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ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ

1.

ςνομοζπονδία:

ππέρεη

ηελ

έλλνηα

ελφο

ζπλφινπ

Οκνζπνλδηψλ

αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ FIFA πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ήπεηξν (ή κία
αθνκνηψζηκε γεσγξαθηθή πεξηνρή).
2.

Δκηελεζηική Δπιηποπή: ππέρεη ηελ έλλνηα ηνπ εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ ηεο
Οκνζπνλδίαο Μέινπο.

3.

FIFA: ππέρεη ηελ έλλνηα ηεο Γηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο Πνδνζθαίξνπ.

4.

Κανονιζμοί ηηρ FIFA: ππέρεη ηελ έλλνηα ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ,
νδεγηψλ θαη εγθπθιίσλ ηεο FIFA, φπσο επίζεο θαη ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ
πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γηεζλέο Πνδνζθαηξηθφ πκβνχιην (IFAB).

5.

Σεζη Φςζικήρ Καηάζηαζηρ: ππέρεη ηελ έλλνηα ηνπ ηξφπνπ ηεο δνθηκήο ησλ
ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ Γηαηηεηψλ. Κάζε νκάδα Γηαηηεηψλ πξέπεη λα
ππνβιεζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν Σεζη Φπζηθήο Καηάζηαζεο.

6.

Πίνακαρ Γιεθνών Γιαιηηηών: ππέρεη ηελ έλλνηα ηνπ Πίλαθα ησλ Γηεζλψλ
Γηαηηεηψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ FIFA θάζε ρξφλν. Κάζε πίλαθαο ηζρχεη απφ ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.

7.

Παπαηηπηηήρ ηος Αγώνα: ππέρεη ηελ έλλνηα ηνπ αμησκαηνχρνπ ηνλ νπνίν νξίδεη
θαη εκπηζηεχεηαη ε FIFA λα επνπηεχεη ηελ ζσζηή νξγάλσζε ελφο αγψλα θαη γηα
ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ Καλνληζκψλ θαη νδεγηψλ ηεο FIFA.

8.

Αξιυμαηούσοι Αγώνα: ππέρεη ηελ έλλνηα φισλ ησλ Γηαηηεηψλ θαη ηνπ ηέηαξηνπ
δηαηηεηή ζπιινγηθά. Όηαλ ηζρχεη, ππέρεη επίζεο ηελ έλλνηα ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ
βνεζνχ Γηαηηεηή.

9.

"Ομοζπονδία Μέλορ": ππέρεη ηελ έλλνηα κηαο νκνζπνλδίαο ε νπνία έρεη γίλεη
απνδεθηή σο κέινο ηεο FIFA απφ ηελ πλέιεπζε ηεο FIFA.

10. Διδικοί Πνεςμαηικήρ Πποεηοιμαζίαρ ππέρεη ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ 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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11. ύμβοςλορ (Μένηοπαρ): ππέρεη ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ 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. Γιαιηηηήρ: ππέρεη ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη πιήξε εμνπζία εθαξκνγήο
ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ ζηον 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.
13. Παπαηηπηηήρ Γιαιηηηών: ππέρεη ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ 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.
14. Δπιηποπή Γιαιηηζίαρ ππέρεη ηελ έλλνηα ησλ πξνζψπσλ πνπ δηεπζχλνπλ ηελ
νξγάλσζε ησλ Γηαηηεηψλ, παξέρνληαο ζπκβνπιέο θαη ζπλδξνκή ζε φια ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαηηεζία θαη ζηνπο Γηαηηεηέο.
15. Δκπαιδεςηήρ Γιαιηηηών: ππέρεη ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ θαηεπζχλεη ηελ
εθπαίδεπζε ησλ Γηαηηεηψλ είηε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν είηε ζηελ αίζνπζα,
δηδάζθνληαο ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο ηεο δηαηηεζίαο. Κάζε παξαπνκπή ζηνλ
Δθπαηδεπηή Γηαηηεηψλ ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ηζρχεη επίζεο θαη γηα ηνπο
εθπαηδεπηέο θπζηθήο θαηάζηαζεο.
16. Αξιυμαηούσοι ηηρ Ομάδαρ: ππέρεη ηελ έλλνηα ησλ πξνπνλεηψλ, βνεζψλ
πξνπνλεηψλ, ηερληθψλ δηεπζπληψλ, ππεπζχλσλ ηχπνπ, ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ
(ηαηξνχο, θπζηνζεξαπεπηέο, θιπ.), εθπξνζψπνπο θαη ινηπά πξφζσπα πνπ
δηνξίδνληαη απφ ηελ Οκνζπνλδία Μέινο λα παξίζηαληαη ζηελ ειεγρφκελε πεξηνρή
ηνπ γεπέδνπ πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο νκάδαο.

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 ΠΡΧΣΟ
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
ΑΡΘΡΟ 1
ΚΟΠΟ
θνπφο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη ε νξγάλσζε ηεο δηαηηεζίαο ζε έλα ζχζηεκα θαη
ε δηαζθάιηζε φηη ζ’ απηφ αλήθεη ε απνθιεηζηηθή επζχλε γηα φια ηα ζέκαηα δηαηηεζίαο θαη
φηη είλαη πιήξσο αλεμάξηεην απφ θάζε άιιν θνξέα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΓΔΝΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΖ Δ.Π.Ο.
1.

Σα θάζε είδνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελ γέλεη νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο
δηαηηεζίαο ηνπ Διιεληθνχ Πνδνζθαίξνπ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηε δηθαηνδνζία
ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Δ.Π.Ο.).

2.

Ζ Δ.Π.Ο. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ζηα ζέκαηα δηαηηεζίαο δηα ησλ νξγάλσλ ησλ
άξζξσλ ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΚΣΑΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ ππξακηδηθή δηάξζξσζε ηεο δηαηηεζίαο ζε
εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΣΖΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ
Γηαηηεηήο,

παξαηεξεηήο

δηαηηεζίαο,

εθπαηδεπηήο

δηαηηεζίαο,

ζχκβνπινο – κέληνξαο δηαηηεηψλ, είλαη ην πξφζσπν πνπ κεηά απφ αίηεζή ηνπ, θαη ηηο
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο (εμεηάζεηο, ζεκηλάξηα, θπζηθή θαηάζηαζε θιπ) ηνπ
παξφληα θαλνληζκνχ, έρεη απνδερζεί θαη πξνζππνγξάςεη δεφλησο ηνλ απνζηαιέληα,
απφ ην αξκφδην φξγαλν, δηνξηζκφ κε ηελ θαηάηαμή ηνπ.
(βι. ηχπν δηνξηζηεξίνπ ζην Παξάξηεκα 1)
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ I
ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ Δ.Π.Ο. (Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο.)
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΝΘΔΖ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ζα απνηειείηαη απφ έλαλ πξφεδξν, αλαπιεξσηή
πξνέδξνπ θαη ηξία (3) κέιε. Σα κέιε ηεο δελ επηηξέπεηαη λα ζπλδένληαη κε
νπνηαδήπνηε νκάδα, ιίγθα ή νπνηνλδήπνηε άιιν πνδνζθαηξηθφ θνξέα. Σν Γ.. ηεο
Δ.Π.Ο. ζα δηνξίδεη έλα απφ ηα κέιε ηνπ σο πξφεδξν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο
Γηαηηεζίαο. Ο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Κ.Δ.Γ. ζα δηνξίδνληαη απφ ηνλ
Πξφεδξν ηεο Δ.Π.Ο. θαηφπηλ πξνηάζεσλ ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Γ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΖ Κ.Δ.Γ.
1.

Σα θαζήθνληα ηεο Κ.Δ.Γ. πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηνλ
παξφληα θαλνληζκφ. Δηδηθφηεξα ε Κ.Δ.Γ. έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α)

Σελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ έξγνπ ηεο Δ.Π.Ο. ζηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε,
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο ζηα ζέκαηα βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηαηηεζίαο, σο βαζηθνχ
παξάγνληα νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ.

β)

Σελ εηζήγεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π.Ο. επί ηεο αλάγθεο
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, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλέιημε θαη ε επηινγή ησλ
δηαηηεηψλ ζε αλψηεξεο θαηεγνξίεο.

ε)

Σελ απνθιεηζηηθή επηκέιεηα ηεο κεηάθξαζεο ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ
θαη γεληθά θάζε έθδνζεο εληχπνπ πνπ αθνξά ηε δηαηηεζία.
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ζη)

Σελ ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο ησλ δηαηηεηψλ θαη ηελ εηζήγεζε ζην
Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 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 ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. γηα ηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ νξγάλσζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Κ.Δ.Γ. 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 νξγάλσλ δηαηηεζίαο.

ηα)

Σνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηψηαησλ νξίσλ πνηλψλ πνπ πξέπεη λα επηβιεζνχλ ζε
πεξίπησζε πεηζαξρηθήο δίσμεο. Δπίζεο θαζνξίδεη ηηο πνηλέο πνπ κπνξνχλ
λα πξνζβιεζνχλ ελψπηνλ ηεο κε έθεζε. Σα φξηα απηά πξνθαζνξίδνληαη θαη’
έηνο κε απφθαζε ηεο Κ.Δ.Γ. πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ.

ηβ)

Σελ

θαηεγνξηνπνίεζε

ησλ

Γηαηηεηψλ

ζε

θάζε

θαηεγνξία

εζληθψλ

πξσηαζιεκάησλ κε βάζε ηελ απφδνζή ηνπο θαη ηελ πξφηαζε γηα
πξνβηβαζκνχο ή ππνβηβαζκνχο.
ηγ)

Σνλ δηνξηζκφ Γηαηηεηψλ ζηνπο αγψλεο ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ.

ηδ)

Σνλ νξηζκφ ππνςεθίσλ γηα ηνλ Πίλαθα Γηεζλψλ Γηαηηεηψλ πνπ είλαη
θαηάιιεινη λα δηεμάγνπλ δηεζλείο αγψλεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο
FIFA πνπ δηέπεη ηελ εγγξαθή δηεζλψλ δηαηηεηψλ, βνεζψλ δηαηηεηψλ,
δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ ζάιαο 5ρ5 θαη δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ ζηελ άκκν.

ηε)

Σελ ζπκκφξθσζε κε ηηο ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπο δηαηηεζίαο πνπ νξίδνληαη
απφ ηελ FIFA 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.
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ηδ)

Σελ έγθξηζε ηνπ ψκαηνο Δθπαηδεπηψλ Γηαηηεηψλ θαη ηνπ ψκαηνο
Παξαηεξεηψλ Γηαηηεηψλ.

ηε)

Σελ πξφηαζε γηα ηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ
δηαηηεζία.

2.

Ζ Κ.Δ.Γ. έρεη σο έξγν ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ:
α)

Σνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν επί ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ ησλ
επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ παλειιήλησλ
εξαζηηερληθψλ, αζθεί ζε πξψην βαζκφ ην αξκφδην κέινο ηεο Κ.Δ.Γ. θαη ζε
ηειεπηαίν βαζκφ ε Κ.Δ.Γ.

β)

Σελ ζε δεχηεξν θαη ηειεπηαίν βαζκφ θξίζε ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ
ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΟΝΣΑ-ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΜΔΛΧΝ Κ.Δ.Γ.
1.

Σα κέιε ηεο Κ.Δ.Γ. είλαη πξψελ δηαηηεηέο πςεινχ θχξνπο, κε απνιπηήξην Λπθείνπ
ή άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο ηνπιάρηζηνλ, πνπ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 63ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο θαη έρεη παξέιζεη έλα (1) έηνο απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο σο
δηαηηεηψλ.
α)

Σα κέιε απηά πξέπεη λα έρνπλ ζεηεία σο πξψελ δηεζλείο δηαηηεηέο
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ ή σο πξψελ δηαηηεηέο ζηελ αλψηεξε εζληθή
θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ.

β)

Ζ ζεηεία ηεο Κ.Δ.Γ. είλαη δηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη.

γ)

Ζ Κ.Δ.Γ. ή κέινο απηήο δχλαηαη λα παπζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.
φηαλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο ή δελ εθπιεξψλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ
γεληθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαηηεζίαο.

δ)

Δίλαη αζπκβίβαζηε ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο Κ.Δ.Γ. εάλ ηα θπζηθά πξφζσπα
απηά έρνπλ ζπγγελείο κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ δηαηηεηέο ζηα εζληθά
πξσηαζιήκαηα.

2.

Οη απνθάζεηο ηεο Κ.Δ.Γ. πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πξνεπηινγήο, επηινγήο,
αμηνιφγεζεο θαη κε δηνξηζκνχ, είλαη νξηζηηθέο κε πξνζβαιιφκελεο ελψπηνλ
νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ.
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3.

Ζ Κ.Δ.Γ. αλαθέξεηαη ζην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., ην νπνίν έρεη θαη ηελ απνθιεηζηηθή
επζχλε γηα φια ηα ζέκαηα ηεο δηαηηεζίαο.

4.

Ζ Κ.Δ.Γ. έρεη έδξα ηα γξαθεία ηεο Δ.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1.

Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη πεξηθέξεηεο θαη λα
δηνξίδνληαη σο ππεχζπλνη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο. πξψελ δηαηηεηέο
πςεινχ θχξνπο κε αξκνδηφηεηα:
α)

ηελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ έξγνπ ηεο Κ.Δ.Γ. ζηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε,
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο ζηα ζέκαηα βειηίσζεο ηεο δηαηηεζίαο, ησλ δηαηηεηψλ ηαιέλησλ θαη
παξαηεξεηψλ απφ 6ε έσο θαη 4ε Καηεγνξία,

β)

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ δηαηηεηψλ
ησλ ελψζεσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ,

γ)

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ δηαηηεηψλ ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ
αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη ηελ εηζήγεζε ζηελ Κ.Δ.Γ. γηα αμηνιφγεζε,

δ)

ηελ εηζήγεζε πξνο ηελ Κ.Δ.Γ. γηα πεηζαξρηθφ έιεγρν δηαηηεηψλ, βνεζψλ
δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο αγψλσλ αξκνδηφηεηάο ηνπ,

ε)

ην πεξηθεξεηαθφ φξγαλν δηαηηεζίαο έρεη σο έξγν ηελ εηζήγεζε ζηελ Κ.Δ.Γ.
γηα ηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο εηζαγσγηθήο ζρνιήο ζε λνκφ ηεο αξκνδηφηεηαο
ηνπ.

2.

Χο ππεχζπλνη ησλ πεξηθεξεηψλ δηνξίδνληαη πξψελ δηαηηεηέο, πνπ δελ έρνπλ
ππεξβεί ην 63ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, κε ζεηεία υρ διαιηηηέρ ζηην ανώηεπη
εθνική καηηγοπία ηοςλάσιζηον δύο (2) εηών, κε απνιπηήξην Λπθείνπ ή άιιεο
ηζφηηκεο ζρνιήο.

3.

Σν πεξηθεξεηαθφ φξγαλν έρεη σο θαζήθνλ ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία βάζεο
δεδνκέλσλ κε φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο αγψλεο
πνπ ηεινχληαη ζην ρψξν δηθαηνδνζίαο ηνπ. Σα σο άλσ δεδνκέλα απνζηέιιεη
άκεζα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Κ.Δ.Γ.

4.

Ζ ζεηεία ησλ σο άλσ νξγάλσλ είλαη δηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί.
Σν φξγαλν παχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.
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5.

Σν Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαζνξίδεη σο έδξα ηα γξαθεία κίαο εθ ησλ Δλψζεσλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ νξγάλνπ.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΟΠΗΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1.

ηηο Δλψζεηο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο
δηνξίδεηαη ηξηκειήο (3) ηνπηθή επηηξνπή δηαηηεζίαο, αλάινγε κε απηή ηεο Κ.Δ.Γ. κε
αξκνδηφηεηεο:
α)

Σελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ έξγνπ ηεο έλσζεο ζηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε,
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο ζηα ζέκαηα βειηίσζεο ηεο δηαηηεζίαο.

β)

Σελ εηζήγεζε ζην Γ.. ηεο έλσζεο (ή ζηνλ πεξηθεξεηάξρε), επί ηεο αλάγθεο
νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο δηαηηεηψλ.

γ)

Σελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ δηαηηεηψλ ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ
αξκνδηφηεηαο ηεο Έλσζεο θαη ηελ εηζήγεζε ζην πεξηθεξεηαθφ φξγαλν γηα
αμηνιφγεζε.

δ)

Σνλ νξηζκφ δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ
αξκνδηφηεηαο ηεο Έλσζεο.

ε)

Κάζε άιιν ζέκα πνπ δελ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ θαη
αλαηίζεηαη ζ’ απηφλ απφ ην Γ.. ηεο έλσζεο ή ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.

2.

Σα κέιε (2) ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαο είλαη πξψελ δηαηηεηέο πνπ πέηπραλ ζηηο
αληίζηνηρεο εμεηάζεηο, αξιολογήθηκαν και έλαβαν διοπιζηήπιο από ηην Κ.Δ.Γ.
ε ελψζεηο κε δχλακε αξηζκνχ ζσκαηείσλ κηθξφηεξνπ ησλ ηξηάληα (30) θαη εθ’
φζνλ δελ πθίζηαηαη ηθαλφο αξηζκφο δηνξηζκέλσλ παξαηεξεηψλ ή εθπαηδεπηψλ, ε
νηθεία έλσζε δχλαηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ.. Δ.Π.Ο. λα νξίδεη νπνηνλδήπνηε
πξψελ δηαηηεηή.

3.

Έξγν ηεο ηνπηθήο επηηξνπήο δηαηηεζίαο είλαη ε εηζήγεζε ζηελ Κ.Δ.Γ. γηα ηελ
αλάγθε ιεηηνπξγίαο εηζαγσγηθήο ζρνιήο ζηελ πεξηνρή ηεο έλσζεο θαη ν
πεηζαξρηθφο έιεγρνο ζε πξψην βαζκφ δηαηηεηψλ, βνεζψλ δηαηηεηψλ θαη
παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο αγψλσλ αξκνδηφηεηαο ηεο έλσζεο.

4.

Ζ επηηξνπή δηαηηεζίαο έρεη σο θαζήθνλ ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία βάζεο
δεδνκέλσλ κε φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο αγψλεο
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πνπ ηεινχληαη ζην ρψξν δηθαηνδνζίαο ηνπ. Σα σο άλσ δεδνκέλα απνζηέιιεη
άκεζα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη απφ ην πεξηθεξεηαθφ φξγαλν
δηαηηεζίαο ή ηελ Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο.
5.

Έδξα ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαο είλαη ηα γξαθεία ηεο νηθείαο έλσζεο.

6.

Οη εβδνκαδηαίεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζπγθεληξψζεηο ησλ δηαηηεηψλ γίλνληαη
κε επζχλε ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαο

7.

Χο εθπαηδεπηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ νη θαηέρνληεο αξκφδην δηνξηζηήξην απφ
ηελ Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ II
ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΗΑΓΧΓΖ
1.

ηελ Δ.Π.Ο. ιεηηνπξγεί έλα απνθιεηζηηθφ ηκήκα δηαηηεζίαο κε επηθεθαιήο έλαλ
εηδηθφ πνπ ζα δηαζέηεη εθηελή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηηεζίαο.

2.

Σν ηκήκα δηαηηεζίαο εληάζζεηαη ζηα δηνηθεηηθά πιαίζηα ηεο Δ.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1.

Σν ηκήκα δηαηηεζίαο απνηειείηαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ εηδηθφ κε εθηελή εκπεηξία
ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηηεζίαο, πνπ απαζρνιείηαη πιήξσο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
δηνίθεζε θαη αλάπηπμε ηεο δηαηηεζίαο.

2.

Πξφζζεηα, εξγάδεηαη επηπιένλ πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ηνκείο
ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
Σν ηκήκα δηαηηεζίαο έρεη θπξίσο ηα αθφινπζα θαζήθνληα:
α)

Να ζπλδξάκεη ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο.

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.

δ)

Να θαηαξηίδεη θαη δεκηνπξγεί δηδαθηηθφ πιηθφ, ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηνπ
Παηρληδηνχ πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γηεζλέο Πνδνζθαηξηθφ πκβνχιην (IFAB).

ε)
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Να αλαθέξεη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηελ Κ.Δ.Γ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IIΗ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΑΡΘΡΟ 13
ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΥΟΛΔ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1.

ε θάζε πεξηθέξεηα ή ζε θάζε πεξηνρή Δλψζεσλ είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη
εηζαγσγηθή ζρνιή δηαηηεζίαο γηα ηελ αλάδεημε λέσλ δηαηηεηψλ.

2.

Οη εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ Κ.Δ.Γ. αλά πεξηθέξεηα ή πεξηνρή θαη
ζα πξνεηνηκάδεηαη αλάινγα θακπάληα πξνζέιθπζεο λέσλ δηαηηεηψλ.

3.

Ζ ζεκαηνινγία θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα απνζηέιινληαη απφ ηελ Κ.Δ.Γ.

4.

Ζ αξρηθή απηή επηκφξθσζε ησλ δηαηηεηψλ απνηειείηαη απφ έλα ηππνπνηεκέλν
εθπαηδεπηηθφ θχθιν, εηζαγσγηθήο θχζεο γηα φιε ηε ρψξα, κε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ
17 καζεκάησλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη 2 ζε πξαθηηθφ επίπεδν (γήπεδν), πνπ
ζα παξαδίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ εθπαηδεπηέο δηαηηεηψλ Δ.Π.Ο.

5.

Σα ζέκαηα ησλ εηζαγσγηθψλ ζρνιψλ κεηαμχ άιισλ ζπκπεξηιακβάλνπλ
ππνρξεσηηθά:

6.

α)

εθκάζεζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ,

β)

δηνηθεηηθέο εξγαζίεο αγψλα,

γ)

εμεηάζεηο ηαηξηθέο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο,

δ)

γξαπηέο εμεηάζεηο επί ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ.

Ζ δηαδηθαζία ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ, ε ζεκαηνινγία θαη θάζε άιιν ζέκα
αλαθέξνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ.

7.

Οη ππνςήθηνη λένη δηαηηεηέο, ειηθίαο απφ 16 έσο 35 εηψλ, εθ’ φζνλ επηηχρνπλ ζηηο
εμεηάζεηο, δηθαηνχληαη δηπιψκαηνο εάλ έρνπλ αγσληζηεί ζε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ
αγψλεο θαη ππάξρεη έθζεζε παξαηεξεηή ζε έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ αγψλα.

8.

Οη ππνςήθηνη δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη απφθνηηνη γπκλαζίνπ ηνπιάρηζηνλ, λα
πξνζθνκίδνπλ πνηληθφ κεηξψν θαη πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. ε πεξίπησζε
αιινδαπψλ,

επηπξφζζεηα

απαηηείηαη

άδεηα

παξακνλήο

θαη

θσηνηππία

δηαβαηεξίνπ.
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ΑΡΘΡΟ 14
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΔ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1.

Δθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο είλαη νη πξψελ δηαηηεηέο πνπ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 65ν
έηνο 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 θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηαθηηθά.

2.

Οη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ εηήζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
θχθινπο επηκφξθσζεο πνπ ζα πξνεηνηκάδνληαη απφ ηελ Κ.Δ.Γ. Δίλαη 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 Κ.Δ.Γ. θαη
ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά ην παξερφκελν απφ ηελ Κ.Δ.Γ. εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.

4.

Ζ θαηάηαμε ησλ εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο είλαη:
1η ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
Απνηειείηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο πνπ θξίλνληαη σο θαηάιιεινη λα εθπαηδεχνπλ
δηαηηεηέο έσο θαη ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο.
2η ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
Απνηειείηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο πνπ θξίλνληαη σο θαηάιιεινη λα εθπαηδεχνπλ
δηαηηεηέο έσο θαη ηελ 2ε θαηεγνξία.
3η ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
Απνηειείηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο πνπ θξίλνληαη σο θαηάιιεινη λα εθπαηδεχνπλ
δηαηηεηέο έσο θαη ηελ 4ε θαηεγνξία.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1.

Παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο είλαη πξψελ δηαηηεηέο πνπ 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 ψζηε λα παξέρνπλ επαξθείο ζπκβνπιέο θαη
πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο δηαηηεηέο θαη πνπ κεηά απφ έλαλ αξρηθφ εθπαηδεπηηθφ
θχθιν, ηππνπνηεκέλν γηα φιε ηε ρψξα, θξίλνληαη σο θαηάιιεινη γηα ην έξγν ηνπο.
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2.

Οη

παξαηεξεηέο

δηαηηεζίαο

ζα

πξέπεη

λα

παξαθνινπζνχλ

εηήζηνπο

εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο επηκφξθσζεο πνπ ζα πξνεηνηκάδνληαη απφ ηελ Κ.Δ.Γ.
θαη ην ηκήκα δηαηηεζίαο. Δίλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία κε ην ψκα Παξαηεξεηψλ Μεληφξσλ ηεο UEFA & FIFA γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ηεο αδείαο ηνπο.
3.

Ζ θαηάηαμε ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο είλαη:
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1η
Απνηειείηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο πνπ θξίλνληαη σο θαηάιιεινη λα παξαηεξνχλ
αγψλεο δηαηηεηψλ έσο θαη ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2η
Απνηειείηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο πνπ θξίλνληαη σο θαηάιιεινη λα παξαηεξνχλ
αγψλεο δηαηηεηψλ έσο θαη ηελ 2ε θαηεγνξία.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3η
Απνηειείηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο πνπ θξίλνληαη σο θαηάιιεινη λα παξαηεξνχλ
αγψλεο δηαηηεηψλ έσο θαη ηελ 4ε θαηεγνξία.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4η
Αποηελείηαι από ππώην διαιηηηέρ πος κπίνονηαι υρ καηάλληλοι να
παπαηηπούν αγώνερ διαιηηηών έυρ και ηην 4η καηηγοπία

4.

Κχξην θαζήθνλ ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο είλαη:
-

Ζ ππνβνιή γξαπηήο έθζεζεο (βάζεη ηεο έθζεζεο παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ηεο
UEFA) θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ δηαηηεηψλ.

-

Οη αλαιπηηθέο επεμεγήζεηο πξνο ηνπο δηαηηεηέο άκεζα κεηά ηνλ αγψλα, γηα
ηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε. Σν έξγν απηφ απνηειεί κέξνο ηεο
επηκφξθσζεο ησλ δηαηηεηψλ θαη φρη δηαδηθαζία θαηαινγηζκνχ επζπλψλ. Ο
παξαηεξεηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάςεη ζηελ έθζεζή ηνπ φια φζα έρνπλ
εηπσζεί κεηαμχ απηνχ θαη ησλ κειψλ ηεο δηαηηεηηθήο νκάδνο ζρεηηθά κε ηηο
απφςεηο ηνπο γηα ηηο απνθάζεηο ζηνλ αγψλα.

-

Ζ θαηαγξαθή ηεο άπνςήο ηνπ θαη ε εθηίκεζή ηνπ, γηα θάζε κέινο ηεο
δηαηηεηηθήο νκάδνο ηνπ αγψλα, αλ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο
πνπ αγσλίδεηαη.

-

εκείσζε ιεπηψλ ηνπ αγψλα πνπ εμειίρζεθαλ θάζεηο γηα κειέηε θαη γηα
ρξήζε ησλ ζηηγκηφηππσλ σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.

13

-

Γελ επηηξέπεηαη ε έζησ θαη πξνθνξηθή θνηλνπνίεζε ή δεκνζίεπζε ηνπ
βαζκνχ ή ηεο αλαιπηηθήο έθζεζήο ηνπο.

-

Ζ έθζεζε απνζηέιιεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζηνπο δηαηηεηέο ηνπ αγψλα
απφ ην αξκφδην κέινο ηεο Κ.Δ.Γ.

5.

Οη παξαηεξεηέο δελ πξέπεη λα έρνπλ ηα θσιχκαηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηαηηεηέο
θαη αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ.

ΑΡΘΡΟ 16
ΤΜΒΟΤΛΟΗ-ΜΔΝΣΟΡΔ ΣΑΛΔΝΣΧΝ
1.

Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ νξίδνληαη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο γηα ηνλ
εληνπηζκφ, παξαθνινχζεζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ ππνζηήξημεο ηαιαληνχρσλ
λεαξψλ δηαηηεηψλ απφ ηελ θαηψηεξε έσο ηελ αλψηεξε θαηεγνξία δηαηηεηψλ.

2.

Κάζε θαηεγνξία νξγάλνπ δηαηηεζίαο (ηνπηθφ φξγαλν, πεξηθεξεηαθφ φξγαλν,
Κ.Δ.Γ.) ζα πξέπεη λα ζπληάζζεη εηήζηνπο θαηαιφγνπο ηαιαληνχρσλ δηαηηεηψλ θαη
ζπκβνχισλ ηνπο, πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ
ηαιέλησλ. Ζ Κ.Δ.Γ. θαζνξίδεη ην κέγηζην αξηζκφ ηαιέλησλ αλά επίπεδν, ηα φξηα
ειηθίαο, ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηελ ηαρεία
πξνψζεζή ηνπο.

3.

Χο ζχκβνπινο-κέληνξαο δηαηηεηή νξίδεηαη έλαο πεπεηξακέλνο πξψελ δηαηηεηήο, ν
νπνίνο κπνξεί λα παξέρεη θίλεηξα, λα είλαη ηθαλφο λα παξάζρεη επαξθή
ππνζηήξημε, παηδαγσγφο πςειήο πνηφηεηαο, κε γλψζε ησλ ζεκειησδψλ ζεκείσλ
αλάπηπμεο, ηθαλφο λα εληνπίζεη ηαιαληνχρνπο δηαηηεηέο. Ο ζχκβνπινο-κέληνξαο
νθείιεη λα έρεη ζηελή θαη ηαθηηθή ζπλεξγαζία κε ην πεξηθεξεηαθφ φξγαλν
δηαηηεζίαο θαη ηελ Κ.Δ.Γ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV
ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
ΑΡΘΡΟ 17
ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ
Οη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ κία αξρηθή εθπαίδεπζε, ζηελ νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο. Δλ ζπλερεία αθνινπζνχλ
εηήζηνη εθπαηδεπηηθνί θχθινη επηκφξθσζεο, νη νπνίνη γηα ηνπο εθπαηδεπηέο 1εο
θαηεγνξίαο δηαηηεηψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2).
Οη γξαπηέο εμεηάζεηο γίλνληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ, κπνξνχλ δε νη
εμεηάζεηο λα ηεζνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο UEFA & FIFA γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη
έγθξηζε ηεο άδεηαο ησλ εθπαηδεπηψλ.
Οη εθπαηδεπηέο πξέπεη κεηά ηελ ππνβνιή ηνπο ζε εμεηάζεηο γλψζεο ησλ Καλφλσλ ηνπ
Παηρληδηνχ, λα θάλνπλ παξνπζηάζεηο εηδηθψλ ζεκάησλ κε ηελ βνήζεηα ηερλνινγηθψλ
κέζσλ.

ΑΡΘΡΟ 18
ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ
Οη παξαηεξεηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ κία αξρηθή εθπαίδεπζε, ζηελ νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο. Δλ ζπλερεία αθνινπζνχλ
εηήζηνη εθπαηδεπηηθνί θχθινη επηκφξθσζεο, νη νπνίνη γηα ηνπο παξαηεξεηέο 1εο
θαηεγνξίαο δηαηηεηψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3).
Οη γξαπηέο εμεηάζεηο γίλνληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ, κπνξνχλ δε
λα ηεζνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο UEFA & FIFA γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ηεο
άδεηαο ησλ εθπαηδεπηψλ.
Οη παξαηεξεηέο ζα πξέπεη κεηά ηελ ππνβνιή ηνπο ζε εμεηάζεηο γλψζεο ησλ Καλφλσλ
ηνπ Παηρληδηνχ, λα παξαθνινπζήζνπλ αγψλα θαη λα αζθήζνπλ ππφ ηελ κνξθή
εμέηαζεο ηα θαζήθνληα ηνπ παξαηεξεηή.
Οη εθζέζεηο ηνπο ζα παξαδίδνληαη θαη ζα ειέγρνληαη απφ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή θαη
ζα αλαθνηλψλνληαη επίζεκα απφ ηελ Κ.Δ.Γ. νη επηηπρφληεο αλά θαηεγνξία.
Οη παξαηεξεηέο ζα παξαθνινπζνχλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εληφο ηεο αγσληζηηθήο
πεξηφδνπ,

επηκνξθσηηθφ

ζεκηλάξην

καδί

κε

ηνπο

δηαηηεηέο.

Οη

παξαηεξεηέο
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1εο θαηεγνξίαο ζα παξαθνινπζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο εηεζίσο επηκνξθσηηθφ
ζεκηλάξην.

ΑΡΘΡΟ 19
ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ – ΣΑΛΔΝΣΧΝ
Ζ Κ.Δ.Γ. ζα θξνληίζνπλ:
α)

Να δεκηνπξγεζεί, ζε εζληθφ επίπεδν, έλα γεληθφ ζρέδην (master plan) γηα ηελ
επηκφξθσζε ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν.

β)

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

γ)

Να δηδαρζνχλ νη Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ.

δ)

Να δηαζθαιηζηεί νκνηφκνξθε θαη ζπλεπήο εξκελεία ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ.

ε)

Να παξαζρεζνχλ ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ νη δηαηηεηέο λα
βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο.

ζη)

Να εληνπηζηνχλ λεαξνί ηαιαληνχρνη δηαηηεηέο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.

δ)

Να δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ δηαηηεηψλ δσληαλφ θαη λα ηνπο παξαζρεζνχλ
θίλεηξα.

Ζ επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθε ζε φιν ην εχξνο ηεο εζληθήο
νκνζπνλδίαο θαη λα ιεηηνπξγεί κε ηελ κνξθή ππξακίδαο.
Θα πξέπεη λα παξέρνληαη εηήζηνη εθπαηδεπηηθνί θχθινη επηκφξθσζεο ην πεξηερφκελν
ησλ νπνίσλ ζα πξνζδηνξίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν, ζα δηδάζθεηαη δε απφ εθπαηδεπηέο
δηαηηεηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα.
Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί θχθινη αλψηεξνπ επηπέδνπ γηα
φζνπο δηαηηεηέο πξνβηβάδνληαη.
Ζ ζπρλφηεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Κ.Δ.Γ. Οη επίιεθηνη δηαηηεηέο ζα
ζπλαληψληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε δεχηεξν κήλα, νη δε επίιεθηνη βνεζνί δηαηηεηψλ
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο.
Δπηπξφζζεηα, νη επίιεθηνη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ
ζπλαληήζεηο κε δηαηηεηέο ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο εηεζίσο.
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Κάζε ζπλεδξίαζε ησλ επίιεθησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αγψλα ζα πξέπεη λα έρεη
ζπλεδξίεο φπνπ θαιχπηνληαη ηα εμήο ζέκαηα: δηδαρή απφ ηελ εκπεηξία (αλάιπζε βίληεν
απφ αγψλεο), νκάδεο ζπδήηεζεο κε ζπκπεξάζκαηα θαη θπζηθή θαηάζηαζε (εμέηαζε ή
εθπαίδεπζε), πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ηαθηηθή (ζεσξία θαη πξαθηηθή), ςπρνινγηθή
πξνεηνηκαζία θαη εθπαίδεπζε κέζσλ. Ζ δηαηξνθή ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη
επίζεο, φρη φκσο απαξαίηεηα ζε θάζε ζπλεδξίαζε.
Έλα εηήζην ζεκηλάξην δηνξγαλψλεηαη γηα ηαιέληα ζε θάζε πεξηνρή (ηνπηθφ επίπεδν) ή
πεξηθέξεηα, θαζψο επίζεο θαη έλα εηήζην ζεκηλάξην γηα ηαιέληα ζε εζληθφ επίπεδν.
Καηά ηελ έλαξμε θάζε πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζπλεληεχμεηο απφ ηα
ηαιέληα πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνχλ ξεαιηζηηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ηα ηαιέληα θαη νη ζχκβνπινη ζα πξέπεη λα ζπλαληψληαη ζπρλά (π.ρ. κία
θνξά θάζε κήλα). ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα ηαιέληα αμηνινγνχληαη θαη γίλεηαη
απνηίκεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

ΑΡΘΡΟ 20
ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ & ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ
1.

Ζ Κ.Δ.Γ. θαηαξηίδεη εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο θαη
επηκφξθσζεο ησλ δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ. Ζ 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 Δ.Π.. Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ
Κ.Δ.Γ.
Ζ αλαίηηα κε πξνζέιεπζε δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ επηβαξχλεη δπζκελψο ηελ
πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηνπο.

2.

Ζ Κ.Δ.Γ. ππνβάιιεη ζην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θάζε έηνο, κε ηε ιήμε ηεο πνδνζθαηξηθήο
πεξηφδνπ, εηδηθή έθζεζε γηα ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ
απηψλ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε θάζε αλαγθαίνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζρεηηθνχ
κέηξνπ.

3.

Με αίηεκα ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο θαη εηζήγεζε ηεο Κ.Δ.Γ. πνπ εγθξίλεηαη απφ
ην

Γ..

ηεο

Δ.Π.Ο.,

κπνξεί

λα

δηνξγαλσζνχλ

ηαρχξξπζκα

ζεκηλάξηα

επηκφξθσζεο δηαηηεηψλ ησλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ Α’ και Β’ καηηγοπίαρ και
Γ΄ Δθνικήρ Δπαζιηεσνικήρ . Σα έμνδα επηβαξχλνπλ ηελ δηνξγαλψηξηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
1.

Οη δηαηηεηέο αμηνινγνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηα
ηππηθά ηνπο πξνζφληα, ηηο επηδφζεηο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο πνπ εηδηθφηεξα
θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ.

2.

Οη θαηεγνξίεο αμηνιφγεζεο ησλ δηαηηεηψλ είλαη νη αθφινπζεο:
Α)

Β)

Γηαηηεηέο Δπαγγεικαηηθψλ Πξσηαζιεκάησλ
α)

1ε Καηεγνξία

β)

2ε Καηεγνξία

Γηαηηεηέο Δζληθψλ Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ
3η καηηγοπία
4ε Καηεγνξία

Γ)

Γηαηηεηέο Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ
α)

5ε Καηεγνξία

β)

6ε Καηεγνξία

ΑΡΘΡΟ 22
ΔΣΖΗΑ ΓΟΚΗΜΑΗΑ – ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΠΡΟΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
1.

Κάζε έηνο, ζε εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.,
κεηά ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Κ.Δ.Γ., 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,

ππνβάιινληαη,

πξνθεηκέλνπ

λα

αμηνινγεζνχλ ππνρξεσηηθά κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπο, απφ ηηο δηαδηθαζίεο
αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο:
α)

ε ηαηξηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα ηελ δηαπίζησζε θαηάζηαζεο ηεο
πγείαο ηνπο.
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β)

ε εμέηαζε (γξαπηή ή/θαη πξνθνξηθή) γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ γλψζεσλ επί
ησλ

Καλφλσλ

ηνπ

Παηρληδηνχ

θαη

ησλ

Καλνληζκψλ

Αγψλσλ

Πξσηαζιεκάησλ. Γηα ηνπο δηαηηεηέο επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ
πθίζηαηαη θαη ε εμέηαζε κε video test.
γ)

ε εμέηαζε (γξαπηή θαη πξνθνξηθή) γηα ηελ δηαπίζησζε ηνπ επηπέδνπ ηεο
γλψζεο μέλσλ γισζζψλ ηδίσο γηα ηνπο δηεζλείο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο
δηαηηεηέο.

δ)

Γηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ ζπκκεηέρνπλ ζε
δνθηκαζία αγσληζηηθψλ εμεηάζεσλ (ηεζη) γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο θπζηθήο
ηνπο θαηάζηαζεο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε.

ε)

Οη ππνςήθηνη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ
ζπκκεηέρνπλ ζε δνθηκαζία αγσληζηηθψλ εμεηάζεσλ (FIFA ηεζη) γηα ηελ
δηαπίζησζε ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε.

2.

Οη, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο γίλνληαη κε
θξνληίδα θαη επζχλε, επί ηε βάζεη εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ Κ.Δ.Γ.,
ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ δηεζλψο θξαηνχλησλ.

3.

Ζ Δ.Π.Ο. θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, πξνζιακβάλεη εηδηθφ πξνπνλεηή –
γπκλαζηή, γηα ηελ εθγχκλαζε ησλ δηαηηεηψλ εζληθψλ θαηεγνξηψλ, ηελ ζχληαμε
εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πξνπνλεηηθήο δηαηηεηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθνχ
πξνγξάκκαηνο ησλ δνθηκαζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ππφ ηελ επζχλε
ηεο Κ.Δ.Γ.

4.

Δηδηθά γηα ηνπο δηαηηεηέο ησλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ ε Κ.Δ.Γ. κπνξεί λα νξίδεη
θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη έθηαθηεο δνθηκαζίεο αγσληζηηθψλ ηεζη γηα ηε δηαπίζησζε
ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο κεκνλσκέλσλ ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηηεηψλ. ε
πεξίπησζε απνηπρίαο νη δηαηηεηέο δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη κέρξη
ηελ επηηπρή επαλεμέηαζή ηνπο ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε Κ.Δ.Γ.

5.

Γηαηηεηέο πνπ απέηπραλ ζηηο δνθηκαζίεο ηεο παξαγξάθνπ 1.α) θαη 1.β) ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, απνθιείνληαη ηεο επηινγήο ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία εζληθψλ
πξσηαζιεκάησλ θαη δελ δηθαηνχληαη επαλεμέηαζεο.

6.

Γηαηηεηέο πνπ απέηπραλ ζηηο δνθηκαζίεο ηεο παξαγξάθνπ 1.δ) θαη 1.ε) ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, εμαηηίαο απνδεδεηγκέλεο αξκνδίσο αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ,
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επαλαθξίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ πξψηε πξνθαζνξηζκέλε δνθηκαζία πνπ ζα
νξίζεη ε Κ.Δ.Γ.
7.

Οη δηαηηεηέο νη νπνίνη ζα δειψζνπλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγσληζηηθψλ ηεζη φηη δελ
είλαη ζε ζέζε ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο λα ζπκκεηάζρνπλ, ζπκκεηέρνπλ ζε
λέα εκεξνκελία εμέηαζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Κ.Δ.Γ.

8.

Ζ δηεμαγσγή ησλ αγσληζηηθψλ ηεζη δχλαηαη λα γίλεη ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία
απφ ηα ζεκηλάξηα πξνεπηινγήο θαη πάλησο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ – ΜΔΝΣΟΡΧΝ
Ζ Κ.Δ.Γ. αμηνινγεί ηελ εξγαζία θαη απφδνζε θάζε παξαηεξεηή-κέληνξα θαη ηνπο
θαηεγνξηνπνηεί αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.

ΑΡΘΡΟ 24
ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΔΘΝΗΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΧΝ – ΠΗΝΑΚΔ
1.

Κάζε έηνο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ, ε Κ.Δ.Γ. θαηαξηίδεη
ηνπο πίλαθεο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ θαηά θαηεγνξία
πξσηαζιήκαηνο.
Ο αξηζκφο ησλ παξαηεξεηψλ θαηά θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο θαζνξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κεηά απφ πξφηαζε ηεο Κ.Δ.Γ.

2.

α)

Οη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο επηιέγνληαη κε βάζε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά
ηνπο πξνζφληα, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο
1εο Καηεγνξίαο.
Χο ειάρηζην ηππηθφ πξνζφλ επηινγήο, νξίδεηαη, γηα θάζε θαηεγνξία
πξσηαζιήκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ε
δηεχζπλζε σο δηαηηεηή ηνπιάρηζηνλ 15 αγψλσλ ζε δχν αγσληζηηθέο
πεξηφδνπο ηνπ πξσηαζιήκαηνο γηα ην νπνίν επηιέγεηαη θαη ε επηηπρία ηνπ
ζηηο εμεηάζεηο.

β)

Δηδηθά γηα ηνπο παξαηεξεηέο 1εο Καηεγνξίαο απαηηείηαη:
-

Απνιπηήξην εμαηαμίνπ γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ ή άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο.

-

Αλψηαην φξην ειηθίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηνπο πίλαθεο παξαηεξεηψλ
είλαη ην 63ν έηνο.
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-

Πάξνδνο ελφο εμακήλνπ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ σο δηαηηεηή.

-

Γηεηήο αγσληζηηθή παξνπζία ζηελ αλψηαηε θαηεγνξία ρσξίο λα έρεη
δηαγξαθεί απφ ηα κεηξψα ηεο Κ.Δ.Γ.

γ)

Δπηζπκεηή ε γλψζε κίαο εθ ησλ επηζήκσλ γισζζψλ ηεο FIFA.

Οη επηιεγέληεο παξαηεξεηέο ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζε νθζαικνινγηθή
εμέηαζε.

3.

α)

Δίλαη αζπκβίβαζηε ε ηδηφηεηα κέινπο νπνηαζδήπνηε επηηξνπήο Δ.Π.Ο.
(εκηόρ ηηρ ΚΔΓ και ηος Πεπιθεπειακού οπγάνος) θαη επαγγεικαηηθήο
έλσζεο κε απηή ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο.

β)

Δπίζεο είλαη αζπκβίβαζηε ε ηδηφηεηα παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ζε αγψλεο
εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ εθφζνλ ζηνπο πίλαθεο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ
ππάξρνπλ δηαηηεηέο ζπγγελείο ηνπ κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ
αγρηζηείαο.

ΑΡΘΡΟ 25
ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΣΟΠΗΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΧΝ – ΠΗΝΑΚΔ
1.

Κάζε έηνο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ, ην φξγαλν Γηαηηεζίαο
ηεο

έλσζεο

ζπληάζζεη

ηνπο

πίλαθεο

παξαηεξεηψλ

δηαηηεζίαο

ηνπηθψλ

πξσηαζιεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαξηίδεηαη γηα θάζε έλσζε, εληαίνο γηα φιεο
ηηο θαηεγνξίεο πξσηαζιεκάησλ ηεο, πίλαθαο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο, απφ
πξψελ δηαηηεηέο.
2.

Οη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ, νξίδνληαη απφ ην φξγαλν
δηαηηεζίαο ηεο θάζε έλσζεο θαη έρνπλ πεξάζεη απφ επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην
παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΗΝΑΚΔ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΧΝ
1.

Κάζε ηνπηθή έλσζε νθείιεη λα πξνβαίλεη δηα ηνπ νηθείνπ νξγάλνπ επηινγήο ζηελ
αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ δηαηηεηψλ απηήο κε βάζεη :
α)

Σα ζηνηρεία ηνπ θχιινπ πνηφηεηαο ηνπ δηαηηεηή.
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β)

Σα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο ηνπ
άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη δηαηηεηέο νη νπνίνη δελ ππεξβαίλνπλ
ην 50ν έηνο 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.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 6
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη δηαηηεηέο νη νπνίνη δελ ππεξβαίλνπλ
ην 45ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο , έρνπλ ηθαλφηεηεο αιιά φρη ηνπ επηπέδνπ πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ θαηεγνξία 5, θαζψο θαη δηαηηεηέο πξνεξρφκελνη απφ ηελ
θαηψηεξε ή ίδηα 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.

2.

Οη αμηνινγεκέλνη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο 1 εο έσο 4εο Καηεγνξίαο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ πίλαθα νξηζκνχ δηαηηεηψλ 5εο & 6εο
Καηεγνξίαο.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΒΟΖΘΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ 4ηρ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
1.

Ο αξηζκφο ησλ δηαηηεηψλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο 4εο Καηεγνξίαο θαζνξίδεηαη απφ
ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κεηά απφ πξφηαζε ηεο Κ.Δ.Γ. αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάιπςεο
ησλ αγψλσλ. Ο θαζνξηζκφο γίλεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ιήμε
ηνπ εκηλαξίνπ πξνεπηινγήο.

2.

Ο αξηζκφο ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο
αλάγθεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ επηινγήο ηνπο.

22

ΑΡΘΡΟ 28
ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ – ΒΟΖΘΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
4ηρ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
1.

Γηα ηελ επηινγή δηαηηεηή ηνπ 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 ηνπιάρηζηνλ δηαηηεηήο 5εο Καηεγνξίαο.

γ)

Να κελ έρεη ππεξβεί ην 29ο έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ πξψηε επηινγή
ηνπ.

δ)

Να έρεη θαηά ηα δχν (2) πξνεγνχκελα ρξφληα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15)
ζπκκεηνρέο σο δηαηηεηήο, ζε αγψλεο πξσηαζιεκάησλ ζηελ θνξπθαία
θαηεγνξία ηεο έλσζήο ηνπ.

2.

Γηα ηελ επηινγή βνεζνχ δηαηηεηή ζηνλ πίλαθα 4εο Καηεγνξίαο απαηηνχληαη ηα
παξαθάησ πξνζφληα :
α)

Να είλαη ηνπιάρηζηνλ δηαηηεηήο 6εο Καηεγνξίαο.

β)

Να κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 29ο έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ πξψηε
επηινγή ηνπ.

γ)

Να έρεη θαηά ηα δχν (2) πξνεγνχκελα ρξφληα ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20)
ζπκκεηνρέο βνεζνχ δηαηηεηή, ζε αγψλεο πξσηαζιεκάησλ ζηελ θνξπθαία
θαηεγνξία ηεο έλσζήο ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 29
ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΒΟΖΘΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ
1.

Ο αξηζκφο ησλ δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ θαηά θαηεγνξία Δζληθνχ
Πξσηαζιήκαηνο Πνδνζθαίξνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κεηά
απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο Κ.Δ.Γ. Ζ απφθαζε ιακβάλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε
ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη ηζρχεη γηα φιε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν.

2.

Ο αξηζκφο ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ 2εο Καηεγνξίαο, θαζνξίδεηαη ζην δηπιάζην ηνπ
αξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ ηεο θαηεγνξίαο.
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3.

Χο βνεζνί δηαηηεηέο 3εο Καηεγνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη νη αλαθεξφκελνη ζηνλ
πίλαθα βνεζψλ δηαηηεηψλ 3εο Καηεγνξίαο θαη ζε πεξίπησζε κε επάξθεηαο φινη νη
αμηνινγεκέλνη δηαηηεηέο 4εο Καηεγνξίαο.

ΑΡΘΡΟ 30
ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ
ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΣΖ Α’ ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
Γηα ηελ επηινγή δηαηηεηή ζηνλ πίλαθα 1 εο 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 45 ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπ.

γ)

Να έρεη δηαηηεηεχζεη ηνπιάρηζηνλ επηά (7) αγψλεο ζε δχν (2) πιήξεηο αγσληζηηθέο
πεξηφδνπο Β’ Δζληθήο θαηεγνξίαο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ θξηλφκελσλ απφ ηελ
Κ.Δ.Γ. σο ηαιαληνχρσλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη κία πιήξεο αγσληζηηθή
πεξίνδνο θαη επηά (7) αγψλεο.

δ)

Να κελ έρεη ππεξβεί ην 35ο έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαηά ηελ πξψηε επηινγή ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 31
ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ – ΒΟΖΘΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΣΖ Β’ ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
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 2εο Καηεγνξίαο.

γ)

Να έρεη δηαηηεηεχζεη ηνπιάρηζηνλ επηά (7) αγψλεο ζε δχν (2) πιήξεηο αγσληζηηθέο
πεξηφδνπο Γ’ Δζληθήο θαηεγνξίαο κε ηελ εμαίξεζε ησλ θξηλνκέλσλ απφ ηελ Κ.Δ.Γ.
σο ηαιαληνχρσλ γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη κία πιήξεο αγσληζηηθή πεξίνδνο θαη
επηά (7) αγψλεο.
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δ)

Να κελ έρεη ππεξβεί ην 33ο έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαηά ηελ πξψηε επηινγή ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 32
ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ – ΒΟΖΘΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΣΖ Γ’ ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
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 2εο Καηεγνξίαο.

γ)

Να έρεη δηαηηεηεχζεη ηνπιάρηζηνλ επηά (7) αγψλεο Δζληθήο Δξαζηηερληθήο
θαηεγνξίαο ζε δχν (2) πιήξεηο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο.

δ)

Να κελ έρεη ππεξβεί ην 31ο έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαηά ηελ πξψηε επηινγή
ηνπ.

2.

Γηα ηελ επηινγή βνεζνχ 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 αμηνινγεκέλνο δηαηηεηήο ή βνεζφο 4εο Καηεγνξίαο.

γ)

Να κελ έρεη ππεξβεί ην 31ο έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαηά ηελ πξψηε επηινγή
ηνπ.

δ)

Να έρεη αγσληζηεί ηνπιάρηζηνλ ζε επηά (7) αγψλεο ζε δχν (2) πιήξεηο
αγσληζηηθέο πεξηφδνπο εζληθήο εξαζηηερληθήο.

ΑΡΘΡΟ 33
ΔΗΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΒΟΖΘΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ 1ηρ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
1.

Ο εηδηθφο πίλαθαο βνεζψλ δηαηηεηψλ 1εο Καηεγνξίαο πεξηιακβάλεη βνεζνχο
δηαηηεηέο πνπ ζα αγσλίδνληαη κφλνλ σο βνεζνί δηαηηεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη
ζα απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο πίλαθεο δηαηηεηψλ Δζληθψλ
Πξσηαζιεκάησλ.
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Γηα ηελ επηινγή ηνπ ζ’ απηφ ηνλ εηδηθφ πίλαθα, απαηηνχληαη ηα παξαθάησ
πξνζφληα:
α)

Να είλαη βνεζφο δηαηηεηή 1εο Καηεγνξίαο.

β)

Να κελ έρεη ππεξβεί θαηά ηελ πξψηε επηινγή ηνπ ην 35ο έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπ.

γ)

Να έρεη αγσληζζεί ζαλ βνεζφο δηαηηεηή κία αγσληζηηθή πεξίνδν ζηελ Α’
Δζληθή ή δχν αγσληζηηθέο πεξηφδνπο ζηελ Β’ Δζληθή ζε ηνπιάρηζηνλ επηά (7)
αγψλεο.

2.

Ο εηδηθφο πίλαθαο βνεζψλ 2εο Καηεγνξίαο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ 2 εο Καηεγνξίαο, πεξηιακβάλεη
βνεζνχο δηαηηεηέο πνπ ζα αγσλίδνληαη κφλν ζαλ βνεζνί δηαηηεηέο πξσηαζιήκαηνο
Β΄ Δζληθήο θαη ζα απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο πίλαθεο δηαηηεηψλ
Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ.
Γηα ηελ επηινγή ηνπο ζ’ απηφ ηνλ εηδηθφ πίλαθα, απαηηνχληαη ηα παξαθάησ
πξνζφληα:
α)

λα είλαη δηαηηεηήο 2εο Καηεγνξίαο

β)

λα κελ έρεη ππεξβεί θαηά ηελ πξψηε επηινγή ηνπ ην 33ο έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ

γ)

λα έρεη αγσληζηεί ζαλ βνεζφο δηαηηεηή δχν αγσληζηηθέο πεξηφδνπο ζε
αγψλεο Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ

δ)

λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζεκηλάξην πξνεπηινγήο δηαηηεηψλ πνπ δηνξγαλψλεη ε
Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 34
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ – ΠΗΝΑΚΔ
1.

Σν νηθείν φξγαλν δηαηηεζίαο ησλ ηνπηθψλ ελψζεσλ, δηαβηβάδεη ην βξαδχηεξν κέρξη
ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία ηελ πξφηαζή ηνπ ζηελ Κ.Δ.Γ.

2.

α)

Σα εηήζηα ζεκηλάξηα δηαηηεηψλ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Κ.Δ.Γ. ζχκθσλα κε
ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.

β)

ηα φξηα ειηθίαο θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζνξίδνληαη θαηά
έηνο απφ ηελ Κ.Δ.Γ.
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3.

Ζ Κ.Δ.Γ. κέζα ζηηο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο επηιέγεη, κε βάζε ην ζχλνιν φισλ
ησλ ζηνηρείσλ, ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο ρσξηζηά γηα θάζε
θαηεγνξία Δζληθνχ πξσηαζιήκαηνο ηεξνπκέλσλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηνλ
παξφληα θαλνληζκφ.

4.

Γελ επηηξέπεηαη ε επηινγή δηαηηεηή ζηελ ίδηα Δζληθή θαηεγνξία εθφζνλ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν δελ είρε αγσληζζεί επί δχν (2) πιήξεηο ζπλερείο αγσληζηηθέο
πεξηφδνπο ζηα Δζληθά πξσηαζιήκαηα.

5.

Αλ απνδεηρζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, φηη δηαηηεηέο δήισζαλ
ςεπδή ζηνηρεία, ηα νπνία ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, θαη ηα
ζηνηρεία απηά, ζπλεηέιεζαλ έζησ θαη ελ κέξεη ζηελ ηειηθή επηινγή ηνπο,
δηαγξάθνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο απφ ηνπο πίλαθεο.

6.

Δπηηξέπεηαη ε αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ ηεο Κ.Δ.Γ., χζηεξα απφ δνθηκαζίεο
αγσληζηηθψλ ηεζη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ.

7.

Δπηηξέπεηαη ε Κ.Δ.Γ. λα νξίδεη δηαηηεηή ζε αγψλα ακέζσο αλψηεξεο θαηεγνξίαο
απ' απηή πνπ είλαη αμηνινγεκέλνο, εθφζνλ θξίλεηαη απ' απηήλ ηθαλφο.

ΑΡΘΡΟ 35
ΠΗΝΑΚΔ ΓΗΔΘΝΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ – ΒΟΖΘΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ – ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ
1.

Μέρξη ηελ επίζεκε εκεξνκελία ππνβνιήο πνπ νξίδεη ε FIFA, ε Κ.Δ.Γ.
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Δ.Π.Ο. ρσξηζηνχο πίλαθεο δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ
δηαηηεηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε επηινγή γηα ηνπο πίλαθεο ηεο FIFA.
ηνπο πίλαθεο απηνχο κε επζχλε ηεο Κ.Δ.Γ., πεξηιακβάλνληαη φινη νη δηαηηεηέο θαη
βνεζνί δηαηηεηέο ηνπ εηδηθνχ πίλαθα ηεο 1εο Καηεγνξίαο πνπ έρνπλ ηα λφκηκα
πξνζφληα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηελ FIFA.
Δηδηθφηεξα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα: νλνκαηεπψλπκν, ην παηξψλπκν, νη
βαζκνινγίεο, νη γξακκαηηθέο γλψζεηο, ηα ζηνηρεία γισζζνκάζεηαο, 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.
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2.

Δάλ ζηνπο πίλαθεο απηνχο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη δηθαηνχκελα άηνκα ή
ππάξρνπλ ειιηπή ή ιαλζαζκέλα ζηνηρεία, ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. πξνβαίλεη ζηελ
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε.

3.

Με ηελ ππνβνιή ηνπ πίλαθα ζπλππνβάιιεηαη πξνο ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη
αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο Κ.Δ.Γ., γηα ην πνηνη πξέπεη λα επηιεγνχλ θαηά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, σο δηεζλείο δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο.

4.

Ζ πξφηαζε δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.

5.

Ζ

Κ.Δ.Γ.

ππνρξενχηαη

λα

ππνβάιιεη

ζηελ

Δ.Π.Ο.

πίλαθα

ΓΗΔΘΝΧΝ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ απφ ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε επηινγή γηα ηνπο πίλαθεο
παξαηεξεηψλ FIFA.
6.

Χο πξνζφληα θαζνξίδνληαη:
α)

λα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα ζηνλ πίλαθα δηαηηεηψλ FIFA

β)

λα γλσξίδεη επαξθψο κία εθ ησλ επηζήκσλ γισζζψλ πνπ νξίδεη ε FIFA

γ)

λα έρεη πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηα πξσηαζιήκαηα Α’ Δζληθήο ζαλ
παξαηεξεηήο ηελ ηειεπηαία δηεηία

δ)

λα έρεη ππνβάιιεη αίηεζε γηα δηνξηζκφ ηνπ σο παξαηεξεηή δηαηηεζίαο θαη λα
έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ην αξκφδην φξγαλν.

ε)
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θαη φηη άιιν πξνβιέπεηαη απφ ηελ FIFA.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI
ΟΡΗΜΟΗ
ΑΡΘΡΟ 36
ΟΡΗΜΟ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
1.

Κάζε αξκφδην κέινο ηεο Κ.Δ.Γ., αλά θαηεγνξία αξκνδηφηεηάο ηνπ, νξίδεη ηνπο
δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο
δηαηηεηψλ.

2.

Οη εκέξεο αλαθνίλσζεο ηνπ νξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Κ.Δ.Γ.

3.

α)

Γχλαηαη ε Κ.Δ.Γ. λα ρξεζηκνπνηεί ζε αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο Α’ Δζληθήο
Καηεγνξίαο ή Κππέιινπ Διιάδνο κε ζπκκεηνρή νκάδαο Α’ Δζληθήο
Καηεγνξίαο θαη δηαηηεηέο 2εο Καηεγνξίαο.

β)

Γχλαηαη ε ΚΔΓ λα ρξεζηκνπνηεί ζε αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο Β’ Δζληθήο
θαηεγνξίαο ή Κππέιινπ Διιάδνο κε ζπκκεηνρή νκάδαο Β’ θαη Γ’ Δζληθήο
θαηεγνξίαο θαη δηαηηεηέο 3εο θαηεγνξίαο

4.

Ζ Κ.Δ.Γ. νξίδεη ηνπο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο δηαηηεηέο ησλ δηεζλψλ αγψλσλ πνπ
δηεμάγνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην Δμσηεξηθφ, είηε απηνί είλαη επίζεκνη, είηε θηιηθνί
θαη εθφζνλ δελ νξίδνληαη απφ ηελ FIFA ή UEFA νη δηαηηεηέο νλνκαζηηθψο, κφλν
απφ ηνπο πίλαθεο δηεζλψλ δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ αληηζηνίρσο. Ύζηεξα
απφ έγθξηζε ηεο F.I.F.A. ή U.E.F.A. ε Κ.Δ.Γ. νξίδεη ζε δηεζλείο αγψλεο επίζεκνπο
ή κε, δηαηηεηέο ή βνεζνχο δηαηηεηέο κε δηεζλείο απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο Α'
Δζληθήο

5.

Ζ Κ.Δ.Γ. νξίδεη ζηνπο δηεζλείο αγψλεο Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ FIFA – UEFA
πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην Δμσηεξηθφ, ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο δηαηηεηέο
κφλν απφ ηνλ πίλαθα ηεο FIFA. Ύζηεξα απφ έγθξηζε ηεο F.I.F.A. ή U.E.F.A. ε
Κ.Δ.Γ. νξίδεη ζε δηεζλείο αγψλεο επίζεκνπο ή κε, 4 ν δηαηηεηή κε δηεζλή απφ ηνλ
αληίζηνηρν πίλαθα ηεο 1εο Καηεγνξίαο.

6.

Δάλ δεηεζεί απφ μέλε νκνζπνλδία ε απνζηνιή δηαηηεηψλ γηα δηαηηεζία ζε αγψλεο
πξσηαζιεκάησλ ηεο, εθφζνλ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. εγθξίλεη ην αίηεκα απηφ, ε Κ.Δ.Γ.
νξίδεη αληίζηνηρνπο δηαηηεηέο.
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7.

Ο νξηζκφο δηαηηεηψλ αγψλσλ ηνπξλνπά αλεμαξηήησλ νκάδσλ, επηρεηξήζεσλ,
ζρνιείσλ, θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα, αλήθεη ζην νηθείν φξγαλν δηαηηεζίαο ηεο
Δ.Π.. Ο νξηζκφο θαη ε απνδνρή ηνπ απφ άιιν φξγαλν επηζχξεη πεηζαξρηθή πνηλή
ζην δηαηηεηή. Δθφζνλ νξίδνληαη δηαηηεηέο 1εο, 2εο, 3εο θαη 4εο θαηεγνξίαο, νη νξηζκνί
θνηλνπνηνχληαη ζηελ Κ.Δ.Γ.

8.

Ζ Κ.Δ.Γ. αλάινγα κε ηελ θξηζηκφηεηα ησλ αγψλσλ ηηρ Β’ Δθνικήρ καηηγοπίαρ
και ηηρ Γ΄ Δθνικήρ καηηγοπίαρ ,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.

9.

Ο νξηζκφο δηαηηεηψλ ζηνπο αγψλεο ησλ νκίισλ Δζληθήο Δξαζηηερληθήο,
Γπλαηθείνπ Πξσηαζιήκαηνο, άιαο, Μηθηψλ Δλψζεσλ θαη ινηπψλ πεξηθεξεηαθψλ,
γίλεηαη απφ ην θαηά πεξίπησζε εληεηαικέλν κέινο ηεο Κ.Δ.Γ. απφ ην Γ.. ηεο
Δ.Π.Ο.

10. Καηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία νξηζκνχ παξεπξίζθνληαη κφλν ηα αξκφδηα κέιε αλά
θαηεγνξία δηαηηεηψλ ηεο Κ.Δ.Γ., απαγνξεπκέλεο ηεο παξνπζίαο θάζε άιινπ
ηξίηνπ.
Απαγνξεχεηαη νξηζκφο δηαηηεηή ζε αγψλα ηεο ίδηαο νκάδαο ηελ επφκελε
αγσληζηηθή.
11. Δίλαη δπλαηφο ν νξηζκφο απφ ηελ Κ.Δ.Γ. ζε αγψλεο Νέσλ ησλ Π.Α.Δ. δηαηηεηψλ
1εο,2εο θαη 3εο θαη 4ηρ Καηεγνξίαο.

ΑΡΘΡΟ 37
ΟΡΗΜΟ ΒΟΖΘΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
Ζ Κ.Δ.Γ. απφ ηνπο πίλαθεο επηινγήο ηεο, νξίδεη ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο ηελ ίδηα κέξα
θαη ψξα πνπ νξίδνληαη νη δηαηηεηέο.
Απαγνξεχεηαη ν νξηζκφο βνεζνχ δηαηηεηή ζε αγψλα ηεο ίδηαο νκάδαο ηελ επφκελε
αγσληζηηθή.
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ΑΡΘΡΟ 38
ΟΡΗΜΟ ΣΔΣΑΡΣΟΤ – ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΧΝ ΒΟΖΘΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΖ
Ο οπιζμόρ ηυν ηέηαπηυν διαιηηηών και ηυν επιππόζθεηυν βοηθών διαιηηηών
γίνεηαι μεηά ηον οπιζμό ηυν διαιηηηών κάθε αγώνα από ηο ςπόλοιπο ηος οικείος
πίνακα οπιζμού ή ηος πίνακα ηηρ καηώηεπηρ καηηγοπίαρ.

ΑΡΘΡΟ 39
ΟΡΗΜΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ ΓΗΑΗΣΖΗΑ – ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
1.

Ζ Κ.Δ.Γ. κε ην αξκφδην κέινο ηεο νξίδεη ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο εζληθψλ
πξσηαζιεκάησλ, ειέγρεη ην έξγν ηνπο θαη δίδεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο
ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Ζ Κ.Δ.Γ. 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 ζ’ φζα ζηνηρεία
αλαθέξνληαη ζηελ έληππε έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή. Ο ηξφπνο βαζκνινγίαο ησλ
δηαηηεηψλ γηα ηελ 1ε Καηεγνξία είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο
ηεο UEFA.

3.

ην Κχπειιν Διιάδνο, νη παξαηεξεηέο νξίδνληαη απφ ην ζχλνιν ηνπ πίλαθα ησλ
παξαηεξεηψλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθεη ν δηαηηεηήο πνπ δηαηηεηεχεη ηνλ αγψλα.

4.

Οη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο είλαη ππνρξεσκέλνη ζηα αθφινπζα:
-

Τπνβνιή γξαπηήο έθζεζεο (βάζεη ηεο έθζεζεο παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ηεο
UEFA) θαη βαζκνιφγεζε.

-

Αλαιπηηθέο επεμεγήζεηο πξνο ηνπο δηαηηεηέο, ακέζσο κεηά ηνλ αγψλα, γηα ηα
ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε. Σν έξγν απηφ απνηειεί κέξνο ηεο
επηκφξθσζεο ησλ δηαηηεηψλ θαη φρη δηαδηθαζία θαηαινγηζκνχ επζπλψλ.

-

Γηα θάζεηο πνπ δελ ππάξρεη 100% βεβαηφηεηα απφ ηνλ παξαηεξεηή, δχλαηαη
λα αλαθέξεη ζηελ έθζεζε ηνπ ηνλ ιφγν ηεο ακθηβνιίαο ηνπ θαη φηη έρεη θάλεη
ρξήζε video.
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-

Αλάινγα κε ηελ άπνςε πνπ εμέθξαζε ζηνλ δηαηηεηή ν παξαηεξεηήο, ε
Κ.Δ.Γ. δηακνξθψλεη ηελ άπνςή ηεο γηα ηελ απφδνζε ηνπ δηαηηεηή θαη ηνπ
παξαηεξεηή, ρσξίο φκσο λα αιιάμεη ηελ βαζκνινγία ηεο έθζεζεο.

-

Να θαηαγξάθνπλ ηελ άπνςή ηνπο, γηα θάζε κέινο ηεο δηαηηεηηθήο νκάδνο ηνπ
αγψλα, αλ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο πνπ αγσλίδεηαη.

-

Να ζεκεηψλνπλ ηα ιεπηά ηνπ αγψλα πνπ εμειίρζεθαλ θάζεηο γηα κειέηε θαη
γηα ρξήζε ησλ ζηηγκηφηππσλ σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.

-

Γελ επηηξέπεηαη ε έζησ θαη πξνθνξηθή θνηλνπνίεζε ή δεκνζίεπζε ηνπ
βαζκνχ ή ηεο αλαιπηηθήο έθζεζήο ηνπο.

-

Ζ έθζεζε απνζηέιιεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζηνπο δηαηηεηέο ηνπ αγψλα
απφ ην αξκφδην κέινο ηεο Κ.Δ.Γ.
Έσο ηελ 14:00 ηεο επφκελεο εκέξαο, απφ ηε ιήμε ηνπ αγψλα, λα

5.

απνζηέιινπλ ζηελ Κ.Δ.Γ. ηελ έθζεζε,
Σν έληππν ηεο έθζεζεο ηνπ παξαηεξεηή, πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν

6.

βαζκνινγίαο ηνπ δηαηηεηή, βνεζψλ δηαηηεηή, αλαπιεξσηή δηαηηεηή, ζπληάζζεηαη
πξν ηεο ελάξμεσο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, απφ ηελ Κ.Δ.Γ. θαη ηειεί ππφ ηελ
έγθξηζε ηεο Δ.Π.Ο.
7.

Ζ Κ.Δ.Γ. 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 αγψλσλ θαη ηνπο θαηαηάζζεη θαηά ζεηξά.

8.

Οη απνθάζεηο ηεο Κ.Δ.Γ. σο πξνο ηνλ νξηζκφ ησλ παξαηεξεηψλ ησλ αγψλσλ θαη
σο πξνο ηελ ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ πίλαθα βαζκνιφγεζεο, είλαη ηειεζίδηθεο, κε
ππνθείκελεο ζε θαλέλα έλδηθν κέζν.
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ΑΡΘΡΟ 40
ΦΤΛΛΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΗΑΗΣΖΣΖ
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 γλψζε μέλεο γιψζζαο.

ε)

Ζ πνηληθή ηνπ θαηάζηαζε.

ζη)

Ζ πεηζαξρηθή ηνπ θαηάζηαζε.

δ)

Ο αξηζκφο θαη νη αγψλεο πνπ δηαηηήηεπζε σο δηαηηεηήο ή βνεζφο δηαηηεηήο
θαηά θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο.

ε)

Ζ ηειηθή βαζκνινγία απφδνζήο ηνπ ζηνπο αγψλεο ηεο παξειζνχζεο
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαηά θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο.

ζ)

Σν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ.

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 Κ.Δ.Γ.

ηβ)
2.

σκαηεία ζηα νπνία έρεη αγσληζζεί σο πνδνζθαηξηζηήο.

Σα πηζηνπνηεηηθά πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ηα απνδεηθηηθά ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ
πφζελ έζρεο ππνβάιινληαη ζηελ Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο. ην αξγφηεξν 10 εκέξεο κεηά ηελ
αλαθνίλσζε ηεο πξνεπηινγήο ησλ δηαηηεηψλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ απφ ηνλ
ίδην ηνλ δηαηηεηή.

3.

Δπίζεο θαη΄ έηνο νη αμηνινγεκέλνη δηαηηεηέο, βνεζνί δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο
δηαηηεζίαο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη ηα κέιε νξγάλσλ δηαηηεζίαο Δ.Π.Ο.
ππνβάιινπλ ζηελ Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο. ππεχζπλε δήισζε απνδνρήο ησλ θαηαζηαηηθψλ
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ηεο Δ.Π.Ο. – F.I.F.A., ησλ πξνθεξχμεσλ, θαλνληζκψλ

θαη απνθάζεσλ

Γ../Δ.Π.Ο.
Αλάινγε εθαξκνγή ηζρχεη ζηηο ηνπηθέο Δ.Π.. γηα ηηο παξ.2 θαη 3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
4.

Σν θχιιν πνηφηεηαο ηνπ δηαηηεηή ζπληάζζεηαη θαη ελεκεξψλεηαη θάζε έηνο κε
θξνληίδα θαη επζχλε ηεο νηθείαο έλσζεο γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα ή ηελ
Κ.Δ.Γ. θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο.
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ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
ΑΡΘΡΟ 41
ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ Δ.Π.Ο. ζα ηδξχεη αθαδεκίεο ή ζρνιέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαηηεζίαο. Απηέο νη
αθαδεκίεο ή ζρνιέο ζα εθηεινχλ νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη
ζπλδξνκήο, πνπ ζα δηδάζθνπλ εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηέο θαη πεπεηξακέλνη Γηαηηεηέο.

ΑΡΘΡΟ 42
Ανηικειμενικοί ζκοποί
Σα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο δηαηηεζίαο έρνπλ ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:
α)

Σελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ Γηαηηεηψλ ζε
φινπο ηνπο αγψλεο πνπ ηεινχληαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δ.Π.Ο. ζε φια ηα επίπεδα,
βειηηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα πξφηππα ζε δηεζλέο επίπεδν.

β)

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

γ)

Σελ πξνζθνξά ππνζηήξημεο θαη πξνγξακκάησλ πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο
αλάγθεο θάζε Γηαηηεηή θαη θάζε θαηεγνξίαο.

δ)

Σελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Γηαηηεηψλ ζηελ νκνζπνλδία.

ε)

Σελ αλάπηπμε ηνπ ψκαηνο (πάλει) Δθπαηδεπηψλ Γηαηηεηψλ θαη ηνπ ψκαηνο
(πάλει) Παξαηεξεηψλ Γηαηηεηψλ.

ΑΡΘΡΟ 43
Γπαζηηπιόηηηερ για ηην εκπαίδεςζη ηυν Γιαιηηηών
Ζ Δ.Π.Ο. νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα, εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο, ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα
θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθφηεξα:
α)

Δηήζηνη εθπαηδεπηηθνί θχθινη επαλεθπαίδεπζεο θαη ηαθηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο
Γηαηηεηέο ηεο θαηεγνξίαο 1.

β)

Άιινη εθπαηδεπηηθνί θχθινη θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο Γηαηηεηέο ησλ θαηεγνξηψλ
2, 3 θαη 4.
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γ)

Πξνγξάκκαηα γηα ηαιαληνχρνπο θαη ππνζρφκελνπο Γηαηηεηέο.

δ)

Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο Γηαηηεηέο θπησξίσλ.

ε)

Πξνγξάκκαηα γηα γπλαίθεο Γηαηηεηέο.

ζη)

Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο Γηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ ζάιαο 5ρ5.

δ)

Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο Γηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ ζηελ άκκν.

ε)

Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο Δθπαηδεπηέο Γηαηηεηψλ.

ζ)

Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο Παξαηεξεηέο Γηαηηεηψλ.

ΑΡΘΡΟ 44
Δκπαίδεςζη και εκγύμναζη ηυν κοπςθαίυν Γιαιηηηών
1.

Οη Γηαηηεηέο πνπ δηαηηεηεχνπλ ζην πιένλ πςειφ επίπεδν ηεο Δ.Π.Ο. έρνπλ ηελ
ππνζηήξημε κηαο νκάδαο εηδηθψλ πνπ λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ 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. Ζ ΔΠΟ ρξεζηκνπνηεί ηα
πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα ηεο FIFA θαη ηεο UEFA γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
θχθινπο ζε θνξπθαίν επίπεδν θαη ζε ζπλαληήζεηο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ Γηαηηεηψλ
είλαη απαξαίηεηε ηφζν ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν (πξαθηηθή) φζν θαη ζηελ αίζνπζα
(ζεσξεηηθή).

ΑΡΘΡΟ 45
Σαλανηούσοι Γιαιηηηέρ
1.

Οη ηαιαληνχρνη Γηαηηεηέο εληνπίδνληαη θαη ζηεξίδνληαη απφ κηα πην εθηεηακέλε
δνκή αλάπηπμεο πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ελφο πκβνχινπ
(Μέληνξαο) πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ζπλδξάκεη.

2.
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ηνλ εληνπηζκφ ηαιαληνχρσλ Γηαηηεηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
α)

Ζιηθία

β)

Φπζηθή θαηάζηαζε

γ)

Σερληθέο ηθαλφηεηεο

δ)

Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία

ε)

Καιή πγεία

ζη)

Μφξθσζε, θιπ.

ΑΡΘΡΟ 46
Ένηαξη και διαηήπηζη ηυν Γιαιηηηών
1.

Ζ Δ.Π.Ο. νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα πξνζέιθπζεο πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηνλ
αξηζκφ ησλ ελεξγψλ Γηαηηεηψλ, ιακβάλεη δε ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
ηνπο δηαηεξήζεη θαηά ην κέγηζην δπλαηφλ ρξνληθφ δηάζηεκα.

2.

Ζ Δ.Π.Ο. κέζσ ηεο Κ.Δ.Γ., επηθνηλσλεί κε ηηο ηνπηθέο νκάδεο, ηα παλεπηζηήκηα θαη
θνιιέγηα πξνθεηκέλνπ λα εληάμεη λένπο Γηαηηεηέο ζην δπλακηθφ ηεο. Χο ππνςήθηνη
Γηαηηεηέο θαηάιιεινη είλαη νη θνηηεηέο παλεπηζηεκίσλ θαη θνιιεγίσλ αιιά θαη
πνδνζθαηξηζηέο.

ΑΡΘΡΟ 47
ώμα (πάνελ) Δκπαιδεςηών Γιαιηηηών
Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε εθπαίδεπζε ησλ Γηαηηεηψλ, δεκηνπξγνχληαη θαη
πξνζιακβάλνληαη νη αθφινπζεο εηδηθφηεηεο:
α)

Σερληθνί εθπαηδεπηέο γηα Γηαηηεηέο

β)

Παξαηεξεηέο

γ)

Γπκλαζηέο

δ)

Δηδηθνί Πλεπκαηηθήο Πξνεηνηκαζίαο

ε)

Γηαηξνθνιφγνη

ζη)

Δηδηθνί ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ ηαθηηθή (πξνπνλεηέο).

ΑΡΘΡΟ 48
Γιδακηικό ςλικό
1.

Ζ FIFA θαη ε UEFA ζα παξέρνπλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ζηελ Δ.Π.Ο., εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο Γηαηηεηψλ. Ζ
Δ.Π.Ο. ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ζπληάζζεη ε FIFA αλαθνξηθά
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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 Γηαηηεηέο

γ)

Βίληεν κε πεξηπησζηνινγηθή αλάιπζε αγψλσλ ζε δηνξγαλψζεηο ηεο FIFA ή
αγψλσλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηηο πλνκνζπνλδίεο ή ηηο Οκνζπνλδίεο
Μέιε.

3.

Ζ Δ.Π.Ο. κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηεο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη είλαη ζχκθσλν κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ θαη φηη έρεη
εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν.

ΑΡΘΡΟ 49
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
1.

Με επζχλε ηεο Κ.Δ.Γ. ηεξείηαη έλα αξρείν ησλ πεξηερνκέλσλ γηα φινπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο ησλ δηαηηεηψλ ζηα δηάθνξα επίπεδα. Σν ζχλνιν ησλ
πεξηερνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θχθισλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ
κέινπο ηεο Κ.Δ.Γ.

2.

Με επζχλε ηεο Κ.Δ.Γ. ηεξείηαη αξρείν εθπαηδεπηψλ, παξαηεξεηψλ θαη δηαηηεηψλ
ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν.

3.

Με επζχλε ηεο Κ.Δ.Γ. ηεξείηαη έλα αξρείν δηαηηεηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη
ιεπηνκεξή ζηνηρεία (βι. θχιιν πνηφηεηαο θηι).
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΤΡΟΤ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
ΑΡΘΡΟ 50
ΑΤΜΒΗΒΑΣΑ – ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΓΗΑΗΣΖΣΖ
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.

Δίναι αζςμβίβαζηη η ιδιόηηηα ηος διαιηηηή με ηην ιδιόηηηα μέλοςρ ηυν
επιηποπών διαιηηζίαρ ηηρ Δ.Π.Ο. ή ένυζηρ μέλοςρ ηηρ, εκηόρ ηυν
πεπιπηώζευν πος πηηά αναθέπονηαι ζηον παπόνηα.

3.

Γηαηηεηέο πνπ νη ίδηνη ή νη ζχδπγνί ηνπο ή ζπγγελείο ηνπο κέρξη θαη β’ βαζκνχ
δηαηεξνχλ Πξαθηνξείν ΠΡΟ-ΠΟ ή θαηάζηεκα εκπνξίαο αζιεηηθψλ εηδψλ δελ
κπνξνχλ λα δηαηηεηεχζνπλ επίζεκνπο αγψλεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο.

4.

Σα θσιχκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α (1α, 1β, 1γ,
5, 6) ηνπ Καλνληζκνχ Δθαξκνγήο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π.Ο. γηα ηα κέιε ηνπ
Γ.. θαη ηα φξγαλα ησλ επηηξνπψλ ηεο εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα θαη γηα φια ηα
κέιε ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο.

ΑΡΘΡΟ 51
ΑΡΝΖΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Χ ΓΗΑΗΣΖΣΖ – ΚΤΡΧΔΗ
1.

Γηαηηεηήο ν νπνίνο αξλείηαη αδηθαηνιφγεηα ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, σο
δηαηηεηήο ή βνεζφο δηαηηεηήο, έζησ θαη ελφο αγψλα, επεξεάδεη δπζκελψο 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
πξνηξνπή ή απφθαζε Γ.. πλδέζκνπ ή ηεο Οκνζπνλδίαο Γηαηηεηψλ γηα απνρή
ησλ δηαηηεηψλ απφ αγψλεο ή αγψλα.
Σν ίδην ζπληζηά θαη ην θψιπκα ηνπ δηαηηεηή ή δηαηηεηψλ απφ αγψλεο
ζπγθεθξηκέλνπ ζσκαηείνπ.
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ΑΡΘΡΟ 52
ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ – ΒΟΖΘΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
ΚΧΛΤΜΑΣΑ
1.

Γηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο, έρνπλ ην δηθαίσκα, κεηά ηελ νξηζηηθή ηνπο επηινγή
θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, λα δειψζνπλ έγγξαθα ζηελ Κ.Δ.Γ.
φηη δελ επηζπκνχλ λα δηεπζχλνπλ ηνπο αγψλεο κηαο ΠΑΔ ή ελφο ζσκαηείνπ, νπφηε
δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο.

2.

α)

Γηαηηεηέο ή βνεζνί δηαηηεηέο απαγνξεχεηαη λα δηεπζχλνπλ αγψλεο ΠΑΔ ή
ζυμαηείος ησλ νπνίσλ δηεηέιεζαλ κέιε, ή ησλ νπνίσλ ππήξμαλ αζιεηέο ή
πνδνζθαηξηζηέο.

β)

Δπίζεο απαγνξεχεηαη λα δηεπζχλνπλ αγψλεο ΠΑΔ, ή ζυμαηείος γεληθψο,
εθφζνλ ζπλδένληαη κε ηνπο πξνέδξνπο ή κέιε ησλ Γ.. απηψλ

κε

εξγαζηαθή ή ζπγγεληθή ζρέζε κέρξη θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, είηε νη ίδηνη ή νη
ζχδπγνη, ή ηα ηέθλα ηνπο.
3.

Οη δηαηηεηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ εγγξάθσο, πξν ηεο έλαξμεο ηεο
πεξηφδνπ ζηελ Κ.Δ.Γ., 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 επαλέιζεη ζε θαλέλα πίλαθα νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο Δζληθνχ 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 είλαη ζνβαξφο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Κ.Δ.Γ.

5.

α)

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

β)

Γηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο νη νπνίνη ιφγσ αζζελείαο αξλνχληαη λα
δηεπζχλνπλ ηνλ αγψλα ζηνλ νπνίν νξίζζεθαλ, ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλνη
εθφζνλ:
Γηα κελ ηνπο αγψλεο Α΄- Β΄- Γ΄ Δζληθήο, ε δηαπίζησζε ηεο αζζέλεηαο γίλεηαη
απφ ηαηξφ κέινο ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.Ο. θαη ζε πεξίπησζε
πνπ απηφ είλαη αδχλαην, απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν ή ηαηξφ ηνπ Αζθαιηζηηθνχ
Φνξέα ηνπ δηαηηεηή ή ηνπ βνεζνχ δηαηηεηή. Για δε ηοςρ αγώνερ ηυν
Πανελλήνιυν
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Δπαζιηεσνικών

Ππυηαθλημάηυν

ε

δηαπίζησζε

ηεο

αζζέλεηαο γίλεηαη απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, ή απφ ηαηξφ ηνπ Αζθαιηζηηθνχ
θνξέα ηνπ.
6.

α)

Γήισζε θσιχκαηνο, θαηαηίζεηαη εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά (e-mail) ή κέζσ
θαμ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν δηαηηεηή πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο
Έλσζεο ηνπ θαη ηζρχεη γηα ηα εζληθά θαη ηνπηθά πξσηαζιήκαηα. Οη
Δπηηξνπέο Γηαηηεζίαο ησλ Δλψζεσλ απνζηέιινπλ ππνρξεσηηθά ζηελ
ΚΔΓ/ΔΠΟ ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ θσιπνκέλσλ δηαηηεηψλ, βνεζψλ
δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο εληφο ηξηάληα έμη σξψλ (36) πξν ηνπ
νξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ.

β)

Γελ επηηξέπεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζε δηαηηεηή, λα δειψζεη θψιπκα ή
αζζέλεηα ή λα αξλεζεί λα δηαηηεηεχζεη αγψλεο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ,
ελψ

απνδέρεηαη

ηε

ζπκκεηνρή

ζηνπο

νξηζκνχο

ησλ

Δζληθψλ

πξσηαζιεκάησλ.

ΑΡΘΡΟ 53
ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ – ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
Οη δηαηηεηέο θαζψο θαη νη παξαηεξεηέο θαη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο δηθαηνχληαη
απνδεκηψζεσο θαζψο θαη εμφδσλ θίλεζεο θαη δηακνλήο γηα θάζε αγψλα ζηνλ νπνίν
αζθνχλ θαζήθνληα δηαηηεηή ή παξαηεξεηή, θαηά πεξίπησζε είηε γηα εθπαηδεπηηθή
ζπγθέληξσζε γηα ηνπο κε ηνπηθνχο εθπαηδεπηέο. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., θαη
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.
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ΑΡΘΡΟ 54
ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ
1.

Σν χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ ησλ ηνπηθψλ
πξσηαζιεκάησλ θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. πξηλ ηελ έλαξμε θάζε
πεξηφδνπ.

2.

Α)

Σν χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο
επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο ηνπο θαζνξίδεηαη
απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ κεηά απφ
πξφηαζε

ηεο

νηθείαο

επαγγεικαηηθήο

έλσζεο

θαη

εηζεγήζεηο

ηεο

Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο.
Β)

Με ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 53 θαη άξζξν 54 2.Α
εθφζνλ δελ έρνπλ θαζνξηζζεί άιισο:
α)

Ζ απνδεκίσζε αλά αγψλα βαξχλεη ηελ γεπεδνχρν νκάδα. Δηδηθά γηα
ηελ απνδεκίσζε δηαηηεζίαο, ε γεπεδνχρνο νκάδα νθείιεη λα εμνθιεί
ηνλ δηαηηεηή κε ηξαπεδηθή επηηαγή επ' νλφκαηη ηνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
αγψλα, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο αλαγξάθνληαη ζην Φ.Α.

β)

Σα ινηπά έμνδα δηαηηεζίαο θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά κεηξεηνίο πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο παξνχζαο (β)
δηάηαμεο θαη ηεο παξαπάλσ (α) δηάηαμεο, ν δηαηηεηήο δελ δηεμάγεη ηνλ
αγψλα.

Γ)

Όια ηα έμνδα δηαηηεζίαο γηα ην Κχπειιν Διιάδνο, βαξχλνπλ ηελ εθθαζάξηζε
ηνπ αγψλα.

Γ)

Όια ηα έμνδα δηαηηεζίαο γηα ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα βαξχλνπλ ηελ
γεπεδνχρν νκάδα, θαη πξνθαηαβάιινληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.
ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο παξνχζαο, ν δηαηηεηήο δελ δηεμάγεη ηνλ
αγψλα.

ΑΡΘΡΟ 55
ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
1.

Οη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ, αζθαιίδνληαη κε
θξνληίδα ηεο Δ.Π.Ο. ζε ηδησηηθφ αζθαιηζηηθφ θνξέα, γηα ζάλαην θαη αληθαλφηεηα
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απαζρφιεζεο πξνθαινχκελα απφ αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ αζιεηηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα. Ζ δαπάλε αζθάιηζεο βαξχλεη ηελ Δ.Π.Ο. γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη
βνεζνχο δηαηηεηέο 3ηρ θαη 4εο Καηεγνξίαο θαη ηελ νηθεία επαγγεικαηηθή έλσζε γηα
ηνπο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο δηαηηεηέο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ.
2.

Οη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο ησλ ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ ηνπ εξαζηηερληθνχ
πνδνζθαίξνπ θαζψο θαη νη καζεηεπφκελνη ππνςήθηνη δηαηηεηέο αζθαιίδνληαη κε
θξνληίδα ηεο Δ.Π.Ο. ζε ηδησηηθφ αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ζάλαην θαη αληθαλφηεηα
απαζρφιεζεο, πξνθαινχκελα απφ αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ αζιεηηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηελ Δ.Π.Ο.

3.

Ζ, υρ άνυ, αζθάλιζη ηυν διαιηηηών και βοηθών διαιηηηών ηηρ 3ηρ και 4ηρ
καηηγοπίαρ

καθώρ

και

ηυν

διαιηηηών

και

βοηθών

διαιηηηών

ηυν

ππυηαθλημάηυν εςθύνηρ ηυν Δ.Π.. και ηυν μαθηηεςόμενυν ςποτήθιυν
διαιηηηών θα σπημαηοδοηείηαι από «ειδικό ποζοζηό ςπέπ ηηρ αζθάλιζηρ
διαιηηηών» πος θα πποβλέπεηαι ζηην εκκαθάπιζη ηος Φύλλος Αγώνα.
4.

Ο ρξφλνο ελάξμεσο ηεο αζθάιηζεο απνθαζίδεηαη κε απφθαζε ηεο Δ.Π.Ο.,
εθφζνλ ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο.

ΑΡΘΡΟ 56
ΖΘΗΚΔ ΑΜΟΗΒΔ ΣΟΤ ΓΗΑΗΣΖΣΔ
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 ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., χζηεξα απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε
πξφηαζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο, νη παξαθάησ εζηθέο ακνηβέο:
α)

Δχθεκνο κλεία

β)

Έπαηλνο

ΑΡΘΡΟ 57
ΔΣΖΗΔ ΒΡΑΒΔΤΔΗ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
1.

Πξν ηεο ελάξμεσο ησλ πξσηαζιεκάησλ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., κεηά απφ πξφηαζε
ηεο νηθείαο έλσζεο, δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο
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δπλαηφηεηεο λα θαζηεξψλεη ρξεκαηηθά βξαβεία ζηνπο ηξεηο (3) πξψηνπο δηαηηεηέο
ηεο θάζε θαηεγνξίαο πξσηαζιήκαηνο.
2.

Ζ δαπάλε γηα ηελ Α’, Β’ θαη Γ’ Δζληθή θαηεγνξία βαξχλεη ηελ νηθεία επαγγεικαηηθή
έλσζε, γηα ηελ Δζληθή Δξαζηηερληθή θαηεγνξία βαξχλεη ηελ Δ.Π.Ο. θαη γηα ηα
ηνπηθά πξσηαζιήκαηα, πνπ γηα θάζε έλσζε ζεσξνχληαη σο κηα θαηεγνξία
πξσηαζιήκαηνο, ηελ νηθεία έλσζε.

3.

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

4.

Ζ Δ.Π.Ο. επηβξαβεχεη κε ρξεκαηηθφ έπαζιν, πνπ απνθαζίδεηαη απφ ην Γ.. κεηά
απφ εηζήγεζε ηεο Κ.Δ.Γ., δηαηηεηέο πνπ επηιέρζεθαλ λα δηεπζχλνπλ αγψλεο ηεο
Σειηθήο θάζεο Παγθνζκίνπ Κππέιινπ FIFA, Δπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο UEFA
θαη Σειηθνχο Αγψλεο UEFA CHAMPIONS LEAGUE ή EUROPE LEAGUE.
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ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
ΑΡΘΡΟ 58
ΟΡΗΜΟ ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΟΤ ΚΑΘΖΚΟΝΣΟ
1.

Ο δηαηηεηήο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, νθείιεη λα ηεξεί ηνπο νηθείνπο
δηεζλείο θαλνληζκνχο ηεο FIFA (θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ), ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.Ο., ηηο εγθπθιίνπο, νδεγίεο θαη
θαλνληζκνχο ησλ νηθείσλ επηηξνπψλ δηαηηεζίαο θαη ινηπψλ νξγάλσλ ηεο εθάζηνηε
δηνξγαλψηξηαο αξρήο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, σο θαη ηηο γεληθά
παπαδεκηέρ αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο, ηεο αζιεηηθήο ρξεζηφηεηαο θαη εζηθήο.

2.

Χο άζθεζε δηαηηεηηθνχ θαζήθνληνο λνείηαη ηφζν ε, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζπκκεηνρή ηνπ δηαηηεηή ζηελ φιε δηαδηθαζία
δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα, φζν θαη ε ελ γέλεη επίδεημε άςνγεο αζιεηηθήο θαη
θνηλσληθήο δηαγσγήο θαη ήζνπο.

ΑΡΘΡΟ 59
ΟΡΗΜΟ ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΟ
1.

Οπνηαδήπνηε παξάβαζε πιελ απφθαζεο επί ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ, εληφο
ησλ

αγσληζηηθψλ

ρψξσλ,

ηνπ

δηαηηεηηθνχ

θαζήθνληνο

δη’

ππαηηίνπ

θαη

θαηαινγηζζείζαο πξάμεο ή παξάιεηςεο, απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα, πνπ
ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Μεηαμχ ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ηνπ δηαηηεηή πεξηιακβάλνληαη ηδίσο:
1.1.

Ζ κε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηνπ θηιάζινπ πλεχκαηνο θαη ηεο αζιεηηθήο
ρξεζηφηεηαο.

1.2.

Ζ ζπκκεηνρή, σο δηαηηεηή ή αλαπιεξσηή δηαηηεηή ή βνεζνχ δηαηηεηή, ζε
αγψλεο ρσξίο ηελ εληνιή ή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο πνδνζθαηξηθήο αξρήο ή
νξγάλνπ.

1.3.

Ζ αδηθαηνιφγεηε άξλεζε ζπκκεηνρήο ζε αγψλα, σο δηαηηεηή ή αλαπιεξσηή
δηαηηεηή ή βνεζνχ δηαηηεηή, ή ε αδηθαηνιφγεηε κε εκθάληζή ηνπ ζην γήπεδν
κεηά ηελ απνδνρή ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ.
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1.4.

Ζ παξάιεηςε πιήξνπο θαη ιεπηνκεξνχο ζπκπιήξσζεο ηνπ Φχιινπ
Αγψλνο.

1.5.

Ζ παξαπνίεζε ηνπ Φχιινπ Αγψλνο, ή ηεο νηθείαο έθζεζεο ή θαη απιψο ε
εζθαικέλε αλαγξαθή παξαπησκάησλ πνδνζθαηξηζηψλ ή ε παξάιεηςε
απάληεζεο ηνπ δηαηηεηή ζηηο δηαηππσζείζεο ζην Φχιιν Αγψλνο ελζηάζεηο.
Δάλ,

ζπλεπεία

ησλ

παξαπησκάησλ

ηνπ

πξνεγνπκέλνπ

εδαθίνπ,

πνδνζθαηξηζηέο ή νκάδεο ή αμησκαηνχρνη νκάδσλ εθθχγνπλ ηεο λνκίκνπ
ηηκσξίαο, ν δηαηηεηήο ηηκσξείηαη κε επηπξφζζεηε πνηλή, πνπ ζε θακία
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ (3) αγσληζηηθψλ
εκεξψλ απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αγψλεο.
1.6.

Ζ κε έγθαηξε απνζηνιή ηνπ Φ.Α. θαη ηνπ αληηγξάθνπ απηνχ.

1.7.

Ζ ιφγσ ή έξγσ πβξηζηηθή, απξεπήο, αλάξκνζηνο ή ελ γέλεη απάδνπζα ηεο
αζιεηηθήο ρξεζηφηεηαο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηα κέιε ησλ πάζεο θχζεσο
νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ηεο δηαηηεζίαο.

1.8.

Ζ πξνθνξηθή ή έγγξαθε δηαηχπσζε δπζκελψλ θξίζεσλ θαηά ησλ
πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε.

1.9.

Κάζε ελέξγεηα ηεο αζιεηηθήο ή θνηλσληθήο δσήο ηνπ δηαηηεηή, πνπ πξνθαιεί
κείσζε ηνπ θχξνπο απηνχ σο δηαηηεηή ή ζπληζηά δπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο.

1.10. Ζ είζπξαμε απνδεκίσζεο πέξαλ απφ ηελ λφκηκε , σο θαη ε άκεζε ή έκκεζε
απνδνρή σθειεκάησλ ή πξνλνκίσλ νηαζδήπνηε θχζεσο, ζρεηηδφκελε θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν κε ηελ άζθεζε ηεο δηαηηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
1.11. Ζ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν θαη δη’ νηαλδήπνηε αηηία πξνζθπγή ζηα πνιηηηθά
δηθαζηήξηα, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., γηα ππνζέζεηο
ζρεηηδφκελεο κε ηελ δηαηηεηηθή δξαζηεξηφηεηα.
1.12. Ζ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν θαη ρσξίο ηελ άδεηα ηεο νηθείαο επηηξνπήο
δηαηηεζίαο, παξνρή ζπλεληεχμεσλ.
1.13. Ζ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηαηηεηή ζηα πιαίζηα
ηνπ νξγαλσκέλνπ πνδνζθαίξνπ.
1.14. Ζ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ελεξγνπνίεζε ηνπ σο ζπκβνχινπ κε εξγαζηαθή
ζρέζε κε πνδνζθαηξηθά ζσκαηεία φισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ. Ζ
επαλέληαμή ηνπ δε σο δηαηηεηή ή πάζεο θχζεσο νξγάλνπ θαη δηνίθεζεο
είλαη αδχλαηε.
46

1.15. Οη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δειψζεηο ησλ δηαηηεηψλ ζηα Μ.Μ.Δ.
1.16. Ο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζρνιηαζκφο θάζεσλ, ζηα Μ.Μ.Δ., απφ πξψελ
δηαηηεηέο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα επαλεληαρζεί σο κέινο ησλ
πάζεο θχζεσο νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ηεο δηαηηεζίαο.
1.17. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζηε ζηνιή ησλ δηαηηεηψλ ζήκαηνο άιινπ πιελ ηνπ απφ
ηελ Δ.Π.Ο. θαη’ έηνο απνζηειινκέλνπ ή δηαθήκηζεο πνπ δελ έρεη εγθξηζεί
απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. γηα ηα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα θαη ησλ ελψζεσλ
- κειψλ ηεο γηα ηα ηνπηθά.
1.18. Οηηδήπνηε άιιν ήζειε ραξαθηεξηζηεί σο παξάπησκα κε απφθαζε ηνπ Γ..
ηεο Δ.Π.Ο. θαηφπηλ πξνηάζεσο ηεο Κ.Δ.Γ.
2.

Δηδηθά

παξαπηψκαηα

πνπ

πξνβιέπνληαη

απφ

άιιεο

εηδηθέο

δηαηάμεηο

δηαηεξνχληαη.

ΑΡΘΡΟ 60
ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΔ ΠΟΗΝΔ
1.

Κάζε παξάβαζε ηνπ δηαηηεηηθνχ θαζήθνληνο φπσο απηφ εμεηδηθεχεηαη κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ δχν (2) πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ, ηηκσξείηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα
θαη ηηο πεξηζηάζεηο ηνπ παξαπηψκαηνο κε ηηο εμήο πνηλέο:
α)

Έγγξαθε επίπιεμε.

β)

Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο κέρξη ελφο (1) έηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε θάζε
είδνπο αγψλεο πνδνζθαίξνπ.

γ)

Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο κέρξη ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε
επίζεκνπο αγψλεο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ.

δ)

Οξηζηηθφο απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο ή θηιηθνχο αγψλεο
νκάδσλ κεηερνπζψλ ησλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ.

ε)

Οξηζηηθή δηαγξαθή απφ ηα κεηξψα δηαηηεηψλ ησλ ελψζεσλ ή ηεο
Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο.

2.

Γηαηηεηήο επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ, πνπ ηηκσξεζεί ζηελ ίδηα αγσληζηηθή
πεξίνδν γηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα, κε πνηλή πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ, δχν
θνξέο ηνπιάρηζηνλ, ε δε ζπλνιηθή πνηλή ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, ηίζεηαη
απηνδίθαηα εθηφο πηλάθσλ νξηζκνχ δηαηηεηψλ, γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν πνπ
δηαλχεηαη. Σπρφλ πνηλέο απφ ηηο ηνπηθέο Δ.Π.., δελ πξνζκεηξψληαη.
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3.

Πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Α.Π. ή ηνλ Πεηζαξρηθφ Κψδηθα θαη άιιεο
εηδηθέο δηαηάμεηο, πνπ ςεθίζζεθαλ απφ ηελ Δ.Π.Ο. δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ.

ΑΡΘΡΟ 61
ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ
Πεηζαξρηθά φξγαλα είλαη:
α)

Ζ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ησλ ηνπηθψλ ελψζεσλ γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα θαη ην
αξκφδην κέινο ηεο Κ.Δ.Γ. γηα ηνπο αγψλεο επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη
παλειιήλησλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ (πξψηνο βαζκφο).

β)

Ζ Κ.Δ.Γ. (δεχηεξνο βαζκφο).

γ)

Ζ αξκνδηφηεηα ησλ Δπηηξνπψλ Γηαηηεζίαο θαη ηεο Κ.Δ.Γ. εμαληιείηαη ζηηο
παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. ε φηη αθνξά παξαβάζεηο ηνπ
Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο., αξκφδηεο είλαη ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο
Δ.Π.Ο. θαη ε Δπηηξνπή Δθέζεσλ.

ΑΡΘΡΟ 62
ΑΚΖΖ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΓΗΧΞΖ
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 50 θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην
Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη ε Κ.Δ.Γ.

2.

Ο δησθφκελνο δηαηηεηήο ηίζεηαη απηνδηθαίσο ζε δηαζεζηκφηεηα.
Ζ ηπρφλ άζθεζε έθεζεο θαηά αζσσηηθψλ απνθάζεσλ, δελ παξαηείλεη ηε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηαηηεηή.

3.

Ζ άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο θνηλνπνηείηαη απηεπαγγέιησο απφ ην θαζ’ χιελ
αξκφδην φξγαλν ζηελ νηθεία έλσζε θαη ζηελ Κ.Δ.Γ

4.

Ζ θιήζε δηαηηεηή ζε απνινγία απφ ην Πεηζαξρηθφ Όξγαλν Γηαηηεζίαο Δ.Π.. δελ
ζπληζηά ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ, απφ ηνλ νξηζκφ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ θαη
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αληηζηξφθσο, ε θιήζε ζε απνινγία απφ ηελ Κ.Δ.Γ., δελ ζπληζηά ηε δηαζεζηκφηεηα
ηνπ απφ ηνπο αγψλεο Δ.Π..

ΑΡΘΡΟ 63
ΚΛΖΖ ΓΗΧΚΟΜΔΝΟΤ Δ ΑΠΟΛΟΓΗΑ
1.

Οη απνθάζεηο ηος Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ Γηαηηεζίαο εθδίδνληαη χζηεξα απφ θιήζε
ηνπ δηαηηεηή ζε απνινγία.

2.

Ζ θιήζε ζε απνινγία, θαζνξίδεη ζαθψο ην απνδηδφκελν πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαη
ηάζζεη πξνζεζκία πξνο απνινγία εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ.

3.

Ζ απνινγία ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ή πξνθνξηθψο θαηά ηελ θξίζε ηνπ
Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ.

4.

Πξν πάζεο απνινγίαο δηθαηνχηαη ν δηαηηεηήο λα ιάβεη γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο
δηθνγξαθίαο.

ΑΡΘΡΟ 64
ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ
1.

Ζ 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 Δ.Π.. θαη ε πνηλή θνηλνπνηεζεί κεηά ηον οπιζμό ηνπ ζε αγψλα
Δζληθνχ Πξσηαζιήκαηνο, δελ αληηθαζίζηαηαη.

ΑΡΘΡΟ 65
ΔΦΔΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ
1.

Καηά ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη έθεζε ελψπηνλ ηεο Κ.Δ.Γ., θαηά ηηο
δηέπνπζεο απηήλ δηαηάμεηο ενηόρ οσηώ (8) ημεπών.

2.

Κάζε έηνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ ε Κ.Δ.Γ. 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.
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ΑΡΘΡΟ 66
ΔΚΣΗΖ ΠΟΗΝΖ
Δπί πνηλήο πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ κέρξη ηεζζάξσλ (4) κελψλ ν ρξφλνο ηεο
πεξηφδνπ ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ δελ ιακβάλεηαη
ππ’ φςε γηα ηελ έθηηζε απηήο.

ΑΡΘΡΟ 67
ΑΝΑΛΟΓΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Όπνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ αλαθέξεηαη «δηαηηεηήο» ελλνείηαη θαη βνεζφο δηαηηεηή
θαη 4νο δηαηηεηήο. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, εθαξκφδνληαη
αλάινγα ζηνπο παξαηεξεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηέο.

ΑΡΘΡΟ 68
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ – ΔΡΜΖΝΔΗΑ
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απ’ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ απνθαζίδεη ζρεηηθά ην
Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.
Ζ εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αλήθεη ζην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 69
ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη θάζε αληίζεηε δηάηαμε πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.

ΑΡΘΡΟ 70
ΣΔΛΗΚΔ – ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1.

Με εηδηθή εγθχθιην πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Π.Ο., ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ
αθνξά ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο δηαηηεζίαο.

2.

Ζ κεηεγγξαθή δηαηηεηψλ απφ ηα κεηξψα ηεο Δ.Γ./Δ.Π.. ζηα κεηξψα άιιεο
Δ.Γ./Δ.Π.. πξαγκαηνπνηείηαη εθ’ φζνλ ζπκθσλνχλ θαη νη δχν νηθείεο ελψζεηο. ε
πεξίπησζε ηπρφλ δηαθσλίαο ην ζέκα επηιχεηαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο Κ.Δ.Γ.
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3.

Σα δηαηειέζαληα κέιε ηεο Κ.Δ.Γ. ηεο Δ.Π.Ο. δχλαληαη λα πηζηνπνηεζνχλ κεηά απφ
επηηπρείο εμεηάζεηο σο παξαηεξεηέο ή εθπαηδεπηέο έζησ θαη αλ ειιείπνπλ ηα
απαηηνχκελα πξνζφληα, ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο κε παξφδνπ ηνπ
63νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.

4.

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ησλ δηαηηεηψλ (παξαηεξεηψλ, εθπαηδεπηψλ
θηι), σο ρξνλνινγία γέλλεζήο ηνπο ζεσξείηαη ε 1 ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο γέλλεζήο
ηνπο. Οη σο άλσ, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ ην σο άλσ φξην ειηθίαο κεηά ηελ 1 ε
Ηαλνπαξίνπ, δχλαληαη λα αμηνινγνχληαη θαη λα ιακβάλνπλ δηνξηζηήξην, έσο θαη ην
ηέινο ηνπ έηνπο γέλλεζήο ηνπο.

5.

Με απόθαζη ηος Γ.. ηηρ Δ.Π.Ο., μεηά από ζσεηική ειζήγηζη ηηρ Κ.Δ.Γ.,
δύναηαι να δημιοςπγηθεί Διδικόρ Πίνακαρ Γςναικείυν Ππυηαθλημάηυν ζηον
οποίο πεπιλαμβάνονηαι αποκλειζηικά γςναίκερ διαιηηηέρ.

6.

Για ηην πεπίοδο 2015 / 2016 ηα ηλικιακά όπια για ηην ππώηη επιλογή
διαιηηηών ζε κάθε καηηγοπία μειώνονηαι καηά δύο (2) έηη.

Ο παξψλ Καλνληζκφο ηξνπνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε ζηηο 15.05.2014
κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη επηθπξψζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Π.Ο.
ζηηο 06.06.2014.
Αθήνα 06 Ηοςνίος 2014
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΡΡΖ

ΠΑΤΑΝΗΑ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1
ΓΗΟΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑΗΣΖΣΖ
Αγυνιζηική Πεπίοδορ (2014-2015)

Ζ παξνχζα επηζηνιή έρεη ζθνπφ λα επηβεβαηψζεη ηελ θαηάηαμή ζαο …………… (σο
δηαηηεηή …….. ή σο παξαηεξεηή ……….ή σο εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο ………..)
θαηεγνξίαο ζηε λέα πεξίνδν θάησ απφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο :
1.

Ζ θαηάηαμή ζαο ζα ηζρχεη απφ ηελ 1 Απγνχζηνπ 2014 θαη ζα ιήμεη ηελ 30ε Ηνπλίνπ
2015 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία θαζνξίζεη ε Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο θαηά
ηελ εχινγε θξίζε ηεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε πξνυπφζεζε 6
θαησηέξσ.

2.

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 (Δ.Π.Ο.) θαη
κε ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.

-

Να απνδέρεζηε ηελ εηήζηα βαζκνιφγεζε πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.Ο.

-

Να δηαηεξείηε έλα επίπεδν ζηελ αγσληζηηθή ζαο απφδνζε πνπ ζα πξνθαιεί
ηελ αλάινγε ηθαλνπνίεζε ζηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.Ο. θαη ζηηο
πθηζηάκελεο απηήο επηηξνπέο.

-

Να πιεξνίηε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Π.Ο. φζνλ αθνξά ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε
επηηπγράλνληαο ζηνπο ειέγρνπο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνπ ελδέρεηαη λα
θαζηεξσζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.Ο. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ
ειέγρσλ γηα θάζε ρξφλν ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο
Δ.Π.Ο.

-

Να ζπκθσλείηε θαη λα απνδέρεζηε νπνηνδήπνηε ειηθηαθφ φξην έρεη
θαζηεξσζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.Ο.

-

Να ζπκκνξθψλεζηε κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ έηζη φπσο απηνί έρνπλ
ζεζπηζηεί απφ ηελ FIFA θαζψο θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.

-

Να ζπκκνξθψλεζηε θαη λα ππαθνχηε ζε φιεο ηηο εχινγεο νδεγίεο,
παξαηλέζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο.
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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
Δ.Π.Ο. ή ην αληίζηνηρν φξγαλν ηεο.

-

Να δηαηεξείηε ζε πςειφ επίπεδν ηελ αγσληζηηθή θαη εμσαγσληζηηθή ζαο
ζπκπεξηθνξά ζε αληηζηνηρία κε ην επίπεδφ ζαο σο δηαηηεηή.

-

ε πεξίπησζε πνπ ζαο παξέρεηαη ζηνιή απφ ηελ Δ.Π.Ο., λα ηελ θνξάηε ζε
φινπο ηνπο αγψλεο ζηελ Διιάδα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηνιή πεξηιακβάλεη θαη ηα
ζήκαηα ησλ ρνξεγψλ.

3.

πκθσλείηε λα παξεπξίζθεζζε, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ, ζε ζπλαληήζεηο κε ζέκα
ηε δηαηηεζία πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. ή αξρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
Δ.Π.Ο. ζηελ Διιάδα ή νπνπδήπνηε αιινχ.

4.

Γηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλείηε πσο αλαιακβάλεηε ηελ επζχλε γηα νπνηνλδήπνηε
θφξν εηζνδήκαηνο, ή εζληθή αζθάιηζε, ή παξφκνηα ζπλεηζθνξά πνπ είλαη
απαηηεηή θαη αθνξά απνιαβέο ζαο γηα αγψλεο θαη/ή έμνδα πνπ έρεηε λα ιάβεηε
θαηά ηε δηάξθεηα θαη εμαηηίαο ηνπ δηνξηζκνχ ζαο.

5.

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 Δ.Π.Ο., 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 Δ.Π.Ο. ηα παξαπάλσ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ
θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηεο Δ.Π.Ο. Σν πεξηερφκελν απηήο ηεο επηζηνιήο είλαη
εκπηζηεπηηθφ.

6.

Γελ επηηξέπεηαη λα θάλεηε δεκνζίσο θξίζεηο ή ζρνιηαζκνχο απνθάζεσλ
ζπλαδέιθσλ ζαο ή πάζεο θχζεο νξγάλσλ Γηαηηεζίαο.

7.

Ζ Δ.Π.Ο. κέζσ εηδνπνίεζεο κπνξεί λα θαηαξγήζεη ηελ θαηάηαμή ζαο γηα ηνπο
παξαθάησ ιφγνπο:
7.1. Γηαπξάηηεηε παξαβίαζε ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ ε νπνία δελ
κπνξεί λα επαλνξζσζεί
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7.2. Αδπλαηείηε λα πξνζθέξεηε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπλεπάγεηαη ν δηνξηζκφο ιφγσ
αζζέλεηαο ή αδπλακίαο.
8.

Μπνξείηε λα κελ απνδερζείηε ηελ θαηάηαμή ζαο ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ηελ
Δ.Π.Ο. εληφο πέληε (5) εκεξψλ.

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: …………………..

Ζκεξνκελία: …………………..
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2
ΣΔΣ FIFA

Σεζη θςζικήρ καηάζηαζηρ για διαιηηηέρ και βοηθούρ διαιηηηών
Δηζαγσγή
Σν ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηνπο δηαηηεηέο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ηνπο βνεζνχο
δηαηηεηέο, απνηειείηαη απφ δχν ηεζη. Ο πξψην ηεζη (Σεζη 1) κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο
εθηέιεζεο επαλαιακβαλφκελσλ δξφκσλ ηαρχηεηαο 40 κέηξσλ. Σν δεχηεξν ηεζη (Σεζη
2) κεηξά ηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο επαλαιακβαλφκελσλ δξφκσλ πςειήο έληαζεο 150
κέηξσλ. Γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο, ην ηεζη ιακβάλεη ρψξα ζε θνπινπάξ. Καηά ηελ
δηάξθεηα ησλ ηεζη δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε αζιεηηθψλ παπνπηζηψλ κε θαξθηά.
πζηήλεηαη ηα ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο λα δηελεξγνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλν γπκλαζηή
θαη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξία ηνπ ηεζη κα ππάξρεη αζζελνθφξν ή πξφζσπν
εθπαηδεπκέλν ζηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζηελ ηνπνζεζία δηεμαγσγήο.

Σεζη 1: Γιαδικαζία
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.

2.

Οη δηαηηεηέο ηξέρνπλ 6 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.

Ζ 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).
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6.

Δάλ έλαο δηαηηεηήο ή βνεζφο δηαηηεηή απνηχρεη ζε κηα δνθηκή απφ ηηο ζπλνιηθέο
έμη, ηφηε ηνπ δίδεηαη κηα αθφκε δνθηκή (θαη κφλνλ κία) ακέζσο κεηά ηεο έθηε
δνθηκή. Δάλ απνηχρεη ζε δχν δνθηκέο, ηφηε θξίλεηαη φηη ν αμησκαηνχρνο ηνπ αγψλα
έρεη απνηχρεη ζην ηεζη.

Σεζη 1: Υπόνοι αναθοπάρ
1.

Σν πνιχ 6,2 δεπηεξφιεπηα γηα δηαηηεηέο επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη 6,0
δεπηεξφιεπηα γηα βνεζνχο δηαηηεηέο επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ, γηα θάζε έλα
απφ ηα έμη ζπξηλη

2.

Σν πνιχ 6,4 δεπηεξφιεπηα γηα δηαηηεηέο Δζληθψλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ
θαη

6,2

δεπηεξφιεπηα

γηα

βνεζνχο

δηαηηεηέο

Δζληθψλ

εξαζηηερληθψλ

πξσηαζιεκάησλ, γηα θάζε έλα απφ ηα έμη ζπξηλη
3.

Σν πνιχ 6,6 δεπηεξφιεπηα γηα δηαηηεηέο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη 6,4
δεπηεξφιεπηα γηα βνεζνχο δηαηηεηέο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ, γηα θάζε έλα απφ
ηα έμη ζπξηλη

4.

Σν πνιχ 6,6 δεπηεξφιεπηα γηα γπλαίθεο δηαηηεηέο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο
(Καηεγνξία 1) θαη 6,4 δεπηεξφιεπηα γηα γπλαίθεο βνεζνχο δηαηηεηέο πξψηεο
θαηεγνξίαο (Καηεγνξία 1), γηα θάζε έλα απφ ηα έμη ζπξηλη

5.

Σν πνιχ 6,8 δεπηεξφιεπηα γηα γπλαίθεο δηαηηεηέο ηεο δεχηεξεο, ηξίηεο θαη
ηέηαξηεο θαηεγνξίαο (Καηεγνξία 2, Καηεγνξία 3 θαη Καηεγνξία 4) θαη 6,6
δεπηεξφιεπηα γηα γπλαίθεο βνεζνχο δηαηηεηέο δεχηεξεο, ηξίηεο θαη ηέηαξηεο
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θαηεγνξίαο (Καηεγνξία 2, Καηεγνξία 3 θαη Καηεγνξία 4), γηα θάζε έλα απφ ηα έμη
ζπξηλη
εκείσζε: Ο ρξφλνο κεηαμχ ηνπ Σεζη 1 θαη Σεζη 2 ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 6 θαη 8
ιεπηψλ.

Σεζη 2: Γιαδικαζία
1.

Οη δηαηηεηέο ζα θαιχςνπλ κηα απφζηαζε 150 κέηξσλ ηξέρνληαο, ελ ζπλερεία ζα
βαδίζνπλ 50 κέηξα ζχκθσλα κε ηνλ ξπζκφ πνπ ζα δίδεηαη απφ έλα ζθχξηγκα,
ζχκθσλα κε ηνπο ρξφλνπο αλαθνξάο.

2.

Οη δηαηηεηέο ζα επαλαιάβνπλ είθνζη θνξέο ην ηξέμηκν ησλ 150 κέηξσλ θαη ηνπ
βαδίζκαηνο ησλ 50 κέηξσλ, ίζν κε απφζηαζε 4.000 κέηξσλ ή δέθα γχξσλ ζε έλα
θνπινπάξ ησλ 400 κέηξσλ.

3.

Κάζε δηαηηεηήο πξέπεη λα θζάλεη ζην ηκήκα ηνπ "βαδίζκαηνο" ην νπνίν έρεη
ζεκαλζεί απφ ηέζζεξηο θψλνπο (3 κέηξα κπξνζηά θαη 3 κέηξα πίζσ απφ ηελ
ζήκαλζε ησλ 150 κέηξσλ) πξηλ απφ ην ζθχξηγκα. Δάλ έλαο δηαηηεηήο δελ
θαηαθέξεη λα ηνπνζεηήζεη έγθαηξα έλα πφδη ζην ηκήκα βαδίζκαηνο, ν
παξαηεξεηήο δίδεη έλα ζήκα θαη απηφ απνηειεί κηα παξαηήξεζε γηα ηνλ δηαηηεηή.
Δάλ έλαο δηαηηεηήο δελ θαηαθέξεη λα ηνπνζεηήζεη έγθαηξα έλα πφδη ζην ηκήκα
βαδίζκαηνο γηα δεχηεξε θνξά, ν παξαηεξεηήο δίδεη έλα ζήκα θαη ν δηαηηεηήο
πξέπεη λα ζηακαηήζεη.

4.

Οη δηαηηεηέο δελ πξέπεη λα μεθηλνχλ πξηλ απφ ην επφκελν ζθχξηγκα. Γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ, νη βνεζνί απηνχ πνπ δηεπζχλεη ην ηεζη ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο
εθθίλεζεο θξαηψληαο κηα ζεκαία ζην ρέξη ηνπο. Κξαηψληαο ηε ζεκαία ζε
νξηδφληηα ζέζε, κπινθάξνπλ ηνλ δηάδξνκν ηνπ ζηίβνπ κέρξηο φηνπ αθνπζηεί ην
επφκελν ζθχξηγκα. Μεηά ην ζθχξηγκα, ε ζεκαία πέθηεη, έηζη ψζηε νη δηαηηεηέο λα
κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ην ηξέμηκν.

5.

Οη δηαηηεηέο ηξέρνπλ ζε κηθξέο νκάδεο, θαηά πξνηίκεζε απνηεινχκελεο απφ έμη
δηαηηεηέο ην πνιχ. Δάλ είλαη δπλαηφλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηέζζεξηο
ζέζεηο εθθίλεζεο θαη θάζε ππννκάδα ζα επνπηεχεηαη απφ έλαλ παξαηεξεηή θαζ'
φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ηεζη.
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6.

Γηα ην ηεζη απηφ απαηηείηαη έλα ρξνλφκεηξν θαη κηα ζθπξίρηξα, φπσο επίζεο θαη
ζαθήο ζήκαλζε ησλ ηκεκάησλ ηξεμίκαηνο θαη βαδίζκαηνο.

Σεζη 2: Υπόνοι αναθοπάρ
1.

Υξφλνη αλαθνξάο γηα άλδξεο:
α)

Οη δηαηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο πξέπεη λα
θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 150 κέηξσλ ζε 30 δεπηεξφιεπηα θαη ηελ
απφζηαζε ησλ 50 κέηξσλ ζε 35 δεπηεξφιεπηα.

β)

Οη βνεζνί δηαηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο πξέπεη λα
θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 150 κέηξσλ ζε 30 δεπηεξφιεπηα θαη ηελ
απφζηαζε ησλ 50 κέηξσλ ζε 40 δεπηεξφιεπηα.

γ)

Οη δηαηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο Δζληθέο εξαζηηερληθέο θαηεγνξίεο πξέπεη λα
θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 150 κέηξσλ ζε 30 δεπηεξφιεπηα θαη ηελ
απφζηαζε ησλ 50 κέηξσλ ζε 40 δεπηεξφιεπηα.

δ)

Οη βνεζνί δηαηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο Δζληθέο εξαζηηερληθέο θαηεγνξίεο
πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 150 κέηξσλ ζε 30 δεπηεξφιεπηα θαη
ηελ απφζηαζε ησλ 50 κέηξσλ ζε 50 δεπηεξφιεπηα.

ε)

Οη δηαηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο ηνπηθέο θαηεγνξίεο θαη ζηελ Καηεγνξία 4
πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 150 κέηξσλ ζε 35 δεπηεξφιεπηα θαη
ηελ απφζηαζε ησλ 50 κέηξσλ ζε 40 δεπηεξφιεπηα.
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ζη)

Οη βνεζνί δηαηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο ηνπηθέο θαηεγνξίεο θαη ζηελ Καηεγνξία
4 πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 150 κέηξσλ ζε 35 δεπηεξφιεπηα
θαη ηελ απφζηαζε ησλ 50 κέηξσλ ζε 50 δεπηεξφιεπηα.

2. Υπόνοι αναθοπάρ για γςναίκερ:
α)

Οη δηαηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Καηεγνξία 1 πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε
ησλ 150 κέηξσλ ζε 35 δεπηεξφιεπηα θαη ηελ απφζηαζε ησλ 50 κέηξσλ ζε 40
δεπηεξφιεπηα.

β)

Οη βνεζνί δηαηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Καηεγνξία 1 πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ
απφζηαζε ησλ 150 κέηξσλ ζε 35 δεπηεξφιεπηα θαη ηελ απφζηαζε ησλ 50 κέηξσλ
ζε 45 δεπηεξφιεπηα.

γ)

Οη δηαηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Καηεγνξία 2, Καηεγνξία 3 θαη Καηεγνξία 4 πξέπεη
λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 150 κέηξσλ ζε 35 δεπηεξφιεπηα θαη ηελ
απφζηαζε ησλ 50 κέηξσλ ζε 45 δεπηεξφιεπηα.

δ)

Οη βνεζνί δηαηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Καηεγνξία 2, Καηεγνξία 3 θαη Καηεγνξία 4
πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 150 κέηξσλ ζε 35 δεπηεξφιεπηα θαη ηελ
απφζηαζε ησλ 50 κέηξσλ ζε 50 δεπηεξφιεπηα.
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Σεζη θςζικήρ καηάζηαζηρ ηηρ FIFA για διαιηηηέρ ποδοζθαίπος ζάλαρ 5σ5
Διζαγυγή
Σν ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο FIFA γηα δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ ζάιαο 5ρ5
απνηειείηαη απφ ηξία ηεζη.
Σν πξψην ηεζη (Σεζη 1) κεηξά ηελ αληνρή ζε έλα αγψλα κε δχν εκίρξνλα δηάξθεηαο 20
ιεπηψλ (πξαγκαηηθφο ρξφλνο).
Σν δεχηεξν ηεζη (Σεζη 2) κεηξά ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα επηηάρπλζεο θαη
επηβξάδπλζεο ζε κηθξέο απνζηάζεηο.
Σν ηξίην ηεζη (Σεζη 3) κεηξά ηελ ηθαλφηεηα αιιαγήο θαηεχζπλζεο γξήγνξα θαη ηελ
ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηξεμίκαηνο θαη ηχπσλ ηξεμίκαηνο αλάινγα κε ηνλ αγψλα.
Γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο, ην Σεζη 1 ζα ιακβάλεη ρψξα ζε θνπινπάξ. Καηά ηελ δηάξθεηα
ησλ ηεζη δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε αζιεηηθψλ παπνπηζηψλ κε θαξθηά. Σα Σεζη 2 θαη
Σεζη 3 ζα ιακβάλνπλ ρψξα ζε αγσληζηηθφ ρψξν.

εηξά κε ηελ νπνία δηελεξγνχληαη ηα ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο:
1. - ηξέμηκν 1.000 κέηξσλ
2. 2. Γηάιιεηκα 15 ιεπηψλ
3. 3. Σεζη ηαρχηεηαο
4. 2. Γηάιιεηκα 5 ιεπηψλ
5. 5. Σεζη επθηλεζίαο
6. 2. Γηάιιεηκα 5 ιεπηψλ
7. 3. Σεζη ηαρχηεηαο
8. 2. Γηάιιεηκα 5 ιεπηψλ
9. 5. Σεζη επθηλεζίαο
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Σεζη 1: Γιαδικαζία
Μεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο, νη δηαηηεηέο ηξέρνπλ κηα απφζηαζε 1.500 κέηξσλ
ζχκθσλα κε ηνπο ρξφλνπο αλαθνξάο.

1.

Υξφλνη αλαθνξάο γηα άλδξεο:
α)

Οη δηεζλείο δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 1.000 κέηξσλ
ζε 4 ιεπηά.

β)

Οη ππφινηπνη δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 1.000
κέηξσλ ζε 4 ιεπηά θαη 10 δεπηεξφιεπηα.

2.

Υξφλνη αλαθνξάο γηα γπλαίθεο:
α)

Οη δηεζλείο δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 1.000 κέηξσλ
ζε 4 ιεπηά θαη 10 δεπηεξφιεπηα.

β)

Οη ππφινηπνη δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 1.000
κέηξσλ ζε 4 ιεπηά θαη 20 δεπηεξφιεπηα.

Σεζη 2: Γιαδικαζία
1.

Ο δηαηηεηήο ηξέρεη 40 κέηξα κεηαμχ δχν γξακκψλ πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 10
κέηξα, ζχκθσλα κε ηνπο ρξφλνπο αλαθνξάο.

2.

Ο δηαηηεηήο μεθηλά κε ην κπξνζηηλφ ηνπ πφδη πίζσ απφ ηελ γξακκή εθθίλεζεο. Ο
δηαηηεηήο ζπξηληάξεη κέρξη ηελ γξακκή ησλ 10 κέηξσλ. Πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη
ηνπιάρηζηνλ έλα πφδη ζηελ γξακκή. Δλ ζπλερεία ηξέρεη πεξηκεηξηθά θαη
ζπξηληάξεη μαλά πίζσ ζηελ γξακκή εθθίλεζεο. Καηφπηλ, επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα
δηαδξνκή γηα δεχηεξε θνξά.
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3.

Σν ρξνλφκεηξν ζηακαηά φηαλ ν δηαηηεηήο πεξάζεη ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ (ίδηα
κε ηελ γξακκή εθθίλεζεο).

Σεζη 2: Υπόνοι αναθοπάρ
1.

Υξφλνη αλαθνξάο γηα άλδξεο:
α)

Οη δηεζλείο δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 4 ρ 10 κέηξσλ
(40 κέηξα) ζε 10 δεπηεξφιεπηα.

β)

Οη ππφινηπνη δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 4 ρ 10
κέηξσλ (40 κέηξα) ζε 11 δεπηεξφιεπηα.

2.

Υξφλνη αλαθνξάο γηα γπλαίθεο:
α)

Οη δηεζλείο δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 4 ρ 11 κέηξσλ
(40 κέηξα) ζε 10 δεπηεξφιεπηα.

β)

Οη ππφινηπνη δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 4 ρ 10
κέηξσλ (40 κέηξα) ζε 12 δεπηεξφιεπηα.
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Σεζη 3: Γιαδικαζία
1.

Ο δηαηηεηήο θαιχπηεη κηα απφζηαζε 70 κέηξσλ ηξέρνληαο πξνο ηα εκπξφο,
πιαγίσο θαη πίζσ, φπσο εκθαλίδεηαη ζην γξάθεκα, ζχκθσλα κε ηνπο ρξφλνπο
αλαθνξάο.

2.

Σν κπξνζηηλφ πφδη ηνπ δηαηηεηή πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ γξακκή πνπ απέρεη 1,5
κέηξα πίζσ απφ ηελ γξακκή εθθίλεζεο, έηνηκνο γηα δπλακηθή εθθίλεζε.

3.

Ο δηαηηεηήο ζπξηληάξεη πξνο ηα εκπξφο. Σν ρξνλφκεηξν εθθηλείηαη φηαλ ν
δηαηηεηήο πεξάζεη ηελ γξακκή εθθίλεζεο.

4.

πξηληάξεη πξνο ηα εκπξφο γηα 30 κέηξα θαη ζηξίβεη ζηνλ θψλν.

5.

Δλ ζπλερεία ηξέρεη πιάγηα πξνο ηα αξηζηεξά γηα 10 κέηξα θαη ζηξίβεη ζηνλ θψλν.

6.

Δλ ζπλερεία ηξέρεη πιάγηα πξνο ηα δεμηά γηα αθφκε 10 κέηξα θαη ζηξίβεη ζηνλ
θψλν.

7.

Καηφπηλ ηξέρεη πξνο ηα πίζσ γηα 10 κέηξα θαη ζηξίβεη.

8.

Σέινο, ζπξηληάξεη πξνο ηα εκπξφο γηα 20 κέηξα ζηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ.
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Σεζη 3: Υπόνοι αναθοπάρ
1.

Υξφλνη αλαθνξάο γηα άλδξεο:
α)

Οη δηεζλείο δηαηηεηέο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ην ηεζη επθηλεζίαο ζε 20,5
δεπηεξφιεπηα.

β)

Οη ππφινηπνη δηαηηεηέο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ην ηεζη επθηλεζίαο ζε 21,5
δεπηεξφιεπηα.

2.

Υξφλνη αλαθνξάο γηα γπλαίθεο:
α)

Οη δηεζλείο δηαηηεηέο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ην ηεζη επθηλεζίαο ζε 21,5
δεπηεξφιεπηα.

β)

Οη ππφινηπνη δηαηηεηέο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ην ηεζη επθηλεζίαο ζε 22,5
δεπηεξφιεπηα.
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Σεζη θςζικήρ καηάζηαζηρ ηηρ FIFA για διαιηηηέρ ποδοζθαίπος ζηην άμμο
Διζαγυγή
Σν ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο FIFA γηα δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ ζηελ άκκν
απνηειείηαη απφ ηξία ηεζη.
Σν πξψην ηεζη (Σεζη 1) κεηξά ηελ αληνρή ησλ δηαηηεηψλ ζε αγψλεο πνπ απνηεινχληαη
απφ ηξεηο δσδεθάιεπηεο πεξηφδνπο.
Σν δεχηεξν ηεζη (Σεζη 2) κεηξά ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα επηηάρπλζεο θαη
επηβξάδπλζεο ζε κηθξέο απνζηάζεηο.
Σν ηξίην ηεζη (Σεζη 3) κεηξά ηελ ηθαλφηεηα αιιαγήο θαηεχζπλζεο γξήγνξα θαη ηελ
ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηξεμίκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ.
Γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο, ηα ηεζη πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα ζε έλαλ αγσληζηηθφ ρψξν
πνδνζθαίξνπ κε ζηεγλή άκκν.
εηξά κε ηελ νπνία δηελεξγνχληαη ηα ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο:
1.

Σξέμηκν 600 κέηξσλ

2.

Γηάιιεηκα 15 ιεπηψλ

3.

Σεζη ηαρχηεηαο

4.

Γηάιιεηκα 5 ιεπηψλ

5.

Σεζη επθηλεζίαο

6.

Γηάιιεηκα 5 ιεπηψλ

7.

Σεζη ηαρχηεηαο

8.

Γηάιιεηκα 5 ιεπηψλ

9.

Σεζη επθηλεζίαο

65

Σεζη 1: Γιαδικαζία
Μεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ν δηαηηεηήο ηξέρεη 600 κέηξα (δέθα γχξνπο ηεο πεξηκέηξνπ
ελφο ηεηξαγψλνπ δηαζηάζεσλ 15 κέηξα ρ 15 κέηξα) ζχκθσλα κε ηνπο ρξφλνπο
αλαθνξάο.

Δξοπλιζμόρ
α)

Σέζζεξηο θψλνη ζε κηα επηθάλεηα κε ζηεγλή άκκν πνπ ζα πεξηθιείνπλ έλα
ηεηξάγσλν κε πιεπξέο κήθνπο 15 κέηξσλ

β)

Υεηξνθίλεην ρξνλφκεηξν

Σεζη 1: Υπόνοι αναθοπάρ
1.

Υξφλνη αλαθνξάο γηα άλδξεο:
α)

Οη δηεζλείο δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 600 κέηξσλ ζε
4 ιεπηά.

β)

Οη ππφινηπνη δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 600 κέηξσλ
ζε 4 ιεπηά θαη 10 δεπηεξφιεπηα.

2.

Υξφλνη αλαθνξάο γηα γπλαίθεο:

α)

Οη δηεζλείο δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 600 κέηξσλ ζε 4
ιεπηά θαη 10 δεπηεξφιεπηα.

β)

Οη ππφινηπνη δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 600 κέηξσλ ζε 4
ιεπηά θαη 20 δεπηεξφιεπηα.

66

Σεζη 2: Γιαδικαζία
1.

Ο δηαηηεηήο μεθηλά κε ην κπξνζηηλφ ηνπ πφδη πίζσ απφ ηελ γξακκή εθθίλεζεο.

2.

Ο δηαηηεηήο ηξέρεη ζηελ γξακκή ησλ 10 κέηξσλ φζν πην γξήγνξν κπνξεί,
αθνπκπψληαο ηελ γξακκή κε ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηνπ πφδη.

3.

Δλ ζπλερεία, πξέπεη λα γπξίζεη θαη λα ηξέμεη πίζσ ζηελ γξακκή εθθίλεζεο φζν
πην γξήγνξα κπνξεί. Απηφ πξέπεη λα ην επαλαιάβεη δχν θνξέο.

4.

Σν ρξνλφκεηξν ζηακαηά φηαλ ν δηαηηεηήο πεξάζεη ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ (ίδηα
κε ηελ γξακκή εθθίλεζεο) γηα δεχηεξε θνξά.

Δξοπλιζμόρ
α)

Σέζζεξηο θψλνη ζε κηα επηθάλεηα ζηεγλήο άκκνπ

β)

Υεηξνθίλεην ρξνλφκεηξν

Σεζη 2: Υπόνοι αναθοπάρ
1.

Υξφλνη αλαθνξάο γηα άλδξεο:
α)

Οη δηεζλείο δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 4 ρ 10 κέηξσλ
ζε 11,3 δεπηεξφιεπηα.

β)

Οη ππφινηπνη δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 4 ρ 10
κέηξσλ ζε 12 δεπηεξφιεπηα.

2.

Υξφλνη αλαθνξάο γηα γπλαίθεο:
α)

Οη δηεζλείο δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 4 ρ 10 κέηξσλ
ζε 12 δεπηεξφιεπηα.
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β)

Οη ππφινηπνη δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 4 ρ 10
κέηξσλ ζε 12,3 δεπηεξφιεπηα.

Σεζη 3: Γιαδικαζία
1.

Ο δηαηηεηήο ιακβάλεη ζέζε ζηελ επζεία κε ηνλ θψλν Α θαη κεηά ην ζήκα ηνπ
ππεπζχλνπ ηξέρεη πξνο ηα πιάγηα θαη δεμηά κέρξη ηνλ θψλν Β.

2.

Δλ ζπλερεία, γπξίδεη ζηνλ θψλν Β θαη ηξέρεη πξνο ηα πίζσ κέρξη ηνλ θψλν Γ.

3.

Καηφπηλ γπξίδεη ζηνλ θψλν Γ θαη ηξέρεη πξνο ηα εκπξφο δηγθ δαγθ γχξσ απφ ηνπο
θψλνπο Γ, Δ θαη Σ (νη νπνίν απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 3,33 κέηξα).

4.

Δλ ζπλερεία, γπξίδεη ζηνλ θψλν Σ θαη ηξέρεη πξνο ηα κπξνζηά κέρξη ηνλ θψλν Ε.

5.

Σέινο, γπξίδεη ζηνλ θψλν Ε θαη ηξέρεη πξνο ηα πιάγηα θαη αξηζηεξά κέρξηο φηνπ
θηάζεη ζηνλ θψλν Ζ, φπνπ θαη κεηξάηαη ν ρξφλνο ηνπ.

Δξοπλιζμόρ
α)

Οθηψ θψλνη ζε κηα επηθάλεηα ζηεγλήο άκκνπ

β)

Υεηξνθίλεην ρξνλφκεηξν
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Σεζη 3: Υπόνοι αναθοπάρ
1.

Υξφλνη αλαθνξάο γηα άλδξεο:
α)

Οη δηεζλείο δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ζε 20
δεπηεξφιεπηα.

β)

Οη ππφινηπνη δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ζε 22
δεπηεξφιεπηα.

2.

Υξφλνη αλαθνξάο γηα γπλαίθεο:
α)

Οη δηεζλείο δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ζε 22
δεπηεξφιεπηα.

β)

Οη ππφινηπνη δηαηηεηέο πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ απφζηαζε ζε 25
δεπηεξφιεπηα.
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ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I
ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ – ΑΗΣΖΖ
Κάζε έηνο κε πξνθήξπμε πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Κ.Δ.Γ. θαζνξίδεηαη 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.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΞΔΣΑΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
Οη εμεηάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο είλαη ηξηψλ (3) εηδψλ.
Α.

Γπαπηέρ Δξεηάζειρ:
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.

Ζ

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
νγδφληα (80) γηα ηνπο εθπαηδεπηέο 1εο θαηεγνξίαο θαη ην εβδνκήληα πέληε
(75) γηα εθπαηδεπηέο 2εο θαη 3εο 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.

x.

Σα εξσηήκαηα επηιέγνληαη ππνρξεσηηθψο απφ επίζεκε ιίζηα έσο ρηιίσλ
(1000) εξσηεκάησλ, ε νπνία αλαξηάηαη, κε επζχλε ηεο Κ.Δ.Γ., ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηεο Δ.Π.Ο. Κάζε εξψηεκα ηεο ιίζηαο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ νξζή
απάληεζε.

Β.

Δξεηάζειρ εικόνυν με θάζειρ αγώνυν (video test):
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 πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθψο απφ επίζεκε ιίζηα
έσο ρηιίσλ (1000) θάζεσλ ε νπνία αλαξηάηαη, κε επζχλε ηεο Κ.Δ.Γ., ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Δ.Π.Ο. Κάζε θάζε ηεο ιίζηαο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ νξζή
απάληεζε.

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
εβδνκήληα (70) γηα ηνπο εθπαηδεπηέο 1εο θαηεγνξίαο θαη ην εμήληα (60) γηα
εθπαηδεπηέο 2εο θαη 3εο θαηεγνξίαο

Γ.

Πποθοπική ή γπαπηή ανάπηςξη θέμαηορ:
i.

Κάζε εμεηαδφκελνο, κεηά απφ θιήξσζε, παξνπζηάδεη ή αλαιχεη γξαπηψο έλα
έσο δχν ζέκαηα, πνπ αθνξά ζηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ ζε κνξθή
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δηδαζθαιίαο, γηα λα θξηζεί ε ηθαλφηεηά ηνπ πξνο κεηάδνζε γλψζεσλ θαη
ζσζηήο δνκήο θαη αλάιπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζέκαηνο.
ii.

Ζ 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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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗI
ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ – ΑΗΣΖΖ
Κάζε έηνο κε πξνθήξπμε πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Κ.Δ.Γ. θαζνξίδεηαη 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 1 εο ή 2εο , 3εο θαη 4εο
Καηεγνξίαο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΞΔΣΑΔΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
Οη εμεηάζεηο ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο είλαη ηεζζάξσλ (4) εηδψλ.
Α.

Ηαηπικέρ Δξεηάζειρ:
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.

Γπαπηέρ Δξεηάζειρ:
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.
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v.

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο εμέηαζεο, δηνξζψλνληαη
ηα γξαπηά ησλ εμεηαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ
θαζνξηζζείζεο ζσζηέο απαληήζεηο.

vi.

Ζ

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 πέληε (85) γηα ηνπο παξαηεξεηέο 1εο θαηεγνξίαο, ην νγδφληα (80)
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.

x.

Σα εξσηήκαηα πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθψο απφ επίζεκε ιίζηα έσο ρηιίσλ
(1000) εξσηεκάησλ πνπ αλαξηάηαη, κε επζχλε ηεο Κ.Δ.Γ., ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηεο Δ.Π.Ο. Κάζε εξψηεκα ηεο ιίζηαο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ νξζή
απάληεζε.

Γ.

Δξεηάζειρ εικόνυν με θάζειρ αγώνυν (video test):
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.

Οη επηιεγείζεο θάζεηο πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθψο απφ ηελ επίζεκε ιίζηα
έσο ρηιίσλ (1000) θάζεσλ ε νπνία αλαξηάηαη, κε επζχλε ηεο Κ.Δ.Γ., ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δ.Π.Ο. Κάζε θάζε ηεο ιίζηαο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ
νξζή απάληεζε.

iv.

Οη

ζσζηέο

απνθάζεηο

είλαη

εθ

ησλ

πξνηέξσλ

θαζνξηζκέλεο

θαη

παξνπζηάδνληαη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο.
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v.

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βαζκψλ γηα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζε φια ηα
ζέκαηα ζα είλαη ην εθαηφ (100)), κε θαηψηαηε βαζκνινγία επηηπρίαο ην
εβδνκήληα (70) γηα ηνπο παξαηεξεηέο 1εο θαηεγνξίαο θαη ην εμήληα (60) γηα
ηνπο Παξαηεξεηέο 2ηρ καηηγοπίαρ.

Γ.

ύνηαξη Έκθεζηρ Παπαηηπηηή:
i.

Οη εμεηαδφκελνη παξαθνινπζνχλ ζε γηγαληννζφλε αγψλα

ή θάζεηο απφ

αγψλα δηάξθεηαο ηξηάληα (30) ή ζαξάληα (40) ιεπηψλ, 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.

iv.

Θα ππάξρνπλ δχν έσο

δέθα (10) δηαθνξεηηθά DVD αγψλα κε

πξνθαζνξηζκέλεο θάζεηο, ιίγν δε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο ζα γίλεηαη ε
θιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ αγψλα.
v.

Ζ ΚΔΓ ζα 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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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗII
ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ – ΑΗΣΖΖ
Κάζε έηνο κε πξνθήξπμε πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Κ.Δ.Γ. 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 5 εο ή 6εο
Καηεγνξίαο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΞΔΣΑΔΗ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
Οη εμεηάζεηο ησλ δηαηηεηψλ είλαη πέληε (5) εηδψλ.
Α.

Ηαηπικέρ Δξεηάζειρ:
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.

Γπαπηέρ Δξεηάζειρ:
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.
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v.

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο εμέηαζεο, δηνξζψλνληαη
ηα γξαπηά ησλ εμεηαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ
θαζνξηζζείζεο ζσζηέο απαληήζεηο.

vi.

Ζ

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 πέληε (85) γηα ηνπο δηαηηεηέο ηεο 1εο θαηεγνξίαο, ην νγδφληα (80) γηα
ηνπο δηαηηεηέο ηεο 2εο θαηεγνξίαο θαη ηεο 3εο θαηεγνξίαο, ην εβδνκήληα (70)
γηα ηνπο δηαηηεηέο ηεο 4εο θαηεγνξίαο και ηιρ γςναίκερ διαιηηηέρ γςναικείυν
ππυηαθλημάηυν.
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 ιίζηα έσο ρηιίσλ (1000)
εξσηεκάησλ ε νπνία αλαξηάηαη, κε επζχλε ηεο ΚΔΓ, ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηεο Δ.Π.Ο.. Κάζε εξψηεκα ηεο ιίζηαο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ νξζή
απάληεζή ηνπ.

Γ.

Δξεηάζειρ εικόνυν με θάζειρ αγώνυν (video test):
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.

Οη

ζσζηέο

απνθάζεηο

είλαη

εθ

ησλ

πξνηέξσλ

θαζνξηζκέλεο

θαη

παξνπζηάδνληαη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο.
iv.

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βαζκψλ γηα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζε φια ηα
ζέκαηα ζα είλαη ην εθαηφ (100)), κε θαηψηαηε βαζκνινγία επηηπρίαο ην
εβδνκήληα (70) γηα ηνπο δηαηηεηέο 1εο θαηεγνξίαο θαη ην εμήληα (60) γηα ηνπο
δηαηηεηέο 2ηρ καηηγοπίαρ.
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v.

Όιεο νη επηιεγείζεο θάζεηο αγψλσλ ζα πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθψο απφ
ιίζηα ρηιίσλ (1000) θάζεσλ ε νπνία ζα αλαξηάηαη, κε επζχλε ηεο Κ.Δ.Γ.,
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δ.Π.Ο. Κάζε θάζε ηεο ιίζηαο ζα ζπλνδεχεηαη
απφ ηελ νξζή απάληεζε.

Γ.

Φςσολογική δοκιμαζία:
Έιεγρνο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ δηαηηεηή λα ιακβάλεη ζσζηέο απνθάζεηο θάησ απφ
θαζεζηψο ςπρνινγηθήο πίεζεο θαη έληαζεο.

Δ.

Δξεηάζειρ θςζικήρ καηάζηαζηρ:
Οη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζε δνθηκαζία αγσληζηηθψλ εμεηάζεσλ (FIFA Test) γηα
ηελ δηαπίζησζε ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.
Οη αγσληζηηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ,
παλνκνηφηππα κε ηηο εμεηάζεηο ηεο FIFA.
ΑΡΘΡΟ 7
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

Δηδηθά γηα ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ 2014, νη εμεηάζεηο ησλ Δθπαηδεπηψλ,
Παξαηεξεηψλ Γηαηηεζίαο, Γηαηηεηψλ θαη Βνεζψλ Γηαηηεηψλ ζηηο εηθφλεο κε θάζεηο
(video test) ζα γίλνπλ ζε εμεηαζηέα χιε πνπ ζα πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα UEFA
DVD, πνπ ε Κ.Δ.Γ. έρεη πξνκεζεχζεη ηηο Δπηηξνπέο Γηαηηεζίαο ησλ Δ.Π.., θαη
εηδηθφηεξα απφ απηά κε ηίηιν RAP 2011–1, RAP 2011–2, RAP 2012–1, RAP 2012–2,
VIDEOTESTMEN 2012, VIDEOTESTWOMEN 2012.

Ο παξψλ Καλνληζκφο ηξνπνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε ζηηο 15.05.2014
κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη επηθπξψζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Π.Ο.
ζηηο 06.06.2014.
Αθήνα 06 Ηοςνίος 2014
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΡΡΖ

ΠΑΤΑΝΗΑ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ
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