ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Περιεχόμενα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ..................................................................................................... 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ................................................................ 3

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός .................................................................................................. 3

ΑΡΘΡΟ 2

Γενική αρμοδιότητα της ΕΠΟ ................................................................. 3

ΑΡΘΡΟ 3

Έκταση εφαρμογής .............................................................................. 3

ΑΡΘΡΟ 4

Απόκτηση ιδιότητας ............................................................................... 3

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΑΡΘΡΟ 5

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ .............................. 4

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΟ
(ΚΕΔ/ΕΠΟ) ....................................................................................... 4
Σύνθεση της ΚΕΔ .................................................................................. 4

ΑΡΘΡΟ 6 Καθήκοντα της ΚΕΔ ....................................................................................... 4
ΑΡΘΡΟ 7

Προσόντα-κωλύματα μελών ΚΕΔ .......................................................... 6

ΑΡΘΡΟ 8

Περιφερειακή επιτροπή διαιτησίας......................................................... 7

ΑΡΘΡΟ 9

Επιτροπή διαιτησίας ΕΠΣ ...................................................................... 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ....................................................................... 9
ΑΡΘΡΟ 10

Εισαγωγή .............................................................................................. 9

ΑΡΘΡΟ 11

Σύνθεση του τμήματος διαιτησίας .......................................................... 9

ΑΡΘΡΟ 12

Καθήκοντα του τμήματος διαιτησίας .................................................... 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ...................................................................................... 10
ΑΡΘΡΟ 13

Σχολές Ένταξης – Διαιτησίας............................................................... 10

ΑΡΘΡΟ 14

Εκπαιδευτές διαιτησίας ........................................................................ 12

ΑΡΘΡΟ 15

Παρατηρητές διαιτησίας....................................................................... 12

ΑΡΘΡΟ 16

Σύμβουλοι - μέντορες ταλέντων (πρόγραμμα Καθοδήγησης
Ταλέντων) ............................................................................................ 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ........................................................ 14
ΑΡΘΡΟ 17

Επιμόρφωση εκπαιδευτών διαιτησίας ................................................. 14

ΑΡΘΡΟ 18

Επιμόρφωση παρατηρητών ................................................................ 15

ΑΡΘΡΟ 19

Επιμόρφωση διαιτητών ....................................................................... 15

ΑΡΘΡΟ 20

Επιμόρφωση & εκπαίδευση διαιτητών & παρατηρητών ...................... 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ....................................................................................... 17
ΑΡΘΡΟ 21

Κατάταξη διαιτητών ............................................................................. 17

ΑΡΘΡΟ 22

Ετήσια δοκιμασία – σεμινάριο προεπιλογής διαιτητών ........................ 18

ΑΡΘΡΟ 23

Αξιολόγηση συμβούλων – μεντόρων ................................................... 19

1

ΑΡΘΡΟ 24

Επιλογή παρατηρητών διαιτησίας Εθνικών Πρωταθλημάτων –
πίνακες ................................................................................................ 20

ΑΡΘΡΟ 25

Επιλογή παρατηρητών διαιτησίας τοπικών πρωταθλημάτων –
πίνακες ................................................................................................ 21

ΑΡΘΡΟ 26 Πίνακες διαιτητών και βοηθών 4ης και 5ης κατηγορίας- πρωταθλήματα
ευθύνης των ΕΠΣ ................................................................................ 21
ΑΡΘΡΟ 27

Αριθμός προεπιλεγμένων υποψηφίων διαιτητών και βοηθών
διαιτητών πρωταθλήματος 3ης κατηγορίας.......................................... 22

ΑΡΘΡΟ 28

Τυπικά προσόντα διαιτητών – βοηθών διαιτητών 3ης κατηγορίας....... 22

ΑΡΘΡΟ 29 Τυπικά προσόντα διαιτητών – βοηθών διαιτητών 3ης κατηγορίας
πρωτάθλημα Γ' Εθνικής κατηγορίας .................................................... 23
ΑΡΘΡΟ 30 Αριθμός διαιτητών και βοηθών διαιτητών εθνικών πρωταθλημάτων .......... 23
ΑΡΘΡΟ 31

Τυπικά προσόντα διαιτητών 2ης κατηγορίας ........................................ 23

ΑΡΘΡΟ 32 Τυπικά προσόντα διαιτητών 1ης κατηγορίας ............................................... 24
ΑΡΘΡΟ 33

Πίνακας - τυπικά προσόντα βοηθών διαιτητών 1ης και 2ης κατηγορίας 24

ΑΡΘΡΟ 34

Διαδικασία αξιολόγησης – πίνακες ...................................................... 25

ΑΡΘΡΟ 35

Πίνακες διεθνών διαιτητών – βοηθών διαιτητών – παρατηρητών ........ 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΟΡΙΣΜΟΙ ......................................................................................... 27

ΑΡΘΡΟ 36

Ορισμός διαιτητών ............................................................................... 27

ΑΡΘΡΟ 37

Ορισμός βοηθών διαιτητών ................................................................. 29

ΑΡΘΡΟ 38 Ορισμός τέταρτου – επιπρόσθετων βοηθών διαιτητών .............................. 29
ΑΡΘΡΟ 39

Ορισμός παρατηρητών διαιτησίας – υποχρεώσεις .............................. 29

ΑΡΘΡΟ 40 Φύλλο ποιότητας του διαιτητή – Επικαιροποίηση δεδομένων .................... 30
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ........................................................ 32

ΑΡΘΡΟ 41

Σχολές και στόχοι ................................................................................ 32

ΑΡΘΡΟ 42

Προγράμματα – εκπαιδευτικοί κύκλοι .................................................. 32

ΑΡΘΡΟ 43

Εκπαίδευση και εκγύμναση των κορυφαίων διαιτητών ........................ 33

ΑΡΘΡΟ 44

Ταλαντούχοι διαιτητές .......................................................................... 33

ΑΡΘΡΟ 45

Ένταξη και διατήρηση των Διαιτητών .................................................. 34

ΑΡΘΡΟ 46

Ειδικοί Εκπαίδευσης διαιτητών ............................................................ 34

ΑΡΘΡΟ 47

Διδακτικό υλικό .................................................................................... 34

ΑΡΘΡΟ 48

Δημιουργία βάσης δεδομένων ............................................................. 35

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ........................................ 36

ΑΡΘΡΟ 49

Ασυμβίβαστα – κωλύματα διαιτητή, παρατηρητή, εκπαιδευτή ............. 36

ΑΡΘΡΟ 50

Άρνηση προσφοράς υπηρεσιών ως διαιτητή – κυρώσεις .................... 36

ΑΡΘΡΟ 51

Εξαιρέσεις διαιτητών – βοηθών διαιτητών κωλύματα ......................... 37

2

ΑΡΘΡΟ 52

Αποζημιώσεις διαιτητών – παρατηρητών διαιτησίας ........................... 38

ΑΡΘΡΟ 53

Καθορισμός αποζημιώσεων ................................................................ 38

ΑΡΘΡΟ 54

Ασφάλιση διαιτητών............................................................................. 39

ΑΡΘΡΟ 55

Ηθικές αμοιβές στους διαιτητές............................................................ 40

ΑΡΘΡΟ 56

Ετήσιες βραβεύσεις διαιτητών ............................................................. 40

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ........................................ 41

ΑΡΘΡΟ 57

Ορισμός διαιτητικού καθήκοντος ......................................................... 41

ΑΡΘΡΟ 58

Ορισμός διαιτητικού παραπτώματος ................................................... 41

ΑΡΘΡΟ 59

Πειθαρχικές ποινές .............................................................................. 43

ΑΡΘΡΟ 60

Πειθαρχική δικαιοδοσία ....................................................................... 44

ΑΡΘΡΟ 61

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης ................................................................ 44

ΑΡΘΡΟ 62

Κλήση διωκόμενου σε απολογία.......................................................... 44

ΑΡΘΡΟ 63

Πειθαρχική απόφαση- έφεση ............................................................... 45

ΑΡΘΡΟ 64

Έκτιση ποινής...................................................................................... 45

ΑΡΘΡΟ 65

Ανάλογη εφαρμογή .............................................................................. 45

ΑΡΘΡΟ 66

Κατάργηση διατάξεων ......................................................................... 45

ΑΡΘΡΟ 67

Ειδικές διατάξεις .................................................................................. 46

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ......................................... 48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΤΕΣΤ FIFA - UEFA ......................................................................... 51

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

1

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ............... 1

ΑΡΘΡΟ 1

Προκήρυξη – αίτηση .............................................................................. 1

ΑΡΘΡΟ 2

Εξετάσεις εκπαιδευτών διαιτησίας ......................................................... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.............. 3

ΑΡΘΡΟ 3

Προκήρυξη – αίτηση .............................................................................. 3

ΑΡΘΡΟ 4

Εξετάσεις παρατηρητών διαιτησίας ....................................................... 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙII

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ .......................................... 6

ΑΡΘΡΟ 5

Προκήρυξη – αίτηση .............................................................................. 6

ΑΡΘΡΟ 6

Εξετάσεις διαιτητών ............................................................................... 6

3

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

1.

FIFA: Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

2.

Συνομοσπονδία: Ένα σύνολο Ομοσπονδιών αναγνωρισμένων από την FIFA που
ανήκουν στην ίδια ήπειρο (ή μία αφομοιώσιμη γεωγραφική περιοχή).

3.

"Ομοσπονδία Μέλος": Μία ομοσπονδία, η οποία έχει γίνει αποδεκτή ως μέλος της FIFA
από την Συνέλευση της FIFA.

4.

Εκτελεστική

Επιτροπή:

Το

εκτελεστικό

όργανο

της

Συνομοσπονδίας

ή

της

Ομοσπονδίας.
5.

Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) ΕΠΟ: Το εκτελεστικό όργανο (πρώην ΔΣ) της ΕΠΟ.

6.

Επιτροπή Διαιτησίας: Τα πρόσωπα που διευθύνουν την οργάνωση των Διαιτητών,
παρέχοντας συμβουλές και συνδρομή σε όλα τα θέματα που αφορούν στην διαιτησία και
στους Διαιτητές

7.

ΚΕΔ/ΕΠΟ: Η Κεντρική Επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και
λειτουργίας της διαιτησίας στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

8.

Διαιτητής ή αξιωματούχος αγώνα: Το πρόσωπο που έχει πλήρη εξουσία εφαρμογής
των Κανόνων του Παιχνιδιού στον αγώνα για τον οποίο έχει διορισθεί. Κάθε αναφορά σε
Διαιτητές στον παρόντα κανονισμό ισχύει για άνδρες και γυναίκες, όπως επίσης και σε
βοηθούς Διαιτητές, Διαιτητές Ποδοσφαίρου Σάλας 5χ5 και Διαιτητές Ποδοσφαίρου στην
Άμμο.

9.

Παρατηρητής Διαιτητών: Το πρόσωπο που αξιολογεί και αποτιμά την απόδοση των
Διαιτητών, παρέχοντας συμβουλές και εποικοδομητικά σχόλια προκειμένου να βοηθήσει
την ανάπτυξη των Διαιτητών ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί ένα σύστημα βαθμολόγησης.

10.

Εκπαιδευτής Διαιτητών: Το πρόσωπο που με βάση τον σχετικό ειδικό κανονισμό
διαιτησίας κατευθύνει την εκπαίδευση των Διαιτητών είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε
στην αίθουσα, διδάσκοντας τις τεχνικές δεξιότητες της διαιτησίας.

11.

Σύμβουλος (Μέντορας) Διαιτητών: Το πρόσωπο που ενεργεί ως προσωπικός
σύμβουλος του Διαιτητή όσον αφορά την απόδοσή του, την προετοιμασία του
παρέχοντας κάθε συμβουλή που απαιτείται για την σταδιοδρομία του.

12.

Ειδικοί Πνευματικής Προετοιμασίας: Το πρόσωπο που παρέχει στον Διαιτητή
πνευματική υποστήριξη όσον αφορά κάθε θέμα που αφορά στο παιχνίδι. Βοηθά τον
Διαιτητή να εστιάσει στην εργασία του και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο θα
συντελέσει στο να αποδώσει το καλύτερο δυνατό.
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13.

Τεστ Φυσικής Κατάστασης: Ο τρόπος της δοκιμής των σωματικών ικανοτήτων των
Διαιτητών. Κάθε ομάδα Διαιτητών πρέπει να υποβληθεί σε ένα συγκεκριμένο Τεστ
Φυσικής Κατάστασης.

14.

Κανονισμοί της FIFA: Το Καταστατικό, οι κανονισμοί, οι οδηγίες, οι αποφάσεις και οι
εγκύκλιοι της FIFA, όπως επίσης και οι Κανόνες του Παιχνιδιού που εκδίδονται από το
Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB)

15.

Πίνακας Διεθνών Διαιτητών: Ο Πίνακας των Διεθνών Διαιτητών που εκδίδεται από την
FIFA κάθε χρόνο. Κάθε πίνακας ισχύει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου
κάθε έτους.

16.

Παρατηρητής του Αγώνα: Ο αξιωματούχος τον οποίο ορίζει η κάθε διοργανώτρια
σύμφωνα με τις οδηγίες FIFA/UEFA να εποπτεύει την σωστή οργάνωση ενός αγώνα
και για την διασφάλιση της τήρησης των Κανονισμών και οδηγιών τους.

17.

Αξιωματούχοι Αγώνα Διαιτησίας: Όλοι οι Διαιτητές, οι Βοηθοί Διαιτητές, ο τέταρτος
διαιτητής και οι επιπρόσθετοι βοηθοί διαιτητές του αγώνα. Όταν ισχύει, υπέχει επίσης την
έννοια του αναπληρωματικού βοηθού Διαιτητή.

18.

Αξιωματούχοι της Ομάδας: Οι προπονητές, βοηθοί προπονητές, τεχνικοί διευθυντές,
υπεύθυνοι Μ.Μ.Ε., το ιατρικό προσωπικό (ιατροί, φυσιοθεραπευτές κ.λπ.) και όλα τα
λοιπά πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται στην ελεγχόμενη περιοχή του γηπέδου
και αποτελούν μέρος της αντιπροσωπείας της ομάδας.

19.

Διευθυντής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Διαιτησίας: ένας ειδικός στον τομέα της
ανάπτυξης διαιτησίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος να διοικεί τα προγράμματα εκπαίδευσης
και συνδρομής Διαιτητών.

Σημείωση: Οι όροι που αναφέρονται σε πρόσωπα ισχύουν για αμφότερα τα φύλα. Οιοσδήποτε
όρος που εμφανίζεται στον ενικό αριθμό, ισχύει και στον πληθυντικό αριθμό και αντιστρόφως.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η οργάνωση της διαιτησίας σε ένα σύστημα πλήρως
ανεξάρτητο από κάθε άλλο φορέα, κρατικό ή ιδιωτικό, και η διασφάλιση ότι σε αυτό ανήκει η
αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 2
Γενική αρμοδιότητα της ΕΠΟ
1.

Τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία της
διαιτησίας του ελληνικού ποδοσφαίρου ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ).

2.

Η ΕΠΟ ασκεί τις αρμοδιότητές της στα θέματα διαιτησίας δια των οργάνων των άρθρων
του επόμενου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 3
Έκταση εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλη την πυραμιδική διάρθρωση της διαιτησίας σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 4
Απόκτηση ιδιότητας
1.

Διαιτητής, παρατηρητής διαιτησίας, εκπαιδευτής διαιτησίας, σύμβουλος – μέντορας
διαιτητών, είναι το πρόσωπο που, μετά από αίτησή του και τις προβλεπόμενες
διαδικασίες (εξετάσεις, σεμινάρια, τεστ φυσικής κατάστασης, κ.λπ.) του παρόντος
κανονισμού, έχει αποδεχθεί και προσυπογράψει δεόντως τον αποσταλέντα, από την
αρμόδια επιτροπή, διορισμό με την κατάταξή του, (βλ. τύπο διοριστηρίου στο Παράρτημα
1).

2.

Όλοι όσοι αποκτούν μία από τις προαναφερθείσες ιδιότητες, θα αποκτούν
υποχρεωτικά μια ταυτότητα. Για τα εθνικά πρωταθλήματα, η ταυτότητα αυτή θα
εκδίδεται από την ΕΠΟ και για τα τοπικά πρωταθλήματα, η ταυτότητα θα εκδίδεται
από την τοπική Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ).
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΟ (ΚΕΔ/ΕΠΟ)
ΑΡΘΡΟ 5
Σύνθεση της ΚΕΔ
1.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) θα αποτελείται από τουλάχιστον έναν πρόεδρο
και δύο (2) μέλη. Όλα τα μέλη της δεν επιτρέπεται να συνδέονται με οποιαδήποτε ομάδα,
λίγκα ή οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιρικό φορέα στην Ελλάδα. Η Εκτελεστική Επιτροπή
(ΕΕ) της ΕΠΟ θα διορίζει ως Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας έναν πρώην
διαιτητή με υψηλό διαιτητικό υπόβαθρο. Τα μέλη της ΚΕΔ θα διορίζονται από τον
Πρόεδρο της ΕΠΟ, κατόπιν πρότασης του Προέδρου της ΚΕΔ.

2.

Η θητεία της ΚΕΔ είναι διετής πρέπει να συμπίπτει με τη θητεία της ΕΕ της ΕΠΟ και
μπορεί να ανανεωθεί.

3.

Η ΚΕΔ ή μέλος αυτής δύναται να παυθεί με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ όταν συντρέχει
σπουδαίος λόγος ή δεν εκπληρώνεται η εφαρμογή του γενικού σχεδίου για την ανάπτυξη
της διαιτησίας.

4.

Οι αποφάσεις της ΚΕΔ που αφορούν θέματα προεπιλογής, επιλογής, διορισμού, μη
διορισμού

και

αξιολόγησης,

είναι

οριστικές

και

δεν

προσβάλλονται

ενώπιον

οποιουδήποτε οργάνου, δημόσια αρχή ή δικαστήριο τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο.
5.

Η ΚΕΔ αναφέρεται στην Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) της ΕΠΟ, η οποία έχει και την
αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα της διαιτησίας.

6.

Η ΚΕΔ έχει έδρα τα γραφεία της ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 6
Καθήκοντα της ΚΕΔ
1.

Τα καθήκοντα της ΚΕΔ προσδιορίζονται από την ΕΕ της ΕΠΟ και τον παρόντα
κανονισμό. Ειδικότερα η ΚΕΔ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες για όλες τις εκδοχές του
ποδοσφαίρου (ποδόσφαιρο 11Χ11, ποδόσφαιρο Σάλας (5Χ5), ποδόσφαιρο Άμμου
κ.λπ.):
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α)

Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της ΕΠΟ στη στρατηγική σχεδίαση και
παρακολούθηση της αποδοτικότητας της διαιτησίας, ως βασικού παράγοντα
ομαλής διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων.

β)

Την εισήγηση προς την ΕΕ της ΕΠΟ για την ανάγκη οργάνωσης σεμιναρίων
επιμόρφωσης διαιτητών.

γ)

Την έγκριση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των διαιτητών
όλης της χώρας.

δ)

Την κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου και διαπίστωσης της κατάστασης υγείας,
της φυσικής κατάστασης και των γνώσεων των διαιτητών στους κανονισμούς

ε)

Την αποκλειστική επιμέλεια της μετάφρασης των Κανόνων του Παιχνιδιού και
γενικά κάθε έκδοσης εντύπου που αφορά τη διαιτησία.

στ)

Την θέσπιση των κανόνων δεοντολογίας των διαιτητών και την εισήγηση στην ΕΕ
της ΕΠΟ μέτρων προστασίας του κύρους και της προσωπικότητας των διαιτητών.

ζ)

Την εισήγηση για τροποποιήσεις στον παρόντα Κανονισμό ή σε άλλες διατάξεις
που διέπουν τη διαιτησία.

η)

Την εισήγηση προς την ΕΕ της ΕΠΟ για τη σύνταξη του ειδικού κανονισμού
οργάνωσης και λειτουργίας της ΚΕΔ και των λοιπών οργάνων διαιτησίας, καθώς και
την οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων των διαιτητών, των
παρατηρητών και των εκπαιδευτών.

θ)

Την επιλογή και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών και παρατηρητών
αγώνων Πρωταθλημάτων Εθνικών κατηγοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού.

ι)

Την εισήγηση για τον διορισμό των περιφερειακών οργάνων διαιτησίας και τη
παρακολούθηση,

εποπτεία,

έλεγχο

και

τον

συντονισμό

του

έργου

των

περιφερειακών και τοπικών επιτροπών διαιτησίας.
ια)

Τον καθορισμό των κατώτατων ορίων ποινών που πρέπει να επιβληθούν σε
περίπτωση πειθαρχικής δίωξης και τον καθορισμό των ποινών που μπορούν να
προσβληθούν ενώπιον της με έφεση. Τα όρια αυτά προκαθορίζονται κατ' έτος με
απόφαση της ΚΕΔ πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων.

ιβ)

Την κατηγοριοποίηση των Διαιτητών σε κάθε κατηγορία εθνικών πρωταθλημάτων
με βάση την απόδοσή τους και την απόφαση για τον προβιβασμό ή τον
υποβιβασμό τους.

ιγ)

Τον διορισμό Διαιτητών στους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων.
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ιδ)

Την αρχική επιλογή υποψηφίων για τον Πίνακα Διαιτητών FIFA που είναι
κατάλληλοι να διεξάγουν διεθνείς αγώνες σύμφωνα με τον Κανονισμό της FIFA που
διέπει την εγγραφή διεθνών διαιτητών, βοηθών διαιτητών, διαιτητών ποδοσφαίρου
σάλας 5Χ5 και διαιτητών ποδοσφαίρου στην άμμο.

ιε)

Την συμμόρφωση με τις τυποποιημένες μεθόδους διαιτησίας που ορίζονται από την
FIFA και UEFA, προκειμένου να διασφαλίζεται η υλοποίηση των Κανόνων του
Παιχνιδιού.

ιστ)

Την χρήση ομοιόμορφων κριτηρίων για την αξιολόγηση των Διαιτητών, όπως
ορίζονται από την FIFA και την UEFA.

ιζ)

Την έγκριση του Σώματος Εκπαιδευτών Διαιτητών και του Σώματος Παρατηρητών
Διαιτητών.

ιη)

Την έγκριση των διοικητικών κανονισμών που διέπουν την διαιτησία.

ιθ)

Την υλοποίηση της Σύμβασης Διαιτησίας της UEFA και του Κανονισμού για την
Οργάνωση της Διαιτησίας στις Ομοσπονδίες Μέλη της FIFA.

κ)

Την καταγραφή των αποφάσεων από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαιτησίας
σε έγγραφο το οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη της ΚΕΔ ή σε συσκευή
εγγραφής.

2.

Η ΚΕΔ έχει ως έργο της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
α)

Τον πειθαρχικό έλεγχο επί όλων των διαιτητών και των παρατηρητών των
πανελλήνιων πρωταθλημάτων, επαγγελματικών και ερασιτεχνικών. Τον έλεγχο
ασκεί σε πρώτο βαθμό το αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ και σε δεύτερο και τελευταίο
βαθμό η ολομέλεια της ΚΕΔ.

β)

Την σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό κρίση των πειθαρχικών αποφάσεων των
αρμόδιων οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 7
Προσόντα-κωλύματα μελών ΚΕΔ
1.

Ως μέλη της ΚΕΔ διορίζονται διαιτητές που πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της
ηλικίας τους και διαθέτουν απολυτήριο γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

2.

Επίσης, για όλες τις θέσεις θα ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στη
Σύμβαση Διαιτησίας της UEFA:
α)

Τουλάχιστον το 80% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας πρέπει να
διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως ειδικοί διαιτησίας.
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β)

Έως το 20% των μελών μπορούν να μην είναι ειδικοί διαιτησίας και να διαθέτουν
άλλες γνώσεις και εμπειρία που μπορούν να ωφελήσουν το έργο της επιτροπής..

2.

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και ο εκπαιδευτής διαιτησίας, κατά τη
διάρκεια της θητείας του, θεωρούνται αυτόματα εκπαιδευτές και παρατηρητές 1ης
κατηγορίας. Η ρήτρα αυτή δεν ισχύει για το 20% των μελών που μπορεί να μην είναι
ειδικοί διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 8
Περιφερειακή επιτροπή διαιτησίας
1.

Με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ, δύναται να καθορίζονται «διαιτητικές περιφέρειες». Σε
αυτές διορίζονται, ως υπεύθυνοι, από την ΕΕ της ΕΠΟ, μετά από εισήγηση της
ΚΕΔ/ΕΠΟ, πρώην αξιωματούχοι αγώνα υψηλού κύρους που δεν έχουν υπερβεί το 63ο
έτος της ηλικίας τους, διαθέτουν απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης
ισότιμης σχολής και έχουν θητεία ως διαιτητές στην ανώτερη εθνική κατηγορία δύο (2),
τουλάχιστον, ετών ή τεσσάρων (4) ετών ως βοηθοί διαιτητές. Ως βοηθός/αναπληρωτής
υπευθύνου περιφέρειας δύναται να διορισθεί πρώην διαιτητής ή βοηθός διαιτητής, με
θητεία διαιτητή στην 2η Εθνική Κατηγορία, τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

2.

Οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής Διαιτησίας είναι οι ακόλουθες:
α)

Η ενίσχυση του επιτελικού έργου της ΚΕΔ στην παρακολούθηση και αξιολόγηση
των διαιτητών - ταλέντων και των παρατηρητών από την 5η έως και την 4η
Κατηγορία.

β)

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της φυσικής κατάστασης των διαιτητών των
ενώσεων της αρμοδιότητάς του.

γ)

Η παρακολούθηση του έργου των διαιτητών των αγώνων πρωταθλημάτων
αρμοδιότητάς του και την εισήγηση στην ΚΕΔ για αξιολόγηση.

δ)

Η εισήγηση προς την ΚΕΔ για τον πειθαρχικό έλεγχο διαιτητών, βοηθών διαιτητών
και

παρατηρητών

διαιτησίας

αγώνων

που

διεξάγονται

στην

περιφέρεια

αρμοδιότητάς του.
ε)

Η

υποστήριξη

της

οργάνωσης

και

διεξαγωγής

σχολών,

σεμιναρίων

και

προγραμμάτων ταλέντων/μεντόρων που ανακοινώνει και οργανώνει η ΚΕΔ/ΕΠΟ,
στις περιφέρειες αρμοδιότητας τους.
στ)

Η επίβλεψη και η συμβολή στην ορθή τήρηση της λειτουργίας βάσης δεδομένων με
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, για τους διαιτητές και τους αγώνες που τελούνται στο
χώρο δικαιοδοσίας τους. Τα ως άνω δεδομένα αποστέλλονται μηνιαίως από το
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τοπικό όργανο διαιτησίας ή το τοπικό τμήμα εκπαίδευσης στη βάση δεδομένων που
τηρείται από την ΚΕΔ.
3.

Η θητεία των ως άνω επιτροπών πρέπει να συμπίπτει με τη θητεία της ΚΕΔ και μπορεί
να ανανεωθεί.

4.

Η επιτροπή παύεται με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ, μετά από εισήγηση της ΚΕΔ/ΕΠΟ.

5.

Η ΕΕ της ΕΠΟ καθορίζει ως έδρα της Περιφερειακής Επιτροπής Διαιτησίας τα γραφεία
μίας εκ των ΕΠΣ της περιοχής αρμοδιότητας της.

ΑΡΘΡΟ 9
Επιτροπή διαιτησίας ΕΠΣ
1.

Στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων με απόφαση του ΔΣ της Ένωσης διορίζεται
τριμελής (3) τοπική επιτροπή διαιτησίας που αποτελείται από έναν Πρόεδρο, που είναι
μέλος του ΔΣ της ΕΠΣ και διορίζεται από αυτό, έναν αναπληρωτή πρόεδρο και ένα
μέλος. Όλα τα μέλη της τοπικής επιτροπής διαιτησίας είναι πρώην διαιτητές, υψηλού
κύρους που έχουν πιστοποιηθεί από την ΚΕΔ και τουλάχιστον ο Πρόεδρος διαθέτει
απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής. Μόνο σε
περίπτωση έλλειψης πιστοποιημένων διαιτητών, είναι δυνατό να ορίζονται μη
πιστοποιημένοι πρώην διαιτητές υψηλού κύρους οι οποίοι διαθέτουν απολυτήριο
εξατάξιου γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής. Το ανώτατο όριο ηλικίας τους
αποφασίζεται από την ΕΕ της ΕΠΣ.

2.

Η τοπική επιτροπή διαιτησίας έχει τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες:
α)

Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της ΕΠΣ στη στρατηγική σχεδίαση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής της και των αποτελεσμάτων της στα
θέματα βελτίωσης της διαιτησίας.

β)

Την εισήγηση στην ΕΕ της ΕΠΣ (ή στον υπεύθυνο της Περιφερειακής Επιτροπής
Διαιτησίας), για την ανάγκη οργάνωσης σεμιναρίων επιμόρφωσης διαιτητών.

γ)

Την παρακολούθηση του έργου των διαιτητών των αγώνων πρωταθλημάτων
αρμοδιότητας της ΕΠΣ και την εισήγηση στο περιφερειακό όργανο για την
αξιολόγηση τους.

δ)

Τον

ορισμό

διαιτητών

και

παρατηρητών

των

αγώνων

πρωταθλημάτων

αρμοδιότητας της ΕΠΣ.
ε)

Την εισήγηση στην ΚΕΔ για την ανάγκη λειτουργίας εισαγωγικής σχολής στην περιοχή
της ΕΠΣ και ο πειθαρχικός έλεγχος σε πρώτο βαθμό διαιτητών, βοηθών διαιτητών και
παρατηρητών διαιτησίας αγώνων αρμοδιότητας της ΕΠΣ.
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στ)

Τη δημιουργία και λειτουργία βάσης δεδομένων με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για
τους διαιτητές και τους αγώνες που τελούνται στο χώρο δικαιοδοσίας του. Τα ως άνω
δεδομένα αποστέλλει μηνιαίως και άμεσα, όταν υπάρχουν τυχόν τροποποιήσεις των,
στη βάση δεδομένων που τηρείται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ, το Τμήμα Ανάπτυξης Διαιτησίας
και το αρμόδιο μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Διαιτησίας.

ζ)

Κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ανατίθεται σε
αυτή από την ΕΕ της ΕΠΣ ή τον παρόντα Κανονισμό.

3.

Έδρα της επιτροπής διαιτησίας μπορεί να είναι τα γραφεία της οικείας ΕΠΣ.

4.

Οι εβδομαδιαίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα συγκεντρώσεις των διαιτητών γίνονται με
ευθύνη της επιτροπής διαιτησίας της ΕΠΣ. Με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΣ και της
επιτροπής διαιτησίας της ΕΠΣ δύναται να ορισθεί ως υπεύθυνος Ανάπτυξης και
επικεφαλής εκπαίδευσης της ΕΠΣ, εκπαιδευτής ο οποίος κατέχει το αρμόδιο διοριστήριο,
ώστε να συνδράμει στην οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της τοπικής
επιτροπής διαιτησίας και στην αποστολή του επιμορφωτικού αρχείου των εκπαιδευτικών
κύκλων στην εθνική βάση δεδομένων που τηρείται στην ΚΕΔ/ΕΠΟ.

5.

Ως εκπαιδευτές χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όλοι οι κατέχοντες αρμόδιο διοριστήριο
από την ΚΕΔ/ΕΠΟ οι οποίοι πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή στην πλειονότητα των
εβδομαδιαίων εκπαιδευτικών συγκεντρώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 10
Εισαγωγή

1.

Στην ΕΠΟ λειτουργεί ένα αποκλειστικό τμήμα διαιτησίας με επικεφαλής έναν ειδικό που
διαθέτει εκτενή εμπειρία στον τομέα και τις λειτουργίες της διαιτησίας.

2.

Το τμήμα διαιτησίας είναι λειτουργικά ενταγμένο στο πλαίσιο διοικητικής
οργάνωσης της ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 11
Σύνθεση του τμήματος διαιτησίας

1.

Το τμήμα διαιτησίας αποτελείται από ένα, τουλάχιστον, ειδικό πλήρους απασχόλησης,
που διαθέτει εκτενή εμπειρία στον τομέα της διαιτησίας και είναι υπεύθυνος για την
εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Τμήματος Διαιτησίας, την ενημέρωση της ΚΕΔ/ΕΠΟ σε
τρέχοντα θέματα διαιτησίας καθώς και την υλοποίηση αποφάσεων της ΚΕΔ/ΕΠΟ.
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2.

Πρόσθετα, απασχολείται επιπλέον προσωπικό υπό τη διεύθυνση του Επικεφαλής
Προϊσταμένου Διαιτησίας (Chief Refereeing Officer, CRO) ο οποίος εισηγείται στην ΕΔ
θέματα Ανάπτυξης και Οργάνωσης Διαιτησίας Ποδοσφαίρου.

ΑΡΘΡΟ 12
Καθήκοντα του τμήματος διαιτησίας
Το τμήμα διαιτησίας έχει, κυρίως, τα ακόλουθα καθήκοντα:
α)

Να συνδράμει την Επιτροπή Διαιτησίας και τον διευθυντή Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης.

β)

Να υλοποιεί τις αποφάσεις που υιοθετούνται από την Επιτροπή Διαιτησίας.

γ)

Να εκτελεί όλες τις εργασίες που αφορούν στην διοικητική μέριμνα της διαιτησίας.

δ)

Να εκτελεί όλα τα καθήκοντα διοίκησης του τμήματος διαιτησίας.

ε)

Να υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξης των Διαιτητών σύμφωνα με τις οδηγίες που
εγκρίνονται από την Επιτροπή Διαιτησίας.

στ)

Να οργανώνει εκπαιδευτικούς κύκλους για Διαιτητές, Εκπαιδευτές Διαιτητών και
Παρατηρητές Διαιτητών σύμφωνα με τις οδηγίες που εγκρίνονται από την Επιτροπή
Διαιτησίας.

ζ)

Να συνδράμει στην παραγωγή αυτοτελούς διδακτικού υλικού σύμφωνα με τους
Κανόνες του Παιχνιδιού που εκδίδονται από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο
(IFAB) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες που εγκρίνονται από την Επιτροπή
Διαιτησίας.

η)

Να αναφέρει σε τακτά διαστήματα της δραστηριότητές του στην ΚΕΔ/ΕΠΟ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 13
Σχολές Ένταξης – Διαιτησίας
1.

Σε κάθε περιφέρεια ή σε κάθε περιοχή Ενώσεων είναι δυνατόν να λειτουργήσει σχολή
Διαιτησίας για την ανάδειξη νέων διαιτητών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές –
οδηγίες του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Διαιτησίας όπως αυτό
έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή κατόπιν των υποδείξεων της Κεντρικής
Επιτροπής Διαιτησίας και του διευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Διαιτησίας.
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2.

Οι

ημερομηνίες

και

η

ανάλογη

καμπάνια

προσέλκυσης

νέων

διαιτητών

θα

ανακοινώνονται από την τοπική ή περιφερειακή επιτροπή διαιτησίας και θα εγκρίνονται
από τον διευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Διαιτησίας.
3.

Η θεματολογία και το εκπαιδευτικό υλικό θα αποστέλλονται από την ΚΕΔ.

4.

Η αρχική επιμόρφωση των διαιτητών αποτελείται από ένα τυποποιημένο, ίδιο για όλη τη
χώρα, εκπαιδευτικό κύκλο εισαγωγικής φύσης, με διδακτέα ύλη δεκαεφτά (17),
τουλάχιστον, μαθημάτων σε θεωρητικό επίπεδο και δύο (2) σε πρακτικό επίπεδο
(γήπεδο), που θα παραδίδονται αποκλειστικά και μόνο από επίσημους εκπαιδευτές
διαιτητών ΕΠΟ.

5.

Το όριο των απουσιών για ένα υποψήφιο διαιτητή, για να μην επαναλάβει τη φοίτηση στη
σχολή, σε μια σχολή διαιτησίας ορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των
μαθημάτων κάθε σχολής.

6.

7.

Η διδακτέα ύλη των εισαγωγικών σχολών μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
α)

εκμάθηση των Κανόνων του Παιχνιδιού,

β)

διοικητικές εργασίες αγώνα,

γ)

εξετάσεις ιατρικές και φυσικής κατάστασης,

δ)

γραπτές εξετάσεις επί των Κανόνων του Παιχνιδιού.

Η διαδικασία και η θεματολογία των γραπτών εξετάσεων και κάθε άλλο θέμα αναφέρονται
και περιλαμβάνονται στον ειδικό κανονισμό.

8.

Στους υποψήφιους νέους διαιτητές, ηλικίας από δεκαέξι (16) έως τριάντα πέντε (35) ετών,
εφ' όσον αυτοί επιτύχουν στις εξετάσεις, απονέμεται το σχετικό δίπλωμα αφού πρώτα
αγωνιστούν σε τρεις (3), τουλάχιστον, αγώνες και υπάρχει έκθεση παρατηρητή σε έναν
(1) τουλάχιστον αγώνα.

9.

Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι γυμνασίου τουλάχιστον και να
καταθέτουν απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό γέννησης. Για τους
αλλοδαπούς απαιτείται, επιπρόσθετα, η κατάθεση άδειας παραμονής και φωτοτυπία
διαβατηρίου.

10.

Με ευθύνη της ΕΠΣ και του Υπευθύνου της για την Ανάπτυξη, δύναται να λειτουργήσει
Ακαδημία νέων (δόκιμων) διαιτητών ηλικίας δώδεκα (12) έως δεκαέξι (16) ετών, οι οποίοι
ακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εισαγωγικής σχολής διαιτησίας με επιπλέον
θεματολογία σε θέματα υγιεινής και άθλησης. Οι δόκιμοι διαιτητές, εφόσον επιτύχουν στις
εξετάσεις,

δεν

δικαιούνται

διπλώματος,

αλλά

τους

απονέμεται

βεβαίωση

παρακολούθησης . Διορίζονται και αγωνίζονται, με ευθύνη της ΕΠΣ και της τοπικής
επιτροπής διαιτησίας, αποκλειστικά σε αγώνες προπαιδικών πρωταθλημάτων της οικείας
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ΕΠΣ. Απαραίτητη θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, η γραπτή συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων και η ιατρική βεβαίωση. Με την συμπλήρωση του 16ου έτους ηλικίας,
οι δόκιμοι νέοι διαιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν, επιτυχώς, νέα εισαγωγική
σχολή διαιτησίας, ώστε να δύνανται να διορίζονται σε αγώνες των διοργανώσεων της
ΕΠΣ.
ΑΡΘΡΟ 14
Εκπαιδευτές διαιτησίας
1.

Εκπαιδευτές διαιτησίας είναι οι πρώην διαιτητές που δεν έχουν υπερβεί το 68ο έτος της
ηλικίας τους, έχουν αποδεδειγμένα συμμετοχή στις δραστηριότητες των Ενώσεών τους
την τελευταία πενταετία και, μετά από έναν αρχικό εκπαιδευτικό κύκλο, τυποποιημένο για
όλη τη χώρα, κρίνονται ως κατάλληλοι να διδάξουν στο επίπεδό τους.

2.

Οι εκπαιδευτές διαιτησίας θα πρέπει να παρακολουθούν ετήσιους εκπαιδευτικούς
κύκλους επιμόρφωσης που θα προετοιμάζονται από την ΚΕΔ Είναι δυνατή η συνεργασία
με το Σώμα εκπαιδευτών της UEFA & FIFA για την αξιολόγηση και έγκριση της αδείας
τους.

3.

Οι εκπαιδευτές διαιτησίας ορίζονται από το αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ και χρησιμοποιούν,
για την εκπαίδευση, αποκλειστικά το παρεχόμενο από την ΚΕΔ εκπαιδευτικό υλικό.

4.

Η κατάταξη των εκπαιδευτών διαιτησίας είναι:
α.

Εθνικός Εκπαιδευτής: Περιλαμβάνει πρώην διαιτητές που έχουν αξιολογηθεί ως
κατάλληλοι να εκπαιδεύουν διαιτητές, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητές και
εκπαιδευτές όλων των επιπέδων.

β.

Τοπικός Εκπαιδευτής: Περιλαμβάνει πρώην διαιτητές που έχουν αξιολογηθεί ως
κατάλληλοι να εκπαιδεύουν διαιτητές, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητές και
εκπαιδευτές όλων των επιπέδων.

ΑΡΘΡΟ 15
Παρατηρητές διαιτησίας
1.

Παρατηρητές διαιτησίας είναι πρώην διαιτητές ή ενεργοί εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν έχουν
υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους, έχουν αποδεδειγμένα συμμετοχή στις
δραστηριότητες

των

Ενώσεών

τους

την

τελευταία

πενταετία,

κατέχουν

καλές

επικοινωνιακές δεξιότητες και διαθέτουν έντονη προσωπικότητα και οι οποίοι, μετά από
έναν αρχικό εκπαιδευτικό κύκλο τυποποιημένο για όλη τη χώρα, κρίνονται ως κατάλληλοι
για το έργο τους και για να παρέχουν επαρκείς συμβουλές και πληροφορίες προς τους
διαιτητές.
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2.

Οι παρατηρητές διαιτησίας θα πρέπει να παρακολουθούν ετήσιους εκπαιδευτικούς
κύκλους επιμόρφωσης που θα προετοιμάζονται από την ΚΕΔ. Είναι δυνατή η συνεργασία
με το Σώμα Παρατηρητών - Μεντόρων της UEFA & FIFA για την αξιολόγηση και έγκριση
της αδείας τους.

3.

Η κατάταξη των παρατηρητών διαιτησίας είναι:
1η κατηγορία
Αποτελείται από πρώην διαιτητές που κρίνονται ως κατάλληλοι να παρατηρούν αγώνες
διαιτητών έως και της ανώτατης κατηγορίας.
2η κατηγορία
Αποτελείται από πρώην διαιτητές που κρίνονται ως κατάλληλοι να παρατηρούν αγώνες
διαιτητών έως και την 2η κατηγορία.
3η κατηγορία
Αποτελείται από πρώην διαιτητές που κρίνονται ως κατάλληλοι να παρατηρούν αγώνες
διαιτητών έως και την 3η κατηγορία.

4.

Κύρια καθήκοντα των παρατηρητών διαιτησίας είναι:
α.

Η υποβολή γραπτής έκθεσης (με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τις οδηγίες
του παρατηρητή διαιτησίας της UEFA) και η βαθμολόγηση των διαιτητών στους
αγώνες που ορίζονται.

β.

Οι αναλυτικές επεξηγήσεις, τουλάχιστον για τις σοβαρές αποφάσεις, προς τους
διαιτητές αμέσως μετά τον αγώνα για τα θέματα που αναγράφονται στην έκθεση. Οι
επεξηγήσεις αυτές αποτελούν μέρος της επιμόρφωσης των διαιτητών και όχι
διαδικασία καταλογισμού ευθυνών. Τα σημεία που συζητούνται κατά τον
απολογισμό του αγώνα, θα πρέπει να αντιστοιχούν στη βαθμολογία της έκθεσης.

γ.

Η σημείωση των λεπτών του αγώνα που εξελίχθηκαν φάσεις για μελέτη και για
χρήση των στιγμιότυπων ως εκπαιδευτικό υλικό.

5.

Απαγορεύεται ρητώς η έστω και προφορική κοινοποίηση ή δημοσίευση του βαθμού ή της
αναλυτικής έκθεσής τους. Η έκθεση αποστέλλεται, εμπιστευτικά, μόνο στους διαιτητές του
αγώνα από το αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ.

6.

Οι παρατηρητές δεν πρέπει να έχουν τα κωλύματα που ισχύουν για τους διαιτητές και
αναφέρονται στον παρόντα Kανονισμό.
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ΑΡΘΡΟ 16
Σύμβουλοι - μέντορες ταλέντων (πρόγραμμα Καθοδήγησης Ταλέντων)
1.

Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζονται παρατηρητές διαιτησίας και/ή εκπαιδευτές
με αποστολή τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών
υποστήριξης ταλαντούχων νεαρών διαιτητών από την κατώτερη έως την ανώτερη
κατηγορία .

2.

Κάθε κατηγορία επιτροπής διαιτησίας (τοπική, περιφερειακή, ΚΕΔ) θα πρέπει να
συντάσσει ετήσιους καταλόγους ταλαντούχων διαιτητών και των συμβούλων – μεντόρων
τους, που θα παρακολουθούν την προσωπική ανάπτυξη των ταλέντων. Η ΚΕΔ καθορίζει
το μέγιστο αριθμό ταλέντων ανά κατηγορία, τα όρια ηλικίας, τη διάρκεια του
προγράμματος και τις προοπτικές για την ταχεία προώθησή τους, σε συμμόρφωση με τις
κατευθυντήριες γραμμές και τις οδηγίες της Σύμβασης Διαιτησίας της UEFA.

3.

Ως σύμβουλος-μέντορας διαιτητή ορίζεται ένας πεπειραμένος πρώην διαιτητής, ο οποίος
είναι παιδαγωγός υψηλής ποιότητας με γνώση των θεμελιωδών αρχών ανάπτυξης και
έχει κριθεί ικανός να εντοπίζει ταλαντούχους διαιτητές και να παρέχει στον επιλεγμένο
διαιτητή ισχυρά κίνητρα και επαρκή υποστήριξη. Ο σύμβουλος-μέντορας οφείλει να έχει
στενή και τακτική συνεργασία με το τοπικό όργανο, με το περιφερειακό όργανο
διαιτησίας, τον διευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Διαιτησίας ή τον Συντονιστή
Ταλέντων και Μεντόρων και την ΚΕΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΡΘΡΟ 17
Επιμόρφωση εκπαιδευτών διαιτησίας
1.

Οι εκπαιδευτές διαιτησίας θα πρέπει να λαμβάνουν μία αρχική εκπαίδευση, στην οποία
συμπεριλαμβάνονται γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ακολουθούν
ετήσιοι εκπαιδευτικοί κύκλοι επιμόρφωσης. Η παρουσία τους στις τακτικές επιμορφωτικές
συγκεντρώσεις σεμιναρίων και προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική.

2.

Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται όπως προβλέπεται στον ειδικό κανονισμό και μπορούν να
τεθούν υπό την εποπτεία της UEFA & FIFA για την αξιολόγηση και έγκριση της άδειας
των εκπαιδευτών.

3.

Οι εκπαιδευτές πρέπει, για να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευσή τους, μετά την
υποβολή τους σε εξετάσεις γνώσης των Κανόνων του Παιχνιδιού, να παρουσιάσουν
ειδικά θέματα με την βοήθεια τεχνολογικών μέσων.
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ΑΡΘΡΟ 18
Επιμόρφωση παρατηρητών
1.

Οι παρατηρητές θα πρέπει να λαμβάνουν μία αρχική εκπαίδευση, στην οποία
συμπεριλαμβάνονται γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ακολουθούν
ετήσιοι εκπαιδευτικοί κύκλοι επιμόρφωσης. Η παρουσία τους στις τακτικές επιμορφωτικές
συγκεντρώσεις σεμιναρίων και προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική.

2.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται όπως προβλέπεται στον ειδικό κανονισμό, μπορούν δε
να τεθούν υπό την εποπτεία της UEFA & FIFA για την αξιολόγηση και έγκριση της άδειας
των παρατηρητών.

3.

Οι παρατηρητές θα πρέπει, μετά την υποβολή τους σε εξετάσεις γνώσης των Κανόνων
του Παιχνιδιού, να παρακολουθήσουν έναν ολόκληρο αγώνα ή μέρος αυτού και να
ασκήσουν, ως μέρος της εξέτασης, τα καθήκοντα του παρατηρητή.

4.

Οι εκθέσεις τους θα παραδίδονται και θα ελέγχονται από την εξεταστική επιτροπή. Οι
επιτυχόντες ανά κατηγορία θα ανακοινώνονται επίσημα από την ΚΕΔ/ΕΠΟ.

5.

Οι παρατηρητές θα παρακολουθούν, τουλάχιστον μία φορά εντός της αγωνιστικής
περιόδου, επιμορφωτικό σεμινάριο μαζί με τους διαιτητές της ίδιας κατηγορίας. Οι
παρατηρητές της 1ης κατηγορίας θα παρακολουθούν δύο (2), τουλάχιστον, φορές ετησίως
επιμορφωτικό σεμινάριο.

ΑΡΘΡΟ 19
Επιμόρφωση διαιτητών
Η ΚΕΔ με τη συνεργασία του διευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης είναι υποχρεωμένη και θα
φροντίζει:
1.

Να δημιουργηθεί, σε εθνικό επίπεδο, ένα γενικό σχέδιο (master plan) για την
επιμόρφωση των διαιτητών και των εκπαιδευτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

2.

Να ενσωματωθούν γρήγορα τα νέα μέλη στον κόσμο της διαιτησίας και να αυξηθούν τα
όρια διατηρησιμότητας τους.

3.

Να διδάσκονται έγκυρα οι Κανόνες του Παιχνιδιού.

4.

Να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη και συνεπής ερμηνεία και εφαρμογή των Κανόνων του
Παιχνιδιού.

5.

Να παράσχονται συμβουλές σχετικά με τον τρόπο που μπορούν οι διαιτητές να
βελτιώσουν την απόδοσή τους.

6.

Να εντοπίζονται νεαροί ταλαντούχοι διαιτητές το συντομότερο δυνατόν.
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7.

Η επιμόρφωση θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε όλο το εύρος της εθνικής ομοσπονδίας
και να λειτουργεί με την μορφή πυραμίδας.

8.

Θα πρέπει να παρέχονται ετήσιοι εκπαιδευτικοί κύκλοι επιμόρφωσης το περιεχόμενο των
οποίων θα ισχύει σε εθνικό επίπεδο και θα διδάσκεται από εκπαιδευτές διαιτητών που
διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.

9.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχουν εκπαιδευτικοί κύκλοι ανώτερου επιπέδου για
όσους διαιτητές προβιβάζονται.

10.

Η συχνότητα των συναντήσεων θα καθοριστεί από την ΚΕΔ. Οι επίλεκτοι διαιτητές θα
συναντώνται τουλάχιστον κάθε δεύτερο μήνα, οι δε επίλεκτοι βοηθοί διαιτητών τέσσερις
(4), τουλάχιστον, φορές ετησίως.

11.

Επιπρόσθετα, οι επίλεκτοι παρατηρητές διαιτησίας θα πρέπει να παρακολουθούν
συναντήσεις με διαιτητές δύο (2), τουλάχιστον, φορές ετησίως.

12.

Ένα ετήσιο σεμινάριο θα πρέπει να διοργανώνεται για διαιτητές - ταλέντα σε κάθε
περιοχή (τοπικό επίπεδο) ή περιφέρεια, καθώς επίσης και ένα ετήσιο σεμινάριο για
διαιτητές - ταλέντα σε εθνικό επίπεδο.

13.

Κατά την έναρξη κάθε ετήσιου προγράμματος, θα πρέπει να λαμβάνονται συνεντεύξεις
από τους διαιτητές - ταλέντα προκειμένου να οριστούν ρεαλιστικοί στόχοι και σκοποί.
Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι διαιτητές - ταλέντα και οι σύμβουλοι θα πρέπει
να συναντώνται συχνά (π.χ. μία φορά κάθε μήνα). Στο τέλος του προγράμματος, οι
διαιτητές - ταλέντα αξιολογούνται και γίνεται αποτίμηση της επιτυχίας του προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 20
Επιμόρφωση & εκπαίδευση διαιτητών & παρατηρητών
1.

Η ΚΕΔ, με τη συνεργασία του διευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, καταρτίζει ειδικά
προγράμματα για σεμινάρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των διαιτητών και
παρατηρητών. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών είναι υποχρεωτική ανά
μήνα και ανατίθεται στους εκπαιδευτές διαιτητών σε συνεργασία, ως προς την οργάνωση
και διεξαγωγή, με τις κατά τόπους ΕΠΣ. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής ανακοινώνονται από
την ΚΕΔ.

2.

Η αδικαιολόγητη μη προσέλευση διαιτητών και παρατηρητών επιβαρύνει αρνητικά την
περαιτέρω αξιολόγηση τους.

3.

Η ΚΕΔ υποβάλλει στην ΕΕ της ΕΠΟ κάθε έτος, με τη λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδου,
ειδική έκθεση για την πορεία και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών και
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εισηγείται τη λήψη κάθε αναγκαίου, κατά την κρίση της, σχετικού μέτρου για τη βελτίωσή
τους.
4.

Με αίτημα της διοργανώτριας αρχής και εισήγηση της ΚΕΔ, που εγκρίνεται από την ΕΕ
της ΕΠΟ, μπορεί να διοργανωθούν ταχύρρυθμα σεμινάρια επιμόρφωσης διαιτητών των
Εθνικών Πρωταθλημάτων Α' και Β' κατηγορίας επαγγελματικής κατηγορίας και Γ' Εθνικής
Ερασιτεχνικής κατηγορίας. Τα έξοδα επιβαρύνουν την διοργανώτρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21
Κατάταξη διαιτητών
1.

Οι διαιτητές αξιολογούνται και κατατάσσονται σε κατηγορίες, σύμφωνα με τα τυπικά τους
προσόντα, τις επιδόσεις και τις ικανότητές τους όπως ειδικότερα καθορίζονται στον
παρόντα Κανονισμό.

2.

Οι κατηγορίες αξιολόγησης και κατάταξης των διαιτητών είναι οι ακόλουθες:
Α)

Β)

Διαιτητές Πρωταθλημάτων Επαγγελματικών Ομάδων Ανδρών
α)

1η Κατηγορία

β)

2η Κατηγορία

Διαιτητές Εθνικών Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων
3η κατηγορία

Γ)

Δ)

Διαιτητές (μόνο γυναίκες) Εθνικών Γυναικείων Πρωταθλημάτων .
α)

1η κατηγορία γυναικών

β)

2η κατηγορία γυναικών

Διαιτητές Τοπικών Πρωταθλημάτων
α)

4η Κατηγορία

β)

5η

Κατηγορία

(αγώνες

προτελευταίας

και

τελευταίας

κατηγορίας

Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων ΕΠΣ)
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ΑΡΘΡΟ 22
Ετήσια δοκιμασία – σεμινάριο προεπιλογής διαιτητών
1.

Κάθε έτος, μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου και σε ημερομηνίες που καθορίζονται
με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ, μετά από πρόταση της ΚΕΔ, όλοι οι υποψήφιοι διαιτητές
και βοηθοί διαιτητές εθνικών κατηγοριών και όλοι οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές
τοπικών πρωταθλημάτων, που έχουν τα προσόντα, σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό, να αξιολογηθούν, υποβάλλονται, υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού τους,
σε διαδικασίες αξιολόγησης και κατάταξης, που περιλαμβάνουν:
α)

Ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάστασης της υγείας
τους.

β)

Εξετάσεις (γραπτές ή/και προφορικές) για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους για
τους Κανόνες του Παιχνιδιού και τους Κανονισμούς Αγώνων Πρωταθλημάτων.

γ)

Εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) για την διαπίστωση του επιπέδου της γνώσης
ξένων γλωσσών, ιδίως για τους υποψήφιους διεθνείς διαιτητές και βοηθούς
διαιτητές.

2.

Επιπλέον των ανωτέρω:
δ)

Διαιτητές και βοηθοί διαιτητές τοπικών πρωταθλημάτων συμμετέχουν σε δοκιμασία
αγωνιστικών εξετάσεων (τεστ) για την διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης
στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ως άνω απόφαση.

ε)

Οι υποψήφιοι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές εθνικών πρωταθλημάτων
συμμετέχουν σε δοκιμασία αγωνιστικών εξετάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της
FIFA/UEFA (Παράστημα 2 «Test FIFA/UEFA») για την διαπίστωση της φυσικής
τους κατάστασης στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ως άνω απόφαση.

3.

Οι, κατά την προηγούμενη παράγραφο, εξετάσεις και δοκιμασίες διεξάγονται με φροντίδα
και ευθύνη, στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος, της ΚΕΔ, λαμβανομένων υπ' όψιν των
διεθνώς κρατούντων.
1)

Η ΕΠΟ, κατά την διακριτική της ευχέρεια, προσλαμβάνει ειδικό προπονητή –
γυμναστή, για την εκγύμναση των διαιτητών εθνικών κατηγοριών, τη σύνταξη
ειδικών προγραμμάτων προπονητικής διαιτητών και τον καθορισμό ειδικού
προγράμματος των δοκιμασιών της προηγούμενης παραγράφου, υπό την ευθύνη
της ΚΕΔ.

2)

Ειδικά για τους διαιτητές των Εθνικών Πρωταθλημάτων η ΚΕΔ μπορεί να ορίζει,
κατά την κρίση της, έκτακτες δοκιμασίες αγωνιστικών τεστ για τη διαπίστωση της
φυσικής κατάστασης μεμονωμένων ή του συνόλου των διαιτητών. Σε περίπτωση
αποτυχίας οι διαιτητές δεν θα έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε αγώνες Εθνικών
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Πρωταθλημάτων για ελάχιστο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και, σε κάθε
περίπτωση, μέχρι την επιτυχή επανεξέτασή τους σε ημερομηνία που θα ορίσει η
ΚΕΔ.
3)

Διαιτητές που απέτυχαν στις δοκιμασίες της παραγράφου 1α) και 1β) του παρόντος
άρθρου,

απαγορεύεται

να επιλεγούν σε

οποιαδήποτε κατηγορία

εθνικών

πρωταθλημάτων και δικαιούνται επανεξέτασης μετά την πάροδο πέντε (5) μηνών
σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ΕΠΟ, η οποία δεν υπερβαίνει μια χρονική
περίοδο έξι (6) μηνών.
4)

Διαιτητές που απέτυχαν στις δοκιμασίες της παραγράφου 1δ) και 1ε) του παρόντος
άρθρου,

εξαιτίας

αποδεδειγμένης,

αρμοδίως,

ασθένειας

ή

τραυματισμού,

επανακρίνονται υποχρεωτικά στην πρώτη προκαθορισμένη δοκιμασία που θα
ορίσει η ΚΕΔ.
4.

Ασθένεια ή τραυματισμός που θα προκύψει κατά την διάρκεια των εκάστοτε αγωνιστικών
δοκιμασιών που αποφασίζει η ΚΕΔ/ΕΠΟ εξαιρουμένων των δοκιμασιών ταχύτητας
(επαναλαμβανομένων σπριντ 40 μέτρων) θεωρείται ως μη επιτυχής ολοκλήρωση των
αγωνιστικών τεστ.

5.

Αποδεδειγμένη ασθένεια ή τραυματισμός, νοείται η έγγραφη ιατρική γνωμάτευση, η οποία
κατατίθεται, πριν την έναρξη των αγωνιστικών δοκιμασιών, στην ΚΕΔ/ΕΠΟ.
1)

Οι διαιτητές οι οποίοι θα δηλώσουν πριν την έναρξη των αγωνιστικών τεστ
αδυναμία, λόγω τραυματισμού ή ασθένειας, να συμμετάσχουν θα συμμετέχουν σε
νέα ημερομηνία εξέτασης που ορίζεται από την ΚΕΔ.

2)

Η διεξαγωγή των αγωνιστικών τεστ δύναται να γίνει σε διαφορετική ημερομηνία από
τα σεμινάρια προεπιλογής, αλλά, σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη των
πρωταθλημάτων.

3)

Διαιτητής ή βοηθός που αποτυγχάνει σε δύο συνεχόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες
δικαιούται διορισμό, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, αποκλειστικά σε
αγώνες κατωτέρων κατηγοριών από αυτή που ανήκει και με την προϋπόθεση της
επιτυχούς ολοκλήρωσης των αγωνιστικών δοκιμασιών της κατώτερης κατηγορίας
που ορίζει η ΚΕΔ/ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 23
Αξιολόγηση συμβούλων – μεντόρων
Η ΚΕΔ αξιολογεί την εργασία και απόδοση κάθε συμβούλου – μέντορα διαιτησίας και τους
κατηγοριοποιεί ανάλογα με τις ικανότητές τους, κατόπιν της έκθεσης του διευθυντή
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης.
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ΑΡΘΡΟ 24
Επιλογή παρατηρητών διαιτησίας Εθνικών Πρωταθλημάτων – πίνακες
1.

Κάθε έτος και πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, η ΚΕΔ καταρτίζει τους
πίνακες

παρατηρητών

διαιτησίας

Εθνικών

Πρωταθλημάτων

κατά

κατηγορία

πρωταθλήματος.
Ο αριθμός των παρατηρητών κατά κατηγορία πρωταθλήματος καθορίζεται με απόφαση
της ΕΕ της ΕΠΟ μετά από πρόταση της ΚΕΔ.
2.

α)

Οι παρατηρητές διαιτησίας επιλέγονται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους
προσόντα, δίνοντας προτεραιότητα στους πιο πεπειραμένους, αρχής γενομένης
από τον πίνακα παρατηρητών διαιτησίας 1ης Κατηγορίας.
Ως

ελάχιστα

τυπικά

προσόντα

επιλογής,

ορίζονται,

για

κάθε

κατηγορία

πρωταθλήματος, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος, τα ακόλουθα:
- η θητεία ως διαιτητή αγώνα δύο (2), τουλάχιστον, ετών ή η διεύθυνση δεκαπέντε
(15), τουλάχιστον, αγώνων ή η θητεία, ως βοηθού διαιτητή αγώνα πέντε (5),
τουλάχιστον, ετών ή η διεύθυνση τριάντα (30) αγώνων του πρωταθλήματος για το
οποίο επιλέγεται και η επιτυχία του στις εξετάσεις. Δεν υπολογίζονται οι αγώνες
που διορίσθηκε ως 4ος διαιτητής αγώνα.
- Ανώτατο όριο ηλικίας (το 63ο έτος).
- Να μην έχει διαγραφεί από τα μητρώα της ΚΕΔ.
β)

γ)

Ειδικά για τους παρατηρητές 1ης Κατηγορίας, επιπλέον, απαιτείται:
-

Επιθυμητή η γνώση μίας εκ των επισήμων γλωσσών της FIFA.

-

Απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

Οι επιλεγέντες παρατηρητές υποβάλλονται υποχρεωτικά σε οφθαλμολογική
εξέταση.

3.

α)

Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής ή
οποιασδήποτε άλλης επιτροπής της ΕΠΟ και των Ενώσεων – μελών της (εκτός της
ΚΕΔ, της περιφερειακής επιτροπής διαιτησίας και της τοπικής επιτροπής
διαιτησίας) με αυτή του παρατηρητή διαιτησίας.

β)

Παρατηρητής διαιτησίας μπορεί μόνο να επιλεγεί για κατηγορία άλλη από αυτήν
στην οποία έχει καταταχθεί συγγενής του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τους
παρατηρητές εφόσον στους πίνακες διαιτητών των εθνικών πρωταθλημάτων
περιλαμβάνονται διαιτητές συγγενείς του μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή
εξ αγχιστείας.
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ΑΡΘΡΟ 25
Επιλογή παρατηρητών διαιτησίας τοπικών πρωταθλημάτων – πίνακες
1.

Κάθε έτος και πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, η Επιτροπή Διαιτησίας της
ΕΠΣ συντάσσει τους πίνακες παρατηρητών διαιτησίας τοπικών πρωταθλημάτων. Για το
σκοπό αυτό καταρτίζεται για κάθε ΕΠΣ, ενιαίος, για όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων
της, πίνακας παρατηρητών διαιτησίας, από πρώην διαιτητές.

2.

Οι παρατηρητές διαιτησίας Τοπικών Πρωταθλημάτων, ορίζονται από την Επιτροπή
Διαιτησίας της κάθε ΕΠΣ και έχουν συμμετάσχει σε επιμορφωτικό σεμινάριο
παρατηρητών διαιτησίας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων
του παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 26
Πίνακες διαιτητών και βοηθών 4ης και 5ης κατηγορίας- πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ
1.

Κάθε ΕΠΣ οφείλει να προβαίνει, δια της οικείας Επιτροπής Διαιτησίας, στην αξιολόγηση
και κατάταξη των διαιτητών αυτής με βάση :
α)

Τα στοιχεία του φύλλου ποιότητας του διαιτητή.

β)

Τα

στοιχεία

των

πινάκων

επιτυχίας

στις

εξετάσεις

και

δοκιμασίες

του

άρθρου 17 του παρόντος Κανονισμού τα οποία πρέπει να υπογράφονται από τις
Επιτροπές Διαιτησίας/ΕΠΣ και στη συνέχεια να προωθούνται στην ΚΕΔ/ΕΠΟ.
γ.)

Οι κατηγορίες των διαιτητών των τοπικών πρωταθλημάτων είναι οι ακόλουθες:
4η κατηγορία
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται διαιτητές οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 45ο
έτος της ηλικίας τους και έχουν προσφέρει ευδοκίμως τις υπηρεσίες τους στην ίδια
κατηγορία και κατά την προηγούμενη ποδοσφαιρική περίοδο καθώς και διαιτητές
προερχόμενοι από την κατώτερη κατηγορία της προηγούμενης ποδοσφαιρικής
περιόδου, οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική ικανότητα και επίδοση στην κατηγορία
αυτή. Προτεραιότητα στον ορισμό έχουν οι νεώτεροι κατά σειρά σε ηλικία.
5η κατηγορία
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται διαιτητές οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 50ο
έτος της ηλικίας τους , έχουν ικανότητες αλλά όχι του επιπέδου που απαιτείται για
την κατηγορία 5, καθώς και διαιτητές προερχόμενοι από την ίδια κατηγορία της
προηγούμενης ποδοσφαιρικής περιόδου, οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική ικανότητα
και επίδοση στην κατηγορία αυτή. Προτεραιότητα στον ορισμό έχουν οι νεώτεροι
κατά σειρά σε ηλικία.
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2.

Οι αξιολογημένοι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές 1ης έως και 3ης Κατηγορίας
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στους πίνακες ορισμού διαιτητών για τις διοργανώσεις
που οργανώνονται με ευθύνη των ΕΠΣ.

ΑΡΘΡΟ 27
Αριθμός προεπιλεγμένων υποψηφίων διαιτητών και βοηθών διαιτητών
πρωταθλήματος 3ης κατηγορίας
1.

Σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ΚΕΔ και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη
των ετήσιων εθνικών σεμιναρίων προεπιλογής, θα διοργανώνεται πανελλήνιος
διαγωνισμός (τοπικών) διαιτητών 4ης κατηγορίας για την εξέταση της προεπιλογής και
τελικής επιλογής αξιωματούχων αγώνα 3ης κατηγορίας.

2.

Κάθε τοπική Επιτροπή Διαιτησίας, με την έγκριση των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών
Σωματείων (ΕΠΣ), στέλνει μέσω e-mail (ηλεκτρονικού μηνύματος αλληλογραφίας) ή
ταχυδρομικώς πίνακα υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό που καθορίζεται από την
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο ετήσιος αριθμός εκπροσώπων για κάθε ΕΔ/ΕΠΣ
προκύπτει από τον συντελεστή που ορίζεται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανάλογα με το ενεργό
δυναμικό διαιτητών και βοηθών κάθε ΕΠΣ.

ΑΡΘΡΟ 28
Τυπικά προσόντα διαιτητών – βοηθών διαιτητών
3ης κατηγορίας
1.

Για την επιλογή διαιτητή ή βοηθού διαιτητή στον πίνακα 4ης Κατηγορίας απαιτούνται τα
παρακάτω προσόντα:
α)

Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος Κανονισμού Διαιτησίας.

β)

Να είναι διαιτητής 4ης, τουλάχιστον, Κατηγορίας.

γ)

Να μην έχει υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας του κατά την πρώτη προεπιλογή του.

δ)

Να έχει διευθύνει, κατά τα δύο (2) προηγούμενα χρόνια, δέκα (10), τουλάχιστον,
αγώνες ως διαιτητής ή βοηθός διαιτητής 4ης κατηγορίας.
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ΑΡΘΡΟ 29
Τυπικά προσόντα διαιτητών – βοηθών διαιτητών 3ης κατηγορίας
πρωτάθλημα Γ' Εθνικής κατηγορίας
1.

Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα 3ης Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά
προσόντα:
α)

Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος Κανονισμού.

β)

Να είναι, τουλάχιστον, διαιτητής ή βοηθός διαιτητής 2ης κατηγορίας και να μην έχει
συμπληρώσει το 37ο έτος της ηλικίας του ή να είναι διαιτητής 4ης κατηγορίας και να
έχει συμμετάσχει σε εθνικές διοργανώσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28.

ΑΡΘΡΟ 30
Αριθμός διαιτητών και βοηθών διαιτητών εθνικών πρωταθλημάτων
1.

Ο αριθμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητών για κάθε κατηγορία Εθνικού
Πρωταθλήματος καθορίζεται με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ μετά από αιτιολογημένη
πρόταση της ΚΕΔ. Η απόφαση λαμβάνεται πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων και
ισχύει για όλη την αγωνιστική περίοδο.

2.

Ο αριθμός των βοηθών διαιτητών 2ης Κατηγορίας, καθορίζεται έως το διπλάσιο του
αριθμού των διαιτητών της κατηγορίας.

3.

Ως βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας χρησιμοποιούνται οι αναφερόμενοι στον πίνακα
βοηθών διαιτητών 3ης κατηγορίας και σε περίπτωση μη επάρκειας όλοι οι αξιολογημένοι
διαιτητές 4ης κατηγορίας που έχουν συμμετάσχει σε εθνική διοργάνωση, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 28.
ΑΡΘΡΟ 31
Τυπικά προσόντα διαιτητών 2ης κατηγορίας

Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα 2ης Κατηγορίας, απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά
προσόντα:
α)

Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού.

β)

Να είναι διαιτητής 1ης ή 2ης Κατηγορίας και να μην έχει συμπληρώσει το 41ο έτος της
ηλικίας του.

γ)

Να είναι διαιτητής 3ης κατηγορίας και να έχει διευθύνει δέκα (10), τουλάχιστον, αγώνες σε
δύο (2) αγωνιστικές περιόδους της Γ’ Εθνικής κατηγορίας.
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δ)

Να μην έχει υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή του στην
κατηγορία.

ΑΡΘΡΟ 32
Τυπικά προσόντα διαιτητών 1ης κατηγορίας
Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα 1ης Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά
προσόντα :
α)

Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού.

β)

Να είναι διαιτητής 1ης Κατηγορίας και να μην έχει συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας
του.

γ)

Να είναι διαιτητής 2ης κατηγορίας και να έχει διευθύνει δέκα (10), τουλάχιστον, αγώνες σε
δύο (2) αγωνιστικές περιόδους της Β’ Εθνικής κατηγορίας.

δ)

Να μην έχει υπερβεί το 39ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή του.
ΑΡΘΡΟ 33
Πίνακας - τυπικά προσόντα βοηθών διαιτητών 1ης και 2ης κατηγορίας

1.

Ο πίνακας βοηθών διαιτητών 1ης Κατηγορίας περιλαμβάνει βοηθούς διαιτητές που
συμμετέχουν στους αγώνες της κατηγορίας αυτής μόνο ως βοηθοί διαιτητές.
Απαγορεύεται να επιλεγούν στους πίνακες διαιτητών Εθνικών Πρωταθλημάτων.

2.

Για την επιλογή τους στον ως άνω ειδικό πίνακα, απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα:
α)

Να είναι βοηθός διαιτητή 1ης Κατηγορίας και να μην έχει συμπληρώσει το 45ο έτος
της ηλικίας του.

β)

Να μην έχει υπερβεί κατά την πρώτη επιλογή του το 39ο έτος της ηλικίας του.

γ)

Να έχει συμμετάσχει, ως βοηθός διαιτητή, σε αγώνες της Α' Εθνικής κατηγορίας για
μια αγωνιστική περίοδο ή στη Β' Εθνική κατηγορία για δύο (2) αγωνιστικές
περιόδους και σε δέκα (10), τουλάχιστον, αγώνες.

3.

Ο ειδικός πίνακας βοηθών 2ης Κατηγορίας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να
υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των διαιτητών 2ης Κατηγορίας, περιλαμβάνει
βοηθούς διαιτητές που αγωνίζονται μόνο σαν βοηθοί διαιτητές πρωταθλήματος Β'
Εθνικής και απαγορεύεται η επιλογή τους στους πίνακες διαιτητών Εθνικών
πρωταθλημάτων.

4.

24

Για την επιλογή τους σε αυτό τον ειδικό πίνακα, απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα:

α)

να είναι βοηθός διαιτητή 2ης Κατηγορίας και να μην έχει συμπληρώσει το 41ο έτος
της ηλικίας του.

β)

να μην έχει υπερβεί κατά την πρώτη επιλογή του το 36ο έτος της ηλικίας του

γ)

να έχει συμμετάσχει ως βοηθός διαιτητή, είτε σε αγώνες της Α' ή της Β' Εθνικής
κατηγορίας για μία αγωνιστική περίοδο, είτε σε αγώνες της Γ' Εθνικής κατηγορίας
για δύο (2) αγωνιστικές περιόδους σε δέκα (10), τουλάχιστον, αγώνες συνολικά.

δ)

να έχει συμμετάσχει σε σεμινάριο προεπιλογής διαιτητών που διοργανώνει η
ΚΕΔ/ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 34
Διαδικασία αξιολόγησης – πίνακες
1.

Το οικείο όργανο διαιτησίας των τοπικών ενώσεων, διαβιβάζει το βραδύτερο μέχρι την
καθορισθείσα ημερομηνία, την πρότασή του σχετικά με τους υποψηφίους 3ης κατηγορίας
στην ΚΕΔ.

2.

Τα ετήσια σεμινάρια διαιτητών διοργανώνονται από την ΚΕΔ σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό.

3.

Τα όρια ηλικίας καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων καθορίζονται κατά έτος από την
ΚΕΔ.

4.

Η ΚΕΔ, μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, επιλέγει, με βάση το σύνολο όλων των
στοιχείων, τους διαιτητές και τους βοηθούς διαιτητές για κάθε κατηγορία Εθνικού
πρωταθλήματος τηρουμένων των όσων προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

5.

Οι πίνακες αξιολόγησης και κατάταξης ανά κατηγορία των διαιτητών, βοηθών διαιτητών,
παρατηρητών και εκπαιδευτών διαιτησίας, μετά την οριστική σύνταξή τους από την ΚΕΔ,
κατατίθενται, για επικύρωση, στην ΕΕ της ΕΠΟ πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων
των εθνικών κατηγοριών.

6.

Δεν επιτρέπεται η επιλογή διαιτητή στην ίδια Εθνική κατηγορία εφόσον για οποιοδήποτε
λόγο δεν είχε συμμετάσχει για δύο (2) πλήρεις συνεχείς αγωνιστικές περιόδους σε
αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων

7.

Αν αποδειχθεί, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, ότι διαιτητές δήλωσαν ψευδή
στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγησή τους, και τα στοιχεία αυτά
συνετέλεσαν, έστω και εν μέρει, στην τελική επιλογή τους, οι διαιτητές αυτοί διαγράφονται
με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ από τους πίνακες.

8.

Επιτρέπονται οι μεταβολές (προσθήκες, προβιβασμοί, υποβιβασμοί) των πινάκων της
ΚΕΔ ύστερα από δοκιμασίες αγωνιστικών τεστ κατά την διάρκεια της αγωνιστικής
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περιόδου σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από την ΚΕΔ τουλάχιστον έναν μήνα
νωρίτερα.
9.

Επιτρέπεται η ΚΕΔ/ΕΠΟ να ορίζει διαιτητή, βοηθό διαιτητή, τέταρτο διαιτητή,
επιπρόσθετο βοηθό διαιτητή και παρατηρητή σε αγώνα αμέσως ανώτερης κατηγορίας
απ' αυτή που είναι αξιολογημένος, εφόσον κρίνεται απ' αυτήν ικανός, μόνον όμως από
ειδικό πίνακα πιθανών προς προβιβασμό υποψηφίων σε κάθε κατηγορία, όπως έχει
αποφασιστεί από την ΚΕΔ.

ΑΡΘΡΟ 35
Πίνακες διεθνών διαιτητών – βοηθών διαιτητών – παρατηρητών
1.

Μία (1), τουλάχιστον, εβδομάδα πριν από την επίσημη ημερομηνία υποβολής που ορίζει
η FIFA, η ΚΕΔ υποχρεούται να υποβάλει στον Πρόεδρο της ΕΠΟ με επίσημη
αλληλογραφία, χωριστούς πίνακες διαιτητών και βοηθών διαιτητών, από τους οποίους
γίνεται η επιλογή για τους πίνακες FIFA/UEFA.

2.

Στους πίνακες αυτούς με ευθύνη της ΚΕΔ και σε επίσημη συνεδρίασή της,
περιλαμβάνονται όλοι οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές του ειδικού πίνακα της 1 ης
Κατηγορίας που έχουν τα νόμιμα προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τη
FIFA. Αντιστοίχως, περιλαμβάνονται σε ειδικές στήλες οι γυναίκες διαιτητές και βοηθοί
διαιτητές, καθώς και οι διαιτητές του ποδοσφαίρου σάλας.

3.

Ειδικότερα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, οι
βαθμολογίες, οι γραμματικές γνώσεις, η πιστοποιημένη γνώση μιας εκ των επίσημων
γλωσσών της FIFA και κατά προτίμηση της Αγγλικής, η ηλικία, τα αποτελέσματα των
τεστ, οι πειθαρχικές ποινές, το επάγγελμα, ο αριθμός των αγώνων που έχουν διευθύνει
ως διαιτητές και βοηθοί διαιτητές, τα σωματικά τους προσόντα, και γενικά κάθε στοιχείο
που είναι απαραίτητο για την αντικειμενική εκτίμηση της αξίας εκάστου υποψηφίου.

4.

Οι πίνακες υποβάλλονται από τον Πρόεδρο της ΕΠΟ στην Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ)
της ΕΠΟ. Εάν στους πίνακες αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται δικαιούμενα άτομα ή
υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία, η ΕΕ της ΕΠΟ προβαίνει στην συμπλήρωση ή
διόρθωση.

5.

Με την υποβολή των πινάκων συνυποβάλλεται προς την ΕΕ της ΕΠΟ και αιτιολογημένη
πρόταση της ΚΕΔ, για το ποιοι πρέπει να επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας, ως
διεθνείς διαιτητές και βοηθοί διαιτητές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

6.

Με την ίδια, ως άνω, διαδικασία η ΚΕΔ υποχρεούται να υποβάλλει, προς έγκριση, στην
ΕΠΟ πίνακα υποψήφιων Διεθνών Παρατηρητών από τον οποίο γίνεται η επιλογή των
προτεινόμενων για τους πίνακες παρατηρητών FIFA/UEFA.

26

7.

Ως προσόντα των υποψήφιων Διεθνών Παρατηρητών ορίζονται:
α)

να συμμετείχε για δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια στον πίνακα διαιτητών της FIFA ενώ
προτεραιότητα δίνεται στους πιο πεπειραμένους διαιτητές που έχουν διευθύνει
διεθνείς αγώνες.

β)

η πιστοποιημένη γνώση μία εκ των επισήμων γλωσσών που ορίζει η FIFA –UEFA
κατά προτίμηση την Αγγλική.

γ)

να έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του ως παρατηρητής διαιτησίας σε αγώνες
διοργανώσεων FIFA/UEFA ή στα πρωταθλήματα Α’ Εθνικής την τελευταία διετία

δ)

κάθε τι άλλο που προβλέπεται από τις διατάξεις των κανονισμών FIFA – UEFA.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 36
Ορισμός διαιτητών
1.

Κάθε αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ, ανά κατηγορία αρμοδιότητάς του, ορίζει τους διαιτητές των
αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων από τους αντίστοιχους πίνακες διαιτητών.

2.

Οι ημέρες ανακοίνωσης του ορισμού των διαιτητών εθνικών πρωταθλημάτων
καθορίζονται με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ μετά από εισήγηση της ΚΕΔ.

3.

Δύναται η ΚΕΔ να χρησιμοποιεί σε αγώνες του πρωταθλήματος Α' Εθνικής Κατηγορίας ή
Κυπέλλου Ελλάδος σε συμμετοχή ομάδας Α' Εθνικής Κατηγορίας και διαιτητές 2ης
Κατηγορίας από τον πίνακα ταλαντούχων διαιτητών/υποψηφίων για άνοδο, που
αποφασίζεται από την ΚΕΔ σε επίσημη συνεδρίασή της κατά τη διάρκεια κάθε
ποδοσφαιρικής περιόδου.

4.

Δύναται η ΚΕΔ να χρησιμοποιεί σε αγώνες του πρωταθλήματος Β' Εθνικής Κατηγορίας
και διαιτητές 3ης Κατηγορίας από τον πίνακα ταλαντούχων διαιτητών/υποψηφίων για
άνοδο, που αποφασίζεται από την ΚΕΔ σε επίσημη συνεδρίασή της κατά τη διάρκεια
κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου

5.

Η ΚΕΔ ορίζει τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές των διεθνών αγώνων, επίσημων ή
φιλικών, που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον αυτοί δεν ορίζονται από
την FIFA ή την UEFA ονομαστικώς. Ο ορισμός γίνεται μόνο από τους πίνακες διεθνών
διαιτητών και βοηθών διαιτητών αντιστοίχως. Ύστερα από έγκριση της FIFA ή της UEFA
η ΚΕΔ δύναται να ορίζει σε διεθνείς αγώνες, επίσημους ή φιλικούς, διαιτητές ή βοηθούς
διαιτητές μη διεθνείς από τον αντίστοιχο πίνακα της 1ης κατηγορίας.
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6.

Η ΚΕΔ ορίζει τους 4ους (αναπληρωματικούς) διαιτητές στους διεθνείς αγώνες, επίσημους
ή φιλικούς, που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μόνο από τον πίνακα της FIFA
ή της UEFA. Ύστερα από έγκριση της FIFA ή της UEFA η ΚΕΔ/ΕΠΟ δύναται να ορίζει
στους ίδιους αγώνες ως 4ο (αναπληρωματικό) διαιτητή μη διεθνή από τον αντίστοιχο
πίνακα της 1ης Κατηγορίας.

7.

Εάν ζητηθεί από ξένη ομοσπονδία η αποστολή διαιτητών για να διευθύνουν αγώνες των
πρωταθλημάτων της, η ΚΕΔ ορίζει αντίστοιχους διαιτητές μόνο εφόσον το αίτημα γίνει
δεκτό από τον Πρόεδρο της ΕΠΟ.

8.

Όλοι οι φιλικοί αγώνες στους οποίους γηπεδούχος είναι ΠΑΕ θα διευθύνονται από
διαιτητές που θα ορίζει, μετά από σχετική αίτηση της γηπεδούχου ομάδας, η ΚΕΔ. Όλοι οι
φιλικοί αγώνες στους οποίους γηπεδούχος είναι ερασιτεχνικό σωματείο θα διευθύνονται
από διαιτητές που θα ορίζονται, μετά από σχετική αίτηση του σωματείου, από την
Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ που ανήκει, από τον πίνακα αξιολογημένων διαιτητών,
εφόσον η ΕΠ/ΕΠΣ τους γνωστοποιεί στην ΚΕΔ τουλάχιστον 24 ώρες πριν την ώρα
έναρξης του αγώνα.

9.

Ο ορισμός διαιτητών αγώνων τουρνουά ανεξαρτήτων ομάδων, επιχειρήσεων, σχολείων,
φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ανήκει στο οικείο όργανο διαιτησίας της ΕΠΣ. Ο ορισμός και
η αποδοχή του ορισμού από άλλο όργανο επισύρει πειθαρχική ποινή στο διαιτητή.
Εφόσον ορίζονται διαιτητές 1ης, 2ης, 3ης και 4ης κατηγορίας, οι ορισμοί κοινοποιούνται στην
ΚΕΔ.

10.

Η ΚΕΔ ανάλογα με την κρισιμότητα των αγώνων της Β' Εθνικής κατηγορίας και της Γ'
Εθνικής κατηγορίας ,μπορεί να χρησιμοποιεί διαιτητές ανώτερης κατηγορίας. Στους
αγώνες Κυπέλλου εφόσον αγωνίζονται ομάδες διαφορετικών κατηγοριών, ο διαιτητής
ορίζεται από τον πίνακα της ομάδας της ανώτερης κατηγορίας.

11.

Ο ορισμός διαιτητών στους αγώνες του Γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου
Σάλας, του ποδοσφαίρου Άμμου, του πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων,
γίνεται και/ή επιβλέπεται από το κατά περίπτωση εντεταλμένο μέλος της ΚΕΔ.

12.

Είναι δυνατός ο ορισμός από την ΚΕΔ σε αγώνες του πρωταθλήματος Νέων των ΠΑΕ
διαιτητών 1ης, 2ης και 3ης κατηγορίας.

13.

Οι γυναίκες διαιτητές μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και να ορίζονται σε διοργανώσεις
ανδρών μόνον εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα αγωνιστικά τεστ που ισχύουν
για τους άνδρες διαιτητές.
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ΑΡΘΡΟ 37
Ορισμός βοηθών διαιτητών
Η ΚΕΔ ορίζει, από τους πίνακες επιλογής της, τους βοηθούς διαιτητές την ίδια μέρα και ώρα
που ορίζονται οι διαιτητές.

ΑΡΘΡΟ 38
Ορισμός τέταρτου – επιπρόσθετων βοηθών διαιτητών
Ο ορισμός των τέταρτων διαιτητών και των επιπρόσθετων βοηθών διαιτητών γίνεται μετά τον
ορισμό των διαιτητών κάθε αγώνα από το υπόλοιπο του οικείου πίνακα ορισμού ή του πίνακα
της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 39
Ορισμός παρατηρητών διαιτησίας – υποχρεώσεις
1.

Δύο μέλη της ΚΕΔ ορίζουν τους παρατηρητές διαιτησίας εθνικών πρωταθλημάτων,
ελέγχουν το έργο τους και δίδουν οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών τους.
Η ΚΕΔ είναι αρμόδια για την αντικατάσταση ή την μη χρησιμοποίησή τους.

2.

Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος εθνικών κατηγοριών ορίζεται ένας παρατηρητής
διαιτησίας με αρμοδιότητα την καταγραφή των παρατηρήσεων σε όσα θέματα
αναφέρονται στην έντυπη έκθεση του παρατηρητή. Ο τρόπος βαθμολογίας των διαιτητών
για όλες τις Κατηγορίες είναι αυτός που καθορίζεται με βάση τις οδηγίες της UEFA.

3.

Ο παρατηρητής διαιτησίας είναι υποχρεωμένος, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 15,
παρ. 4 του παρόντος να αναφέρει, για τις φάσεις που δεν υπάρχει 100% βεβαιότητα,
στην έκθεση του τον λόγο της αμφιβολίας του και ότι έχει κάνει χρήση video.

4.

Ανάλογα με την άποψη που εξέφρασε στον διαιτητή ο παρατηρητής, η ΚΕΔ διαμορφώνει
την άποψή της για την απόδοση του διαιτητή και του παρατηρητή, χωρίς όμως να αλλάξει
η ίδια την βαθμολογία της έκθεσης.

5.

Σε περίπτωση που η αναγραφόμενη ανάλυση και εκτίμηση των φάσεων του αγώνα από
τον παρατηρητή στην έκθεσή του, δεν ανταποκρίνεται στην σωστή βαθμολόγηση
διαιτητών του αγώνα, τότε το αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ μετά την παραλαβή και μελέτη της
έκθεσης, δικαιούται να επιστρέψει την έκθεση στον παρατηρητή του αγώνα για
διορθώσεις, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα στον παρατηρητή την ανάγκη για την ακριβή
τήρηση των οδηγιών βαθμολόγησης ή για την ακριβή αναγραφή των γεγονότων που
περιγράφονται και ανταποκρίνονται στην συγκεκριμένη βαθμολόγηση.

6.

Το αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ απαγορεύεται να προτείνει ή να υποχρεώσει
παρατηρητή διαιτησίας να αλλάξει τη βαθμολογία των διαιτητών του αγώνα και
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υποχρεούται να αποδεχθεί πλήρως την αναθεωρημένη ή μη εκτίμηση του παρατηρητή
διαιτησίας αγώνα.
7.

Εντός 24 ωρών από την ημέρα μετά τη λήξη του αγώνα, πρέπει να αποστέλλουν στην
ΚΕΔ την έκθεσή τους.

8.

Το έντυπο της έκθεσης του παρατηρητή, περιλαμβάνει τον τρόπο βαθμολογίας του
διαιτητή, βοηθών διαιτητή, αναπληρωτή διαιτητή, διαμορφώνεται πριν από την έναρξη
της αγωνιστικής περιόδου, από την ΚΕΔ και τελεί υπό την έγκριση της ΕΠΟ.

9.

Η ΚΕΔ με βάση την βαθμολογία των διαιτητών από τις εκθέσεις των παρατηρητών:
α)

Κρατά τη βαθμολογία εκάστου διαιτητή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

β)

Συντάσσει, μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων, ειδικό βαθμολογικό πίνακα των
διαιτητών κατά κατηγορία, με βάση μόνο τη βαθμολογία τους, τον βαθμό δυσκολίας
των αγώνων και τον προστιθέμενο ειδικό συντελεστή βάσει του αριθμού των
αγώνων με ομάδες της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας με αυτή του διαιτητή και τους
κατατάσσει κατά σειρά.

10.

Οι αποφάσεις της ΚΕΔ ως προς την σύνταξη του τελικού ειδικού πίνακα βαθμολόγησης,
είναι τελεσίδικες, μη υποκείμενες σε κανένα ένδικο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 40
Φύλλο ποιότητας του διαιτητή – Επικαιροποίηση δεδομένων
1.

Για κάθε διαιτητή συντάσσεται φύλλο ποιότητας στο οποίο εμφανίζονται:
α)

Τα στοιχεία ταυτότητάς του (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, τόπος-έτος γέννησης,
τόπος μόνιμης κατοικίας).

β)

Το ύψος και το βάρος του.

γ)

Το επάγγελμα και ο τόπος άσκησής του.

δ)

Οι γραμματικές του γνώσεις καθώς και η τυχόν πιστοποιημένη γνώση ξένης
γλώσσας.

ε)

Το ποινικό του μητρώο.

στ)

Οι πειθαρχικές ποινές.

ζ)

Ο αριθμός και οι αγώνες που διαιτήτευσε ως διαιτητής ή βοηθός διαιτητής κατά
κατηγορία πρωταθλήματος.

η)

Η τελική βαθμολογία απόδοσής του στους αγώνες της παρελθούσης αγωνιστικής
περιόδου κατά κατηγορία πρωταθλήματος.

θ)
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Το ιατρικό ιστορικό του.

ι)

Οι αποδόσεις του στα αγωνιστικά τεστ και γραπτά ή προφορικά τεστ ανά περίοδο
εξέτασής του.

ια)

Στοιχεία προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ,fax και τηλεφώνων για επικοινωνία
με την ΚΕΔ.

ιβ)
2.

Σωματεία στα οποία έχει αγωνισθεί ως ποδοσφαιριστής.

Τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου και τα αποδεικτικά υποβολής των δηλώσεων «πόθεν
έσχες» υποβάλλονται, από τον ίδιο τον διαιτητή, στην ΚΕΔ/ΕΠΟ σε δέκα (10), το
αργότερο, ημέρες μετά την ανακοίνωση της προεπιλογής των διαιτητών Εθνικών
Πρωταθλημάτων.

3.

Κάθε αγωνιστική περίοδο οι αξιολογημένοι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές
διαιτησίας εθνικών πρωταθλημάτων και τα μέλη οργάνων διαιτησίας ΕΠΟ υποβάλλουν
στην ΚΕΔ υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των καταστατικών, των κανονισμών, των
προκηρύξεων, των αποφάσεων, των οδηγιών και των εγκυκλίων της ΕΠΟ, της FIFA και
της UEFA.
Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή στις Ενώσεις
Ποδοσφαιρικών Σωματείων.

4.

Το φύλλο ποιότητας του διαιτητή συντάσσεται και ενημερώνεται κάθε έτος με φροντίδα
και ευθύνη της οικείας επιτροπής διαιτησίας της ΕΠΣ για τα τοπικά πρωταθλήματα και
πρέπει να αποστέλλεται στην ΚΕΔ, ή της ΚΕΔ κατά λόγο αρμοδιότητας.

31

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 41
Σχολές και στόχοι
Η ΕΠΟ, με ευθύνη του διευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης διαιτησίας, ιδρύει ένα Εθνικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διαιτησίας και λειτουργεί σχολές για την ανάπτυξη της διαιτησίας. Αυτές
οι σχολές θα παρέχουν οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και συνδρομής
και θα διδάσκουν εξειδικευμένοι εκπαιδευτές και πεπειραμένοι διαιτητές.
Οι σχολές και τα προγράμματα ανάπτυξης διαιτησίας έχουν τους ακόλουθους στόχους:
α)

Τη βελτίωση της απόδοσης των διαιτητών των αγώνων, που τελούνται υπό την αιγίδα της
ΕΠΟ, σε όλα τα επίπεδα, ώστε να βελτιωθεί η δημόσια εικόνα της διαιτησίας σε
εσωτερικό και διεθνές επίπεδο.

β)

Την διασφάλιση της ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής των Κανόνων του Παιχνιδιού.

γ)

Την υποστήριξη των διαιτητών, μέσω εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων
που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε διαιτητή και κάθε κατηγορίας.

δ)

Την αύξηση του αριθμού των επίσημων διαιτητών.

ε)

Την ανάπτυξη του σώματος (πάνελ) Εκπαιδευτών Διαιτητών και του σώματος (πάνελ)
Παρατηρητών Διαιτητών.

ΑΡΘΡΟ 42
Προγράμματα – εκπαιδευτικοί κύκλοι
Η ΕΠΟ οργανώνει προγράμματα, εκπαιδευτικούς κύκλους, συναντήσεις, σεμινάρια και άλλες
δραστηριότητες

για

την

εκπαίδευση,

επιμόρφωση

κ.λπ.

των

διαιτητών.

Ειδικότερα

διοργανώνονται:
α)

Ετήσιοι εκπαιδευτικοί κύκλοι επανεκπαίδευσης και τακτικά σεμινάρια για τους διαιτητές
της 1ης κατηγορίας.

β)

Άλλοι εκπαιδευτικοί κύκλοι και δραστηριότητες και τους διαιτητές της 2ης, 3ης και 4ης
κατηγορίας.

γ)

Προγράμματα για ταλαντούχους και υποσχόμενους διαιτητές.

δ)

Προγράμματα για τους διαιτητές φυτωρίων.

ε)

Προγράμματα για γυναίκες διαιτητές.

στ)

Προγράμματα για τους διαιτητές ποδοσφαίρου Σάλας (5χ5).
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ζ)

Προγράμματα για τους διαιτητές ποδοσφαίρου στην άμμο.

η)

Προγράμματα για τους εκπαιδευτές διαιτητών.

θ)

Προγράμματα για τους παρατηρητές διαιτητών.

ΑΡΘΡΟ 43
Εκπαίδευση και εκγύμναση των κορυφαίων διαιτητών

1.

Οι Διαιτητές που διαιτητεύουν στο πλέον υψηλό επίπεδο (1η κατηγορία) έχουν την
υποστήριξη μιας ομάδας ειδικών που αποτελείται, κατ' ελάχιστον, από έναν εκπαιδευτή
διαιτητών, έναν εκπαιδευτή φυσικής κατάστασης, έναν ειδικό πνευματικής προετοιμασίας,
έναν προπονητή ποδοσφαίρου και έναν ιατρό.

2.

Επίσης προετοιμάζονται ειδικά προγράμματα εκγύμνασης με τακτικές προπονήσεις και
ανάλυση περιπτώσεων σε αγώνες. Η ΕΠΟ χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα προγράμματα
της FIFA και της UEFA για τους εκπαιδευτικούς κύκλους σε κορυφαίο επίπεδο και σε
επιμορφωτικές συναντήσεις. Η εκπαίδευση των διαιτητών είναι απαραίτητο να γίνεται
τόσο στον αγωνιστικό χώρο (πρακτική) όσο και στην αίθουσα (θεωρητική).

ΑΡΘΡΟ 44
Ταλαντούχοι διαιτητές

1.

Οι ταλαντούχοι διαιτητές εντοπίζονται και επιλέγονται από την ΚΕΔ και στηρίζονται από
μια πιο εκτεταμένη ομάδα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, υπό την καθοδήγηση του
διευθυντή

Εκπαίδευσης

και

Ανάπτυξης

Διαιτησίας,

που

μπορεί

επίσης

να

συμπεριλαμβάνει και έναν Σύμβουλο (Μέντορας) προκειμένου να συνδράμει στην
ανάπτυξη και βελτίωσή τους.

2.

Στον εντοπισμό ταλαντούχων διαιτητών χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α)

Ηλικία

β)

Δυναμικό

γ)

Φυσική κατάσταση

δ)

Ικανότητες διεύθυνσης αγώνα

ε)

Ψυχολογική προετοιμασία

στ)

Καλή υγεία

ζ)

Μόρφωση,

η)

Γνώση αγγλικής γλώσσας
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ΑΡΘΡΟ 45
Ένταξη και διατήρηση των Διαιτητών

1.

Η ΕΠΟ, μέσω του της ΚΕΔ και του διευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Διαιτησίας,
οργανώνει προγράμματα προσέλκυσης νέων υποψηφίων διαιτητών προκειμένου να
αυξήσει τον αριθμό των ενεργών Διαιτητών και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα
προκειμένου να τους διατηρήσει ενεργούς κατά το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα.

2.

Η ΕΠΟ, μέσω της ΚΕΔ, επικοινωνεί με τις τοπικές ομάδες, τα πανεπιστήμια, άλλες
σχολές, ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης κ.λπ. προκειμένου να εντάξει νέους Διαιτητές στο
δυναμικό της. Ως υποψήφιοι διαιτητές κατάλληλοι είναι οι φοιτητές πανεπιστημίων και
κολεγίων αλλά και ποδοσφαιριστές.

ΑΡΘΡΟ 46
Ειδικοί Εκπαίδευσης διαιτητών
1.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπαίδευση των διαιτητών η ΕΠΟ προσλαμβάνει και
συνεργάζεται με ειδικούς, όπως είναι τεχνικοί εκπαιδευτές για διαιτητές, παρατηρητές
διαιτησίας,

γυμναστές/προπονητές

φυσικής

κατάστασης,

ειδικοί

πνευματικής

προετοιμασίας, διατροφολόγοι, ειδικοί στην εκπαίδευση στην ποδοσφαιρική τακτική
(προπονητές), κ.λπ.
2.

Πρέπει να οργανωθεί ειδικό σώμα τουλάχιστον για τους επίλεκτους αξιωματούχους
αγώνα επιπέδου και για την εκπαίδευση και ανάπτυξη ταλέντων και ομοίως ένα σώμα για
τις χαμηλότερες κατηγορίες.

ΑΡΘΡΟ 47
Διδακτικό υλικό

1.

Η FIFA και η UEFA θα παρέχουν σε τακτά διαστήματα στην ΕΠΟ, εκπαιδευτικό υλικό
προκειμένου να υποστηρίξει τα προγράμματα εκπαίδευσης διαιτητών. Η ΕΠΟ
υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες που συντάσσει η FIFA αναφορικά με την χρήση
αυτού του υλικού, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή
των Κανόνων του Παιχνιδιού.

2.

Το υλικό αυτό θα αποτελείται από:
α)

Έντυπο υλικό ή υλικό πολυμέσων σχετικά με τους Κανόνες του Παιχνιδιού και την
ερμηνεία τους

β)
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Έντυπο υλικό ή υλικό πολυμέσων σχετικά με τις οδηγίες για τους διαιτητές

γ)

Βίντεο με περιπτωσιολογική ανάλυση αγώνων σε διοργανώσεις της FIFA ή αγώνων
που οργανώνονται από τις Συνομοσπονδίες ή τις Ομοσπονδίες Μέλη.

3.

Η ΕΠΟ μπορεί επίσης να δημιουργήσει το δικό της εκπαιδευτικό υλικό, με την
προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνο με τους Κανόνες του Παιχνιδιού και έχει δημιουργηθεί με
εισήγηση του Υπευθύνου Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης και την έγκριση της ΚΕΔ/ΕΠΟ .

ΑΡΘΡΟ 48
Δημιουργία βάσης δεδομένων
1.

Με ευθύνη της ΚΕΔ τηρείται ένα αρχείο δεδομένων για όλους τους εκπαιδευτικούς
κύκλους των διαιτητών στα διάφορα επίπεδα. Το σύνολο των δεδομένων των
εκπαιδευτικών κύκλων είναι αρμοδιότητα του Υπευθύνου Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης
Διαιτησίας και της ΚΕΔ.

2.

Με ευθύνη της ΚΕΔ τηρείται αρχείο εκπαιδευτών, παρατηρητών και διαιτητών σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που περιλαμβάνει λεπτομερή και αναλυτικά στοιχεία της
κατάστασης και της πορείας τους ( π.χ. φύλλο ποιότητας κ.λπ.).
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 49
Ασυμβίβαστα – κωλύματα διαιτητή, παρατηρητή, εκπαιδευτή
1.

Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή με την ιδιότητα του μέλους ή του αθλητή ή του
προπονητή ή του γυμναστή σωματείου ή ΠΑΕ ή του με οποιοδήποτε άλλου τρόπου
συνδεομένου με αυτό προσώπου.

2.

Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή με την ιδιότητα μέλους των επιτροπών
διαιτησίας της ΕΠΟ ή ένωσης μέλους της, εκτός των περιπτώσεων που ρητά
αναφέρονται στον παρόντα.

3.

Διαιτητές που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή τέκνα τους ή γονείς τους διατηρούν πρακτορείο
προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου ή κατάστημα εμπορίας αθλητικών ειδών δεν
επιτρέπεται να διαιτητεύουν επίσημους αγώνες οποιασδήποτε κατηγορίας ή να μετέχουν
σε Επιτροπές Διαιτησίας.

4.

Τα κωλύματα και οι περιορισμοί που αναφέρονται στο Παράρτημα Α (παράγραφοι 1α, 1β,
1γ, παρ. 5 και παρ. 6) του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της ΕΠΟ για τα
μέλη της ΕΕ και τα όργανα των επιτροπών της εφαρμόζονται αντίστοιχα και για όλα τα
μέλη των οργάνων διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 50
Άρνηση προσφοράς υπηρεσιών ως διαιτητή – κυρώσεις
1.

Η αδικαιολόγητη άρνηση διαιτητή να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ως διαιτητής ή βοηθός
διαιτητής, έστω και ενός αγώνα, επηρεάζει αρνητικά την περαιτέρω αξιολόγηση του στους
πίνακες διαιτητών ή βοηθών διαιτητών των πρωταθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας.

2.

Συνιστά αδικαιολόγητη άρνηση προσφοράς υπηρεσιών ως διαιτητή κατά την έννοια της
προηγουμένης παραγράφου ή τυχόν συμμόρφωση του διαιτητή σε οποιαδήποτε
προτροπή ή απόφαση, από οπουδήποτε προερχόμενη για αποχή των διαιτητών από
αγώνες ή αγώνα.
Το ίδιο συνιστά και η κατάθεση κωλύματος διαιτητή ή διαιτητών από αγώνες
συγκεκριμένου σωματείου, με την εξαίρεση των ομάδων που αναφέρονται στο άρθρο 52
του παρόντος Κανονισμού.
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ΑΡΘΡΟ 51
Εξαιρέσεις διαιτητών – βοηθών διαιτητών
κωλύματα
1.

Διαιτητές και βοηθοί διαιτητές, έχουν το δικαίωμα, μετά την οριστική τους επιλογή σε
πίνακα, πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, να δηλώσουν εγγράφως στην ΚΕΔ ότι
δεν επιθυμούν να διευθύνουν τους αγώνες μιας ΠΑΕ ή ενός σωματείου, οπότε δεν
συμπεριλαμβάνονται στους αντίστοιχους ορισμούς.

2.

Οι διαιτητές ή βοηθούς διαιτητές απαγορεύεται:
1)

να διευθύνουν αγώνες ΠΑΕ ή σωματείου, που μετέχει σε πρωτάθλημα εθνικής
κατηγορίας και για όσο χρόνο μετέχει, των οποίων διετέλεσαν μέλη ή των
οποίων υπήρξαν αθλητές ή ποδοσφαιριστές.

2)

Επίσης απαγορεύεται να διευθύνουν αγώνες ΠΑΕ, ή σωματείου γενικώς, εφόσον
συνδέονται με τους προέδρους ή τα μέλη των ΔΣ αυτών με εργασιακή ή συγγενική
σχέση, είτε οι ίδιοι, ή οι σύζυγοι, ή τα τέκνα τους.

3.

Οι διαιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως, προ της έναρξης της περιόδου, στην
ΚΕΔ την ύπαρξη αυτού του κωλύματος. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή δεν γίνει και
αποδειχθεί η σχέση ο διαιτητής αυτομάτως διαγράφεται από τους πίνακες και δεν μπορεί
να επανεγγραφεί σε κανένα πίνακα οποιασδήποτε κατηγορίας εθνικού πρωταθλήματος.

4.

Διαιτητές και βοηθοί διαιτητές που ζητούν να εξαιρεθούν από τον ορισμό, αποκλείονται
των επομένων τριών (3) ορισμών, εφόσον ο λόγος που επικαλούνται δεν κρίνεται
σοβαρός, κατά την κρίση της ΚΕΔ.

5.

Διαιτητές και βοηθοί διαιτητές που ασθενούν αποδεδειγμένα εξαιρούνται του ορισμού.

6.

Διαιτητές και βοηθοί διαιτητές, οι οποίοι, λόγω ασθενείας, αρνούνται να διευθύνουν τον
αγώνα στον οποίο ορίσθηκαν, θεωρούνται δικαιολογημένοι εφόσον:
α)

Για τους αγώνες Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας η διαπίστωση της ασθένειας γίνεται
από ιατρό μέλος της Ιατρικής Επιτροπής της ΕΠΟ και σε περίπτωση που αυτό είναι
αδύνατο, από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιατρό του Ασφαλιστικού Φορέα του διαιτητή ή
του βοηθού διαιτητή.

β)

Για τους αγώνες των Πανελλήνιων Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων η διαπίστωση
της ασθένειας γίνεται από Δημόσιο Νοσοκομείο, ή από ιατρό του Ασφαλιστικού
φορέα του.

7.

Η δήλωση κωλύματος, κατατίθεται προσωπικώς ή ηλεκτρονικά (e-mail) ή μέσω fax από
τον ενδιαφερόμενο διαιτητή προς την ΚΕΔ και την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ που
ανήκει και ισχύει για τα εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα.
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8.

Οι Επιτροπές Διαιτησίας των ΕΠΣ αποστέλλουν, υποχρεωτικά, στην ΚΕΔ/ΕΠΟ τη
συγκεντρωτική

κατάσταση

των

κωλυομένων

διαιτητών,

βοηθών

διαιτητών

και

παρατηρητών διαιτησίας το αργότερο τριάντα έξι (36) ώρες πριν από τον ορισμό των
διαιτητών εθνικών πρωταθλημάτων.
9.

Δεν επιτρέπεται, για οποιοδήποτε λόγο, διαιτητής να δηλώσει κώλυμα ή ασθένεια ή να
αρνηθεί να διαιτητεύσει αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, ενώ αποδέχεται τη συμμετοχή
στους ορισμούς των εθνικών πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 52
Αποζημιώσεις διαιτητών – παρατηρητών διαιτησίας
Οι διαιτητές και οι παρατηρητές διαιτησίας δικαιούνται αποζημίωσης και εξόδων κίνησης και
διαμονής για κάθε αγώνα στον οποίο ασκούν καθήκοντα διαιτητή ή παρατηρητή. Αποζημίωση
και έξοδα κίνησης και διαμονής δικαιούνται για κάθε εκπαιδευτική συγκέντρωση οι εκπαιδευτές
διαιτησίας που δεν ανήκουν στην οικεία ΕΠΣ και μετακινούνται. Με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ,
προκειμένου για επαγγελματικά πρωταθλήματα, είναι δυνατόν, μετά από πρόταση της οικείας
επαγγελματικής ένωσης η οποία αναλαμβάνει και την δαπάνη, να καθορίζονται πρόσθετα
ποσά αποζημιώσεων και ο τρόπος πληρωμής αυτών κατά κατηγορία διαιτητών. Η πληρωμή
αποζημίωσης, τουλάχιστον, θα γίνεται μέσω κατάθεσης στην ΕΠΟ η οποία πρέπει να
πραγματοποιεί αντίστοιχη κατάθεση στους αξιωματούχους αγώνα σε καθορισμένο, αποδεκτό
χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 53
Καθορισμός αποζημιώσεων
1.

Το ύψος των αποζημιώσεων των διαιτητών και των παρατηρητών των πρωταθλημάτων
ευθύνης των ΕΠΣ καθορίζεται από την ΕΕ της ΕΠΟ πριν την έναρξη κάθε περιόδου.

2.

Το ύψος των αποζημιώσεων των διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας
επαγγελματικών πρωταθλημάτων και ο τρόπος πληρωμής τους καθορίζεται από την ΕΕ
της ΕΠΟ πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων μετά από πρόταση της οικείας ΕΠΣ και
εισήγηση της ΚΕΔ/ΕΠΟ.

3.

Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 53 και στην παράγραφο 2 του
παρόντος και εφόσον δεν έχουν καθορισθεί άλλως:
α)

Η αποζημίωση ανά αγώνα βαρύνει την γηπεδούχο ομάδα. Ειδικά για την
αποζημίωση διαιτησίας, η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να εξοφλεί τον διαιτητή με
τραπεζική επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα επ' ονόματί του, πριν την έναρξη του
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αγώνα, και να συμπεριλάβει τα στοιχεία της επιταγής ή του εμβάσματος στο
Έντυπο Αποζημίωσης.
β)

Τα λοιπά έξοδα διαιτησίας καταβάλλονται υποχρεωτικά μετρητοίς πριν την έναρξη
του αγώνα και αυτό πρέπει να καταγράφεται με απόδειξη μετρητών.

γ)

Σε κάθε περίπτωση που δεν τηρούνται οι διατάξεις των εδαφίων α και β της
παραγράφου 2Β του παρόντος άρθρου ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα.

4.

Όλα τα έξοδα διαιτησίας των αγώνων των διοργανώσεων Κυπέλλου βαρύνουν τη
γηπεδούχο ομάδα. Τα έξοδα διαιτησίας των Τελικών Αγώνων, βαρύνουν την εκκαθάριση
του αγώνα.

5.

Όλα τα έξοδα διαιτησίας για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα βαρύνουν την γηπεδούχο
ομάδα, και προκαταβάλλονται, υποχρεωτικώς, πριν την έναρξη του αγώνα.

6.

Σε περίπτωση μη τήρησης της παρούσας διάταξης, ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 54
Ασφάλιση διαιτητών
1.

Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές των εθνικών πρωταθλημάτων δύνανται να ασφαλίζονται
με φροντίδα της ΕΠΟ σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, για θάνατο και ανικανότητα
απασχόληση που προκαλούνται από ατυχήματα οφειλόμενα στην αθλητική τους
δραστηριότητα. Η δαπάνη ασφάλισης βαρύνει την ΕΠΟ για τους διαιτητές και βοηθούς
διαιτητές 3ης Κατηγορίας και την οικεία επαγγελματική ένωση για τους διαιτητές και
βοηθούς διαιτητές 1ης και 2ης κατηγορίας.

2.

Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές των πρωταθλημάτων ευθύνης των ΕΠΣ και οι
μαθητευόμενοι υποψήφιοι διαιτητές δύνανται να ασφαλίζονται, με φροντίδα της ΕΠΟ, σε
ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα για θάνατο και ανικανότητα απασχόλησης, προκαλούμενα
από ατυχήματα που οφείλονται στην αθλητική τους δραστηριότητα. Η σχετική δαπάνη
βαρύνει την ΕΠΟ.

3.

Η, ως άνω, ασφάλιση των διαιτητών και βοηθών διαιτητών της 3ης κατηγορίας καθώς και
των διαιτητών και βοηθών διαιτητών των πρωταθλημάτων ευθύνης των ΕΠΣ και των
μαθητευόμενων υποψήφιων διαιτητών θα χρηματοδοτείται από «ειδικό ποσοστό υπέρ
της ασφάλισης διαιτητών» που θα προβλέπεται στην εκκαθάριση του Φύλλου Αγώνα.

4.

Ο χρόνος έναρξης της ασφάλισης ορίζεται με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ, εφόσον
υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες.
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ΑΡΘΡΟ 55
Ηθικές αμοιβές στους διαιτητές
Για όλως εξαίρετη επίδοση ή συμμετοχής σε διεθνείς διοργανώσεις ή άλλες εξαιρετικές
υπηρεσίες, που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του κύρους και της αξιοπιστίας της διαιτησίας
απονέμονται στους διαιτητές ή παρατηρητές, στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, με
απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ, μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση της ΚΕΔ/ΕΠΟ, οι
παρακάτω ηθικές αμοιβές:
α)

Εύφημος μνεία

β)

Έπαινος

ΑΡΘΡΟ 56
Ετήσιες βραβεύσεις διαιτητών
1.

Πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων η ΕΕ της ΕΠΟ, μετά από πρόταση της οικείας
ένωσης, δύναται με απόφασή του, εφόσον υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες, να
καθιερώνει χρηματικά βραβεία στους τρεις (3) πρώτους διαιτητές της κάθε κατηγορίας
πρωταθλήματος.

2.

Η σχετική δαπάνη για την Α' και Β' Εθνική κατηγορία βαρύνει την οικεία επαγγελματική
ένωση, για τις Εθνικές Ερασιτεχνικές κατηγορίες βαρύνει την ΕΠΟ και για τα
πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ, που θεωρούνται ως μια κατηγορία πρωταθλήματος,
την οικεία ένωση.

3.

Η σειρά κατάταξης καθορίζεται με βάση τον τελικό πίνακα βαθμολογίας των διαιτητών.

4.

Η ΕΠΟ επιβραβεύει με χρηματικό έπαθλο, που αποφασίζεται από την ΕΕ μετά από
εισήγηση της ΚΕΔ, διαιτητές που επιλέχθηκαν να διευθύνουν αγώνες της Τελικής φάσης
Παγκοσμίων Κυπέλλων (Ανδρών/Γυναικών)

FIFA,

Ευρωπαϊκών

Πρωταθλημάτων

(Ανδρών/Γυναικών) UEFA, Τελικούς Αγώνες UEFA Champions League, UEFA Europa
League και των Ολυμπιακών Αγώνων.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 57
Ορισμός διαιτητικού καθήκοντος
1.

Ο διαιτητής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οφείλει να τηρεί τους οικείους
κανονισμούς της FIFA (κανόνες του παιχνιδιού), το Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις
αποφάσεις, τις εγκυκλίους, τις οδηγίες της Ε.Π.Ο, τις αποφάσεις, διατάξεις, εγκυκλίους
των οικείων επιτροπών διαιτησίας ως και τις γενικά παραδεκτές αρχές της καλής πίστης,
της ηθικής και των χρηστών αθλητικών ηθών.

2.

Ως άσκηση διαιτητικού καθήκοντος νοείται η, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου, συμμετοχή του διαιτητή στη διαδικασία διεξαγωγής του αγώνα και η, εν
γένει, επίδειξη, σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες του, άψογης αθλητικής και
κοινωνικής διαγωγής και ήθους.

ΑΡΘΡΟ 58
Ορισμός διαιτητικού παραπτώματος
1.

Οποιαδήποτε παράβαση με πράξεις ή παραλείψεις των διατάξεων του διαιτητικού
καθήκοντος, πλην των αποφάσεων που επιβάλλονται από την εφαρμογή των Κανόνων
του Παιχνιδιού, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

2.

Μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων του διαιτητή περιλαμβάνονται ιδίως:
1)

Η μη τήρηση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και των χρηστών αθλητικών
ηθών.

2)

Η συμμετοχή, ως διαιτητή, 4ου διαιτητή ή βοηθού διαιτητή, σε αγώνες χωρίς την
εντολή ή έγκριση της αρμόδιας ποδοσφαιρικής αρχής ή επιτροπής διαιτησίας.

3)

Η αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής σε αγώνα, ως διαιτητή ή 4ου διαιτητή ή
βοηθού διαιτητή, ή η αδικαιολόγητη μη εμφάνισή του στο γήπεδο μετά την αποδοχή
του σχετικού ορισμού του.

4)

Η παράλειψη πλήρους και λεπτομερούς συμπλήρωσης του Φύλλου Αγώνα.

5)

Η παραποίηση του Φύλλου Αγώνα, ή της οικείας έκθεσης ή και απλώς η εσφαλμένη
αναγραφή παραπτωμάτων ποδοσφαιριστών ή η παράλειψη απάντησης του
διαιτητή στις διατυπωθείσες στο Φύλλο Αγώνα ενστάσεις. Εάν, συνεπεία των
παραπτωμάτων του προηγουμένου εδαφίου, ποδοσφαιριστές ή ομάδες ή
αξιωματούχοι ομάδων αποφύγουν τη νόμιμη τιμωρία, ο διαιτητής τιμωρείται με
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επιπρόσθετη ποινή, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
τριών (3) αγωνιστικών ημερών αποκλεισμού από τον ορισμό του σε αγώνες.
3.

Η μη έγκαιρη αποστολή του Φ.Α. και του αντιγράφου αυτού.
1)

Η λόγω ή έργω υβριστική, απρεπής, ανάρμοστη ή εν γένει απάδουσα προς τα
χρηστά αθλητικά ήθη συμπεριφορά προς τα μέλη των πάσης φύσεως οργάνων
διοίκησης του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας.

2)

Η προφορική ή έγγραφη διατύπωση δυσμενών κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά των προσώπων που αναφέρονται στην
προηγούμενη περίπτωση.

3)

Κάθε ενέργεια της αθλητικής ή κοινωνικής ζωής του διαιτητή, που προκαλεί μείωση
του κύρους αυτού ως διαιτητή ή συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος.

4)

Η είσπραξη αποζημίωσης πέραν από την νόμιμη, ως και η άμεση ή έμμεση
αποδοχή ωφελημάτων ή προνομίων οιασδήποτε φύσεως, που σχετίζεται με
οιονδήποτε τρόπο με την άσκηση της διαιτητικής δραστηριότητας.

5)

Η με οιονδήποτε τρόπο και με οιανδήποτε αιτία προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια,
χωρίς την άδεια της ΕΕ της ΕΠΟ, για υποθέσεις σχετιζόμενες με την διαιτητική
δραστηριότητα.

6)

Η παροχή, χωρίς την άδεια της οικείας επιτροπής διαιτησίας, κάθε είδους
συνεντεύξεων στα Μ.Μ.Ε., περιλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

7)

Η με οιονδήποτε τρόπο πολιτική δραστηριότητα του διαιτητή στο πλαίσιο του
οργανωμένου ποδοσφαίρου.

8)

Η με οιονδήποτε τρόπο ενεργοποίηση του ως συμβούλου με εργασιακή σχέση με
ποδοσφαιρικές ομάδες όλων των πρωταθλημάτων. Στην περίπτωση αυτή δεν
μπορεί με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο να επανενταχτεί, ως διαιτητής, στην
οργανωμένη διαιτησία ή να διοριστεί ως μέλος οποιουδήποτε οργάνου διοίκησης
της διαιτησίας.

9)

Οι με οιονδήποτε τρόπο δηλώσεις των διαιτητών στα Μ.Μ.Ε., περιλαμβανομένων
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

10)

Ο με οιονδήποτε τρόπο σχολιασμός στα Μ.Μ.Ε., περιλαμβανομένων των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, από πρώην διαιτητές φάσεων από αγώνες εγχώριων
διοργανώσεων. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω πρώην διαιτητές δεν μπορούν να
επανενταχθούν με κανένα τρόπο στην οργανωμένη διαιτησία και να διοριστούν
μέλη των πάσης φύσεως οργάνων διοίκησης του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας.
Επίσης, δεν μπορούν να συνεργάζονται με ΕΔ/ΕΠΣ, να παρευρίσκονται σε
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κάθε είδους επιμορφωτικές συγκεντρώσεις ή σεμινάρια που διοργανώνονται
από τις ΕΔ/ΕΠΣ και να παρακολουθούν αξιωματούχους διαιτησίας της ΕΠΟ
σε οποιεσδήποτε επιμορφωτικές εκδηλώσεις.
11)

Η χρησιμοποίηση στη στολή των διαιτητών σημάτων εκτός αυτών που κάθε
αγωνιστική περίοδο εγκρίνει η ΕΠΟ ή διαφήμισης, που δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕ
της ΕΠΟ για τα πανελλήνια πρωταθλήματα και των ΕΠΣ - μελών της για τα τοπικά.

12)

Οτιδήποτε άλλο δύναται να χαρακτηριστεί ως παράπτωμα με απόφαση της ΕΕ της
ΕΠΟ κατόπιν εισήγησης της ΚΕΔ.

4.

Ειδικά παραπτώματα που προβλέπονται από άλλες ειδικές διατάξεις διατηρούνται.

ΑΡΘΡΟ 59
Πειθαρχικές ποινές
1.

Κάθε παράβαση του διαιτητικού καθήκοντος όπως αυτό εξειδικεύεται με τις διατάξεις των
άρθρων 57 και 58 του παρόντος, τιμωρείται, ανάλογα με τη βαρύτητα και τις περιστάσεις
του παραπτώματος, με τις εξής ποινές:
α)

Έγγραφη επίπληξη

β)

Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι έξι (6) μήνες από τη συμμετοχή σε κάθε είδους
αγώνες ποδοσφαίρου

γ)

Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ενός (1) έτους από τη συμμετοχή σε κάθε είδους
αγώνες ποδοσφαίρου.

δ)

Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι τριών (3) ετών από τη συμμετοχή σε επίσημους
αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων.

ε)

Οριστικός αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε επίσημους ή φιλικούς αγώνες
ομάδων που μετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα.

στ)
2.

Οριστική διαγραφή από τα μητρώα διαιτητών των ΕΠΣ ή της ΚΕΔ/ΕΠΟ.

Διαιτητής των κατηγοριών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, που θα τιμωρηθεί για
πειθαρχικά παραπτώματα στην ίδια αγωνιστική περίοδο δύο (2), τουλάχιστον, φορές με
ποινή προσωρινού αποκλεισμού και η συνολική ποινή υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες,
τίθεται αυτοδίκαια εκτός των πινάκων ορισμού διαιτητών για την αγωνιστική περίοδο που
διανύεται. Τυχόν ποινές από τις επιτροπές διαιτησίας των ΕΠΣ, δεν προσμετρώνται.

3.

Ποινές που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. ή τον Πειθαρχικό Κώδικα και άλλες ειδικές
διατάξεις, που εγκρίθηκαν από την ΕΠΟ διατηρούνται σε ισχύ.
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ΑΡΘΡΟ 60
Πειθαρχική δικαιοδοσία
Πειθαρχικά όργανα είναι:
α)

Η Επιτροπή Διαιτησίας των τοπικών ενώσεων για τα τοπικά πρωταθλήματα και το
αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ για τους αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων και
πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων (πρώτος βαθμός).

β)

Η ΚΕΔ/ΕΠΟ (δεύτερος βαθμός).

γ)

Η αρμοδιότητα των Επιτροπών Διαιτησίας και της ΚΕΔ εξαντλείται στις παραβάσεις του
παρόντος Κανονισμού. Σε ότι αφορά παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα και του
Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ, αρμόδιες είναι η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η
Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και, όπου επιτρέπεται,
το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 61
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
1.

Πειθαρχική δίωξη ασκούν:
α)

Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Όργανα του παρόντος Κανονισμού, κατά λόγο
αρμοδιότητας.

β)

Το ΔΣ της διοργανώτριας για πειθαρχικές παραβάσεις κατά λόγο αρμοδιότητας, για
παραπτώματα του άρθρου 50 και σε κάθε περίπτωση η ΕΕ της ΕΠΟ και η ΚΕΔ.

2.

Ο διαιτητής που διώκεται τίθεται αυτοδικαίως σε διαθεσιμότητα.

3.

Η τυχόν άσκηση έφεσης κατά αθωωτικών αποφάσεων, δεν παρατείνει τη διαθεσιμότητα
του διαιτητή.

4.

Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης κοινοποιείται αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο όργανο στην
οικεία ΕΠΣ και στην ΚΕΔ.

5.

Η κλήση διαιτητή σε απολογία από το Πειθαρχικό Όργανο Διαιτησίας ΕΠΣ δεν συνιστά τη
διαθεσιμότητά του, από τον ορισμό Εθνικών Πρωταθλημάτων και αντιστρόφως, η κλήση
σε απολογία από την ΚΕΔ, δεν συνιστά τη διαθεσιμότητα του από τους αγώνες ευθύνης
της ΕΠΣ.

ΑΡΘΡΟ 62
Κλήση διωκόμενου σε απολογία
1.

Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Οργάνου Διαιτησίας εκδίδονται ύστερα από κλήση του
διαιτητή σε απολογία.
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2.

Η κλήση σε απολογία, καθορίζει σαφώς το αποδιδόμενο πειθαρχικό αδίκημα και τάσσει
προθεσμία προς απολογία εντός τριών (3) ημερών.

3.

Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως ή προφορικώς κατά την κρίση του Πειθαρχικού
Οργάνου.

4.

Πριν από κάθε απολογία δικαιούται ο διαιτητής να λάβει γνώση των στοιχείων της
δικογραφίας.

ΑΡΘΡΟ 63
Πειθαρχική απόφαση- έφεση
1.

Η Πειθαρχική απόφαση εκδίδεται το βραδύτερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της
απολογίας και κοινοποιείται στον κριθέντα διαιτητή.

2.

Διαιτητής που τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού από το πειθαρχικό όργανο διαιτησίας
ΕΠΣ και η ποινή κοινοποιηθεί μετά τον ορισμό του σε αγώνα Εθνικού Πρωταθλήματος,
δεν αντικαθίσταται.

3.

Κατά της πειθαρχικής απόφασης επιτρέπεται έφεση ενώπιον της ΚΕΔ, σύμφωνα με τις
διατάξεις, εντός οχτώ (8) ημερών

4.

Κάθε έτος, πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, η ΚΕΔ καθορίζει τα κατώτατα όρια
ποινών που πρέπει να επιβληθούν σε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης. Επίσης καθορίζει
τις ποινές που μπορούν να προσβληθούν ενώπιον της με έφεση.
ΑΡΘΡΟ 64
Έκτιση ποινής

Για ποινή προσωρινού αποκλεισμού μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ο χρόνος της περιόδου των
θερινών διακοπών της ποδοσφαιρικής περιόδου δεν λαμβάνεται υπ' όψη για την έκτιση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 65
Ανάλογη εφαρμογή
Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «διαιτητής» εννοείται και ο βοηθός διαιτητή και ο
4ος διαιτητής. Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κανονισμού, εφαρμόζονται ανάλογα
στους παρατηρητές διαιτησίας και στους εκπαιδευτές διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 66
Κατάργηση διατάξεων
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του
παρόντος.
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ΑΡΘΡΟ 67
Ειδικές διατάξεις
1.

Με ειδική εγκύκλιο που εκδίδεται από την ΕΠΟ, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την
καθημερινή λειτουργία του Τμήματος διαιτησίας.

2.

Οι διαιτητές όλων των κατηγοριών εγγράφονται, υποχρεωτικά, στη δύναμη της ΕΠΣ της
περιοχής στην οποία βρίσκεται αποδεδειγμένα η μόνιμη κατοικία τους. Εξαιρούνται οι
διαιτητές που έχουν μόνιμη κατοικία στην Περιφέρεια Αττικής. Κάθε αλλαγή κατοικίας
δηλώνεται υποχρεωτικά στην ΚΕΔ και την Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης
Περιφερειακών Σωματείων (ΕΠΣ) στην οποία ανήκει ο διαιτητής, επί ποινή διαγραφής
από τους πίνακες.

3.

Απαγορεύεται, επί ποινή άμεσης διαγραφής τους, η εγγραφή των διαιτητών σε
οποιονδήποτε φορέα διαιτησίας που ενεργεί καθ' οιονδήποτε τρόπο εναντίον της ΕΠΟ ή
που δεν είναι αναγνωρισμένος από την ΕΠΟ.

4.

Οι ΕΠΣ δικαιούνται να παρακρατούν ποσοστό από διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και
παρατηρητές διαιτησίας αποκλειστικά για την κάλυψη μέρους των εξόδων για
προγράμματα

Εκπαίδευσης

και

Ανάπτυξης

(σχολές

διαιτησίας,

επιμορφωτικές

συγκεντρώσεις, σεμινάρια, κ.λπ.), ως ακολούθως: α. Διεθνείς αγώνες: Είκοσι τοις εκατό
(20%), από την αμοιβή, την μετακίνηση και την ημεραργία. β. Αγώνες επαγγελματικών
κατηγοριών: δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από την αμοιβή και την ημεραργία. γ. Αγώνες Γ'
Εθνικής κατηγορίας και πρωταθλημάτων ευθύνης των ΕΠΣ: Δέκα τοις εκατό (10%) από
την αμοιβή και την ημεραργία. Η παρακράτηση θα αποδεικνύεται από την ΕΠΣ. Η διάταξη
θα συζητηθεί με τη νεοεκλεγείσα διοίκηση και υπόκειται σε αλλαγή.
5.

Για την μετεγγραφή διαιτητών ή βοηθών διαιτητών ή μελών τοπικής Επιτροπής
Διαιτησίας ή τοπικών διευθυντών Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Διαιτησίας από τα μητρώα
μιας ΕΔ/ΕΠΣ στα μητρώα άλλης ΕΔ/ΕΠΣ απαιτείται η συμφωνία των δύο ΕΠΣ και,
επίσης, να συντρέχουν ιδιαίτεροι και επαρκώς αποδεδειγμένοι λόγοι (αλλαγή τόπου
μόνιμης κατοικίας, αλλαγή τόπου εργασίας, αλλαγή τόπου κατοικίας λόγω σπουδών,
λόγω στράτευσης, λόγω μετάθεσης για δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους του
ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.λπ.). Σε περίπτωση διαφωνίας των ΕΠΣ το θέμα επιλύεται
από την ΕΠΟ μετά από εισήγηση της ΚΕΔ.

6.

Οι διατελέσαντες διαιτητές και βοηθοί διαιτητές που αποσύρθηκαν μέχρι την 30/6/2016
δύνανται να πιστοποιηθούν, μετά από την επιτυχή εξέτασή τους, είτε ως παρατηρητές
είτε ως εκπαιδευτές διαιτησίας ακόμα και αν δεν διαθέτουν απολυτήριο εξατάξιου
γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα
απαραίτητα προσόντα που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.
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7.

Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των διαιτητών, βοηθών διαιτητών, παρατηρητών,
εκπαιδευτών διαιτησίας ως ημερομηνία γέννησής τους θεωρείται η

31η

Δεκεμβρίου του

έτους γέννησής τους.
8.

Οι διατελέσαντες και τρέχοντες διεθνείς παρατηρητές UEFA δεν είναι υπόχρεοι εξέτασης,
αλλά συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες αξιολόγησης της 1ης κατηγορίας, υπό την
προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, ότι δεν ισχύουν κωλύματα
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και ότι συμβάλλουν ενεργά στις ανάλογες
διαδικασίες γραπτών εξετάσεων των Σεμιναρίων προεπιλογής υπό τις οδηγίες της
ΚΕΔ/ΕΠΟ και του Υπευθύνου Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης.

9.

Οι γυναίκες που ανήκαν αποκλειστικά στον πίνακα των γυναικών διαιτητών FIFA για τρία
(3), τουλάχιστον, χρόνια έχουν το δικαίωμα να αξιολογηθούν ως παρατηρητές διαιτησίας
μέχρι και τη 2η κατηγορία ανδρών.

10.

Οι παρατηρητές και οι εκπαιδευτές κατά την πρώτη αξιολόγησή τους υποχρεούνται να
προσκομίζουν τίτλο σπουδών και πιστοποιητικό γέννησης.
ΑΡΘΡΟ 68
Αρμοδιότητα – ερμηνεία

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται απ’ τον παρόντα Κανονισμό αποφασίζει σχετικά η ΕΕ της
ΕΠΟ, στην οποία ανήκει και η αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

Ο παρών Κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
2.2 απόφαση στη συνεδρίαση (αριθ. 31) της 09/08/2017 της Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο.
Για την Π.Δ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ

Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
Αγωνιστική Περίοδος 2017-18

Η παρούσα επιστολή έχει σκοπό να επιβεβαιώσει την κατάταξή σας …………… (ως διαιτητή
…….. ή ως βοηθό διαιτητή……………….. ή ως παρατηρητή …………… ή ως εκπαιδευτή
διαιτησίας ………..) κατηγορίας στη νέα περίοδο κάτω από τους ακόλουθους όρους και
προϋποθέσεις:
Η κατάταξή σας θα ισχύει από την 1η Αυγούστου 2017 και θα λήξει την 30η Ιουνίου 2018 ή σε
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία καθορίσει η Επιτροπή Διαιτησίας κατά την εύλογη κρίση της,
σύμφωνα με τους όρους που θέτει η προϋπόθεση με αριθ. 7 κατωτέρω.
1.

Για όσο διαρκεί η περίοδος, δια του παρόντος δεσμεύεστε για τα παρακάτω:
-

Να υπακούτε και να συμμορφώνεστε με το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις
αποφάσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) και με τις όποιες
τροποποιήσεις τους.

-

Να αποδέχεστε την ετήσια βαθμολόγηση που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή
Διαιτησίας της ΕΠΟ.

-

Να διατηρείτε ένα επίπεδο στην αγωνιστική σας απόδοση, που θα κρίνεται
ικανοποιητικό από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ και τις υφιστάμενες αυτής
επιτροπές.

-

Να ανταποκρίνεστε επιτυχώς στις απαιτήσεις της ΕΠΟ όσον αφορά στη φυσική
κατάσταση

και

στους

ελέγχους

φυσικής

κατάστασης,

που

ενδέχεται

να

καθιερωθούν από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ. Ο αριθμός αυτών των
ελέγχων για κάθε χρόνο θα καθορίζεται από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ.
-

Να συμφωνείτε και να αποδέχεστε οποιοδήποτε ηλικιακό όριο έχει καθιερωθεί από
την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ.

-

Να συμμορφώνεστε με τους Κανόνες του Παιχνιδιού έτσι όπως αυτοί έχουν
θεσπιστεί από τo IFAB καθώς και τις όποιες τροποποιήσεις τους.

-

Να συμμορφώνεστε και να υπακούτε σε όλες τις εύλογες οδηγίες, παραινέσεις και
κατευθυντήριες αρχές που εκδίδονται από την ΕΠΟ συμπεριλαμβανομένων μεταξύ
αυτών και των μεθόδων προστασίας των παιδιών.

-

Να είστε διαθέσιμος και να παρακολουθείτε όχι λιγότερο από το 75% των
εκπαιδευτικών και μηνιαίων συναντήσεων που διοργανώνονται από την ΕΠΟ ή το
αντίστοιχο όργανο της.
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-

Να διατηρείτε σε υψηλό επίπεδο την αγωνιστική και εξωαγωνιστική σας
συμπεριφορά και πάντα σε αντιστοιχία με το επίπεδό σας ως διαιτητή.

-

Σε περίπτωση που σας παρέχεται στολή από την ΕΠΟ, να την φοράτε σε όλους
τους αγώνες στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη στολή δύναται να περιλαμβάνει και τα
σήματα των χορηγών.

2.

Συμφωνείτε να παρευρίσκεσθε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε συναντήσεις με θέμα τη
διαιτησία που διοργανώνονται από την ΕΠΟ ή αρχές που συνδέονται με την ΕΠΟ στην
Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού.

3.

Δια του παρόντος συμφωνείτε πως αναλαμβάνετε την ευθύνη για οποιονδήποτε φόρο
εισοδήματος, ή εθνική ασφάλιση, ή οποιαδήποτε άλλη συνεισφορά σας, ειδικώς στην
ΕΠΣ που ανήκετε, που είναι απαιτητή και αφορά απολαβές σας για αγώνες και/ή έξοδα
που έχετε να λάβετε κατά τη διάρκεια και εξαιτίας του διορισμού σας.

4.

Δεν επιτρέπεται, ούτε κατά τη διάρκεια ούτε μετά τη λήξη της περιόδου της κατάταξής
σας, να αποκαλύψετε, να κάνετε δημόσια δήλωση, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να
κοινοποιήσετε σε τρίτο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία ή γνώμη που σχετίζεται με
τις πρακτικές της ΕΠΟ, τη λειτουργία, τα οικονομικά ή τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε
πρόσωπο ή πρόσωπα, που υπέπεσαν στην αντίληψή σας εξαιτίας του διορισμού σας ή
οποιασδήποτε άλλης σχέσης σας με την ΕΠΟ. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και
οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής

και των Επιτροπών της ΕΠΟ. Το

περιεχόμενο αυτής της επιστολής είναι εμπιστευτικό.
5.

Δεν επιτρέπεται να κάνετε δημοσίως κρίσεις ή σχολιασμούς αποφάσεων συναδέλφων
σας ή πάσης φύσης οργάνων Διαιτησίας.

6.

Δεν επιτρέπεται να εγγράφεστε ως μέλη σε οποιονδήποτε φορέα διαιτησίας που
δεν είναι αναγνωρισμένος από την ΕΠΟ.

7.

Η ΕΠΟ μέσω ειδοποίησης μπορεί να καταργήσει την κατάταξή σας για τους παρακάτω
λόγους:
1.

Διαπράττετε παραβίαση των όρων που περιέχονται στο παρόν η οποία δεν μπορεί
να επανορθωθεί

2.

Αδυνατείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες που συνεπάγεται ο διορισμός λόγω
ασθένειας ή αδυναμίας.

8.

Μπορείτε να μην αποδεχθείτε την κατάταξή σας ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΠΟ
εντός πέντε (5) ημερών.
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Παρακαλούμε να εκφράσετε την αποδοχή από μέρους σας των παραπάνω όρων
υπογράφοντας, χρονολογώντας και αποστέλλοντας το εσώκλειστο πανομοιότυπο αντίγραφο
έως την ……………..

Εγώ, ………………………………………… δια του παρόντος συμφωνώ να αποδέχομαι και να
δεσμεύομαι από τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Υπογραφή: …………………..

Ημερομηνία: …………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΤΕΣΤ FIFA - UEFA

1. Εισαγωγή ΝΕΟ TEΣΤ FIFA (έκδοση 2016)
Τεστ φυσικής κατάστασης για διαιτητές
Το επίσημο τεστ φυσικής κατάστασης για τους διαιτητές ποδοσφαίρου αποτελείται από 2
τεστ:
1ο Τεστ: Επαναληπτικά σπριντ: μετράει την ικανότητα του διαιτητή να εκτελεί
επαναλαμβανόμενα σπριντ των 40 μέτρων.
2ο Τεστ: Διαλειμματικό: μετράει την ικανότητα του διαιτητή να εκτελεί μια σειρά από
υψηλής έντασης σπριντ των 75 μέτρων, τα οποία ακολουθούν 25 μέτρα περπάτημα.
Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του τέλους του πρώτου τεστ και της αρχής του δευτέρου
πρέπει να είναι 6’ με 8’ λεπτά το μέγιστο.
Τα παραπάνω τεστ πρέπει να εκτελεσθούν σε στάδιο στίβου ή σε φυσικό/τεχνητό γήπεδο
ποδοσφαίρου. ΔΕΝ είναι απαραίτητη η χρήση σπάικς (spikes) κατά την εκτέλεση των τεστ.
Όλοι οι διαιτητές πρέπει να επιτύχουν στα τεστ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ μία φορά τον χρόνο.
Προτείνεται η επίβλεψη των παραπάνω τεστ από έμπειρους προπονητές. Είναι, επίσης,
επιτακτική η παρουσία ενός ασθενοφόρου με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό, κατά την
διάρκεια εκτέλεσης των τεστ.

Τεστ 1ο
Διαδικασία
1.

Ηλεκτρονικές πύλες με χρονόμετρο (φωτοκύτταρα) πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να
μετρήσουμε τα σπριντ. Οι πύλες δεν πρέπει να τοποθετηθούν πάνω από 100
εκατοστά από το έδαφος. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πύλες, τότε πρέπει ένας
εξειδικευμένος προπονητής να μετρήσει κάθε σπριντ με χρονόμετρο χειρός.

2.

H πύλη εκκίνησης πρέπει να τοποθετηθεί στα 0 μ. και η πύλη τερματισμού στα 40 μ. Η
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γραμμή εκκίνησης είναι 1,5 μέτρο πίσω από την πύλη εκκίνησης (όπως φαίνεται στην
εικόνα).
3.

Οι διαιτητές προς μέτρηση έχουν το μπροστινό τους πόδι επάνω στην γραμμή
εκκίνησης. Μόλις του κάνει σινιάλο ο προπονητής ότι η πύλη είναι έτοιμη ή ότι είναι
έτοιμος να του κρατήσει τον χρόνο με το χρονόμετρο χειρός, ο διαιτητής μπορεί να
ξεκινήσει.

4.

Κάθε διαιτητής έχει το πολύ 60’’ (δεύτερα) διάλειμμα μεταξύ κάθε σπριντ των 6x40 μ.
Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων τους, επιστρέφουν περπατώντας στην αφετηρία.

5.

Αν κάποιος σκοντάψει ή πέσει, πρέπει να του δοθεί μία επιπλέον ευκαιρία, δηλαδή άλλο
ένα 40άρι για τη δίκαιη αξιολόγηση του.

6.

Αν κάποιος διαιτητής αποτύχει σε ένα από τα (6) έξη 40άρια, του δίνεται κ’ ένα έβδομο
αμέσως, μετά την ολοκλήρωση του έκτου. Αν κάποιος αποτύχει σε 2 εκ των επτά από τα
40άρια, έχει αποτύχει στο τεστ.

Χρόνοι αναφοράς για διαιτητές
1.

Μέγιστος χρόνος: 6’’,00 δευτερόλεπτα για διεθνείς διαιτητές για κάθε ένα από τα έξι
σπριντ

2.

Μέγιστος χρόνος 6’’,10 για διαιτητές 1ης Εθνικής επαγγελματικής κατηγορίας για κάθε ένα
από τα έξι σπριντ

3.

Μέγιστος χρόνος: 6’’,20’ δευτερόλεπτα για διαιτητές 2ης Εθνικής, για κάθε ένα από τα έξι
σπριντ

4.

Μέγιστος

χρόνος:

6’’,30’

δευτερόλεπτα

για

διαιτητές

3ης

κατηγορίας

Εθνικών

κατηγορίας

Εθνικών

ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων ,για κάθε ένα από τα έξι σπριντ
5.

Μέγιστος

χρόνος:

6’’,40’

δευτερόλεπτα

για

διαιτητές

4ης

ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων ,για κάθε ένα από τα έξι σπριντ
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6.

Μέγιστος χρόνος: 6’’,40’ δευτερόλεπτα για διεθνείς γυναίκες διαιτητές

7.

Μέγιστος χρόνος: 6’’,60’ δευτερόλεπτα για γυναίκες διαιτητές της πρώτης κατηγορίας
(Κατηγορία 1) ,για κάθε ένα από τα έξι σπριντ

8.

Μέγιστος χρόνος: 6’’,80’ δευτερόλεπτα για γυναίκες διαιτητές της δεύτερης, γυναικείας,
για κάθε ένα από τα έξι σπριντ

9.

Μέγιστος χρόνος: 6’’,80’ δευτερόλεπτα για διαιτητές τοπικών πρωταθλημάτων, για κάθε
ένα από τα έξι σπριντ

Τεστ 2ο

Διαδικασία
1.

Οι διαιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν 40x75 μ. τρεξίματος υψηλής έντασης τα οποία
ακολουθούν 25 μέτρα περπάτημα. Αυτό ισούται με 4.000 μ. ή 10 γύρους σε στάδιο
στίβου. Ο ρυθμός υπαγορεύεται στο αρχείο ήχου κ’ οι χρόνοι ολοκλήρωσης ποικίλουν,
ανάλογα με την κατηγορία. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο αρχείο ήχου, τότε ένας
εξειδικευμένος προπονητής μπορεί να χρησιμοποιήσει χρονόμετρο κ’ σφυρίχτρα για να
σας κατευθύνει ανάλογα με τον ρυθμό.

2.

Οι διαιτητές πρέπει να ξεκινήσουν από όρθια θέση και δεν πρέπει να ξεκινήσουν πριν το
εναρκτήριο σήμα. Για να είμαστε σίγουροι ότι κανένας από τους διαιτητές δεν θα ξεκινήσει
νωρίτερα προτείνεται η παρακολούθηση τους στην αφετηρία από τους προπονητές.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σημαία για να εμποδίσετε κάποιον να ξεκινήσει. Μόλις
ακουστεί η σφυρίχτρα, η σημαία πρέπει να πέσει για να μπορούν οι διαιτητές να
ξεκινήσουν.

3.

Μόλις κάποιος διαιτητής ολοκληρώσει το τρέξιμο, πρέπει να εισέλθει στην «περιοχή
περπατήματος» πριν ακουστεί η σφυρίχτρα. Η παραπάνω περιοχή έχει μαρκαριστεί με
γραμμή 1,5 μέτρου πριν και 1,5 μέτρου μετά τη γραμμή των 75 μέτρων μόνο σε
περίπτωση που το τεστ γίνεται σε κυκλικό στάδιο τρεξίματος.

4.

Αν κάποιος διαιτητής δεν καταφέρει να εισέλθει σε κάποια περιοχή την κατάλληλη στιγμή,
πρέπει να ενημερωθεί από τον προπονητή. Αν ο ίδιος διαιτητής αποτύχει και δεύτερη
φορά να εισέλθει σε κάποια περιοχή, πρέπει να σταματήσει το τεστ, διότι έχει αποτύχει.

5.

Προτείνετε το παραπάνω τεστ να εκτελεσθεί από ομάδες διαιτητών, οι οποίες ΔΕΝ
αποτελούνται παραπάνω από 6 μέλη. Είναι εφικτό να εκτελούν το τεστ 4 ομάδες
ταυτόχρονα, που σημαίνει ότι συνολικά 24 διαιτητές μπορούν να εκτελέσουν το τεστ
ταυτόχρονα. Κάθε ομάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί με τον προπονητή ο οποίος τους
μετράει κατά την διάρκεια του τεστ.
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Χρόνοι αναφοράς για άνδρες διαιτητές
1.

Διεθνείς και 1ης Εθνικής Κατηγορίας: Μέγιστο 15’’00 δεύτερα για κάθε 75 μ. τρεξίματος κ’
18’’00 δεύτερα για κάθε 25 μ. μέσα στην περιοχή για περπάτημα

2.

2ης Εθνικής Κατηγορίας: Μέγιστο 15’’00 δεύτερα για κάθε 75 μ. τρεξίματος 20’’00 δεύτερα
για κάθε 25 μ. μέσα στην περιοχή για περπάτημα

3.

3ης και 4ης Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας: Μέγιστο 15’’00 δεύτερα για κάθε 75 μ.
τρεξίματος κ’ 22’’00 δεύτερα για κάθε 25 μ. μέσα στην περιοχή για περπάτημα.

4.

Τοπικών πρωταθλημάτων 5ης κ’ 6ης κατηγορίας : Μέγιστο 17’’00 δεύτερα για κάθε 75 μ.
τρεξίματος κ’ 24’’00 δεύτερα για κάθε 25 μ. μέσα στην περιοχή για περπάτημα.

Χρόνοι αναφοράς για γυναίκες διαιτητές
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1.

Διεθνείς: Μέγιστο 17’’00 δεύτερα για κάθε 75 μ. τρεξίματος κ’ 20’’00 για κάθε 25 μ. μέσα
στην περιοχή για περπάτημα.

2.

1ης Εθνικής γυν. Κατηγορίας: Μέγιστο 17’’00 δεύτερα για κάθε 75 μ. τρεξίματος κ’ 22’’00
για κάθε 25 μ. μέσα στην περιοχή για περπάτημα

3.

2ης Εθνικής γυν. Κατηγορίας: Μέγιστο 17’’ 00 δεύτερα για κάθε 75 μ. τρεξίματος κ’ 24’’00
δεύτερα για κάθε 25 μ. μέσα στην περιοχή για περπάτημα.

4.

Τοπικών πρωταθλημάτων 5ης κ’ 6ης κατ.: Μέγιστο 17’’00 δεύτερα για κάθε 75 μ.
τρεξίματος κ’ 24’’00 δεύτερα για κάθε 25 μ. μέσα στην περιοχή για περπάτημα.

Τεστ φυσικής κατάστασης για βοηθούς διαιτητές
Το επίσημο τεστ για τους βοηθούς διαιτητές αποτελείται από 3 επιμέρους τεστ:
1ο Τεστ: Ικανότητα Αλλαγής Κατεύθυνσης, αξιολογεί την ικανότητα του βοηθού διαιτητή να
αλλάζει κατευθύνσεις.
2ο Τεστ: Ικανότητα για Συνεχόμενα Σπριντ, μετράει την ικανότητα του διαιτητή να εκτελεί
επαναλαμβανόμενα σπριντ για 30 μ.
3ο Τεστ: Διαλειμματικό, μετράει την ικανότητα του βοηθού διαιτητή να εκτελεί μέγιστο τρέξιμο
για 75 μ. το οποίο ακολουθείται από 25 μ. περπάτημα.
Ο χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος του 1ου Τεστ έως και την αρχή του 2ου πρέπει να
κυμαίνεται μεταξύ των 2 και των 4 λεπτών (μέγιστο). Ο Χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος
του 2ου τεστ έως και την έναρξη του 3ου κυμαίνεται μεταξύ των 6 έως και 8 λεπτών (μέγιστο).
Τα τεστ πρέπει να εκτελεστούν σε στέρεα επιφάνεια, όπως στάδιο στίβου ή γήπεδο τεχνητού /
φυσικού τάπητα ποδοσφαίρου. ΔΕΝ είναι απαραίτητη η χρήση σπάικς (spikes) κατά την
διάρκεια των τεστ.
Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να εκτελούν επιτυχώς το FIFA: Τεστ φυσικής κατάστασης
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
Προτείνεται όλα τα τεστ να εκτελεσθούν κάτω από την επίβλεψη ενός εξειδικευμένου
προπονητή. Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει ασθενοφόρο με τον απαραίτητο ιατρικό
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εξοπλισμό, καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των σετ.

1ο Tεστ: Ι.Α.Π. – CODA (Ικανότητα Αλλαγής Πορείας):
Διαδικασία
1.

Ηλεκτρονικές πύλες (φωτοκύτταρα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση
του τεστ CODA. Οι Πύλες ΔΕΝ πρέπει να τοποθετηθούν πάνω από 100 εκατοστά από
το έδαφος. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πύλες, τότε ένας εξειδικευμένος προπονητής
πρέπει να κρατήσει τους χρόνους κατά την διάρκεια εκτέλεσης του τεστ μέσω
χρονομέτρου χειρός.

2.

Κώνοι πρέπει να τοποθετηθούν όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Η απόσταση
μεταξύ των σημείων Α κ’ Β είναι 2μέτρα κ’ η απόσταση μεταξύ των σημείων Β κ’ C είναι
8μέτρα.

3.

Μόνο μία πύλη χρειάζεται για την εκτέλεση του CODA test. (Α). Η γραμμή αφετηρίας
είναι 0.5μέτρα πριν την πύλη.

4.

Βοηθοί διαιτητές ξεκινούν με το μπροστινό πόδι πάνω στην γραμμή αφετηρίας. Μόλις
ο προπονητής κάνει σήμα ότι είναι έτοιμη η πύλη ή το χρονόμετρο, ανάλογα με το πώς
κρατούνται οι χρόνοι, ο βοηθός διαιτητής μπορεί να ξεκινήσει το τεστ.

5.

Οι βοηθοί διαιτητές εκτελούν σπριντ 10μέτρων (Α -> C), πλάγια βήματα (αριστερά) για
8μέτρα (C->B) κ’ πλάγια βήματα (δεξιά) (Β->C) κ’ 10μ σπριντ (C -> A)

6.

Αν κάποιος βοηθός διαιτητής πέσει ή σκοντάψει, του δίνεται επιπλέον ευκαιρία.

7.

Αν κάποιος βοηθός διαιτητής αποτύχει στο πρώτο σπριντ , του δίνεται μία επιπλέον
ευκαιρία. Αν αποτύχει
αποτέλεσμα.
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2 φορές, το τεστ έχει τελειώσει για αυτόν με αρνητικό

Χρονικό όρια βοηθών αντρών διαιτητών

1.

Διεθνής και 1ης Εθνικής κατηγορίας: Μέγιστο 10.00 δεύτερα για κάθε σετ

2.

2ης Εθνικής κατηγορίας: Μέγιστο 10.10 δεύτερα για κάθε σετ

3.

3Ης και 4ης Κατηγορίας: Μέγιστο 10.40 δεύτερα για κάθε σετ

4.

Τοπικών πρωταθλημάτων 5ης και 6ης κατηγορίας: Μέγιστο 11.10 δεύτερα για κάθε σετ

Χρονικό όρια βοηθών γυναικών διαιτητών

1.

Διεθνής: Μέγιστο 11.00 δεύτερα για κάθε σετ

2.

1ης Εθνικής Κατηγορίας: Μέγιστο 11.10 δεύτερα για κάθε σετ

3.

2ης Εθνικής κατηγορίας: Μέγιστο 11.30 δεύτερα για κάθε σετ

4.

Τοπικών πρωταθλημάτων 5ης και 6ης κατηγορίας: Μέγιστο 11.30 δεύτερα για κάθε σετ

2ο Tεστ: Ικανότητα Επαναλαμβανόμενων Σπριντ
Διαδικασία
1.

Πύλες τοποθετούνται, όχι πάνω από 100 εκατοστά από το έδαφος. Αν δεν υπάρχουν
διαθέσιμες, τότε ένας εξειδικευμένος προπονητής πρέπει να κρατήσει τους χρόνους με
ένα χρονόμετρο χειρός.

2.

Η Πύλη αφετηρίας τοποθετείται στα 0 μέτρα, κ’ η πύλη τερματισμού στα 30 μέτρα. Η
γραμμή εκκίνησης είναι 1.5 μέτρο πίσω από την πύλη αφετηρίας.

3.

Οι βοηθοί διαιτητές ξεκινάνε με το μπροστινό πόδι πάνω στη γραμμή, όπως κ’ στην
προηγούμενη άσκηση, μόλις οι πύλες είναι έτοιμες ή ο προπονητής που κρατάει το
χρόνο μέσω χρονομέτρου χειρός κάνει σήμα ότι είναι έτοιμος, τότε ο βοηθός διαιτητής
μπορεί να ξεκινήσει.

4.

Οι βοηθοί διαιτητές έχουν διάλειμμα 30 δεύτερα μεταξύ των 5 σπριντ. Κατά την
διάρκεια του διαλείμματος οι βοηθοί πρέπει να περπατήσουν μέχρι την αφετηρία.

5.

Αν κάποιος βοηθός διαιτητής πέσει ή παραπατήσει, του δίνεται επιπλέον ευκαιρία.

6.

Αν κάποιος βοηθός διαιτητής δεν επιτύχει σε ένα από τα σπριντ των 30μέτρων, τότε του
δίνεται μία επιπλέον ευκαιρία. Αν όμως δεν τα καταφέρει και στο 6ο σπριντ 30μ., τότε
πρέπει να σταματήσει γιατί έχει αποτύχει στο τεστ.
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Χρονικό όριο βοηθών αντρών διαιτητών
1.

Διεθνής: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ σε 4’’.70’ δεύτερα (μέγιστο)

2.

1η εθνικής κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ σε 4’’,80 δεύτερα (μέγιστο)

3.

2ης Εθνικής Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ 4.90 δεύτερα (μέγιστο)

4.

3ης Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ 5.00 δεύτερα (μέγιστο)

5.

4ης Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ 5.10 δεύτερα (μέγιστο)

6.

Τοπικών πρωταθλημάτων: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ 5.30 δεύτερα (μέγιστο)

Χρονικό όριο βοηθών γυναικών διαιτητών
1.

Διεθνής: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ 5.10 δεύτερα (μέγιστο)

2.

1ης Εθνικής Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ 5.20 δεύτερα (μέγιστο)

3.

2ης Εθνικής Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ 5.30 δεύτερα (μέγιστο)

3ο Τεστ: Διαλειμματικό Τεστ
Διαδικασία
1.

Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν επαναλήψεις 40x75 μ. υψηλής έντασης τα
οποία ακολουθούν 25 μέτρα περπάτημα. Η συνολική απόσταση που καλύπτεται είναι 4
χλμ. ή 10 γύροι των 400 μ. αν τρέχετε σε στάδιο στίβου. Ο ρυθμός ορίζεται από το αρχείο
ήχου, ο οποίος είναι ανάλογος με την κατηγορία του βοηθού. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο
αρχείο ήχου, τότε τον ρυθμό μπορεί να τον ορίσει ένας εξειδικευμένος προπονητής μέσω
χρονομέτρου κ’ σφυρίχτρας.

2.

Οι βοηθοί διαιτητές ξεκινάνε από όρθια θέση και ΔΕΝ πρέπει να ξεκινήσουν πριν το
εναρκτήριο λάκτισμα. Για να είμαστε σίγουροι ότι κανένας βοηθός δεν θα ξεκινήσει
νωρίτερα, οι προπονητές τοποθετούνται στην γραμμή αφετηρίας για σωστό έλεγχο
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία σημαία η οποία εμποδίζει τους βοηθούς να ξεκινήσουν.
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Μόλις ακουστεί η σφυρίχτρα, η σημαία πρέπει να πέσει ώστε οι βοηθοί να μπορέσουν να
ξεκινήσουν.
3.

Στο τέλος κάθε τρεξίματος, ο βοηθός εισέρχεται στην περιοχή για περπάτημα, πριν το
σφύριγμα. Η περιοχή για περπάτημα έχει μαρκαριστεί 1,5 μέτρο πριν και 1,5 μ. μέτρο
μετά τη γραμμή των 75 μέτρων μόνο σε περίπτωση που το τεστ γίνεται σε κυκλικό στάδιο
τρεξίματος.

4.

Αν κάποιος βοηθός διαιτητής δεν καταφέρει να εισέλθει στην περιοχή πριν το σφύριγμα
τότε θα λάβει μια σαφή προειδοποίηση, από τον υπεύθυνο του τεστ. Αν ο ίδιος βοηθός
δεν καταφέρει για 2η φορά να εισέλθει στην περιοχή, τότε πρέπει να σταματήσει το τεστ
καθώς έχει αποτύχει.

5.

Προτείνεται η δημιουργία ομάδων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του τεστ. Η κάθε ομάδα
δεν πρέπει να ξεπερνάει τα έξι μέλη. Είναι δυνατόν να εκτελείται το τεστ για 4 ομάδες
ταυτοχρόνως, δηλαδή 24 βοηθοί την ίδια στιγμή. Κάθε ομάδα έχει τον δικό της υπεύθυνο
του τεστ κ’ ο τρόπος διεξαγωγής φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Χρονικό όριο αντρών βοηθών διαιτητών
1.

Διεθνείς κ’ 1ης Εθνικής κατηγορίας: Μέγιστο 15 δεύτερα για κάθε 75μ τρεξίματος κ’ 20
δεύτερα για 25μ περπάτημα

2.

2ης Εθνικής Κατηγορίας: Μέγιστο 15 δεύτερα για κάθε 75μ τρεξίματος κ’ 22 δεύτερα για
25μ περπάτημα

3.

3ης Εθνικής Κατηγορίας: Μέγιστο 15 δεύτερα για κάθε 75μ τρεξίματος κ’ 24 δεύτερα για
25μ περπάτημα

4.

Χαμηλότερης Κατηγορίας: Μέγιστο 15 δεύτερα για κάθε 75μ τρεξίματος κ’ 26 δεύτερα για
25μ περπάτημα

Χρονικό όριο γυναικών βοηθών διαιτητών
1.

Διεθνείς κ’ 1ης Εθνικής κατηγορίας: Μέγιστο 17 δεύτερα για κάθε 75μ τρεξίματος κ’ 22
δεύτερα για 25μ περπάτημα

2.

1ης Εθνικής κατηγορίας: Μέγιστο 17 δεύτερα για κάθε 75μ τρεξίματος κ’ 24 δεύτερα για
25μ περπάτημα

3.

2ης Εθνικής Κατηγορίας: Μέγιστο 17 δεύτερα για κάθε 75μ τρεξίματος κ’ 26 δεύτερα για
25μ περπάτημα

2. Εισαγωγή ΤΕΣΤ στα πρότυπα τεστ της UEFA (Yo-Yo),
(Ariet τεστ)
Τεστ φυσικής κατάστασης για διαιτητές (Yo-Yo)
Η διεξαγωγή ολόκληρου του τεστ γίνεται σε συνθετικό χλοοτάπητα τρίτης γενιάς ή όπου δεν
είναι εφικτό σε φυσικό χλοοτάπητα ο οποίος θα έχει ελεγχθεί από τον υπεύθυνο γυμναστή της
ΕΠΟ και θα πληροί τις προϋποθέσεις ομαλότητας της επιφάνειας όπως ένας συνθετικός.
α) Διαδικασία ταχυτήτων:
Μετρά την ικανότητα της εκτέλεσης επαναλαμβανόμενων δρόμων ταχύτητας 40 μέτρων.

1.

Για το τεστ χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα (φωτοκύτταρα) στην γραμμή εκκίνησης
και στην γραμμή τερματισμού. Εάν η χρονομέτρηση με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων
δεν είναι δυνατή, ένας πεπειραμένος γυμναστής πρέπει να ελέγχει τον χρόνο με
χειροκίνητο χρονόμετρο.
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2.

Οι διαιτητές τρέχουν 4 σπριντ των 40 μέτρων με μέγιστο χρόνο ανάπαυσης 1 λεπτό και
30 δευτερόλεπτα μετά από κάθε σπριντ (όσο χρόνο περπατούν πίσω στην γραμμή
εκκίνησης).

3.

Η εκκίνηση θα είναι δυναμική με το μπροστινό πόδι σε μια γραμμή η οποία απέχει 1,5
μέτρο από την γραμμή εκκίνησης.

4.

Οι διαιτητές παρατάσσονται στην σειρά. Μόλις αυτός που διευθύνει το τεστ δώσει το
σήμα ότι τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν ενεργοποιηθεί, ο διαιτητής μπορεί να αποφασίσει
πότε θα εκκινήσει.

5.

Εάν ένας διαιτητής πέσει ή σκοντάψει, του επιτρέπεται μια ακόμη δοκιμή (μια δοκιμή = 1
χ 40 μέτρα).

6.

Εάν ένας διαιτητής ή βοηθός διαιτητή αποτύχει σε μια δοκιμή από τις συνολικές τέσσερις,
τότε του δίδεται μια ακόμη δοκιμή (και μόνον μία) αμέσως μετά την τέταρτη δοκιμή. Εάν
αποτύχει σε δύο δοκιμές, τότε κρίνεται ότι ο αξιωματούχος του αγώνα έχει αποτύχει στο
τεστ.

Χρόνοι αναφοράς για διαιτητές και βοηθούς διαιτητές
1.

Το πολύ 6,2 δευτερόλεπτα για διαιτητές επαγγελματικών κατηγοριών (1η και 2η
κατηγορία) και 6,0 δευτερόλεπτα για βοηθούς διαιτητές επαγγελματικών κατηγοριών, (1η
και 2η κατηγορία) για κάθε ένα από τα τέσσερα σπριντ

2.

Το πολύ 6,4 δευτερόλεπτα για διαιτητές Εθνικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων (3η και
4η κατηγορία) και 6,2 δευτερόλεπτα για βοηθούς διαιτητές Εθνικών ερασιτεχνικών
πρωταθλημάτων (3η και 4η κατηγορία), για κάθε ένα από τα τέσσερα σπριντ
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3.

Το πολύ 6,6 δευτερόλεπτα για διαιτητές Εθνικών Γυναικείων Πρωταθλημάτων 1ης
κατηγορίας και 6,4 δευτερόλεπτα για βοηθούς διαιτητές Εθνικών Γυναικείων
Πρωταθλημάτων 1ης κατηγορίας, για κάθε ένα από τα τέσσερα σπριντ.

4.

Το πολύ 6,8 δευτερόλεπτα για διαιτητές Εθνικών Γυναικείων Πρωταθλημάτων 2ης
κατηγορίας και τοπικών πρωταθλημάτων 5ης κατηγορίας και 6,6 δευτερόλεπτα για
βοηθούς διαιτητές Εθνικών Γυναικείων Πρωταθλημάτων 2ης κατηγορίας και τοπικών
πρωταθλημάτων 5ης κατηγορίας για κάθε ένα από τα τέσσερα σπριντ.

Σημείωση: Ο χρόνος μεταξύ του Τεστ 1 και Τεστ 2 θα πρέπει να είναι μεταξύ 6 έως 8 λεπτών.

β) Διαδικασία διακοπτόμενου συνεχούς τρεξίματος (Yo-yo intermittent recovery test) για
διαιτητές αγώνων:

Το yo-yo test (UEFA test) γίνεται μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου σε έναν χώρο που ορίζεται
από τους κώνους σύμφωνα με το παρακάτω σχεδιάγραμμα

Αφετηρία είναι η ευθεία που ορίζεται από τους κίτρινους κώνους και οι διαιτητές ξεκινούν να
τρέχουν προς την τελική γραμμή (απόσταση 20 μέτρα) ακολουθώντας το ηχητικό σήμα.
Πατούν την γραμμή και επιστρέφουν τρέχοντας, περνώντας την ευθεία που ορίζεται από τους
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κίτρινους κώνους πριν από το αντίστοιχο ηχητικό σήμα. Οι διαιτητές είναι έπειτα
υποχρεωμένοι να περπατήσουν την απόσταση των 5 μέτρων προς τους μπλε κώνους και να
επιστρέψουν στους κίτρινους περιμένοντας το ηχητικό σήμα για να ξεκινήσουν την επόμενη
προσπάθεια.
Ως ηχητικό αναφοράς χρησιμοποιείται το UEFA Yo Yo Intermittent recovery test (level 1)
Επιτυχημένη είναι η προσπάθεια όταν οι διαιτητές ολοκληρώσουν όλες τις επαναλήψεις μέχρι
το όριο που έχει αποφασιστεί από την ΚΕΔ/ΕΠΟ.
Εάν δεν βρεθούν στα καθορισμένα σημεία σύμφωνα με το ηχητικό σήμα ή δεν ολοκληρώσουν
την προσπάθεια ή δεν τηρήσουν τους κανόνες της δοκιμασίας παρατηρούνται πρώτα με
κίτρινη κάρτα και έπειτα, εάν το επαναλάβουν, παρατηρούνται με κόκκινη και αποκλείονται
της διαδικασίας.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
2016-2017

Τεστ φυσικής κατάστασης για βοηθούς διαιτητές (Ariet τεστ)

α) Διαδικασία ταχυτήτων: Όπως καθορίζεται παραπάνω στους διαιτητές αγώνων και
σύμφωνα με τους χρόνους αναφοράς που ορίζονται για τους βοηθούς διαιτητές.
β) ARIET Test
Το Ariet test (UEFA test) γίνεται μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου σε έναν χώρο που ορίζεται
από τους κώνους σύμφωνα με τα παρακάτω σχεδιαγράμματα :

63



Η απόσταση ανάμεσα στους κίτρινους κώνους και στην γραμμή είναι 20 m



Η απόσταση ανάμεσα στους κόκκινους και στους κίτρινους κώνους είναι 12,5 m



Η απόσταση ανάμεσα στους κίτρινους και στους μπλε κώνους είναι 2,5m.

Αφετηρία είναι η ευθεία που ορίζεται από τους κίτρινους κώνους και οι διαιτητές ξεκινούν να
τρέχουν προς την τελική γραμμή (απόσταση 20 μέτρα) ακολουθώντας το ηχητικό σήμα. Πατούν
την γραμμή και επιστρέφουν τρέχοντας, περνώντας την ευθεία που ορίζεται από τους κίτρινους
κώνους πριν από το αντίστοιχο ηχητικό σήμα. Οι διαιτητές είναι έπειτα υποχρεωμένοι να
περπατήσουν την απόσταση των 2,5 μέτρων προς τους μπλε κώνους και να επιστρέψουν
στους κίτρινους περιμένοντας το ηχητικό σήμα για να ξεκινήσουν. Μόλις ακουστεί το ηχητικό
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σήμα οι διαιτητές ξεκινούν να κάνουν πλάγια βήματα μέχρι τους κόκκινους κώνους (απόσταση
12,5 m) και αφού πατήσουν, στην ευθεία μεταξύ των κόκκινων κώνων, επιστρέφουν στους
κίτρινους κώνους πριν από το αντίστοιχο ηχητικό σήμα. Ακολούθως περπατούν την απόσταση
των 2,5 μέτρων προς τους μπλε κώνους και επιστρέψουν στους κίτρινους περιμένοντας το
ηχητικό σήμα για να ξεκινήσουν. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς εναλλάσσοντας
κανονικό τρέξιμο και πλάγια βήματα.
Ως ηχητικό αναφοράς χρησιμοποιείται το UEFA Yo Yo Intermittent endurance test (level 2)
Επιτυχημένη είναι η προσπάθεια όταν οι διαιτητές ολοκληρώσουν όλες τις επαναλήψεις μέχρι
το όριο που έχει αποφασιστεί από την ΚΕΔ/ΕΠΟ.
Εάν δεν βρεθούν στα καθορισμένα σημεία σύμφωνα με το ηχητικό σήμα ή δεν ολοκληρώσουν
την προσπάθεια ή δεν τηρήσουν τους κανόνες της δοκιμασίας παρατηρούνται πρώτα με κίτρινη
κάρτα και έπειτα, εάν το επαναλάβουν, παρατηρούνται με κόκκινη και αποκλείονται της
διαδικασίας.

Χρόνοι αναφοράς για βοηθούς διαιτητές :
Ελάχιστο επίπεδο ταχύτητας 1ης Εθνικής Επαγγελματικής κατηγορίας :

16.0.3

Ελάχιστο επίπεδο ταχύτητας 2ης Εθνικής Επαγγελματικής κατηγορίας

16.0.1

Ελάχιστο επίπεδο ταχύτητας 3ης Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας :

15.5.1

Ελάχιστο επίπεδο ταχύτητας 4ης Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας :

15.5.1

Ελάχιστο επίπεδο ταχύτητας 1ης Εθνικής Γυναικείας κατηγορίας :

15.0.1

Ελάχιστο επίπεδο ταχύτητας 2ης Εθνικής Γυναικείας κατηγορίας :

14.5.1

Ελάχιστο επίπεδο ταχύτητας Τοπικών Ερασιτεχνικών κατηγοριών ΕΠΣ

14.5.1
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
2016-2017

3ο (Προαιρετικό) τεστ, Δυναμικό Yo-Yo για διαιτητές :
Διαδικασία
1.

Οι κώνοι πρέπει να τοποθετηθούν όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Είναι σημαντικό
τα χρώματα (π.χ. κόκκινο, κίτρινο κ.λπ.) να τοποθετηθούν με ακρίβεια. Η απόσταση
μεταξύ κίτρινων και κόκκινων είναι ακριβώς 20μ. Οι διαιτητές έχουν επιλογή να
ξεκινήσουν, είτε από κόκκινο, είτε από κίτρινο κώνο. Προτείνεται να δημιουργηθούν
ομάδες για την εκτέλεση του τεστ, όπου κάθε ομάδα δεν αποτελείται πάνω από 2
διαιτητές που ξεκινούν από τον ίδιο κώνο.

2.

Οι διαιτητές που ξεκινάνε από κίτρινο κώνο, τρέχουν ως τον κόκκινο, γυρνάνε κ’
συνεχίζουν μέχρι τον επόμενο κίτρινο. Κάθε τρέξιμο ακολουθείται από περίοδο
ξεκούρασης.

3.

Οι διαιτητές που ξεκινάνε από κόκκινο κώνο, τρέχουν ως τον κίτρινο, γυρνάνε κ’
συνεχίζουν μέχρι τον επόμενο κόκκινο Κάθε τρέξιμο ακολουθείται από περίοδο
ξεκούρασης.

4.

Το αρχείο ήχου καθορίζει το ρυθμό που πρέπει να έχετε καθώς κ’ το μέγεθος της
περιόδου ξεκούρασης που θα έχετε. Οι διαιτητές πρέπει να ακολουθούν τον ρυθμό
του αρχείου ήχου, έως ότου φτάσουν στο κατάλληλο επιθυμητό επίπεδο.

5.
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Αν κάποιος διαιτητής δεν καταφέρει να φτάσει μέχρι τον κώνο τερματισμού, πρέπει να

ειδοποιηθεί από τον προπονητή. Αν ο ίδιος διαιτητής αποτύχει κ’ 2η φορά να φτάσει στον
κώνο τερματισμού πρέπει να σταματήσει, καθώς έχει αποτύχει στο τεστ.

Χρονικό όριο αντρών διαιτητών
1.

Διεθνής: Επίπεδο 18-8 / 2040 μέτρα

2.

1ης Εθνικής Κατηγορίας: Επίπεδο 18-5 / 1920 μέτρα

3.

2ης Εθνικής Κατηγορίας: Επίπεδο 18-4

4.

3ης κ’ 4ης κατηγορίας: Επίπεδο 18-1 / 1,760 μέτρα

Χρονικό όριο γυναικών διαιτητών
1.

Διεθνής: Επίπεδο 17-8 / 1,720 μέτρα

2.

1ης Εθνικής Κατηγορίας: Επίπεδο 17-5 / 1,600 μέτρα

3.

2ης Εθνικής Κατηγορίας: Επίπεδο 16-8 / 1,400 μέτρα
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Τεστ φυσικής κατάστασης της FIFA για διαιτητές
ποδοσφαίρου (futsal) σάλας 5χ5 και άμμου (beach soccer)
1. Εισαγωγή τεστ FIFA (Νέα έκδοση 2016)
Το τεστ φυσικής κατάστασης της FIFA για διαιτητές ποδοσφαίρου σάλας 5χ5 αποτελείται από
τρία τεστ.
Το πρώτο τεστ (Τεστ 1) μετρά την ταχύτητα και την ικανότητα επιτάχυνσης και επιβράδυνσης
σε μικρές αποστάσεις 20 μέτρων.
Το δεύτερο τεστ (Τεστ 2 -coda) μετρά την ικανότητα αλλαγής κατεύθυνσης.
Το τρίτο τεστ (Τεστ 3 -ARIET) μετρά την αντοχή του διαιτητή να επαναλάβει έμπροσθεν και
πλαγίως με τρέξιμο σε αυξανόμενο ρυθμό και σε παρατεταμένη περίοδο.
Ο χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος του 1ου Τεστ έως κ’ την αρχή του 2ου πρέπει να
κυμαίνεται μεταξύ των 2 κ’ των 4 λεπτών (μέγιστο).
Ο χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος του 2ου τεστ έως κ’ την έναρξη του 3ου κυμαίνεται
μεταξύ των 6 έως κ’ 8 λεπτών (μέγιστο).
Τα τεστ πρέπει να εκτελεστούν σε γήπεδο σάλας ή αντίστοιχη επιφάνεια.
Προτείνεται όλα τα τεστ να εκτελεσθούν κάτω από την επίβλεψη ενός εξειδικευμένου
προπονητή. Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει ασθενοφόρο με τον απαραίτητο ιατρικό
εξοπλισμό, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των σετ.

1ο Tεστ: Ικανότητα Επαναλαμβανόμενων Σπριντ
Διαδικασία
Πύλες τοποθετούνται, όχι πάνω από 100εκατοστά από το έδαφος. Αν δεν υπάρχουν
διαθέσιμες, τότε ένας εξειδικευμένος προπονητής πρέπει να κρατήσει τους χρόνους με ένα
χρονόμετρο χειρός.
Η Πύλη αφετηρίας τοποθετείται στα 0μέτρα, κ’ η πύλη τερματισμού στα 20μέτρα. Η γραμμή
εκκίνησης είναι 1.5 μέτρο πίσω από την πύλη αφετηρίας.
Οι διαιτητές ξεκινάνε με το μπροστινό πόδι πάνω στη γραμμή, μόλις οι πύλες είναι έτοιμες ή
ο προπονητής που κρατάει το χρόνο μέσω χρονομέτρου χειρός κάνει σήμα ότι είναι έτοιμος,
τότε ο διαιτητής μπορεί να ξεκινήσει.
Οι διαιτητές έχουν διάλειμμα έως 90 δεύτερα (μέγιστος χρόνος) μεταξύ των 2 σπριντ. Κατά
την διάρκεια του διαλείμματος οι διαιτητές πρέπει να περπατήσουν μέχρι την αφετηρία.
Αν κάποιος διαιτητής πέσει ή παραπατήσει, του δίνεται επιπλέον ευκαιρία.
Αν κάποιος διαιτητής δεν επιτύχει σε ένα από τα δύο σπριντ των 20μέτρων, τότε του δίνεται
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επιπλέον μία ευκαιρία για τρίτο σπριντ. Αν όμως αποτύχει σε δύο εκ των τριών σπρίντ , τότε
πρέπει να σταματήσει γιατί έχει αποτύχει στο τεστ.

Χρονικό όριο αντρών διαιτητών
Διεθνείς και 1ης Εθνικής Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ σε 3’’.30’ δεύτερα
(μέγιστο)
2ης Εθνικής Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ 3’’.40’ δεύτερα (μέγιστο)
3ης και 4ης Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ 3’’.60’ δεύτερα (μέγιστο)
Τοπικών πρωταθλημάτων: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ 3’’.70’ δεύτερα (μέγιστο)
Χρονικό όριο γυναικών διαιτητών
Διεθνείς και 1ης Εθνικής Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ 3’’.60’’ δεύτερα (μέγιστο)
Χαμηλότερης Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε σετ 3’’.70’ δεύτερα (μέγιστο)

2ο Tεστ: Ι.Α.Π. – CODA (Ικανότητα Αλλαγής Πορείας)
Διαδικασία
Ηλεκτρονικές πύλες (φωτοκύτταρα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση του τεστ
CODA. Οι Πύλες ΔΕΝ πρέπει να τοποθετηθούν πάνω από 100εκατοστά από το έδαφος. Αν
δεν υπάρχουν διαθέσιμες πύλες, τότε ένας εξειδικευμένος προπονητής πρέπει να κρατήσει
τους χρόνους κατά την διάρκεια εκτέλεσης του τεστ μέσω χρονομέτρου χειρός.
Κώνοι πρέπει να τοποθετηθούν όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Η απόσταση μεταξύ
των σημείων Α κ’ Β είναι 2μέτρα κ’ η απόσταση μεταξύ των σημείων Β κ’ C είναι 8μέτρα.
Μόνο μία πύλη χρειάζεται για την εκτέλεση του CODA test. (Α). Η γραμμή αφετηρίας είναι 0.5
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μέτρα πριν την πύλη.
Oi διαιτητές ξεκινούν με το μπροστινό πόδι πάνω στην γραμμή αφετηρίας. Μόλις ο
προπονητής κάνει σήμα ότι είναι έτοιμη η πύλη ή το χρονόμετρο, ανάλογα με το πώς
κρατούνται οι χρόνοι, ο βοηθός διαιτητής μπορεί να ξεκινήσει το τεστ.
Οι διαιτητές εκτελούν σπριντ 10 μέτρων (Α -> C), πλάγια βήματα (αριστερά) για 8 μέτρα (C->B)
κ’ πλάγια βήματα (δεξιά) (Β->C) κ’ 10μ σπριντ (C -> A)
Αν κάποιος διαιτητής πέσει ή σκοντάψει, του δίνεται επιπλέον ευκαιρία.
Αν κάποιος διαιτητής αποτύχει σε ένα, του δίνεται μία επιπλέον ευκαιρία. Αν αποτύχει 2
φορές, το τεστ έχει τελειώσει για αυτόν με αρνητικό αποτέλεσμα.

Χρονικά όρια αντρών διαιτητών
Διεθνείς και 1ης Εθνικής κατηγορίας: Μέγιστο 10.00 δεύτερα για κάθε σετ
2ης Εθνικής κατηγορίας: Μέγιστο 10.10 δεύτερα για κάθε σετ
3Ης και 4ης Κατηγορίας: Μέγιστο 10.40 δεύτερα για κάθε σετ
Τοπικών πρωταθλημάτων 5ης και 6ης κατηγορίας: Μέγιστο 11.10 δεύτερα για κάθε σετ
Χρονικά όρια γυναικών διαιτητών
Διεθνείς: Μέγιστο 11.00 δεύτερα για κάθε σετ
1ης Εθνικής Κατηγορίας: Μέγιστο 11.10 δεύτερα για κάθε σετ
2ης Εθνικής κατηγορίας: Μέγιστο 11.30 δεύτερα για κάθε σετ
Τοπικών πρωταθλημάτων 5ης και 6ης κατηγορίας: Μέγιστο 11.30 δεύτερα για κάθε σετ
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3ο Τεστ: ARIET Test
Διαδικασία
Μετά την παρέλευση 8-10 λεπτών από το 2ο τεστ διεξάγεται το Ariet test (UEFA-FIFA Futsal
beach soccer test) το οποίο γίνεται μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σάλας ή τεχνητού
χλοοτάπητα 3ης γενιάς και σε έναν χώρο που ορίζεται από τους κώνους σύμφωνα με το
παρακάτω σχεδιάγραμμα



Η απόσταση ανάμεσα στους κίτρινους κώνους και στην γραμμή είναι 20 m



Η απόσταση ανάμεσα στους κόκκινους και στους κίτρινους κώνους είναι 12,5 m



Η απόσταση ανάμεσα στους κίτρινους και στους μπλε κώνους είναι 2,5m.

Αφετηρία είναι η ευθεία που ορίζεται από τους κίτρινους κώνους και οι διαιτητές ξεκινούν να
τρέχουν προς την τελική γραμμή (απόσταση 20 μέτρα) ακολουθώντας το ηχητικό σήμα. Πατούν
την γραμμή και επιστρέφουν τρέχοντας, περνώντας την ευθεία που ορίζεται από τους κίτρινους
κώνους πριν από το αντίστοιχο ηχητικό σήμα. Οι διαιτητές είναι έπειτα υποχρεωμένοι να
περπατήσουν την απόσταση των 2,5 μέτρων προς τους μπλέ κώνους και να επιστρέψουν
στους κίτρινους περιμένοντας το ηχητικό σήμα για να ξεκινήσουν. Μόλις ακουστεί το ηχητικό
σήμα οι διαιτητές ξεκινούν να κάνουν πλάγια βήματα μέχρι τους κόκκινους κώνους (απόσταση
12,5 m) και αφού πατήσουν, στην ευθεία μεταξύ των κόκκινων κώνων, επιστρέφουν στους
κίτρινους κώνους πριν από το αντίστοιχο ηχητικό σήμα. Ακολούθως περπατούν την απόσταση
των 2,5 μέτρων προς τους μπλέ κώνους και επιστρέψουν στους κίτρινους περιμένοντας το
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ηχητικό σήμα για να ξεκινήσουν. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς εναλλάσσοντας
κανονικό τρέξιμο και πλάγια βήματα.
Ως ηχητικό αναφοράς χρησιμοποιείται το UEFA Yo Yo Intermittent endurance test (level 2)
Επιτυχημένη είναι η προσπάθεια όταν οι διαιτητές ολοκληρώσουν όλες τις επαναλήψεις μέχρι
το όριο που έχει αποφασιστεί από την ΚΕΔ/ΕΠΟ.
Εάν δεν βρεθούν στα καθορισμένα σημεία σύμφωνα με το ηχητικό σήμα ή δεν ολοκληρώσουν
την προσπάθεια ή δεν τηρήσουν τους κανόνες της δοκιμασίας παρατηρούνται πρώτα με κίτρινη
κάρτα και έπειτα, εάν το επαναλάβουν, παρατηρούνται με κόκκινη και αποκλείονται της
διαδικασίας.
Χρόνοι αναφοράς:

Χρόνοι αναφοράς ανδρών διαιτητών Σάλας και Άμμου
1.

Διεθνείς και 1ης κατηγορίας : 15.5-3 / 1,275 μ.

2.

Χαμηλότερης κατηγορίας :

15-3 / 1,170 μ.

Χρόνοι αναφοράς γυναικών διαιτητών Σάλας και Άμμου
1.

Διεθνείς και 1ης κατηγορίας : 14-8 / 975 μ.

2.

Χαμηλότερης κατηγορίας : 14-3 / 820 μ.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Προκήρυξη – αίτηση
Κάθε έτος με προκήρυξη που εκδίδεται από την ΚΕΔ 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
Εξετάσεις εκπαιδευτών διαιτησίας
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.

Διενεργείται 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 εκατό (100), με κατώτατη βαθμολογία επιτυχίας το ογδόντα (80) για τους
εκπαιδευτές 1ης κατηγορίας και το εβδομήντα πέντε (75) για εκπαιδευτές 2ης και 3ης
κατηγορίας.
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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.

Τα ερωτήματα επιλέγονται υποχρεωτικώς από επίσημη λίστα έως χιλίων (1000)
ερωτημάτων, η οποία αναρτάται, με ευθύνη της ΚΕΔ, στην επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΠΟ. Κάθε ερώτημα της λίστας συνοδεύεται από την ορθή απάντηση.

Β.

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

Εντός της αιθούσης των εξετάσεων, ο εξεταζόμενος επιλέγει με κλήρωση μία (1)
ομάδα φάσεων από αγώνες μεταξύ τριάντα (30) διαφορετικών ομάδων των δέκα
(10) φάσεων η κάθε μία.

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.

Όλες

οι

επιλεγείσες

φάσεις

θα

προέρχονται

υποχρεωτικώς

από

το

εκπαιδευτικό υλικό UEFA/FIFA το οποίο η ΚΕΔ έχει παράσχει στις Επιτροπές
Διαιτησίας των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ).
iv.

Οι σωστές αποφάσεις είναι εκ των προτέρων καθορισμένες και παρουσιάζονται
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.

v.

Ο συνολικός αριθμός των βαθμών για τις σωστές απαντήσεις σε όλα τα θέματα θα
είναι το εκατό (100), με κατώτατη βαθμολογία επιτυχίας το πενήντα (50) για τους
εκπαιδευτές 1ης, 2ης και 3ης κατηγορίας

Γ.

Προφορική ή γραπτή ανάπτυξη θέματος:
i.

Κάθε εξεταζόμενος, μετά από κλήρωση, παρουσιάζει ή αναλύει γραπτώς ένα έως
δύο θέματα, 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 ή γραπτή ανάπτυξη του θέματος θα είναι
το εκατό (100), με κατώτατη βαθμολογία επιτυχίας το εξήντα πέντε (65).
Εφόσον η παρουσίαση του θέματος γίνεται προφορικά απαιτείται χρήση
τεχνολογικών μέσων (DVD, PowerPoint).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 3
Προκήρυξη – αίτηση
Κάθε έτος με προκήρυξη που εκδίδεται από την ΚΕΔ 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 , 3ης και 4ης Κατηγορίας.
ΑΡΘΡΟ 4
Εξετάσεις παρατηρητών διαιτησίας
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.

Διενεργείται 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 εκατό (100)), με κατώτατη βαθμολογία επιτυχίας το ογδόντα (80) για
τους παρατηρητές 1ης κατηγορίας, το εβδομήντα πέντε (75) για τους παρατηρητές
2ης κατηγορίας και 3ης κατηγορίας και το εβδομήντα (70) για τους παρατηρητές 4ης
κατηγορίας.

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.

Γ.

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

Εντός της αιθούσης των εξετάσεων, ο εξεταζόμενος επιλέγει με κλήρωση μία (1)
ομάδα φάσεων από αγώνες μεταξύ τριάντα (30) διαφορετικών ομάδων των δέκα
(10) φάσεων η κάθε μία.

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.

Όλες

οι

επιλεγείσες

φάσεις

θα

προέρχονται

υποχρεωτικώς

από

το

εκπαιδευτικό υλικό UEFA/FIFA το οποίο η ΚΕΔ έχει παράσχει στις Επιτροπές
Διαιτησίας των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) και θα ορίζονται πριν
την διεξαγωγή των εξετάσεων με σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής
Διαιτησίας.
iv.

Οι σωστές αποφάσεις είναι εκ των προτέρων καθορισμένες και παρουσιάζονται
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.

v.

Ο συνολικός αριθμός των βαθμών για τις σωστές απαντήσεις σε όλα τα θέματα θα
είναι το εκατό (100)), με κατώτατη βαθμολογία επιτυχίας το εξήντα (60) για τους
παρατηρητές 1ης κατηγορίας και το πενήντα (50) για τους Παρατηρητές 2ης , 3ης, 4ης
κατηγορίας.

Δ.

Σύνταξη Έκθεσης Παρατηρητή:
i.

Οι εξεταζόμενοι παρακολουθούν σε γιγαντοοθόνη αγώνα ή φάσεις από αγώνα, 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 Διαιτησίας 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 της
διαιτητικής ομάδας του αγώνα και οι αναλυτικές επεξηγήσεις που πρέπει να δοθούν
άμεσα μετά τον αγώνα.
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iv.

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

v.

Η ΚΕΔ 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
εκατό (100), με κατώτατη βαθμολογία επιτυχίας το εβδομήντα (70).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙII
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5
Προκήρυξη – αίτηση
Κάθε έτος με προκήρυξη που εκδίδεται από την ΚΕΔ 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 1 ης
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.
ΑΡΘΡΟ 6
Εξετάσεις διαιτητών
Οι εξετάσεις των διαιτητών είναι τριών (3) 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.

Διενεργείται 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.

6

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 εκατό(100), με κατώτατη βαθμολογία επιτυχίας το ογδόντα (80) για τους
διαιτητές της 1ης κατηγορίας, το εβδομήντα πέντε (75) για τους διαιτητές της 2ης
κατηγορίας και της 3ης κατηγορίας, το εξήντα πέντε (65) για τους διαιτητές της 4ης
κατηγορίας και τις γυναίκες διαιτητές γυναικείων πρωταθλημάτων.

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.

Γ.

Εξετάσεις φυσικής κατάστασης:
Οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε δοκιμασία αγωνιστικών εξετάσεων για την διαπίστωση της
φυσικής τους κατάστασης, σύμφωνα με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ και στην
καθορισθείσα ημερομηνία για το είδος του τεστ βάσει του Παραρτήματος 2 (TEST
FIFA –UEFA).
Οι

αγωνιστικές

εξετάσεις

διενεργούνται

με

την

χρήση

ηλεκτρονικών

μέσων,

πανομοιότυπα με τις εξετάσεις της FIFA-UEFA.
Ο παρών Κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
2.2 απόφαση στη συνεδρίαση (αριθ. 31) της 09/08/2017 της Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο.
Για την Π.Δ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ

Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ
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