγαλα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαηά ιφγν 

αξκνδηφηεηαο. 

β) Σν Γ ηεο δηνξγαλψηξηαο γηα πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, γηα 

παξαπηψκαηα ηνπ άξζξνπ 50θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ΔΔ ηεο ΔΠΟ θαη ε ΚΔΓ. 

2. Ο δηαηηεηήο πνπ δηψθεηαη ηίζεηαη απηνδηθαίσο ζε δηαζεζηκφηεηα. 

3. Η ηπρφλ άζθεζε έθεζεο θαηά αζσσηηθψλ απνθάζεσλ, δελ παξαηείλεη ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ δηαηηεηή. 

4. Η άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο θνηλνπνηείηαη απηεπαγγέιησο απφ ηναξκφδην φξγαλν ζηελ 

νηθεία ΔΠ θαη ζηελ ΚΔΓ. 

5. Η θιήζε δηαηηεηή ζε απνινγίααπφ ην Πεηζαξρηθφ Όξγαλν Γηαηηεζίαο ΔΠ δελ ζπληζηά ηε 

δηαζεζηκφηεηά ηνπ, απφ ηνλ νξηζκφ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ θαη αληηζηξφθσο, ε θιήζε 

ζε απνινγία απφ ηελ ΚΔΓ, δελ ζπληζηά ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ απφ ηνπο αγψλεο επζχλεο 

ηεο ΔΠ. 

 

 ΑΡΘΡΟ62 

 Κιήζε δησθόκελνπ ζε απνινγία 

1. Οη απνθάζεηο ηνπΠεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ Γηαηηεζίαο εθδίδνληαη χζηεξα απφ θιήζε ηνπ 

δηαηηεηή ζε απνινγία. 
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2. Η θιήζε ζε απνινγία, θαζνξίδεη ζαθψο ην απνδηδφκελν πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαη ηάζζεη 

πξνζεζκία πξνο απνινγία εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. 

3. Η απνινγία ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ή πξνθνξηθψο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ 

Οξγάλνπ. 

4. Πξηλ απφ θάζε απνινγία δηθαηνχηαη ν δηαηηεηήο λα ιάβεη γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

δηθνγξαθίαο.  

 

 ΑΡΘΡΟ63 

 Πεηζαξρηθή απόθαζε- έθεζε 

1. Η Πεηζαξρηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην βξαδχηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απνινγίαο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ θξηζέληα δηαηηεηή. 

2. Γηαηηεηήο πνπ ηηκσξεζεί κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ην πεηζαξρηθφ φξγαλν δηαηηεζίαο 

ΔΠ θαη ε πνηλή θνηλνπνηεζεί κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπ ζε αγψλα Δζληθνχ Πξσηαζιήκαηνο, 

δελ αληηθαζίζηαηαη. 

3. Καηά ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη έθεζε ελψπηνλ ηεο ΚΔΓ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο, εληφο νρηψ (8) εκεξψλ 

4. Κάζε έηνο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ, ε ΚΔΓ θαζνξίδεη ηα θαηψηαηα φξηα 

πνηλψλ πνπ πξέπεη λα επηβιεζνχλ ζε πεξίπησζε πεηζαξρηθήο δίσμεο. Δπίζεο θαζνξίδεη 

ηηο πνηλέο πνπ κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ ελψπηνλ ηεο κε έθεζε. 

 
 ΑΡΘΡΟ64 

 Έθηηζε πνηλήο 

Γηα πνηλή πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ κέρξη ηεζζάξσλ (4) κελψλ ν ρξφλνο ηεο πεξηφδνπ ησλ 

ζεξηλψλ δηαθνπψλ ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ δελ ιακβάλεηαη ππ' φςε γηα ηελ έθηηζε απηήο. 

 

 ΑΡΘΡΟ65 

 Αλάινγε εθαξκνγή 

Όπνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ αλαθέξεηαη «δηαηηεηήο» ελλνείηαη θαη ν βνεζφο δηαηηεηή θαη ν 

4νο δηαηηεηήο. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, εθαξκφδνληαη αλάινγα 

ζηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαοθαη ζηνπο εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο. 

 

 ΑΡΘΡΟ66 

 Καηάξγεζε δηαηάμεσλ 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη θάζε αληίζεηε δηάηαμε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο. 
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 ΑΡΘΡΟ67 

 Δηδηθέο δηαηάμεηο 

1. Με εηδηθή εγθχθιην πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΠΟ, ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο δηαηηεζίαο. 

2. Οη δηαηηεηέο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ εγγξάθνληαη, ππνρξεσηηθά, ζηε δχλακε ηεο ΔΠ ηεο 

πεξηνρήοζηελ νπνία βξίζθεηαη απνδεδεηγκέλα ε κφληκε θαηνηθία ηνπο.Δμαηξνχληαη νη 

δηαηηεηέο πνπ έρνπλ κφληκε θαηνηθία ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Κάζε αιιαγή θαηνηθίαο 

δειψλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ΚΔΓ θαη ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Έλσζεο 

Πεξηθεξεηαθψλ σκαηείσλ (ΔΠ) ζηελ νπνία αλήθεη ν δηαηηεηήο, επί πνηλή δηαγξαθήο 

απφ ηνπο πίλαθεο. 

3. Απαγνξεχεηαη, επί πνηλή άκεζεο δηαγξαθήο ηνπο, ε εγγξαθή ησλ δηαηηεηψλ ζε 

νπνηνλδήπνηε θνξέα δηαηηεζίαο πνπ ελεξγεί θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ελαληίνλ ηεο ΔΠΟ ή 

πνπ δελ είλαη αλαγλσξηζκέλνο απφ ηελ ΔΠΟ.  

4. Οη ΔΠ δηθαηνχληαη λα παξαθξαηνχλ πνζνζηφ απφ δηαηηεηέο, βνεζνχο δηαηηεηέο θαη 

παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ εμφδσλ γηα 

πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο (ζρνιέο δηαηηεζίαο, επηκνξθσηηθέο 

ζπγθεληξψζεηο, ζεκηλάξηα, θ.ιπ.), σο αθνινχζσο: α. Γηεζλείο αγψλεο: Δίθνζη ηνηο εθαηφ 

(20%), απφ ηελ ακνηβή, ηελ κεηαθίλεζε θαη ηελ εκεξαξγία. β. Αγψλεο επαγγεικαηηθψλ 

θαηεγνξηψλ: δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) απφ ηελ ακνηβή θαη ηελ εκεξαξγία. γ. Αγψλεο Γ' 

Δζληθήο θαηεγνξίαο θαη πξσηαζιεκάησλ επζχλεο ησλ ΔΠ: Γέθα ηνηο εθαηφ (10%) απφ 

ηελ ακνηβή θαη ηελ εκεξαξγία. Η παξαθξάηεζε ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ΔΠ.Η δηάηαμε 

ζα ζπδεηεζεί κε ηε λενεθιεγείζα δηνίθεζε θαη ππφθεηηαη ζε αιιαγή. 

5. Γηα ηελ κεηεγγξαθή δηαηηεηψλ ή βνεζψλ δηαηηεηψλ ή κειψλ ηνπηθήο Δπηηξνπήο 

Γηαηηεζίαο ή ηνπηθψλ δηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο απφ ηα κεηξψα 

κηαοΔΓ/ΔΠ ζηα κεηξψα άιιεο ΔΓ/ΔΠ απαηηείηαη ε ζπκθσλία ησλ δχν ΔΠθαη, 

επίζεο,λα ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξνη θαη επαξθψο απνδεδεηγκέλνη ιφγνη (αιιαγή ηφπνπ 

κφληκεο θαηνηθίαο, αιιαγή ηφπνπ εξγαζίαο, αιιαγή ηφπνπ θαηνηθίαο ιφγσ ζπνπδψλ, 

ιφγσ ζηξάηεπζεο, ιφγσ κεηάζεζεο γηα δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ππαιιήινπο ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέαθ.ιπ.).ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ ΔΠην ζέκα επηιχεηαη 

απφ ηελ ΔΠΟ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΚΔΓ. 

6. Οη δηαηειέζαληεο δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο πνπ απνζχξζεθαλ κέρξη ηελ 30/6/2016 

δχλαληαη λα πηζηνπνηεζνχλ, κεηά απφ ηελ επηηπρή εμέηαζή ηνπο, είηε σο παξαηεξεηέο 

είηε σο εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο αθφκα θαη αλ δελ δηαζέηνπλ απνιπηήξην εμαηάμηνπ 

γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 
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7. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ησλ δηαηηεηψλ, βνεζψλ δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ, 

εθπαηδεπηψλδηαηηεζίαο σο εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπο ζεσξείηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 

έηνπο γέλλεζήο ηνπο.  

8. Οη δηαηειέζαληεο θαη ηξέρνληεο δηεζλείο παξαηεξεηέο UEFA δελ είλαη ππφρξενη εμέηαζεο, 

αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο ηεο 1εο θαηεγνξίαο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα, φηη δελ ηζρχνπλ θσιχκαηα 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη φηη ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηηοαλάινγεο 

δηαδηθαζίεο γξαπηψλ εμεηάζεσλ ησλ εκηλαξίσλ πξνεπηινγήο ππφ ηηο νδεγίεο ηεο 

ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ηνπ Τπεπζχλνπ Αλάπηπμεο θαη Δθπαίδεπζεο.  

9. Οη γπλαίθεο πνπ αλήθαλ απνθιεηζηηθά ζηνλ πίλαθα ησλ γπλαηθψλ δηαηηεηψλ FIFA γηα ηξία 

(3), ηνπιάρηζηνλ, ρξφληα έρνπλ ην δηθαίσκα λα αμηνινγεζνχλ σο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο 

κέρξη θαη ηε 2ε θαηεγνξία αλδξψλ. 

10. Οη παξαηεξεηέο θαη νη εθπαηδεπηέο θαηά ηελ πξψηε αμηνιφγεζή ηνπο ππνρξενχληαη λα 

πξνζθνκίδνπλ ηίηιν ζπνπδψλ θαη πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. 

ΑΡΘΡΟ68 

Αξκνδηόηεηα – εξκελεία 

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απ’ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ απνθαζίδεη ζρεηηθά ε ΔΔ ηεο 

ΔΠΟ, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ε απζεληηθή εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

Ο παξψλ Καλνληζκφο ηξνπνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο ηελ 

…………………………………………………………… 

 

Αζήλα, ……………………………………… 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 ΓΙΟΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΓΙΑΙΣΗΣΗ 

Αγσληζηηθή Πεξίνδνο 2017-18 

 

Η παξνχζα επηζηνιή έρεη ζθνπφ λα επηβεβαηψζεη ηελ θαηάηαμή ζαο …………… (σο δηαηηεηή 

…….. ή σο βνεζφ δηαηηεηή……………….. ή σο παξαηεξεηή …………… ή σο εθπαηδεπηή 

δηαηηεζίαο ………..) θαηεγνξίαο ζηε λέα πεξίνδν θάησ απφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο:  

Η θαηάηαμή ζαο ζα ηζρχεη απφ ηελ 1ε Απγνύζηνπ 2017θαη ζα ιήμεη ηελ 30ε Ινπλίνπ 2018ή ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία θαζνξίζεη ε Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε πξνυπφζεζεκε αξηζ. 7 θαησηέξσ. 

1. Γηα φζν δηαξθεί ε πεξίνδνο, δηα ηνπ παξφληνο δεζκεχεζηε γηα ηα παξαθάησ: 

- Να ππαθνχηε θαη λα ζπκκνξθψλεζηε κε ην Καηαζηαηηθφ, ηνπο Καλνληζκνχο θαη ηηο 

απνθάζεηο ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (ΔΠΟ) θαη κε ηηο φπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

- Να απνδέρεζηε ηελ εηήζηα βαζκνιφγεζε πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ. 

- Να δηαηεξείηε έλα επίπεδν ζηελ αγσληζηηθή ζαο απφδνζε,πνπ ζα θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθφ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ θαη ηηο πθηζηάκελεο απηήο 

επηηξνπέο. 

- Να αληαπνθξίλεζηε επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΠΟ φζνλ αθνξά ζηεθπζηθή 

θαηάζηαζε θαη ζηνπο ειέγρνπο θπζηθήο θαηάζηαζεο, πνπ ελδέρεηαη λα 

θαζηεξσζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ 

ειέγρσλ γηα θάζε ρξφλν ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ. 

- Να ζπκθσλείηε θαη λα απνδέρεζηε νπνηνδήπνηε ειηθηαθφ φξην έρεη θαζηεξσζεί απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ. 

- Να ζπκκνξθψλεζηε κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ έηζη φπσο απηνί έρνπλ 

ζεζπηζηεί απφ ηoIFAB θαζψο θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

- Να ζπκκνξθψλεζηε θαη λα ππαθνχηε ζε φιεο ηηο εχινγεο νδεγίεο, παξαηλέζεηο θαη 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΠΟ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαμχ 

απηψλ θαη ησλ κεζφδσλ πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ. 

- Να είζηε δηαζέζηκνο θαη λα παξαθνινπζείηε φρη ιηγφηεξν απφ ην 75% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη κεληαίσλ ζπλαληήζεσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ ΔΠΟ ή ην 

αληίζηνηρν φξγαλν ηεο. 
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- Να δηαηεξείηε ζε πςειφ επίπεδν ηελ αγσληζηηθή θαη εμσαγσληζηηθή ζαο 

ζπκπεξηθνξά θαη πάληαζε αληηζηνηρία κε ην επίπεδφ ζαο σο δηαηηεηή. 

- ε πεξίπησζε πνπ ζαο παξέρεηαη ζηνιή απφ ηελ ΔΠΟ, λα ηελ θνξάηε ζε φινπο 

ηνπο αγψλεο ζηελ Διιάδα. Η ζπγθεθξηκέλε ζηνιή δύλαηαη λα πεξηιακβάλεη θαη ηα 

ζήκαηα ησλ ρνξεγψλ. 

2. πκθσλείηε λα παξεπξίζθεζζε, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ, ζε ζπλαληήζεηο κε ζέκα ηε 

δηαηηεζία πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ ΔΠΟ ή αξρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ΔΠΟ ζηελ 

Διιάδα ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

3. Γηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλείηε πσο αλαιακβάλεηε ηελ επζχλε γηα νπνηνλδήπνηε θφξν 

εηζνδήκαηνο, ή εζληθή αζθάιηζε, ή νπνηαδήπνηε άιιε ζπλεηζθνξά ζαο, εηδηθψο ζηελ 

ΔΠ πνπ αλήθεηε,πνπ είλαη απαηηεηή θαη αθνξά απνιαβέο ζαο γηα αγψλεο θαη/ή έμνδα 

πνπ έρεηε λα ιάβεηε θαηά ηε δηάξθεηα θαη εμαηηίαο ηνπ δηνξηζκνχ ζαο. 

4. Γελ επηηξέπεηαη, νχηε θαηά ηε δηάξθεηα νχηε κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηεο θαηάηαμήο 

ζαο, λα απνθαιχςεηε, λα θάλεηε δεκφζηα δήισζε, ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα 

θνηλνπνηήζεηε ζε ηξίην πξφζσπν νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή γλψκε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηηο πξαθηηθέο ηεο ΔΠΟ, ηε ιεηηνπξγία, ηα νηθνλνκηθά ή ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν ή πξφζσπα, πνπ ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςή ζαο εμαηηίαο ηνπ δηνξηζκνχ ζαο ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο ζρέζεο ζαο κε ηελ ΔΠΟ. ηα παξαπάλσ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

νη απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηεο ΔΠΟ. Σν 

πεξηερφκελν απηήο ηεο επηζηνιήο είλαη εκπηζηεπηηθφ. 

5. Γελ επηηξέπεηαη λα θάλεηε δεκνζίσο θξίζεηο ή ζρνιηαζκνχο απνθάζεσλ ζπλαδέιθσλ 

ζαο ή πάζεο θχζεο νξγάλσλ Γηαηηεζίαο. 

6. Γελ επηηξέπεηαη λα εγγξάθεζηε σο κέιε ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα δηαηηεζίαο πνπ 

δελ είλαη αλαγλσξηζκέλνο από ηελ ΔΠΟ. 

7. Η ΔΠΟ κέζσ εηδνπνίεζεο κπνξεί λα θαηαξγήζεη ηελ θαηάηαμή ζαο γηα ηνπο παξαθάησ 

ιφγνπο: 

1. Γηαπξάηηεηε παξαβίαζε ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ ε νπνία δελ κπνξεί 

λα επαλνξζσζεί 

2. Αδπλαηείηε λα πξνζθέξεηε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπλεπάγεηαη ν δηνξηζκφο ιφγσ 

αζζέλεηαο ή αδπλακίαο. 

8. Μπνξείηε λα κελ απνδερζείηε ηελ θαηάηαμή ζαο ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ηελ ΔΠΟ 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ. 
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Παξαθαινχκε λα εθθξάζεηε ηελ απνδνρή απφ κέξνπο ζαο ησλ παξαπάλσ φξσλ 

ππνγξάθνληαο, ρξνλνινγψληαο θαη απνζηέιινληαο ην εζψθιεηζην παλνκνηφηππν αληίγξαθν 

έσο ηελ…………….. 

 

 

 

Δγψ,…………………………………………δηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλψ λα απνδέρνκαη θαη λα 

δεζκεχνκαη απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

 

 

 

Τπνγξαθή:………………….. 

 

 

Ηκεξνκελία:………………….. 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 ΣΔΣ FIFA - UEFA 

 

1. Δηζαγσγή ΝΔΟ TEΣ FIFA (έθδνζε 2016) 

Σεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα δηαηηεηέο 

 

Σν επίζεκν ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηνπο δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ απνηειείηαη απφ 2 

ηεζη: 

 

1ν Σεζη: Δπαλαιεπηηθά ζπξηλη: κεηξάεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηαηηεηή λα εθηειεί 

επαλαιακβαλφκελα ζπξηλη ησλ 40κέηξσλ. 

2ν Σεζη: Γηαιεηκκαηηθό: κεηξάεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηαηηεηή λα εθηειεί κηα ζεηξά απφ 

πςειήο έληαζεο ζπξηλη ησλ 75κέηξσλ, ηα νπνία αθνινπζνχλ 25κέηξα πεξπάηεκα. 

 

Σν δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηνπ πξψηνπ ηεζη θαη ηεο αξρήο ηνπ δεπηέξνπ 

πξέπεη λα είλαη 6’ κε 8’ ιεπηά ην κέγηζην. 

 

Σα παξαπάλσ ηεζη πξέπεη λα εθηειεζζνχλ ζε ζηάδην ζηίβνπ ή ζε θπζηθφ/ηερλεηφ γήπεδν 

πνδνζθαίξνπ. ΓΔΝ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ζπάηθο (spikes) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ηεζη. 

 

Όινη νη δηαηηεηέο πξέπεη λα επηηχρνπλ ζηα ηεζη ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ κία θνξά ηνλ ρξφλν. 

 

Πξνηείλεηαη ε επίβιεςε ησλ παξαπάλσ ηεζη απφ έκπεηξνπο πξνπνλεηέο. Δίλαη, επίζεο, 

επηηαθηηθή ε παξνπζία ελφο αζζελνθφξνπ κε ηνλ απαξαίηεην ηαηξηθφ εμνπιηζκφ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ηεζη. 

 

Σεζη1ν 

 

Γηαδηθαζία 

1. Ηιεθηξνληθέο πχιεο κε ρξνλφκεηξν (θσηνθχηηαξα) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

κεηξήζνπκε ηα ζπξηλη. Οη πχιεο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ απφ 100 

εθαηνζηά απφ ην έδαθνο. Αλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πχιεο, ηφηε πξέπεη έλαο 

εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο λα κεηξήζεη θάζε ζπξηλη κε ρξνλφκεηξν ρεηξφο. 

2. H πχιε εθθίλεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηα 0κ. θαη ε πχιε ηεξκαηηζκνχ ζηα 40κ. Η 
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γξακκή εθθίλεζεο είλαη 1,5κέηξν πίζσ απφ ηελ πχιε εθθίλεζεο (φπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα). 

3. Οη δηαηηεηέο πξνο κέηξεζε έρνπλ ην κπξνζηηλφ ηνπο πφδη επάλσ ζηελ γξακκή 

εθθίλεζεο. Μφιηο ηνπ θάλεη ζηληάιν ν πξνπνλεηήο φηη ε πχιε είλαη έηνηκε ή φηη είλαη 

έηνηκνο λα ηνπ θξαηήζεη ηνλ ρξφλν κε ην ρξνλφκεηξν ρεηξφο, ν δηαηηεηήο κπνξεί λα 

μεθηλήζεη. 

4. Κάζε δηαηηεηήο έρεη ην πνιχ 60’’ (δεχηεξα) δηάιεηκκα κεηαμχ θάζε ζπξηλη ησλ 6x40κ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ ηνπο, επηζηξέθνπλ πεξπαηψληαο ζηελ αθεηεξία. 

5. Αλ θάπνηνο ζθνληάςεη ή πέζεη, πξέπεη λα ηνπ δνζεί κία επηπιένλ επθαηξία, δειαδή άιιν 

έλα 40άξη γηα ηε δίθαηε αμηνιφγεζε ηνπ. 

 

6. Αλ θάπνηνο δηαηηεηήο απνηχρεη ζε έλα απφ ηα (6) έμε 40άξηα, ηνπ δίλεηαη θ’ έλα έβδνκν  

ακέζσο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έθηνπ. Αλ θάπνηνο απνηχρεη ζε 2 εθ ησλ επηά απφ ηα  

40άξηα, έρεη απνηχρεη ζην ηεζη. 

 

 

 

Υξόλνη αλαθνξάο γηα δηαηηεηέο  

1. Μέγηζηνο ρξφλνο: 6’’,00 δεπηεξφιεπηα γηα δηεζλείο δηαηηεηέο γηα θάζε έλα απφ ηα έμη 

ζπξηλη 

2. Μέγηζηνο ρξφλνο 6’’,10 γηα δηαηηεηέο 1εο Δζληθήο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο γηα θάζε έλα 

απφ ηα έμη ζπξηλη 

3. Μέγηζηνο ρξφλνο: 6’’,20’ δεπηεξφιεπηα γηα δηαηηεηέο 2εο Δζληθήο, γηα θάζε έλα απφ ηα έμη 

ζπξηλη 

4. Μέγηζηνο ρξφλνο: 6’’,30’ δεπηεξφιεπηα γηα δηαηηεηέο 3εο θαηεγνξίαο Δζληθψλ 

εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ ,γηα θάζε έλα απφ ηα έμη ζπξηλη  

5. Μέγηζηνο ρξφλνο: 6’’,40’ δεπηεξφιεπηα γηα δηαηηεηέο 4εο θαηεγνξίαο Δζληθψλ 

εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ ,γηα θάζε έλα απφ ηα έμη ζπξηλη 
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6. Μέγηζηνο ρξφλνο: 6’’,40’ δεπηεξφιεπηα γηα δηεζλείο γπλαίθεο δηαηηεηέο 

7. Μέγηζηνο ρξφλνο: 6’’,60’ δεπηεξφιεπηα γηα γπλαίθεο δηαηηεηέο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο 

(Καηεγνξία 1) ,γηα θάζε έλα απφ ηα έμη ζπξηλη 

8. Μέγηζηνο ρξφλνο: 6’’,80’ δεπηεξφιεπηα γηα γπλαίθεο δηαηηεηέο ηεο δεχηεξεο, γπλαηθείαο,γηα 

θάζε έλα απφ ηα έμη ζπξηλη 

9. Μέγηζηνο ρξφλνο: 6’’,80’ δεπηεξφιεπηα γηα δηαηηεηέο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ, γηα θάζε 

έλα απφ ηα έμη ζπξηλη 

 

Σεζη 2ν 

 

Γηαδηθαζία 

1. Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ 40x75κ. ηξεμίκαηνο πςειήο έληαζεο ηα νπνία 

αθνινπζνχλ 25 κέηξα πεξπάηεκα. Απηφ ηζνχηαη κε 4.000κ. ή 10 γχξνπο ζε ζηάδην 

ζηίβνπ. Ο ξπζκφο ππαγνξεχεηαη ζην αξρείν ήρνπ θ’ νη ρξφλνη νινθιήξσζεο πνηθίινπλ, 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία. Αλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν αξρείν ήρνπ, ηφηε έλαο 

εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ρξνλφκεηξν θ’ ζθπξίρηξα γηα λα 

ζαο θαηεπζχλεη αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ.  

2. Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ απφ φξζηα ζέζε θαη δελ πξέπεη λα μεθηλήζνπλ πξηλ ην 

ελαξθηήξην ζήκα. Γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη θαλέλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο δελ ζα μεθηλήζεη 

λσξίηεξα πξνηείλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπο ζηελ αθεηεξία απφ ηνπο πξνπνλεηέο. 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζεκαία γηα λα εκπνδίζεηε θάπνηνλ λα μεθηλήζεη. Μφιηο 

αθνπζηεί ε ζθπξίρηξα, ε ζεκαία πξέπεη λα πέζεη γηα λα κπνξνχλ νη δηαηηεηέο λα 

μεθηλήζνπλ.  

3. Μφιηο θάπνηνο δηαηηεηήο νινθιεξψζεη ην ηξέμηκν, πξέπεη λα εηζέιζεη ζηελ «πεξηνρή 

πεξπαηήκαηνο» πξηλ αθνπζηεί ε ζθπξίρηξα. Η παξαπάλσ πεξηνρή έρεη καξθαξηζηεί κε 

γξακκή 1,5κέηξνπ πξηλ θαη 1,5κέηξνπ κεηά ηε γξακκή ησλ 75κέηξσλ κφλν ζε πεξίπησζε 

πνπ ην ηεζη γίλεηαη ζε θπθιηθφ ζηάδην ηξεμίκαηνο. 

4. Αλ θάπνηνο δηαηηεηήο δελ θαηαθέξεη λα εηζέιζεη ζε θάπνηα πεξηνρή ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, 

πξέπεη λα ελεκεξσζεί απφ ηνλ πξνπνλεηή. Αλ ν ίδηνο δηαηηεηήο απνηχρεη θαη δεχηεξε 

θνξά λα εηζέιζεη ζε θάπνηα πεξηνρή, πξέπεη λα ζηακαηήζεη ην ηεζη, δηφηη έρεη απνηχρεη. 

5. Πξνηείλεηε ην παξαπάλσ ηεζη λα εθηειεζζεί απφ νκάδεο δηαηηεηψλ, νη νπνίεο ΓΔΝ 

απνηεινχληαη παξαπάλσ απφ 6 κέιε. Δίλαη εθηθηφ λα εθηεινχλ ην ηεζη 4 νκάδεο 

ηαπηφρξνλα, πνπ ζεκαίλεη φηη ζπλνιηθά 24 δηαηηεηέο κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ην ηεζη 

ηαπηφρξνλα. Κάζε νκάδα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηνλ πξνπνλεηή ν νπνίνο ηνπο 

κεηξάεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηεζη. 
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Υξόλνη αλαθνξάο γηα άλδξεο δηαηηεηέο 

1. Γηεζλείο θαη 1εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Μέγηζην 15’’00 δεχηεξα γηα θάζε 75κ. ηξεμίκαηνο θ’ 

18’’00 δεχηεξα γηα θάζε 25κ. κέζα ζηελ πεξηνρή γηα πεξπάηεκα 

2. 2εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Μέγηζην 15’’00 δεχηεξα γηα θάζε 75κ. ηξεμίκαηνο 20’’00 δεχηεξα 

γηα θάζε 25κ. κέζα ζηελ πεξηνρή γηα πεξπάηεκα 

3. 3εο  θαη 4εο Δζληθήο Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 15’’00 δεχηεξα γηα θάζε 75 κ. 

ηξεμίκαηνο θ’ 22’’00 δεχηεξα γηα θάζε 25 κ. κέζα ζηελ πεξηνρή γηα πεξπάηεκα. 

4. Σνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ 5εο θ’ 6εο θαηεγνξίαο : Μέγηζην 17’’00 δεχηεξα γηα θάζε 75 κ. 

ηξεμίκαηνο θ’ 24’’00 δεχηεξα γηα θάζε 25 κ. κέζα ζηελ πεξηνρή γηα πεξπάηεκα. 

 

Υξόλνη αλαθνξάογηα γπλαίθεο δηαηηεηέο  
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1. Γηεζλείο: Μέγηζην 17’’00 δεχηεξα γηα θάζε 75 κ. ηξεμίκαηνο θ’ 20’’00 γηα θάζε 25 κ. κέζα 

ζηελ πεξηνρή γηα πεξπάηεκα. 

2. 1εο Δζληθήο γπλ. Καηεγνξίαο: Μέγηζην 17’’00 δεχηεξα γηα θάζε 75 κ. ηξεμίκαηνο θ’ 22’’00 

γηα θάζε 25 κ. κέζα ζηελ πεξηνρή γηα πεξπάηεκα 

3. 2εο  Δζληθήο γπλ. Καηεγνξίαο: Μέγηζην 17’’ 00 δεχηεξα γηα θάζε 75 κ. ηξεμίκαηνο θ’ 24’’00 

δεχηεξα γηα θάζε 25 κ. κέζα ζηελ πεξηνρή γηα πεξπάηεκα. 

4. Σνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ 5εο θ’ 6εο θαη.: Μέγηζην 17’’00 δεχηεξα γηα θάζε 75 κ. 

ηξεμίκαηνο θ’ 24’’00 δεχηεξα γηα θάζε 25 κ. κέζα ζηελ πεξηνρή γηα πεξπάηεκα. 

 

 

 

Σεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα βνεζνύο δηαηηεηέο 

 

Σν επίζεκν ηεζη γηα ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο απνηειείηαη απφ 3 επηκέξνπο ηεζη: 

 

1ν Σεζη:Ιθαλόηεηα Αιιαγήο Καηεύζπλζεο, αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ βνεζνχ δηαηηεηή λα 

αιιάδεη θαηεπζχλζεηο. 

 

2ν Σεζη:Ιθαλόηεηα γηα πλερόκελα πξηλη, κεηξάεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηαηηεηή λα εθηειεί 

επαλαιακβαλφκελα ζπξηλη γηα 30κ. 

 

3ν Σεζη:Γηαιεηκκαηηθό, κεηξάεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ βνεζνχ δηαηηεηή λα εθηειεί κέγηζην ηξέμηκν 

γηα 75κ. ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ 25κ. πεξπάηεκα.  

 

Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ην ηέινο ηνπ 1νπ Σεζη έσο θαη ηελ αξρή ηνπ 2νπ πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 2 θαη ησλ 4 ιεπηψλ (κέγηζην). Ο Υξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ην ηέινο 

ηνπ 2νπ ηεζη έσο θαη ηελ έλαξμε ηνπ 3νπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 6 έσο θαη 8 ιεπηψλ (κέγηζην).  

 

Σα ηεζη πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζε ζηέξεα επηθάλεηα, φπσο ζηάδην ζηίβνπ ή γήπεδν ηερλεηνχ / 

θπζηθνχ ηάπεηα πνδνζθαίξνπ. ΓΔΝ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ζπάηθο (spikes) θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ηεζη. 

 

Οη βνεζνί δηαηηεηέο πξέπεη λα εθηεινχλ επηηπρψο ην FIFA: Σεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. 

 

Πξνηείλεηαη φια ηα ηεζη λα εθηειεζζνχλ θάησ απφ ηελ επίβιεςε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνπνλεηή. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα ππάξρεη αζζελνθφξν κε ηνλ απαξαίηεην ηαηξηθφ 
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εμνπιηζκφ, θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζεη. 

 

 

1νTεζη: Ι.Α.Π. – CODA (Ιθαλόηεηα Αιιαγήο Πνξείαο): 

 

Γηαδηθαζία 

1. Ηιεθηξνληθέο πχιεο (θσηνθχηηαξα) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κέηξεζε 

ηνπ ηεζη CODA. Οη Πχιεο ΓΔΝ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ απφ 100εθαηνζηά απφ 

ην έδαθνο. Αλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πχιεο, ηφηε έλαο εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο 

πξέπεη λα θξαηήζεη ηνπο ρξφλνπο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ ηεζη κέζσ 

ρξνλνκέηξνπ ρεηξφο.  

2. Κψλνη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Η απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ ζεκείσλ Α θ’ Β είλαη 2κέηξα θ’ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ Β θ’ C είλαη 

8κέηξα. 

3. Μφλν κία πχιε ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ CODAtest. (Α). Η γξακκή αθεηεξίαο 

είλαη 0.5κέηξα πξηλ ηελ πχιε. 

4. Βνεζνί δηαηηεηέο μεθηλνχλ κε ην κπξνζηηλφ πφδη πάλσ ζηελ γξακκή αθεηεξίαο. Μφιηο 

ν πξνπνλεηήο θάλεη ζήκα φηη είλαη έηνηκε ε πχιε ή ην ρξνλφκεηξν, αλάινγα κε ην πψο 

θξαηνχληαη νη ρξφλνη, ν βνεζφο δηαηηεηήο κπνξεί λα μεθηλήζεη ην ηεζη.  

5. Οη βνεζνί δηαηηεηέο εθηεινχλ ζπξηλη 10κέηξσλ (Α ->C), πιάγηα βήκαηα (αξηζηεξά) γηα 

8κέηξα   (C->B) θ’ πιάγηα βήκαηα (δεμηά) (Β->C) θ’ 10κ ζπξηλη (C ->A)  

6. Αλ θάπνηνο βνεζφο δηαηηεηήο πέζεη ή ζθνληάςεη, ηνπ δίλεηαη επηπιένλ επθαηξία.  

7. Αλ θάπνηνο βνεζφο δηαηηεηήο απνηχρεη ζην πξψην ζπξηλη , ηνπ δίλεηαη κία επηπιένλ 

επθαηξία. Αλ απνηχρεη  2 θνξέο, ην ηεζη έρεη ηειεηψζεη γηα απηφλ κε αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα.  
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Υξνληθό όξηα βνεζώλ αληξώλ δηαηηεηώλ 
 
 

1. Γηεζλήο θαη 1εο Δζληθήο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 10.00 δεχηεξα γηα θάζε ζεη  

2. 2εο Δζληθήο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 10.10 δεχηεξα γηα θάζε ζεη  

3. 3Ηο θαη 4εο  Καηεγνξίαο: Μέγηζην 10.40 δεχηεξα γηα θάζε ζεη  

4. Σνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ 5εο θαη 6εο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 11.10 δεχηεξα γηα θάζε ζεη  

 

Υξνληθό όξηα βνεζώλ γπλαηθώλ δηαηηεηώλ 
 
 
1. Γηεζλήο: Μέγηζην 11.00 δεχηεξα γηα θάζε ζεη 

2. 1εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Μέγηζην 11.10 δεχηεξα γηα θάζε ζεη 

 

3. 2εο Δζληθήο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 11.30 δεχηεξα γηα θάζε ζεη 

4. Σνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ 5εο θαη 6εο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 11.30 δεχηεξα γηα θάζε ζεη  

 

2νTεζη: Ιθαλόηεηα Δπαλαιακβαλόκελσλ πξηλη 

 

Γηαδηθαζία 

1. Πχιεο ηνπνζεηνχληαη, φρη πάλσ απφ 100εθαηνζηά απφ ην έδαθνο. Αλ δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο, ηφηε έλαο εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο πξέπεη λα θξαηήζεη ηνπο ρξφλνπο κε 

έλα ρξνλφκεηξν ρεηξφο.  

2. Η Πχιε αθεηεξίαο ηνπνζεηείηαη ζηα 0κέηξα, θ’ ε πχιε ηεξκαηηζκνχ ζηα 30κέηξα. Η 

γξακκή εθθίλεζεο είλαη 1.5 κέηξν πίζσ απφ ηελ πχιε αθεηεξίαο. 

3. Οη βνεζνί δηαηηεηέο μεθηλάλε κε ην κπξνζηηλφ πφδη πάλσ ζηε γξακκή, φπσο θ’ ζηελ 

πξνεγνχκελε άζθεζε, κφιηο νη πχιεο είλαη έηνηκεο ή ν πξνπνλεηήο πνπ θξαηάεη ην 

ρξφλν κέζσ ρξνλνκέηξνπ ρεηξφο θάλεη ζήκα φηη είλαη έηνηκνο, ηφηε ν βνεζφο δηαηηεηήο 

κπνξεί λα μεθηλήζεη. 

4. Οη βνεζνί δηαηηεηέο έρνπλ δηάιεηκκα 30 δεχηεξα κεηαμχ ησλ 5 ζπξηλη. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη βνεζνί πξέπεη λα πεξπαηήζνπλ κέρξη ηελ αθεηεξία.  

5. Αλ θάπνηνο βνεζφο δηαηηεηήο πέζεη ή παξαπαηήζεη, ηνπ δίλεηαη επηπιένλ επθαηξία. 

6. Αλ θάπνηνο βνεζφο δηαηηεηήο δελ επηηχρεη ζε έλα απφ ηα ζπξηλη ησλ 30κέηξσλ, ηφηε ηνπ 

δίλεηαη κία επηπιένλ επθαηξία. Αλ φκσο δελ ηα θαηαθέξεη θαη ζην 6ν ζπξηλη 30κ., ηφηε 

πξέπεη λα ζηακαηήζεη γηαηί έρεη απνηχρεη ζην ηεζη.  
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Υξνληθό όξην βνεζώλ αληξώλ δηαηηεηώλ 

1. Γηεζλήο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη ζε 4’’.70’ δεχηεξα (κέγηζην) 

2. 1ε εζληθήο θαηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη ζε 4’’,80 δεύηεξα (κέγηζην) 

3. 2εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη 4.90 δεχηεξα (κέγηζην) 

4. 3εο  Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη 5.00 δεχηεξα (κέγηζην)  

5. 4εο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη 5.10 δεχηεξα (κέγηζην) 

6. Σνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη 5.30 δεχηεξα (κέγηζην) 

 

 

Υξνληθό όξην βνεζώλ γπλαηθώλ δηαηηεηώλ 

1. Γηεζλήο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη 5.10 δεχηεξα (κέγηζην) 

2. 1εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη 5.20 δεχηεξα (κέγηζην) 

3. 2εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη 5.30 δεχηεξα (κέγηζην) 

 

3ν Σεζη: Γηαιεηκκαηηθό Σεζη 

Γηαδηθαζία 

1. Οη βνεζνί δηαηηεηέο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ επαλαιήςεηο 40x75κ. πςειήοέληαζεο ηα 

νπνία αθνινπζνχλ 25 κέηξα πεξπάηεκα. Η ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ θαιχπηεηαη είλαη 

4ρικ. ή 10 γχξνη ησλ 400κ. αλ ηξέρεηε ζε ζηάδην ζηίβνπ. Ο ξπζκφο νξίδεηαη απφ ην αξρείν 

ήρνπ, ν νπνίνο είλαη αλάινγνο κε ηελ θαηεγνξία ηνπ βνεζνχ. Αλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν 

αξρείν ήρνπ, ηφηε ηνλ ξπζκφ κπνξεί λα ηνλ νξίζεη έλαο εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο κέζσ 

ρξνλνκέηξνπ θ’ ζθπξίρηξαο.  

2. Οη βνεζνί δηαηηεηέο μεθηλάλε απφ φξζηα ζέζε θαη ΓΔΝ πξέπεη λα μεθηλήζνπλ πξηλ ην 

ελαξθηήξην ιάθηηζκα. Γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη θαλέλαο βνεζφο δελ ζα μεθηλήζεη 

λσξίηεξα, νη πξνπνλεηέο ηνπνζεηνχληαη ζηελ γξακκή αθεηεξίαο γηα ζσζηφ έιεγρν 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία ζεκαία ε νπνία εκπνδίδεη ηνπο βνεζνχο λα μεθηλήζνπλ. 
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Μφιηο αθνπζηεί ε ζθπξίρηξα, ε ζεκαία πξέπεη λα πέζεη ψζηε νη βνεζνί λα κπνξέζνπλ λα 

μεθηλήζνπλ. 

3. ην ηέινο θάζε ηξεμίκαηνο, ν βνεζφο εηζέξρεηαη ζηελ πεξηνρή γηα πεξπάηεκα, πξηλ ην 

ζθχξηγκα. Η πεξηνρή γηα πεξπάηεκα έρεη καξθαξηζηεί 1,5κέηξν πξηλ θαη 1,5κ. κέηξν κεηά 

ηε γξακκή ησλ 75 κέηξσλ κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ην ηεζη γίλεηαη ζε θπθιηθφ ζηάδην 

ηξεμίκαηνο. 

4. Αλ θάπνηνο βνεζφο δηαηηεηήο δελ θαηαθέξεη λα εηζέιζεη ζηελ πεξηνρή πξηλ ην ζθχξηγκα 

ηφηε ζα ιάβεη κηα ζαθή πξνεηδνπνίεζε, απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηεζη. Αλ ν ίδηνο βνεζφο 

δελ θαηαθέξεη γηα 2ε θνξά λα εηζέιζεη ζηελ πεξηνρή, ηφηε πξέπεη λα ζηακαηήζεη ην ηεζη 

θαζψο έρεη απνηχρεη.  

5. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία νκάδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ ηεζη. Η θάζε νκάδα 

δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα έμη κέιε. Δίλαη δπλαηφλ λα εθηειείηαη ην ηεζη γηα 4 νκάδεο 

ηαπηνρξφλσο, δειαδή 24 βνεζνί ηελ ίδηα ζηηγκή. Κάζε νκάδα έρεη ηνλ δηθφ ηεο ππεχζπλν 

ηνπ ηεζη θ’ ν ηξφπνο δηεμαγσγήο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.  
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Υξνληθό όξην αληξώλ βνεζώλ δηαηηεηώλ 

1. Γηεζλείο θ’ 1εο Δζληθήο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 15 δεχηεξα γηα θάζε 75κ ηξεμίκαηνο θ’ 20 

δεχηεξα γηα 25κ πεξπάηεκα 

2. 2εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Μέγηζην 15 δεχηεξα γηα θάζε 75κ ηξεμίκαηνο θ’ 22 δεχηεξα γηα 

25κ πεξπάηεκα 

3. 3εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Μέγηζην 15 δεχηεξα γηα θάζε 75κ ηξεμίκαηνο θ’ 24 δεχηεξα γηα 

25κ πεξπάηεκα 

4. Υακειφηεξεο Καηεγνξίαο: Μέγηζην 15 δεχηεξα γηα θάζε 75κ ηξεμίκαηνο θ’ 26 δεχηεξα γηα 

25κ πεξπάηεκα 

 

Υξνληθό όξην γπλαηθώλ βνεζώλ δηαηηεηώλ 

1. Γηεζλείο θ’ 1εο Δζληθήο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 17 δεχηεξα γηα θάζε 75κ ηξεμίκαηνο θ’ 22 

δεχηεξα γηα 25κ πεξπάηεκα  

2. 1εο Δζληθήο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 17 δεχηεξα γηα θάζε 75κ ηξεμίκαηνο θ’ 24 δεχηεξα γηα  

25κ πεξπάηεκα 

3. 2εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Μέγηζην 17 δεχηεξα γηα θάζε 75κ ηξεμίκαηνο θ’ 26 δεχηεξα γηα  

25κ πεξπάηεκα 

 

 

2. Εηζαγωγή ΤΕΣΤ ζηα ππόηςπα ηεζη ηερ UEFA (Yo-Yo), 

(Ariet ηεζη)   

 

Σεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα δηαηηεηέο(Yo-Yo) 

 

Η δηεμαγσγή νιφθιεξνπ ηνπ ηεζη γίλεηαη ζε ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα ηξίηεο γεληάο ή φπνπ δελ 

είλαη εθηθηφ ζε θπζηθφ ριννηάπεηα ν νπνίνο ζα έρεη ειεγρζεί απφ ηνλ ππεχζπλν γπκλαζηή ηεο 

ΔΠΟ θαη ζα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο νκαιφηεηαο ηεο επηθάλεηαο φπσο έλαο ζπλζεηηθφο.  

 

α) Δηαδηθαζία ηασςηήηων:  

 

Μεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο εθηέιεζεο επαλαιακβαλφκελσλ δξφκσλ ηαρχηεηαο 40 κέηξσλ.  

 

1. Γηα ην ηεζη ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνληθά κέζα (θσηνθχηηαξα) ζηελ γξακκή εθθίλεζεο 

θαη ζηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ. Δάλ ε ρξνλνκέηξεζε κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

δελ είλαη δπλαηή, έλαο πεπεηξακέλνο γπκλαζηήο πξέπεη λα ειέγρεη ηνλ ρξφλν κε 

ρεηξνθίλεην ρξνλφκεηξν. 
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2. Οη δηαηηεηέο ηξέρνπλ 4 ζπξηλη ησλ 40 κέηξσλ κε κέγηζην ρξφλν αλάπαπζεο 1 ιεπηφ θαη 

30 δεπηεξφιεπηα κεηά απφ θάζε ζπξηλη (φζν ρξφλν πεξπαηνχλ πίζσ ζηελ γξακκή 

εθθίλεζεο). 

3. Η εθθίλεζε ζα είλαη δπλακηθή κε ην κπξνζηηλφ πφδη ζε κηα γξακκή ε νπνία απέρεη 1,5 

κέηξν απφ ηελ γξακκή εθθίλεζεο. 

4. Οη δηαηηεηέο παξαηάζζνληαη ζηελ ζεηξά. Μφιηο απηφο πνπ δηεπζχλεη ην ηεζη δψζεη ην 

ζήκα φηη ηα ειεθηξνληθά κέζα έρνπλ ελεξγνπνηεζεί, ν δηαηηεηήο κπνξεί λα απνθαζίζεη 

πφηε ζα εθθηλήζεη. 

5. Δάλ έλαο δηαηηεηήο πέζεη ή ζθνληάςεη, ηνπ επηηξέπεηαη κηα αθφκε δνθηκή (κηα δνθηκή = 1 

ρ 40 κέηξα). 

6. Δάλ έλαο δηαηηεηήο ή βνεζφο δηαηηεηή απνηχρεη ζε κηα δνθηκή απφ ηηο ζπλνιηθέο ηέζζεξηο, 

ηφηε ηνπ δίδεηαη κηα αθφκε δνθηκή (θαη κφλνλ κία) ακέζσο κεηά ηελ ηέηαξηε δνθηκή. Δάλ 

απνηχρεη ζε δχν δνθηκέο, ηφηε θξίλεηαη φηη ν αμησκαηνχρνο ηνπ αγψλα έρεη απνηχρεη ζην 

ηεζη. 

 

 

Υξόλνη αλαθνξάο γηα δηαηηεηέο θαη βνεζνύο δηαηηεηέο 

1. Σν πνιχ 6,2 δεπηεξφιεπηα γηα δηαηηεηέο επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ (1ε θαη 2ε 

θαηεγνξία) θαη 6,0 δεπηεξφιεπηα γηα βνεζνχο δηαηηεηέο επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ, (1ε 

θαη 2ε θαηεγνξία) γηα θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα ζπξηλη 

2. Σν πνιχ 6,4 δεπηεξφιεπηα γηα δηαηηεηέο Δζληθψλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ (3ε θαη 

4ε θαηεγνξία) θαη 6,2 δεπηεξφιεπηα γηα βνεζνχο δηαηηεηέο Δζληθψλ εξαζηηερληθψλ 

πξσηαζιεκάησλ (3ε θαη 4ε θαηεγνξία), γηα θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα ζπξηλη 
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3. Σν πνιχ 6,6 δεπηεξφιεπηα γηα δηαηηεηέο Δζληθώλ Γπλαηθείσλ Πξσηαζιεκάησλ 1εο 

θαηεγνξίαο θαη 6,4 δεπηεξφιεπηα γηα βνεζνχο δηαηηεηέο Δζληθώλ Γπλαηθείσλ 

Πξσηαζιεκάησλ 1εο θαηεγνξίαο, γηα θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα ζπξηλη. 

4. Σν πνιχ 6,8 δεπηεξφιεπηα γηα δηαηηεηέο Δζληθώλ Γπλαηθείσλ Πξσηαζιεκάησλ 2εο 

θαηεγνξίαοθαη ηνπηθώλ πξσηαζιεκάησλ5εο θαηεγνξίαο θαη 6,6 δεπηεξφιεπηα γηα 

βνεζνχο δηαηηεηέο Δζληθώλ Γπλαηθείσλ Πξσηαζιεκάησλ 2εο θαηεγνξίαο θαη ηνπηθώλ 

πξσηαζιεκάησλ 5εοθαηεγνξίαο γηα θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα ζπξηλη. 

εκείσζε: Ο ρξφλνο κεηαμχ ηνπ Σεζη 1 θαη Σεζη 2 ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 6 έσο 8 ιεπηψλ. 

 

β) Δηαδηθαζία δηαθοπηόμενος ζςνεσούρ ηπεξίμαηορ (Yo-yointermittentrecoverytest) γηα 

δηαηηεηέρ αγώνων: 

 

Σν yo-yotest (UEFAtest) γίλεηαη κέζα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ ζε έλαλ ρψξν πνπ νξίδεηαη 

απφ ηνπο θψλνπο ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθεηεξία είλαη ε επζεία πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο θίηξηλνπο θψλνπο θαη νη δηαηηεηέο μεθηλνχλ λα 

ηξέρνπλ πξνο ηελ ηειηθή γξακκή (απφζηαζε 20 κέηξα) αθνινπζψληαο ην ερεηηθφ ζήκα. 

Παηνχλ ηελ γξακκή θαη επηζηξέθνπλ ηξέρνληαο, πεξλψληαο ηελ επζεία πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο 
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θίηξηλνπο θψλνπο πξηλ απφ ην αληίζηνηρν ερεηηθφ ζήκα. Οη δηαηηεηέο είλαη έπεηηα 

ππνρξεσκέλνη λα πεξπαηήζνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 5 κέηξσλ πξνο ηνπο κπιε θψλνπο θαη λα 

επηζηξέςνπλ ζηνπο θίηξηλνπο πεξηκέλνληαο ην ερεηηθφ ζήκα γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ επφκελε 

πξνζπάζεηα. 

Χο ερεηηθφ αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ην UEFAYoYoIntermittentrecoverytest (level 1)  

Δπηηπρεκέλε είλαη ε πξνζπάζεηα φηαλ νη δηαηηεηέο νινθιεξψζνπλ φιεο ηηο επαλαιήςεηο κέρξη 

ην φξην πνπ έρεη απνθαζηζηεί απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

Δάλ δελ βξεζνχλ ζηα θαζνξηζκέλα ζεκεία ζχκθσλα κε ην ερεηηθφ ζήκα ή δελ νινθιεξψζνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα ή δελ ηεξήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο δνθηκαζίαο παξαηεξνχληαη πξψηα κε 

θίηξηλε θάξηα θαη έπεηηα, εάλ ην επαλαιάβνπλ, παξαηεξνχληαη κε θφθθηλε θαη απνθιείνληαη 

ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

Σεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα βνεζνύο δηαηηεηέο (Ariet ηεζη) 

 

α) Δηαδηθαζία ηασςηήηων: Όπωρ θαζοπίδεηαη παπαπάνω ζηοςρ δηαηηεηέρ αγώνων θαη 

ζύμθωνα με ηοςρ σπόνοςρ αναθοπάρ πος οπίδονηαη γηα ηοςρ βοεζούρ δηαηηεηέρ. 

β) ARIETTest 

Σν Ariettest (UEFAtest) γίλεηαη κέζα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ ζε έλαλ ρψξν πνπ νξίδεηαη απφ 

ηνπο θψλνπο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ζρεδηαγξάκκαηα :  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

2016-2017 
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 Η απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο θίηξηλνπο θψλνπο θαη ζηελ γξακκή είλαη 20 m 

 Η απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο θφθθηλνπο θαη ζηνπο θίηξηλνπο θψλνπο είλαη 12,5 m 

 Η απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο θίηξηλνπο θαη ζηνπο κπιε θψλνπο είλαη 2,5m.  

 

Αθεηεξία είλαη ε επζεία πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο θίηξηλνπο θψλνπο θαη νη δηαηηεηέο μεθηλνχλ λα 

ηξέρνπλ πξνο ηελ ηειηθή γξακκή (απφζηαζε 20 κέηξα) αθνινπζψληαο ην ερεηηθφ ζήκα. Παηνχλ 

ηελ γξακκή θαη επηζηξέθνπλ ηξέρνληαο, πεξλψληαο ηελ επζεία πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο θίηξηλνπο 

θψλνπο πξηλ απφ ην αληίζηνηρν ερεηηθφ ζήκα. Οη δηαηηεηέο είλαη έπεηηα ππνρξεσκέλνη λα 

πεξπαηήζνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 2,5 κέηξσλ πξνο ηνπο κπιε θψλνπο θαη λα επηζηξέςνπλ 

ζηνπο θίηξηλνπο πεξηκέλνληαο ην ερεηηθφ ζήκα γηα λα μεθηλήζνπλ. Μφιηο αθνπζηεί ην ερεηηθφ 
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ζήκα νη δηαηηεηέο μεθηλνχλ λα θάλνπλ πιάγηα βήκαηα κέρξη ηνπο θφθθηλνπο θψλνπο (απφζηαζε 

12,5 m) θαη αθνχ παηήζνπλ, ζηελ επζεία κεηαμχ ησλ θφθθηλσλ θψλσλ, επηζηξέθνπλ ζηνπο 

θίηξηλνπο θψλνπο πξηλ απφ ην αληίζηνηρν ερεηηθφ ζήκα. Αθνινχζσο πεξπαηνχλ ηελ απφζηαζε 

ησλ 2,5 κέηξσλ πξνο ηνπο κπιε θψλνπο θαη επηζηξέςνπλ ζηνπο θίηξηλνπο πεξηκέλνληαο ην 

ερεηηθφ ζήκα γηα λα μεθηλήζνπλ. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο ελαιιάζζνληαο 

θαλνληθφ ηξέμηκν θαη πιάγηα βήκαηα.  

Χο ερεηηθφ αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ην UEFAYoYoIntermittentendurancetest (level 2)  

Δπηηπρεκέλε είλαη ε πξνζπάζεηα φηαλ νη δηαηηεηέο νινθιεξψζνπλ φιεο ηηο επαλαιήςεηο κέρξη 

ην φξην πνπ έρεη απνθαζηζηεί απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

Δάλ δελ βξεζνχλ ζηα θαζνξηζκέλα ζεκεία ζχκθσλα κε ην ερεηηθφ ζήκα ή δελ νινθιεξψζνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα ή δελ ηεξήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο δνθηκαζίαο παξαηεξνχληαη πξψηα κε θίηξηλε 

θάξηα θαη έπεηηα, εάλ ην επαλαιάβνπλ, παξαηεξνχληαη κε θφθθηλε θαη απνθιείνληαη ηεο 

δηαδηθαζίαο.  

 

 

Υξόλνη αλαθνξάο γηα βνεζνύο δηαηηεηέο : 

Διάρηζην επίπεδν ηαρχηεηαο 1εοΔζληθήο Δπαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο : 16.0.3  

Διάρηζην επίπεδν ηαρχηεηαο 2εοΔζληθήο Δπαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο 16.0.1 

Διάρηζην επίπεδν ηαρχηεηαο 3εο Δζληθήο Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο :   15.5.1 

Διάρηζην επίπεδν ηαρχηεηαο 4εο Δζληθήο Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο :  15.5.1 

Διάρηζην επίπεδν ηαρχηεηαο 1εο Δζληθήο Γπλαηθείαο θαηεγνξίαο : 15.0.1 

Διάρηζην επίπεδν ηαρχηεηαο 2εο Δζληθήο Γπλαηθείαο θαηεγνξίαο : 14.5.1 

Διάρηζην επίπεδν ηαρχηεηαο Σνπηθψλ Δξαζηηερληθψλ θαηεγνξηψλ ΔΠ 14.5.1 
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3ν (Πξναηξεηηθό) ηεζη, Γπλακηθό Yo-Yo γηα δηαηηεηέο : 

 

Γηαδηθαζία 

1. Οη θψλνη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Δίλαη ζεκαληηθφ 

ηα ρξψκαηα (π.ρ. θφθθηλν, θίηξηλν θ.ιπ.) λα ηνπνζεηεζνχλ κε αθξίβεηα. Η απφζηαζε 

κεηαμχ θίηξηλσλ θαη θφθθηλσλ είλαη αθξηβψο 20κ. Οη δηαηηεηέο έρνπλ επηινγή λα 

μεθηλήζνπλ, είηε απφ θφθθηλν, είηε απφ θίηξηλν θψλν. Πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

νκάδεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ηεζη, φπνπ θάζε νκάδα δελ απνηειείηαη πάλσ απφ 2 

δηαηηεηέο πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ ίδην θψλν. 

2. Οη δηαηηεηέο πνπ μεθηλάλε απφ θίηξηλν θψλν, ηξέρνπλ σο ηνλ θφθθηλν, γπξλάλε θ’ 

ζπλερίδνπλ κέρξη ηνλ επφκελν θίηξηλν. Κάζε ηξέμηκν αθνινπζείηαη απφ πεξίνδν 

μεθνχξαζεο.  

3. Οη δηαηηεηέο πνπ μεθηλάλε απφ θφθθηλν θψλν, ηξέρνπλ σο ηνλ θίηξηλν, γπξλάλε θ’ 

ζπλερίδνπλ κέρξη ηνλ επφκελν θφθθηλν Κάζε ηξέμηκν αθνινπζείηαη απφ πεξίνδν 

μεθνχξαζεο. 

4. Σν αξρείν ήρνπ θαζνξίδεη ην ξπζκφ πνπ πξέπεη λα έρεηε θαζψο θ’ ην κέγεζνο ηεο 

πεξηφδνπ μεθνχξαζεο πνπ ζα έρεηε. Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνλ ξπζκφ 

ηνπ αξρείνπ ήρνπ, έσο φηνπ θηάζνπλ ζην θαηάιιειν επηζπκεηφ επίπεδν.  

5. Αλ θάπνηνο δηαηηεηήο δελ θαηαθέξεη λα θηάζεη κέρξη ηνλ θψλν ηεξκαηηζκνχ, πξέπεη λα 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

2016-2017 
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εηδνπνηεζεί απφ ηνλ πξνπνλεηή. Αλ ν ίδηνο δηαηηεηήο απνηχρεη θ’ 2ε θνξά λα θηάζεη ζηνλ 

θψλν ηεξκαηηζκνχ πξέπεη λα ζηακαηήζεη, θαζψο έρεη απνηχρεη ζην ηεζη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υξνληθό όξην αληξώλ δηαηηεηώλ 

1. Γηεζλήο: Δπίπεδν 18-8 / 2040 κέηξα 

2. 1εοΔζληθήο Καηεγνξίαο: Δπίπεδν 18-5 / 1920 κέηξα  

3. 2εοΔζληθήο Καηεγνξίαο: Δπίπεδν 18-4  

4. 3εο θ’ 4εο θαηεγνξίαο: Δπίπεδν 18-1 / 1,760 κέηξα 

 

Υξνληθό όξην γπλαηθώλ δηαηηεηώλ 

1. Γηεζλήο: Δπίπεδν 17-8 / 1,720 κέηξα 

2. 1εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Δπίπεδν 17-5 / 1,600 κέηξα 

3. 2εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Δπίπεδν 16-8 / 1,400  κέηξα 
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Σεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο FIFA γηα δηαηηεηέο 

πνδνζθαίξνπ (futsal) ζάιαο 5ρ5 θαη άκκνπ (beachsoccer) 

 

1. Δηζαγσγή ηεζη FIFA (Νέα έθδνζε 2016) 

Σν ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο FIFA γηα δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ ζάιαο 5ρ5 απνηειείηαη απφ 

ηξία ηεζη. 

Σν πξψην ηεζη (Σεζη 1) κεηξά ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο 

ζε κηθξέο απνζηάζεηο 20 κέηξσλ. 

Σν δεχηεξν ηεζη (Σεζη 2 -coda)  κεηξά ηελ ηθαλφηεηα αιιαγήο θαηεχζπλζεο. 

Σν ηξίην ηεζη (Σεζη 3 -ARIET) κεηξά ηελ αληνρή ηνπ δηαηηεηή λα επαλαιάβεη έκπξνζζελ θαη 

πιαγίσο κε ηξέμηκν ζε απμαλφκελν ξπζκφ θαη ζε παξαηεηακέλε πεξίνδν. 

Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ην ηέινο ηνπ 1νπ Σεζη έσο θ’ ηελ αξρή ηνπ 2νπ πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 2 θ’ ησλ 4 ιεπηψλ (κέγηζην).  

Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ην ηέινο ηνπ 2νπ ηεζη έσο θ’ ηελ έλαξμε ηνπ 3νπ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ ησλ 6 έσο θ’ 8 ιεπηψλ (κέγηζην).  

Σα ηεζη πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζε γήπεδν ζάιαο ή αληίζηνηρε επηθάλεηα. 

Πξνηείλεηαη φια ηα ηεζη λα εθηειεζζνχλ θάησ απφ ηελ επίβιεςε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνπνλεηή. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα ππάξρεη αζζελνθφξν κε ηνλ απαξαίηεην ηαηξηθφ 

εμνπιηζκφ, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζεη. 

 

1νTεζη: Ιθαλόηεηα Δπαλαιακβαλόκελσλ  πξηλη 

 

Γηαδηθαζία 

Πχιεο ηνπνζεηνχληαη, φρη πάλσ απφ 100εθαηνζηά απφ ην έδαθνο. Αλ δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο, ηφηε έλαο εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο πξέπεη λα θξαηήζεη ηνπο ρξφλνπο κε έλα 

ρξνλφκεηξν ρεηξφο.  

Η Πχιε αθεηεξίαο ηνπνζεηείηαη ζηα 0κέηξα, θ’ ε πχιε ηεξκαηηζκνχ ζηα 20κέηξα. Η γξακκή 

εθθίλεζεο είλαη 1.5 κέηξν πίζσ απφ ηελ πχιε αθεηεξίαο. 

Οη δηαηηεηέο μεθηλάλε κε ην κπξνζηηλφ πφδη πάλσ ζηε γξακκή, κφιηο νη πχιεο είλαη έηνηκεο ή 

ν πξνπνλεηήο πνπ θξαηάεη ην ρξφλν κέζσ ρξνλνκέηξνπ ρεηξφο θάλεη ζήκα φηη είλαη έηνηκνο, 

ηφηε ν δηαηηεηήο κπνξεί λα μεθηλήζεη. 

Οη δηαηηεηέο έρνπλ δηάιεηκκα έσο 90 δεχηεξα (κέγηζηνο ρξφλνο) κεηαμχ ησλ 2 ζπξηλη. Καηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη δηαηηεηέο πξέπεη λα πεξπαηήζνπλ κέρξη ηελ αθεηεξία.  

Αλ θάπνηνο δηαηηεηήο πέζεη ή παξαπαηήζεη, ηνπ δίλεηαη επηπιένλ επθαηξία. 

Αλ θάπνηνο δηαηηεηήο δελ επηηχρεη ζε έλα απφ ηα δχν ζπξηλη ησλ 20κέηξσλ, ηφηε ηνπ δίλεηαη 
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επηπιένλ κία επθαηξία γηα ηξίην ζπξηλη. Αλ φκσο απνηχρεη ζε δχν εθ ησλ ηξηψλ ζπξίλη , ηφηε 

πξέπεη λα ζηακαηήζεη γηαηί έρεη απνηχρεη ζην ηεζη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υξνληθό όξην αληξώλ δηαηηεηώλ 

Γηεζλείο θαη 1εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη ζε 3’’.30’ δεχηεξα 

(κέγηζην)  

2εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη 3’’.40’ δεχηεξα (κέγηζην) 

3εο θαη 4εο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη 3’’.60’ δεχηεξα (κέγηζην) 

Σνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη 3’’.70’ δεχηεξα (κέγηζην) 

 

Υξνληθό όξην γπλαηθώλ δηαηηεηώλ 

Γηεζλείο θαη 1εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη 3’’.60’’ δεχηεξα (κέγηζην) 

Υακειφηεξεο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε ζεη 3’’.70’ δεχηεξα (κέγηζην)   

 

2νTεζη: Ι.Α.Π. – CODA (Ιθαλόηεηα Αιιαγήο Πνξείαο) 

 

Γηαδηθαζία 

Ηιεθηξνληθέο πχιεο (θσηνθχηηαξα) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ηεζη 

CODA. Οη Πχιεο ΓΔΝ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ απφ 100εθαηνζηά απφ ην έδαθνο. Αλ 

δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πχιεο, ηφηε έλαο εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο πξέπεη λα θξαηήζεη 

ηνπο ρξφλνπο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ ηεζη κέζσ ρξνλνκέηξνπ ρεηξφο.  

Κψλνη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Η απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ ζεκείσλ Α θ’ Β είλαη 2κέηξα θ’ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ Β θ’ C είλαη 8κέηξα. 

Μφλν κία πχιε ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ CODAtest. (Α). Η γξακκή αθεηεξίαο είλαη 
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0.5κέηξα πξηλ ηελ πχιε. 

Oi δηαηηεηέο μεθηλνχλ κε ην κπξνζηηλφ πφδη πάλσ ζηελ γξακκή αθεηεξίαο. Μφιηο ν 

πξνπνλεηήο θάλεη ζήκα φηη είλαη έηνηκε ε πχιε ή ην ρξνλφκεηξν, αλάινγα κε ην πψο 

θξαηνχληαη νη ρξφλνη, ν βνεζφο δηαηηεηήο κπνξεί λα μεθηλήζεη ην ηεζη.  

 

Οηδηαηηεηέο εθηεινχλ ζπξηλη 10κέηξσλ (Α ->C), πιάγηα βήκαηα (αξηζηεξά) γηα 8κέηξα (C->B) θ’ 

πιάγηα βήκαηα (δεμηά) (Β->C) θ’ 10κ ζπξηλη (C ->A)  

Αλ θάπνηνο δηαηηεηήο πέζεη ή ζθνληάςεη, ηνπ δίλεηαη επηπιένλ επθαηξία.  

Αλ θάπνηνο δηαηηεηήο απνηχρεη ζε έλα, ηνπ δίλεηαη κία επηπιένλ επθαηξία. Αλ απνηχρεη 2 

θνξέο, ην ηεζη έρεη ηειεηψζεη γηα απηφλ κε αξλεηηθφ απνηέιεζκα.  

 

Υξνληθά όξηα αληξώλ δηαηηεηώλ 

Γηεζλείο θαη 1εο Δζληθήο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 10.00 δεχηεξα γηα θάζε ζεη  

2εο Δζληθήο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 10.10 δεχηεξα γηα θάζε ζεη  

3Ηο θαη 4εο  Καηεγνξίαο: Μέγηζην 10.40 δεχηεξα γηα θάζε ζεη  

Σνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ 5εο θαη 6εο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 11.10 δεχηεξα γηα θάζε ζεη  

 

Υξνληθά όξηα γπλαηθώλ δηαηηεηώλ 

Γηεζλείο: Μέγηζην 11.00 δεχηεξα γηα θάζε ζεη 

1εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Μέγηζην 11.10 δεχηεξα γηα θάζε ζεη 

2εο Δζληθήο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 11.30 δεχηεξα γηα θάζε ζεη 

Σνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ 5εο θαη 6εο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 11.30 δεχηεξα γηα θάζε ζεη  
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3ν Σεζη: ARIETTest 

 

Γηαδηθαζία  

Μεηά ηελ παξέιεπζε 8-10 ιεπηψλ απφ ην 2ν ηεζη δηεμάγεηαη ην Ariettest (UEFA-

FIFAFutsalbeachsoccertest) ην νπνίν γίλεηαη κέζα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ άιαο ή ηερλεηνχ 

ριννηάπεηα 3εο γεληάο θαη ζε έλαλ ρψξν πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο θψλνπο ζχκθσλα κε ην 

παξαθάησ ζρεδηάγξακκα  

 

 

 

 Η απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο θίηξηλνπο θψλνπο θαη ζηελ γξακκή είλαη 20 m 

 Η απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο θφθθηλνπο θαη ζηνπο θίηξηλνπο θψλνπο είλαη 12,5 m 

 Η απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο θίηξηλνπο θαη ζηνπο κπιε θψλνπο είλαη 2,5m.  

 

Αθεηεξία είλαη ε επζεία πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο θίηξηλνπο θψλνπο θαη νη δηαηηεηέο μεθηλνχλ λα 

ηξέρνπλ πξνο ηελ ηειηθή γξακκή (απφζηαζε 20 κέηξα) αθνινπζψληαο ην ερεηηθφ ζήκα. Παηνχλ 

ηελ γξακκή θαη επηζηξέθνπλ ηξέρνληαο, πεξλψληαο ηελ επζεία πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο θίηξηλνπο 

θψλνπο πξηλ απφ ην αληίζηνηρν ερεηηθφ ζήκα. Οη δηαηηεηέο είλαη έπεηηα ππνρξεσκέλνη λα 

πεξπαηήζνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 2,5 κέηξσλ πξνο ηνπο κπιέ θψλνπο θαη λα επηζηξέςνπλ 

ζηνπο θίηξηλνπο πεξηκέλνληαο ην ερεηηθφ ζήκα γηα λα μεθηλήζνπλ. Μφιηο αθνπζηεί ην ερεηηθφ 

ζήκα νη δηαηηεηέο μεθηλνχλ λα θάλνπλ πιάγηα βήκαηα κέρξη ηνπο θφθθηλνπο θψλνπο (απφζηαζε 

12,5 m) θαη αθνχ παηήζνπλ, ζηελ επζεία κεηαμχ ησλ θφθθηλσλ θψλσλ, επηζηξέθνπλ ζηνπο 

θίηξηλνπο θψλνπο πξηλ απφ ην αληίζηνηρν ερεηηθφ ζήκα. Αθνινχζσο πεξπαηνχλ ηελ απφζηαζε 

ησλ 2,5 κέηξσλ πξνο ηνπο κπιέ θψλνπο θαη επηζηξέςνπλ ζηνπο θίηξηλνπο πεξηκέλνληαο ην 
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ερεηηθφ ζήκα γηα λα μεθηλήζνπλ. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο ελαιιάζζνληαο 

θαλνληθφ ηξέμηκν θαη πιάγηα βήκαηα.  

Χο ερεηηθφ αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ην UEFAYoYoIntermittentendurancetest (level 2)  

Δπηηπρεκέλε είλαη ε πξνζπάζεηα φηαλ νη δηαηηεηέο νινθιεξψζνπλ φιεο ηηο επαλαιήςεηο κέρξη 

ην φξην πνπ έρεη απνθαζηζηεί απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ.     

Δάλ δελ βξεζνχλ ζηα θαζνξηζκέλα ζεκεία ζχκθσλα κε ην ερεηηθφ ζήκα ή δελ νινθιεξψζνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα ή δελ ηεξήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο δνθηκαζίαο παξαηεξνχληαη πξψηα κε θίηξηλε 

θάξηα θαη έπεηηα, εάλ ην επαλαιάβνπλ, παξαηεξνχληαη κε θφθθηλε θαη απνθιείνληαη ηεο 

δηαδηθαζίαο.  

 

Υξόλνη αλαθνξάο: 

 

Υξόλνη αλαθνξάο αλδξώλ δηαηηεηώλ άιαο θαη Άκκνπ  

1. Γηεζλείο θαη 1εο θαηεγνξίαο : 15.5-3 / 1,275 κ.  

2. Υακειφηεξεοθαηεγνξίαο:     15-3 / 1,170 κ.  

 

Υξόλνη αλαθνξάο γπλαηθώλ δηαηηεηώλ άιαο θαη Άκκνπ  

1. Γηεζλείο θαη 1εο θαηεγνξίαο : 14-8 / 975 κ.  

2. Υακειφηεξεο θαηεγνξίαο :   14-3 / 820 κ.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ Ι Γ Ι Κ Ο   Κ Α Ν Ο Ν Ι  Μ Ο   Γ Ι Α Ι Σ Η  Ι Α   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 2017 

 

 





 

 1 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟI 

 ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

 ΑΡΘΡΟ1 

 Πξνθήξπμε – αίηεζε 

Κάζε έηνο κε πξνθήξπμε πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ΚΔΓθαζνξίδεηαη ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαη νη 

θαηεγνξίεο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο. Με αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη, εληφο 

ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηελ πξνθήξπμε πξνζεζκίαο, θάζε ελδηαθεξφκελνο δειψλεη ηελ 

επηζπκία ηνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο 

εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο ηεο 1εο ή 2εο ή 3εο Καηεγνξίαο. 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο, απαηηείηαη ν πξψελ δηαηηεηήο λα είρε 

ζπκκεηνρή ζε δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ αγψλεο Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο. 

 

 ΑΡΘΡΟ2 

 Δμεηάζεηο εθπαηδεπηώλ δηαηηεζίαο 

 
Οη εμεηάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο είλαη ηξηψλ (3) εηδψλ. 
 
Α. Γξαπηέο Δμεηάζεηο: 

i. Οη εμεηαδφκελνη επηιέγνπλ ηελ ζέζε ηνπο εληφο ηεο αηζνχζεο, ε νπνία έρεη 

δηακνξθσζεί θαηάιιεια θαη κε αξηζκνχο ζέζεσλ απφ ην έλα (1) έσο ην πέληε (5).  

ii. Γηελεξγείηαη θιήξσζε ελψπηνλ ησλ εμεηαδνκέλσλ πέληε (5) δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

ησλ είθνζη (20) εξσηεκάησλ. 

iii. Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ εμεηαδνκέλσλ θαιχπηνληαη κε αδηαθαλέο ραξηί. 

iv. Οη εμεηαδφκελνη απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα ηεο νκάδαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ 

ζέζεο ηνπο. ε θάζε εξψηεκα αλαγξάθεηαη ν βαζκφο, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ 

ζσζηή απάληεζε. 

v. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο εμέηαζεο, δηνξζψλνληαη ηα 

γξαπηά ησλ εμεηαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζζείζεο 

ζσζηέο απαληήζεηο.  

vi. Η βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ γίλεηαη άκεζα θαη αθνινχζσο απνζθξαγίδνληαη ηα 

ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ εμεηαδνκέλνπ. 

vii. Σα ζέκαηα ησλ εξσηήζεσλ είλαη θαηά θχξην ιφγν επηινγήο πνιιαπιψλ 

απαληήζεσλ. 

viii. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βαζκψλ γηα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο 

ζα είλαη ην εθαηφ (100), κε θαηψηαηε βαζκνινγία επηηπρίαο ην νγδφληα (80) γηα ηνπο 

εθπαηδεπηέο 1εο θαηεγνξίαο θαη ην εβδνκήληα πέληε (75) γηα εθπαηδεπηέο 2εοθαη 3εο 

θαηεγνξίαο. 
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ix. Σα εξσηήκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ αθνξνχλ ηνπο Καλφλεο Παηρληδηνχ θαηά 

θχξην ιφγν, θαη ηνπο ινηπνχο Καλνληζκνχο πνπ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ δηαηηεζία αγψλσλ. 

x. Σα εξσηήκαηα επηιέγνληαη ππνρξεσηηθψο απφ επίζεκε ιίζηα έσο ρηιίσλ (1000) 

εξσηεκάησλ, ε νπνία αλαξηάηαη, κε επζχλε ηεο ΚΔΓ, ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 

ΔΠΟ. Κάζε εξψηεκα ηεο ιίζηαο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ νξζή απάληεζε. 

 

Β. Δμεηάζεηο εηθόλσλ κε θάζεηο αγώλσλ (videotest): 

i. Δληφο ηεο αηζνχζεο ησλ εμεηάζεσλ, ν εμεηαδφκελνο επηιέγεη κε θιήξσζε κία (1) 

νκάδα θάζεσλ απφ αγψλεο κεηαμχ ηξηάληα (30) δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ησλ δέθα 

(10) θάζεσλ ε θάζε κία. 

ii. Ο εμεηαδφκελνο παξαθνινπζψληαο ηελ θάζε ή ηηο θάζεηο ηνπ αγψλα, νθείιεη λα 

απαληήζεη θαη λα δηθαηνινγήζεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο σο δηαηηεηήο κε βάζε ηνλ 

Καλνληζκφ Παηρληδηνχ. 

iii. Όιεο νη επηιεγείζεο θάζεηο ζα πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθώο από ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό UEFA/FIFA ην νπνίν ε ΚΔΓ έρεη παξάζρεη ζηηο Δπηηξνπέο 

Γηαηηεζίαο ησλ Δλψζεσλ Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ (ΔΠ). 

iv. Οη ζσζηέο απνθάζεηο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλεο θαη παξνπζηάδνληαη 

ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο. 

v. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βαζκψλ γηα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζε φια ηα ζέκαηα ζα 

είλαη ην εθαηφ (100), κε θαηψηαηε βαζκνινγία επηηπρίαο ην πελήληα (50)γηα ηνπο 

εθπαηδεπηέο 1εο, 2εο θαη 3εο θαηεγνξίαο 

 

Γ. Πξνθνξηθή ή γξαπηή αλάπηπμε ζέκαηνο: 

i. Κάζε εμεηαδφκελνο, κεηά απφ θιήξσζε, παξνπζηάδεη ή αλαιχεη γξαπηψο έλα έσο 

δχνζέκαηα, πνπ αθνξά ζηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ ζε κνξθή δηδαζθαιίαο, γηα 

λα θξηζεί ε ηθαλφηεηά ηνπ πξνο κεηάδνζε γλψζεσλ θαη ζσζηήο δνκήο θαη αλάιπζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζέκαηνο. 

ii. Η άξηζηε βαζκνινγία γηα ηελ πξνθνξηθή ή γξαπηή αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ζα είλαη 

ην εθαηφ (100), κε θαηψηαηε βαζκνινγία επηηπρίαο ην εμήληα πέληε (65). 

Δθφζνλ ε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη πξνθνξηθά απαηηείηαη ρξήζε 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ (DVD, PowerPoint).  
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟΙI 

 ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΩΝ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

 ΑΡΘΡΟ3 

 Πξνθήξπμε – αίηεζε 

Κάζε έηνο κε πξνθήξπμε πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ΚΔΓθαζνξίδεηαη ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαη νη 

θαηεγνξίεο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο. Με αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη εληφο 

ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηελ πξνθήξπμε πξνζεζκίαο, θάζε ελδηαθεξφκελνο δειψλεη ηελ 

επηζπκία ηνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηνξηζηεξίνπ 

παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ηεο 1εο ή 2εο , 3εο θαη 4εο Καηεγνξίαο. 

 

 ΑΡΘΡΟ4 

 Δμεηάζεηο παξαηεξεηώλ δηαηηεζίαο 

 
Οη εμεηάζεηο ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο είλαη ηεζζάξσλ (4) εηδψλ. 
 
Α. Ιαηξηθέο Δμεηάζεηο: 

Όζεο απαηηνχληαη ψζηε λα θαζηζηνχλ θαηάιιειν ην θπζηθφ πξφζσπν λα παξαηεξεί, 

ηδίσο δε νθζαικνινγηθέο. 

Δάλ δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε πηζηνπνίεζε, ν ελδηαθεξφκελνο δελ δχλαηαη λα 

ππνβιεζεί ζηηο επφκελεο εμεηάζεηο. 

 

Β. Γξαπηέο Δμεηάζεηο: 

i. Οη εμεηαδφκελνη επηιέγνπλ ηελ ζέζε ηνπο εληφο ηεο αηζνχζεο, ε νπνία έρεη 

δηακνξθσζεί θαηάιιεια θαη κε αξηζκνχο ζέζεσλ απφ ην έλα (1) έσο ην πέληε (5).  

ii. Γηελεξγείηαη θιήξσζε ελψπηνλ ησλ εμεηαδνκέλσλ πέληε (5) δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

ησλ είθνζη (20) εξσηεκάησλ. 

iii. Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ εμεηαδνκέλσλ θαιχπηνληαη κε αδηαθαλέο ραξηί. 

iv. Οη εμεηαδφκελνη απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα ηεο νκάδαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ 

ζέζεο ηνπο. ε θάζε εξψηεκα αλαγξάθεηαη ν βαζκφο, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ 

ζσζηή απάληεζε. 

v. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο εμέηαζεο, δηνξζψλνληαη ηα 

γξαπηά ησλ εμεηαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζζείζεο 

ζσζηέο απαληήζεηο.  

vi. Η βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ γίλεηαη άκεζα θαη αθνινχζσο απνζθξαγίδνληαη ηα 

ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ εμεηαδνκέλνπ. 

vii. Σα ζέκαηα ησλ εξσηήζεσλ είλαη θαηά θχξην ιφγν επηινγήο πνιιαπιψλ 

απαληήζεσλ. 
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viii. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βαζκψλ γηα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο 

ζα είλαη ην εθαηφ (100)), κε θαηψηαηε βαζκνινγία επηηπρίαο ην νγδόληα (80) γηα 

ηνπο παξαηεξεηέο 1εο θαηεγνξίαο, ην εβδνκήληα πέληε (75) γηα ηνπο παξαηεξεηέο 

2εο θαηεγνξίαο θαη 3εο θαηεγνξίαο θαη ην εβδνκήληα (70) γηα ηνπο παξαηεξεηέο 4εο 

θαηεγνξίαο. 

ix. Σα εξσηήκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ αθνξνχλ ηνπο Καλφλεο Παηρληδηνχ θαηά 

θχξην ιφγν, θαη ηνπο ινηπνχο Καλνληζκνχο πνπ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ δηαηηεζία αγψλσλ. 

 

Γ. Δμεηάζεηο εηθόλσλ κε θάζεηο αγώλσλ (videotest): 

i. Δληφο ηεο αηζνχζεο ησλ εμεηάζεσλ, ν εμεηαδφκελνο επηιέγεη κε θιήξσζε κία (1) 

νκάδα θάζεσλ απφ αγψλεο κεηαμχ ηξηάληα (30) δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ησλ δέθα 

(10) θάζεσλ ε θάζε κία. 

ii. Ο εμεηαδφκελνο παξαθνινπζψληαο ηελ θάζε ή ηηο θάζεηο ηνπ αγψλα, νθείιεη λα 

απαληήζεη θαη λα δηθαηνινγήζεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο σο δηαηηεηήο κε βάζε ηνλ 

Καλνληζκφ Παηρληδηνχ. 

iii. Όιεο νη επηιεγείζεο θάζεηο ζα πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθώο από ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό UEFA/FIFA ην νπνίν ε ΚΔΓ έρεη παξάζρεη ζηηο Δπηηξνπέο 

Γηαηηεζίαο ησλ Δλψζεσλ Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ (ΔΠ) θαη ζα νξίδνληαη πξηλ 

ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο 

Γηαηηεζίαο. 

iv. Οη ζσζηέο απνθάζεηο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλεο θαη παξνπζηάδνληαη 

ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο. 

v. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βαζκψλ γηα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζε φια ηα ζέκαηα ζα 

είλαη ην εθαηφ (100)), κε θαηψηαηε βαζκνινγία επηηπρίαο ην εμήληα (60) γηα ηνπο 

παξαηεξεηέο 1εο θαηεγνξίαο θαη ην πελήληα (50)γηα ηνπο Παξαηεξεηέο 2εο, 3εο, 

4εοθαηεγνξίαο.  

 

Γ. ύληαμε Έθζεζεο Παξαηεξεηή: 

i. Οη εμεηαδφκελνη παξαθνινπζνχλ ζε γηγαληννζφλε αγψλαή θάζεηο απφ αγψλα, κε 

πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία θάζεσλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνπο 

αμησκαηνχρνπο ηνπ αγψλα. 

ii. Ο εμεηαδφκελνο ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμε γξαπηήο έθζεζεο (βάζεη ηεο Έθζεζεο 

Παξαηεξεηή Γηαηηεζίαο ηεο UEFA) θαη βαζκνιφγεζε ησλ δηαηηεηψλ. 

iii. ηελ έθζεζε ζα ππάξρεη ζεκείσζε ησλ ιεπηψλ ηνπ αγψλα πνπ εμειίρζεθαλ νη 

θάζεηο, ε θαηαγξαθή ηεο άπνςήο ηνπ θαη ε εθηίκεζή ηνπ γηα θάζε κέινο ηεο 

δηαηηεηηθήο νκάδαο ηνπ αγψλα θαη νη αλαιπηηθέο επεμεγήζεηο πνπ πξέπεη λα δνζνχλ 

άκεζα κεηά ηνλ αγψλα. 



 

 5 

iv. Θα ππάξρνπλ δχν έσοδέθα (10) δηαθνξεηηθά DVD αγψλα κε πξνθαζνξηζκέλεο 

θάζεηο, ιίγν δε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο ζα γίλεηαη ε θιήξσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ αγψλα. 

v. Η ΚΔΓζα ζπκβνπιεχεη θαηάιιεια ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ αγψλα θαη ηνπο 

πνδνζθαηξηζηέο γηα ηα πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία ηνπο ζρεδίνπ ηνπ αγψλα, ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ζχληαμε ηεο έθζεζεο. 

vi. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βαζκψλ γηα ηελ ζσζηή ζχληαμε ηεο έθζεζεο ζα είλαη ην 

εθαηφ (100), κε θαηψηαηε βαζκνινγία επηηπρίαο ην εβδνκήληα (70). 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟΙII 

 ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ 

 

 ΑΡΘΡΟ5 

 Πξνθήξπμε – αίηεζε 

Κάζε έηνο κε πξνθήξπμε πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ΚΔΓ θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαη νη 

θαηεγνξίεο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηνπο δηαηηεηέο. Με αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη εληφο ηεο 

θαζνξηδφκελεο απφ ηελ πξνθήξπμε πξνζεζκίαο, θάζε ελδηαθεξφκελνο δειψλεη ηελ επηζπκία 

ηνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηνξηζηεξίνπ δηαηηεηή ηεο 1εο 

έσο 4εο Καηεγνξίαο. 

Με παξφκνηα πξνθήξπμε, ην ηνπηθφ φξγαλν δηαηηεζίαο θάζε έλσζεο θαζνξίδεη ηα αληίζηνηρα 

αλσηέξσ γηα ηνπο επηζπκνχληεο λα ιάβνπλ δηνξηζηήξην δηαηηεηή 5εο ή 6εο Καηεγνξίαο. 

 

 ΑΡΘΡΟ6 

 Δμεηάζεηο δηαηηεηώλ 

Οη εμεηάζεηο ησλ δηαηηεηψλ είλαη ηξηώλ (3) εηδψλ. 
 
Α. Ιαηξηθέο Δμεηάζεηο: 

Όζεο απαηηνχληαη ψζηε λα θαζηζηνχλ θαηάιιειν ην θπζηθφ πξφζσπν λα αζθεί ηα 

θαζήθνληα ηνπ δηαηηεηή ζε αγψλεο, ηδίσο δε νθζαικνινγηθέο. 

Δάλ δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε πηζηνπνίεζε, ν ελδηαθεξφκελνο δελ δχλαηαη λα 

ππνβιεζεί ζηηο επφκελεο εμεηάζεηο. 

 

Β. Γξαπηέο Δμεηάζεηο: 

i. Οη εμεηαδφκελνη επηιέγνπλ ηελ ζέζε ηνπο εληφο ηεο αηζνχζεο, ε νπνία έρεη 

δηακνξθσζεί θαηάιιεια θαη κε αξηζκνχο ζέζεσλ απφ ην έλα (1) έσο ην πέληε (5).  

ii. Γηελεξγείηαη θιήξσζε ελψπηνλ ησλ εμεηαδνκέλσλ πέληε (5) δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

ησλ είθνζη (20) εξσηεκάησλ. 

iii. Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ εμεηαδνκέλσλ θαιχπηνληαη κε αδηαθαλέο ραξηί. 

iv. Οη εμεηαδφκελνη απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα ηεο νκάδαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ 

ζέζεο ηνπο. ε θάζε εξψηεκα αλαγξάθεηαη ν βαζκφο, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ 

ζσζηή απάληεζε. 

v. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο εμέηαζεο, δηνξζψλνληαη ηα 

γξαπηά ησλ εμεηαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζζείζεο 

ζσζηέο απαληήζεηο.  

vi. Η βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ γίλεηαη άκεζα θαη αθνινχζσο απνζθξαγίδνληαη ηα 

ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ εμεηαδνκέλνπ. 
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vii. Σα ζέκαηα ησλ εξσηήζεσλ είλαη θαηά θχξην ιφγν επηινγήο πνιιαπιψλ 

απαληήζεσλ. 

viii. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βαζκψλ γηα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο 

ζα είλαη ην εθαηφ(100), κε θαηψηαηε βαζκνινγία επηηπρίαο ην νγδόληα (80)γηα ηνπο 

δηαηηεηέο ηεο 1εο θαηεγνξίαο, ην εβδνκήληα πέληε (75) γηα ηνπο δηαηηεηέο ηεο 2εο 

θαηεγνξίαο θαη ηεο 3εο θαηεγνξίαο, ην εμήληα πέληε (65) γηα ηνπο δηαηηεηέο ηεο 4εο 

θαηεγνξίαο θαη ηηο γπλαίθεο δηαηηεηέο γπλαηθείσλ πξσηαζιεκάησλ. 

ix. Σα εξσηήκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ αθνξνχλ ηνπο Καλφλεο Παηρληδηνχ θαηά 

θχξην ιφγν, θαη ηνπο ινηπνχο Καλνληζκνχο πνπ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ δηαηηεζία αγψλσλ.  

 

Γ. Δμεηάζεηο θπζηθήο θαηάζηαζεο: 

Οη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζε δνθηκαζία αγσληζηηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο 

θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ζηελ 

θαζνξηζζείζα εκεξνκελία γηα ην είδνο ηνπ ηεζη βάζεη ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 

(TESTFIFA –UEFA).. 

Οη αγσληζηηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, 

παλνκνηφηππα κε ηηο εμεηάζεηο ηεο FIFA-UEFA. 

 

Ο παξώλ Καλνληζκόο θαη ηξνπνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 2.2 απόθαζε ζηε ζπλεδξίαζε (αξηζ. 31) ηεο 09/08/2017 ηεο Π.Γ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο. 

 

Γηα ηελ Π.Γ.Δ. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

  

ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΟΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΔΓΔ 

 


