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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΙΤΗΣΗ
Κάθε έτος µε προκήρυξη που εκδίδεται από την Κ.Ε.∆. και τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης
∆ιαιτησίας, καθορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και οι κατηγορίες των εξετάσεων για τους
εκπαιδευτές διαιτησίας. Με αίτηση που υποβάλλεται εντός της καθοριζόµενης από την
προκήρυξη προθεσµίας, κάθε ενδιαφερόµενος δηλώνει την επιθυµία του για την
συµµετοχή του στις εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώµατος εκπαιδευτή διαιτησίας
της 1ης ή 2ης ή 3ης Κατηγορίας.
Για την συµµετοχή στις εξετάσεις εκπαιδευτών διαιτησίας, απαιτείται ο πρώην διαιτητής
να είχε συµµετοχή σε δεκαπέντε (15) τουλάχιστον αγώνες Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Οι εξετάσεις των εκπαιδευτών διαιτησίας είναι τριών (3) ειδών.
Α.

Γραπτές Εξετάσεις:
i.

Οι εξεταζόµενοι επιλέγουν την θέση τους εντός της αιθούσης, η οποία έχει
διαµορφωθεί κατάλληλα και µε αριθµούς θέσεων από το ένα (1) έως το
πέντε (5).

ii.

∆ιενεργείται κλήρωση ενώπιον των εξεταζοµένων πέντε (5) διαφορετικών
οµάδων των είκοσι (20) ερωτηµάτων.

iii.

Τα στοιχεία ταυτότητας των εξεταζοµένων καλύπτονται µε αδιαφανές χαρτί.

iv.

Οι εξεταζόµενοι απαντούν στα ερωτήµατα της οµάδας που αντιστοιχεί στον
αριθµό θέσης τους. Σε κάθε ερώτηµα αναγράφεται ο βαθµός, ο οποίος
αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.

v.

Μετά την παρέλευση του καθορισµένου χρόνου της εξέτασης, διορθώνονται
τα γραπτά των εξεταζοµένων, σύµφωνα µε τις εκ των προτέρων
καθορισθείσες σωστές απαντήσεις.

vi.

Η

βαθµολόγηση

των

γραπτών

γίνεται

άµεσα

και

ακολούθως

αποσφραγίζονται τα στοιχεία ταυτότητας του εξεταζοµένου.
vii.

Τα θέµατα των ερωτήσεων είναι κατά κύριο λόγο επιλογής πολλαπλών
απαντήσεων.
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viii. Ο συνολικός αριθµός των βαθµών για τις σωστές απαντήσεις σε όλες τις
ερωτήσεις θα είναι το σαράντα (40), µε κατώτατη βαθµολογία επιτυχίας το
είκοσι έξι (26).
ix.

Τα ερωτήµατα των γραπτών εξετάσεων αφορούν τους Κανόνες Παιχνιδιού
κατά κύριο λόγο, και τους λοιπούς Κανονισµούς που περιέχουν διατάξεις
αναφορικά µε την διαιτησία αγώνων.

x.
Β.

Βαθµολογητές

Εξετάσεις εικόνων µε φάσεις αγώνων (video test):
i.

Εντός της αιθούσης των εξετάσεων, ο εξεταζόµενος επιλέγει µε κλήρωση µία
(1) φάση ή φάσεις από αγώνες.

ii.

Ο εξεταζόµενος παρακολουθώντας την φάση ή τις φάσεις του αγώνα,
οφείλει να απαντήσει και να δικαιολογήσει τις σωστές αποφάσεις ως
διαιτητής µε βάση τον Κανονισµό Παιχνιδιού.

iii.

Οι

σωστές

αποφάσεις

είναι

εκ

των

προτέρων

καθορισµένες

και

παρουσιάζονται αµέσως µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.
iv.

Ο συνολικός αριθµός των βαθµών για τις σωστές απαντήσεις σε όλα τα
θέµατα θα είναι το τριάντα (30), µε κατώτατη βαθµολογία επιτυχίας το
δεκαεννιά (19).

v.
Γ.

Βαθµολογητές

Προφορική ανάπτυξη θέµατος:
i.

Κάθε εξεταζόµενος παρουσιάζει ένα θέµα δικής του επιλογής, που αφορά
στους Κανόνες του Παιχνιδιού σε µορφή διδασκαλίας, για να κριθεί η
ικανότητά του προς µετάδοση γνώσεων και σωστής δοµής και ανάλυσης του
εκπαιδευτικού θέµατος.

ii.

Η άριστη βαθµολογία για την προφορική ανάπτυξη του θέµατος θα είναι το
είκοσι (20), µε κατώτατη βαθµολογία επιτυχίας το δεκατρία (13).
Εφόσον η παρουσίαση του θέµατος γίνεται µε χρήση τεχνολογικών µέσων
(DVD, PowerPoint), ο εξεταζόµενος λαµβάνει δέκα (10) επιπλέον βαθµούς,
στην περίπτωση αυτή το άριστα ανέρχεται στο τριάντα (30), µε κατώτατη
βαθµολογία επιτυχίας το είκοσι (20).

iii.
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Βαθµολογητές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΙΤΗΣΗ
Κάθε έτος µε προκήρυξη που εκδίδεται από την Κ.Ε.∆. και τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης
∆ιαιτησίας, καθορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και οι κατηγορίες των εξετάσεων για τους
παρατηρητές διαιτησίας. Με αίτηση που υποβάλλεται εντός της καθοριζόµενης από την
προκήρυξη προθεσµίας, κάθε ενδιαφερόµενος δηλώνει την επιθυµία του για την
συµµετοχή του στις εξετάσεις για την απόκτηση του διοριστηρίου παρατηρητή
διαιτησίας της 1ης ή 2ης ή 3ης Κατηγορίας.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Οι εξετάσεις των παρατηρητών διαιτησίας είναι τεσσάρων (4) ειδών.
Α.

Ιατρικές Εξετάσεις:
Όσες απαιτούνται ώστε να καθιστούν κατάλληλο το φυσικό πρόσωπο να
παρατηρεί, ιδίως δε οφθαλµολογικές.
Εάν δεν υπάρχει η απαραίτητη πιστοποίηση, ο ενδιαφερόµενος δεν δύναται να
υποβληθεί στις επόµενες εξετάσεις.

Β.

Γραπτές Εξετάσεις:
i.

Οι εξεταζόµενοι επιλέγουν την θέση τους εντός της αιθούσης, η οποία έχει
διαµορφωθεί κατάλληλα και µε αριθµούς θέσεων από το ένα (1) έως το
πέντε (5).

ii.

∆ιενεργείται κλήρωση ενώπιον των εξεταζοµένων πέντε (5) διαφορετικών
οµάδων των είκοσι (20) ερωτηµάτων.

iii.

Τα στοιχεία ταυτότητας των εξεταζοµένων καλύπτονται µε αδιαφανές χαρτί.

iv.

Οι εξεταζόµενοι απαντούν στα ερωτήµατα της οµάδας που αντιστοιχεί στον
αριθµό θέσης τους. Σε κάθε ερώτηµα αναγράφεται ο βαθµός, ο οποίος
αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.

v.

Μετά την παρέλευση του καθορισµένου χρόνου της εξέτασης, διορθώνονται
τα γραπτά των εξεταζοµένων, σύµφωνα µε τις εκ των προτέρων
καθορισθείσες σωστές απαντήσεις.
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vi.

Η

βαθµολόγηση

των

γραπτών

γίνεται

άµεσα

και

ακολούθως

αποσφραγίζονται τα στοιχεία ταυτότητας του εξεταζοµένου.
vii.

Τα θέµατα των ερωτήσεων είναι κατά κύριο λόγο επιλογής πολλαπλών
απαντήσεων.

viii. Ο συνολικός αριθµός των βαθµών για τις σωστές απαντήσεις σε όλες τις
ερωτήσεις θα είναι το τριανταπέντε (35), µε κατώτατη βαθµολογία επιτυχίας
το είκοσι τρία (23).
ix.

Τα ερωτήµατα των γραπτών εξετάσεων αφορούν τους Κανόνες Παιχνιδιού
κατά κύριο λόγο, και τους λοιπούς Κανονισµούς που περιέχουν διατάξεις
αναφορικά µε την διαιτησία αγώνων.

x.
Γ.

Βαθµολογητές

Εξετάσεις εικόνων µε φάσεις αγώνων (video test):
i.

Εντός της αιθούσης των εξετάσεων, ο εξεταζόµενος επιλέγει µε κλήρωση µία
(1) φάση ή φάσεις από αγώνες.

ii.

Ο εξεταζόµενος παρακολουθώντας την φάση ή τις φάσεις του αγώνα,
οφείλει να απαντήσει και να δικαιολογήσει τις σωστές αποφάσεις ως
διαιτητής µε βάση τον Κανονισµό Παιχνιδιού.

iii.

Οι

σωστές

αποφάσεις

είναι

εκ

των

προτέρων

καθορισµένες

και

παρουσιάζονται αµέσως µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.
iv.

Ο συνολικός αριθµός των βαθµών για τις σωστές απαντήσεις σε όλα τα
θέµατα θα είναι το τριάντα (30), µε κατώτατη βαθµολογία επιτυχίας το
δεκαεννιά (19).

v.
∆.

Βαθµολογητές

Σύνταξη Έκθεσης Παρατηρητή:
i.

Οι εξεταζόµενοι παρακολουθούν αγώνα διάρκειας τριάντα (30) ή σαράντα
(40) λεπτών, µε προκαθορισµένα σηµεία φάσεων για τους συµµετέχοντες
ποδοσφαιριστές και τους αξιωµατούχους του αγώνα.

ii.

Ο εξεταζόµενος υποχρεούται στην σύνταξη γραπτής έκθεσης (βάσει της
Έκθεσης Παρατηρητή ∆ιαιτησίας της UEFA) και βαθµολόγηση των
διαιτητών.

iii.

Στην έκθεση θα υπάρχει σηµείωση των λεπτών του αγώνα που εξελίχθηκαν
οι φάσεις, η καταγραφή της άποψής του και η εκτίµησή του για κάθε µέλος
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της διαιτητικής οµάδας του αγώνα και οι αναλυτικές επεξηγήσεις που πρέπει
να δοθούν άµεσα µετά τον αγώνα.
iv.

Θα υπάρχουν δέκα (10) διαφορετικά σχέδια αγώνα µε προκαθορισµένες
φάσεις, λίγο δε πριν την έναρξη της εξέτασης θα γίνεται η κλήρωση του
συγκεκριµένου σχεδίου αγώνα.

v.

Ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης ∆ιαιτησίας θα συµβουλεύει κατάλληλα τους
αξιωµατούχους του αγώνα και τους ποδοσφαιριστές για τα προκαθορισµένα
σηµεία τους σχεδίου του αγώνα, ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη της
έκθεσης.

vi.

Ο συνολικός αριθµός των βαθµών για την σωστή σύνταξη της έκθεσης θα
είναι το τριάντα πέντε (35), µε κατώτατη βαθµολογία επιτυχίας το είκοσι τρία
(23).

vii.

Βαθµολογητές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙII
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΙΤΗΣΗ
Κάθε έτος µε προκήρυξη που εκδίδεται από την Κ.Ε.∆. και τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης
∆ιαιτησίας, καθορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και οι κατηγορίες των εξετάσεων για τους
διαιτητές. Με αίτηση που υποβάλλεται εντός της καθοριζόµενης από την προκήρυξη
προθεσµίας, κάθε ενδιαφερόµενος δηλώνει την επιθυµία του για την συµµετοχή του
στις εξετάσεις για την απόκτηση του διοριστηρίου διαιτητή της 1ης έως 4ης Κατηγορίας.
Με παρόµοια προκήρυξη, το τοπικό όργανο διαιτησίας κάθε ένωσης καθορίζει τα
αντίστοιχα ανωτέρω για τους επιθυµούντες να λάβουν διοριστήριο διαιτητή 5ης ή 6ης
Κατηγορίας.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ
Οι εξετάσεις των διαιτητών είναι πέντε (5) ειδών.
Α.

Ιατρικές Εξετάσεις:
Όσες απαιτούνται ώστε να καθιστούν κατάλληλο το φυσικό πρόσωπο να ασκεί τα
καθήκοντα του διαιτητή σε αγώνες, ιδίως δε οφθαλµολογικές.
Εάν δεν υπάρχει η απαραίτητη πιστοποίηση, ο ενδιαφερόµενος δεν δύναται να
υποβληθεί στις επόµενες εξετάσεις.

Β.

Γραπτές Εξετάσεις:
i.

Οι εξεταζόµενοι επιλέγουν την θέση τους εντός της αιθούσης, η οποία έχει
διαµορφωθεί κατάλληλα και µε αριθµούς θέσεων από το ένα (1) έως το
πέντε (5).

ii.

∆ιενεργείται κλήρωση ενώπιον των εξεταζοµένων πέντε (5) διαφορετικών
οµάδων των είκοσι (20) ερωτηµάτων.

iii.

Τα στοιχεία ταυτότητας των εξεταζοµένων καλύπτονται µε αδιαφανές χαρτί.

iv.

Οι εξεταζόµενοι απαντούν στα ερωτήµατα της οµάδας που αντιστοιχεί στον
αριθµό θέσης τους. Σε κάθε ερώτηµα αναγράφεται ο βαθµός, ο οποίος
αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.

v.

Μετά την παρέλευση του καθορισµένου χρόνου της εξέτασης, διορθώνονται
τα γραπτά των εξεταζοµένων, σύµφωνα µε τις εκ των προτέρων
καθορισθείσες σωστές απαντήσεις.

vi.

Η

βαθµολόγηση

των

γραπτών

γίνεται

άµεσα

και

ακολούθως

αποσφραγίζονται τα στοιχεία ταυτότητας του εξεταζοµένου.
vii.

Τα θέµατα των ερωτήσεων είναι κατά κύριο λόγο επιλογής πολλαπλών
απαντήσεων.

viii. Ο συνολικός αριθµός των βαθµών για τις σωστές απαντήσεις σε όλες τις
ερωτήσεις θα είναι το σαράντα (40), µε κατώτατη βαθµολογία επιτυχίας το
είκοσι έξι (26).
ix.

Τα ερωτήµατα των γραπτών εξετάσεων αφορούν τους Κανόνες Παιχνιδιού
κατά κύριο λόγο, και τους λοιπούς Κανονισµούς που περιέχουν διατάξεις
αναφορικά µε την διαιτησία αγώνων.

x.
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Βαθµολογητές

Γ.

Εξετάσεις εικόνων µε φάσεις αγώνων (video test):
i.

Εντός της αιθούσης των εξετάσεων, ο εξεταζόµενος επιλέγει µε κλήρωση µία
(1) φάση ή φάσεις από αγώνες.

ii.

Ο εξεταζόµενος παρακολουθώντας την φάση ή τις φάσεις του αγώνα,
οφείλει να απαντήσει και να δικαιολογήσει τις σωστές αποφάσεις ως
διαιτητής µε βάση τον Κανονισµό Παιχνιδιού.

iii.

Οι

σωστές

αποφάσεις

είναι

εκ

των

προτέρων

καθορισµένες

και

παρουσιάζονται αµέσως µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.
iv.

Ο συνολικός αριθµός των βαθµών για τις σωστές απαντήσεις σε όλα τα
θέµατα θα είναι το πενήντα (50), µε κατώτατη βαθµολογία επιτυχίας το
τριάντα τρία (33).

v.
∆.

Βαθµολογητές

Ψυχολογική δοκιµασία:
i.

Έλεγχος της ικανότητας του διαιτητή να λαµβάνει σωστές αποφάσεις κάτω
από καθεστώς ψυχολογικής πίεσης και έντασης.

ii.

Ο συνολικός αριθµός των βαθµών για τις σωστές απαντήσεις σε όλα τα
θέµατα θα είναι το δέκα (10), µε κατώτατη βαθµολογία επιτυχίας το έξι (6).

iii.
Ε.

Βαθµολογητές

Εξετάσεις φυσικής κατάστασης:
Οι υποψήφιοι συµµετέχουν σε δοκιµασία αγωνιστικών εξετάσεων (FIFA Test) για
την διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης.
Οι αγωνιστικές εξετάσεις διενεργούνται µε την χρήση ηλεκτρονικών µέσων,
πανοµοιότυπα µε τις εξετάσεις της FIFA, ως κριτές δε χρησιµοποιούνται
ανεξάρτητοι πιστοποιηµένοι κριτές αγωνισµάτων.

Ο παρών Κανονισµός εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. στις 24 Ιουνίου 2009.

Αθήνα 24 Ιουνίου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ

Dr.ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
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