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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Οκνζπνλδηψλ Μειψλ ηεο FIFA, κε 

εκεξνκελία 3 Απξηιίνπ 2019, θαζψο θαη ηελ επηζηνιή ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηεο FIFA, 

θαο. Fatma Samoura, κε εκεξνκελία 16 Ινπιίνπ 2019, θαη δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα: 

1. Πξνψζεζε ηνπ ξφινπ ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα θαη ησλ εηδηθψλ ζε ζέκαηα δηαηηεζίαο 

πνδνζθαίξνπ ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν ππνδνκψλ· 

2. Πνηνηηθή βειηίσζε ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα θαη ησλ εηδηθψλ ζε ζέκαηα δηαηηεζίαο ζε 

φια ηα επίπεδα ηνπ πνδνζθαίξνπ, εγθαζηδξχνληαο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο 

ηππνπνίεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ θχξνπο θαη ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, θαζψο θαη ηνπ 

ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο δηαηηεζίαο ζην πιαίζην ησλ ΔΠ· 

3. Καζνξηζκφ ηνπ λνκηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θαζεζηψηνο ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα θαη 

δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο ζην πιαίζην ηεο ΔΠΟ θαη ησλ 

ΔΠ ζε ζρέζε κε άιινπο θνξείο, φπσο θπβεξλήζεηο, ιίγθεο ή νκάδεο· 

4. Αλαγλψξηζε ηνπ θαζνξηζηηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη αμησκαηνχρνη αγψλα θαη 

νη εηδηθνί ζε ζέκαηα δηαηηεζίαο φζνλ αθνξά ηελ πξνάζπηζε ησλ αξρψλ ηνπ «επ 

αγσλίδεζζαη» (fair play), ησλ παηθηψλ θαη ηνπ πνδνζθαίξνπ ελ γέλεη· 

5. Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο δηαηηεζίαο απφ ην επίπεδν ππνδνκψλ θαη 

άλσ· 

6. Αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο πνπ θέξνπλ νη ΔΠ φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ αμηφπηζησλ θαη 

θαηάιιεισλ αμησκαηνχρσλ αγψλα θαη εηδηθψλ ζε ζέκαηα δηαηηεζίαο ζε δηνξγαλψζεηο 

θαη εθπαηδεπηηθά-αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο· 

7. Γηαζθάιηζε δίθαηεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο έλαληη φισλ ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα φζνλ 

αθνξά πεηζαξρηθά κέηξα, επθαηξίεο γηα πξναγσγή θαη νξηζκνχο. 

 

Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε ππ’ αξηζκφλ 40 ηεο 21 Ινπιίνπ 2020, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο βάζεη 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠΟ, ησλ Καλνληζκψλ γηα ηελ Οξγάλσζε ηεο Γηαηηεζίαο ζηηο 

Οκνζπνλδίεο Μέιε ηεο FIFA θαη ηεο χκβαζεο Γηαηηεζίαο ηεο UEFA (έθδ. 2020), ελέθξηλε 

ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Γηαηηεζίαο ηνλ νπνίν θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ, ψζηε λα ιάβεη 

γλψζε θαη λα πξνβεί ζηε δεκνζηνπνίεζή ηνπ. 
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ΔΝΝΟΙΑ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

 

1. FIFA (Fédération Internationale de Football Association): Η Γηεζλήο Πνδνζθαηξηθή 

Οκνζπνλδία είλαη ν νξγαληζκφο πνπ δηνηθεί ην πνδφζθαηξν παγθνζκίσο. Ιδξχζεθε ην 

1904 θαη απνηειείηαη απφ έμη (06) ζπλνκνζπνλδίεο θαη δηαθφζηεο έληεθα (211) εζληθέο 

νκνζπνλδίεο-κέιε· 

2. Καλνληζκνί ηεο FIFA: Σν Καηαζηαηηθφ, νη Καλνληζκνί, νη Οδεγίεο, νη Απνθάζεηο θαη νη 

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

Γηεζλέο Πνδνζθαηξηθφ πκβνχιην (IFAB)· 

3. IFAB (International Football Association Board): Σν Γηεζλέο Πνδνζθαηξηθφ 

πκβνχιην ηδξχζεθε ην 1886 θαη είλαη ν νξγαληζκφο πνπ θαζνξίδεη ηνπο Καλφλεο ηνπ 

Παηρληδηνχ (Laws of the Game)· 

4. πλνκνζπνλδία: χλνιν Οκνζπνλδηψλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ FIFA, νη νπνίεο 

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

5. UEFA (Union of European Football Associations): Η Έλσζε Δπξσπατθψλ 

Πνδνζθαηξηθψλ Οκνζπνλδηψλ είλαη ν νξγαληζκφο ππεχζπλνο γηα ηε δηεμαγσγή 

δηνξγαλψζεσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ιδξχζεθε ην 1954 θαη απνηειείηαη απφ πελήληα 

πέληε (55) επξσπατθέο νκνζπνλδίεο-κέιε· 

6. Οκνζπνλδία Μέινο: Οκνζπνλδία ε νπνία έρεη γίλεη απνδεθηή σο κέινο ηεο FIFA απφ 

ηε πλέιεπζε ηεο FIFA· 

7. ΔΠΟ: Η Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία είλαη ν νξγαληζκφο πνπ δηνηθεί ην 

πνδφζθαηξν ζηελ Διιάδα. Ιδξχζεθε ην 1926 θαη απνηειείηαη απφ πελήληα ηξείο (53) 

ΔΠ· 

8. ΔΠ: Οη Δλψζεηο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ είλαη ηα ηνπηθά φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ 

πνδνζθαίξνπ ζηελ Διιάδα (επίπεδν ππνδνκψλ) κε εμνπζηνδφηεζε ηεο ΔΠΟ· 

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

Οκνζπνλδίαο· 

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

Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (ΔΠΟ)· 

11. Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (ΔΔ) ΔΠ: Σν εθηειεζηηθφ φξγαλν ησλ ΔΠ· 

12. Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο: Σα πξφζσπα πνπ δηεπζχλνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ δηαηηεηψλ, 

παξέρνληαο ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαηηεζία 

θαη ηνπο δηαηηεηέο· 

13. ΚΔΓ/ΔΠΟ: Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ. Έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δηαηηεζίαο ζηελ ΔΠΟ· 
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14. ΔΓ/ΔΠ: Η Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ησλ ΔΠ. Έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δηαηηεζίαο ζηηο ΔΠ· 

15. Παξαηεξεηήο Αγώλα: Ο αμησκαηνχρνο ηνλ νπνίν νξίδεη ε θάζε δηνξγαλψηξηα αξρή 

γηα λα επνπηεχεη ηε ζσζηή νξγάλσζε ελφο αγψλα θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλνληζκψλ ηεο δηνξγάλσζεο ζπκθψλσο πξνο ηηο νδεγίεο ηεο ΔΠΟ / ησλ ΔΠ· 

16. Αμησκαηνύρνη Οκάδαο: Οη πξνπνλεηέο, βνεζνί πξνπνλεηέο, ηερληθνί δηεπζπληέο, 

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

ινηπά πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηελ ειεγρφκελε πεξηνρή ηνπ 

γεπέδνπ θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο νκάδαο· 

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

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

δηαηηεηέο ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ηζρχεη γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, φπσο επίζεο γηα 

βνεζνχο δηαηηεηέο, 4νπο δηαηηεηέο, βίληεν βνεζνχο δηαηηεηή (ΒΒΓ / VAR), βνεζνχο VAR 

(ΒΒΒΓ / AVAR), δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ ζάιαο (5x5) θαη δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ ζηελ 

άκκν· 

18. Παξαηεξεηήο Γηαηηεζίαο: Σν πξφζσπν πνπ αμηνινγεί θαη απνηηκά ηελ απφδνζε ησλ 

δηαηηεηψλ, παξέρνληαο ζπκβνπιέο θαη επνηθνδνκεηηθά ζρφιηα πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαηηεηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα 

βαζκνιφγεζεο· 

19. Δθπαηδεπηήο Γηαηηεζίαο / Coach: Σν πξφζσπν ην νπνίν θαηεπζχλεη ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ δηαηηεηψλ είηε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν είηε ζηελ αίζνπζα, κε βάζε ηνλ ζρεηηθφ εηδηθφ 

θαλνληζκφ δηαηηεζίαο, δηδάζθνληαο ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο ηεο δηαηηεζίαο· 

20. Μέληνξαο: Πξψελ αμησκαηνχρνο αγψλα, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηελ δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ελφο ηαιαληνχρνπ λένπ αμησκαηνχρνπ αγψλα, εγθαζηδξχνληαο κηα ζηελή 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ακνηβαίαο 

θαηαλφεζεο. Έηζη δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο 

κάζεζεο θαη λα βειηηψζεη ηελ επίδνζή ηνπ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ γεπέδνπ· 

21. Δηδηθόο Πλεπκαηηθήο Πξνεηνηκαζίαο: Σν πξφζσπν πνπ παξέρεη ζηνλ δηαηηεηή 

πλεπκαηηθή ππνζηήξημε ζε φ,ηη αθνξά ην παηρλίδη. Βνεζά ηνλ δηαηηεηή λα εζηηάζεη ζηελ 

εξγαζία ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα ζπληειέζεη ζην λα 

απνδψζεη ην θαιχηεξν δπλαηφ· 

22. Δζληθόο Δθπαηδεπηήο Φπζηθήο Καηάζηαζεο Γηαηηεηώλ: Δηδηθφο ζηνλ ηνκέα 

βειηίσζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ 

πξνγξακκάησλ εθγχκλαζεο ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

ηνπηθφ επίπεδν· 
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23. Σεζη Φπζηθήο Καηάζηαζεο ή Αγσληζηηθά Σεζη: Ο ηξφπνο δνθηκήο ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ δηαηηεηψλ. Κάζε νκάδα δηαηηεηψλ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν Σεζη Φπζηθήο Καηάζηαζεο· 

24. Γηεπζπληήο Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο: Έλαο εηδηθφο ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο ηεο 

δηαηηεζίαο θαη ππεχζπλνο λα ζρεδηάδεη, λα νξγαλψλεη, λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα αμηνινγεί 

φια ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ 

δηαηηεζίαο θαη εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο· 

25. Δπηθεθαιήο Δθπαηδεπηήο VAR: Δηδηθφο ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο ηεο δηαηηεζίαο θαη 

ππεχζπλνο λα ζρεδηάδεη, λα νξγαλψλεη, λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα αμηνινγεί φια ηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο θαη 

εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο ζρεηηθά κε ην VAR· 

26. Δηδηθόο ζε ζέκαηα Γηαηηεζίαο: Σν πξφζσπν πνπ ραίξεη πείξαο θαη ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ πέληε (05) εηψλ κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ξφινπο: αμησκαηνχρνο αγψλα, παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο, εθπαηδεπηήο 

δηαηηεζίαο ή κέληνξαο· 

27. Πίλαθαο Γηεζλώλ Γηαηηεηώλ: Ο πίλαθαο ησλ δηεζλψλ δηαηηεηψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε 

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

θάζε έηνπο. 

 

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

Οπνηνζδήπνηε φξνο εκθαλίδεηαη ζηνλ εληθφ αξηζκφ, ηζρχεη θαη ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη 

αληηζηξφθσο. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: θνπόο 

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

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

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα φια ηα ζέκαηα δηαηηεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Γεληθή αξκνδηόηεηα ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (ΔΠΟ) 

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

δηαηηεζίαο ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηε δηθαηνδνζία ηεο ΔΠΟ· 

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

ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Έθηαζε εθαξκνγήο 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ ππξακηδηθή δηάξζξσζε ηεο δηαηηεζίαο ζε 

ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΔΠΟ (ΚΔΓ/ΔΠΟ) 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ύλζεζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ 

1. Η ΚΔΓ ζα απνηειείηαη απφ έλαλ (01) πξφεδξν, έλαλ (01) αλαπιεξσηή πξφεδξν θαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξία (03) κέιε. Γελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλα απφ ηα κέιε ηεο λα ζπλδέεηαη κε 

νπνηαδήπνηε νκάδα, ιίγθα ή νπνηνλδήπνηε άιιν πνδνζθαηξηθφ θνξέα ζηελ Διιάδα· 

2. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (ΔΔ) ηεο ΔΠΟ ζα δηνξίδεη σο πξφεδξν ηεο ΚΔΓ έλαλ πξψελ 

δηαηηεηή κε πςειφ δηαηηεηηθφ ππφβαζξν· 

3. Ο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο ΚΔΓ ζα δηνξίδνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο 

ΚΔΓ· 

4. Η ζεηεία ηεο ΚΔΓ πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηε ζεηεία ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ θαη κπνξεί λα 

αλαλεσζεί· 

5. Η ΚΔΓ ή κέινο απηήο δχλαηαη λα παπζεί κε απφθαζε ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ φηαλ ζπληξέρνπλ 

πεηζαξρηθνί ή αληηδενληνινγηθνί ιφγνη επαξθψο απνδεδεηγκέλνη· 
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6. Οη απνθάζεηο ηεο ΚΔΓ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα επηινγήο, δηνξηζκνχ, κε δηνξηζκνχ, 

αμηνιφγεζεο ή κε αμηνιφγεζεο είλαη νξηζηηθέο θαη δελ πξνζβάιινληαη ελψπηνλ 

νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ, δεκφζηαο αξρήο ή δηθαζηεξίνπ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν· 

7. Η ΚΔΓ αλαθέξεηαη ζηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ, ε νπνία έρεη θαη ηελ πιήξε επζχλε γηα φια ηα 

ζέκαηα δηαηηεζίαο· 

8. Η ΚΔΓ έρεη έδξα ηα γξαθεία ηεο ΔΠΟ ή φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Καζήθνληα ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ 

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

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

πνδνζθαίξνπ (πνδφζθαηξν 11x11, πνδφζθαηξν ζάιαο (5x5), πνδφζθαηξν άκκνπ θ.ιπ.): 

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

παξαθνινχζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηαηηεζίαο, σο βαζηθνχ παξάγνληα νκαιήο 

δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ· 

β) Σελ εηζήγεζε πξνο ηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ γηα ηελ αλάγθε νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ 

επηκφξθσζεο δηαηηεηψλ· 

γ) Σελ παξαθνινχζεζε θαη εμέιημε ηεο Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο ππ’ επζχλε ηνπ δηεπζπληή 

Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο· 

δ) Σελ παξαθνινχζεζε θαη εμέιημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ VAR ππ’ επζχλε ηνπ επηθεθαιήο 

εθπαηδεπηή γηα ην VAR· 

ε) Σελ έγθξηζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ δηαηηεηψλ 

φιεο ηεο ρψξαο· 

ζη) Σελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ειέγρνπ θαη δηαπίζησζεο ηεο θαηάζηαζεο πγείαο 

(ζπιινγή ηαηξηθψλ βεβαηψζεσλ), ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ γλψζεσλ ησλ 

δηαηηεηψλ ζηνπο θαλνληζκνχο· 

δ) Σελ απνθιεηζηηθή επηκέιεηα ηεο κεηάθξαζεο ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ θαη γεληθά 

θάζε έθδνζεο εληχπνπ πνπ αθνξά ηε δηαηηεζία· 

ε) Σε δηαζθάιηζε δηεμαγσγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα δηαηηεζίαο θαη ηνλ ππεχζπλν 

δενληνινγίαο, δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

αμησκαηνχρσλ αγψλα ζρεηηθά κε ηε ρεηξαγψγεζε αγψλσλ θαη ηε δηαθζνξά (match-fixing 

and corruption), θαζψο θαη ηελ παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε φινπο φζνη 

αζρνινχληαη κε ηε δηαηηεζία ζε εζληθφ επίπεδν· 
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ζ) Σελ εηζήγεζε γηα ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ή ζε άιιεο δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηε δηαηηεζία· 

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

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

νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ εηδηθψλ εμεηάζεσλ ησλ δηαηηεηψλ, ησλ παξαηεξεηψλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο· 

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

δηαηηεζίαο Πξσηαζιεκάησλ Δζληθψλ Καηεγνξηψλ, ζπκθψλσο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ· 

ηβ) Σνλ δηνξηζκφ ησλ ππεπζχλσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπλδέζκσλ αλάπηπμεο ηεο δηαηηεζίαο, 

θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε, επνπηεία, έιεγρν θαη ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ ηνπηθψλ 

επηηξνπψλ δηαηηεζίαο· 

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

πεξίπησζε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνηλψλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζβιεζνχλ ελψπηφλ ηεο κε έθεζε. Σα φξηα απηά πξνθαζνξίδνληαη θαη’ έηνο κε 

απφθαζε ηεο ΚΔΓ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ· 

ηδ) Σελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαηηεηψλ ζε θάζε θαηεγνξία εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ κε 

βάζε ηε γεληθφηεξε αμηνιφγεζή ηνπο θαη ηελ απφθαζε γηα ηνλ πξνβηβαζκφ, ηελ 

παξακνλή, ηνλ ππνβηβαζκφ ή ηε κε αμηνιφγεζή ηνπο· 

ηε) Σνλ δηνξηζκφ δηαηηεηψλ ζηνπο αγψλεο ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ· 

ηζη) Σελ επηινγή ππνςεθίσλ γηα ηνλ πίλαθα δηαηηεηψλ FIFA πνπ είλαη θαηάιιεινη λα 

δηεμάγνπλ δηεζλείο αγψλεο ζπκθψλσο πξνο ηνλ Καλνληζκφ ηεο FIFA πνπ δηέπεη ηελ 

εγγξαθή δηεζλψλ δηαηηεηψλ, βνεζψλ δηαηηεηψλ, δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ ζάιαο 5x5 θαη 

δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ άκκνπ· 

ηδ) Σε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπο δηαηηεζίαο πνπ νξίδνληαη απφ ηε 

FIFA θαη ηελ UEFA, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε ησλ Καλφλσλ ηνπ 

Παηρληδηνχ· 

ηε) Σε ρξήζε νκνηφκνξθσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαηηεηψλ, φπσο νξίδνληαη 

απφ ηε FIFA θαη ηελ UEFA· 

ηζ) Σελ έγθξηζε ηνπ ψκαηνο Δθπαηδεπηψλ Γηαηηεζίαο θαη ηνπ ψκαηνο Παξαηεξεηψλ 

Γηαηηεζίαο· 

θ) Σελ έγθξηζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαηηεζία· 

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

Οξγάλσζε ηεο Γηαηηεζίαο ζηηο Οκνζπνλδίεο-Μέιε ηεο FIFA· 
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κ) Σελ θαηαγξαθή ησλ απνθάζεσλ απφ θάζε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ζε 

έγγξαθν, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ, ή ζε ζπζθεπή εγγξαθήο· 

λ) Σε ζπκκεηνρή κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ζπλεδξηάζεηο ηεο ΔΔ/ΔΠΟ πνπ αθνξνχλ 

ζέκαηα δηαηηεζίαο· 

ν) Σελ έθγξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαηηεζίαο πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην ηκήκα 

δηαηηεζίαο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ζηελ ΔΔ/ΔΠΟ γηα ηειηθή έγθξηζε· 

π) Σελ πηνζέηεζε ελφο ζεκειηψδνπο ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο κε 

θαζνξηζκφ ζηφρσλ SMART (specific-αθξηβείο, measurable-κεηξήζηκνη, attainable-εθηθηνί, 

relevant-ζρεηηθνί θαη time-bound-ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλνη), βαζηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο 

(KPIs), θαηάιιεινπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ· 

2. πκθψλσο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε ΚΔΓ/ΔΠΟ είλαη ππεχζπλε γηα: 

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

εζληθψλ επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ. Σνλ έιεγρν αζθεί ζε πξψην βαζκφ ην 

αξκφδην κέινο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ζε δεχηεξν θαη ηειεπηαίν βαζκφ ε νινκέιεηα ηεο 

ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

β) Σελ θξίζε ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ζε δεχηεξν θαη 

ηειεπηαίν βαζκφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Πξνζόληα κειώλ ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ 

1. Σα παξαθάησ άηνκα δηνξίδνληαη σο κέιε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ: 

α) Πξψελ δηαηηεηέο ή βνεζνί δηαηηεηέο νη νπνίνη δηαζέηνπλ απνιπηήξην εμαηάμηνπ 

Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ· 

β) Σα ελ ιφγσ κέιε πξέπεη λα έρνπλ δηαηηεηεχζεη δχν (02) ηνπιάρηζηνλ έηε σο πξψελ 

δηαηηεηέο ή πέληε (05) ηνπιάρηζηνλ έηε σο πξψελ βνεζνί δηαηηεηέο ηεο αλψηεξεο Δζληθήο 

Καηεγνξίαο· 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ηα κέιε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ ζεσξνχληαη απηφκαηα εζληθνί 

εθπαηδεπηέο θαη παξαηεξεηέο 1εο Καηεγνξίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΩΝ 

ΩΜΑΣΔΙΩΝ (ΔΓ/ΔΠ) 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ύλζεζε ηεο ΔΓ/ΔΠ 

1. Η ΔΓ θάζε ΔΠ ζα απνηειείηαη απφ έλαλ (01) πξφεδξν, έλαλ (01) αλαπιεξσηή πξφεδξν 

θαη ηνπιάρηζηνλ έλα (01) κέινο. Γελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλα απφ ηα κέιε ηεο λα ζπλδέεηαη 

κε νπνηαδήπνηε νκάδα, ιίγθα ή νπνηνλδήπνηε άιιν πνδνζθαηξηθφ θνξέα ζηελ Διιάδα· 

2. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (ΔΔ) ηεο ΔΠ ζα δηνξίδεη σο πξφεδξν ηεο ηνπηθήο ΔΓ έλαλ 

πξψελ δηαηηεηή κε πςειφ δηαηηεηηθφ ππφβαζξν· 

3. Ο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο ΔΓ ζα δηνξίδνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο 

ΔΓ/ΔΠ· 

4. Η ζεηεία ηεο ΔΓ πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηε ζεηεία ηεο ΔΔ ηεο ΔΠ θαη κπνξεί λα 

αλαλεσζεί· 

5. Η ΔΓ ή κέινο απηήο δχλαηαη λα παπζεί κε απφθαζε ηεο ΔΔ ηεο ΔΠ φηαλ ζπληξέρεη 

πεηζαξρηθφο ή αληηδενληνινγηθφο ιφγνο επαξθψο απνδεδεηγκέλνο· 

6. Οη απνθάζεηο ηεο ΔΓ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πξνεπηινγήο, επηινγήο, δηνξηζκνχ, κε 

δηνξηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο είλαη νξηζηηθέο θαη δελ πξνζβάιινληαη ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε 

νξγάλνπ, δεκφζηαο αξρήο ή δηθαζηεξίνπ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν· 

7. Η ΔΓ αλαθέξεηαη ζηελ ΔΔ ηεο ΔΠ, ε νπνία έρεη θαη ηελ πιήξε επζχλε γηα φια ηα ζέκαηα 

δηαηηεζίαο· 

8. Η ΔΓ έρεη έδξα ηα γξαθεία ηεο ΔΠ ή φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Καζήθνληα ηεο ΔΓ/ΔΠ 

1. Σα θαζήθνληα ηεο ΔΓ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ ΔΔ ηεο ΔΠ θαη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαζήθνληα ηεο ΔΓ/ΔΠ απνηεινχλ: 

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

θαη αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηα ζέκαηα βειηίσζεο ηεο 

δηαηηεζίαο· 

β) Η εηζήγεζε ζηελ ΔΔ ηεο ΔΠ (ή ζηνλ ππεχζπλν ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ζπλδέζκσλ 

αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο) αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο 

δηαηηεηψλ· 
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γ) Η παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ δηαηηεηψλ ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΠ, θαζψο θαη ε εηζήγεζε ζην πεξηθεξεηαθφ φξγαλν αλαθνξηθά κε 

ηελ αμηνιφγεζή ηνπο· 

δ) Ο νξηζκφο δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΠ· 

ε) Η εηζήγεζε ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο εηζαγσγηθήο ζρνιήο 

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

δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο αγψλσλ αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΠ· 

ζη) Η δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα 

ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο αγψλεο πνπ ηεινχληαη ζηνλ ρψξν δηθαηνδνζίαο ηεο. Σα σο άλσ 

δεδνκέλα απνζηέιιεη ππνρξεσηηθά, κεληαίσο θαη άκεζα, ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

ηεξείηαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

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

απηή απφ ηελ ΔΔ ηεο ΔΠ ή ηνλ παξφληα Καλνληζκφ· 

2. Οη εβδνκαδηαίεο ζπγθεληξψζεηο ησλ δηαηηεηψλ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ππ’ επζχλε ηεο ΔΓ/ΔΠ. Η ζπκκεηνρή ζε απηέο ησλ δηαηηεηψλ, ησλ 

βνεζψλ δηαηηεηψλ, ησλ παξαηεξεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Πξνζόληα Μειώλ ηεο ΔΓ/ΔΠ 

Σα παξαθάησ ηζρχνπλ γηα φια ηα κέιε ηεο ΔΓ/ΔΠ: 

1. Η ΔΓ ζα απνηειείηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο ή βνεζνχο δηαηηεηέο, νη νπνίνη ζα έρνπλ 

αμηνινγεζεί απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

2. Σνπιάρηζηνλ ν πξφεδξνο ηεο ΔΓ/ΔΠ ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνο απνιπηεξίνπ εμαηάμηνπ 

Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο· 

3. Μφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη έιιεηςε αμηνινγεκέλσλ δηαηηεηψλ, δχλαηαη λα 

δηνξηζζνχλ κε αμηνινγεκέλνη πξψελ δηαηηεηέο πςεινχ θχξνπο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη 

απνιπηεξίνπ εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο· 

4. Σν αλψηαην φξην ειηθίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔ ηεο ΔΠ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ύλζεζε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηηεζίαο 

1. ηελ ΔΠΟ ιεηηνπξγεί έλα ηκήκα πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ζέκαηα δηαηηεζίαο θαη 

είλαη ιεηηνπξγηθά εληαγκέλν ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηεο ΔΠΟ· 

2. Σν Σκήκα Γηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλαλ (01) κάλαηδεξ 

δηαηηεζίαο, ν νπνίνο λα είλαη εηδηθφο ζε ζέκαηα δηαηηεζίαο θαη λα απαζρνιείηαη πιήξσο κε 

ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ ζεκάησλ δηαηηεζίαο ζην πιαίζην ηεο ΔΠΟ· 

3. Θα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ ηκήκαηνο δηαηηεζίαο ή λα παξέρεηαη ζην ηκήκα 

δηαηηεζίαο θαηάιιειε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ ηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ 

απαξηζκνχληαη ζην αθφινπζν άξζξν· 

4. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ ηκήκαηνο δηαηηεζίαο, θαζψο θαη ν βαζκφο ππνζηήξημεο πνπ 

ηνπο παξέρεηαη, ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνη ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ αλαγθψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνλ ηνκέα δηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα είλαη 

δεφλησο επαξθείο, ψζηε λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο θαη λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε ηέιεζε ησλ παξαθάησ θαζεθφλησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Καζήθνληα ηνπ Σκήκαηνο Γηαηηεζίαο 

Σν Σκήκα Γηαηηεζίαο έρεη -θπξίσο- ηα αθφινπζα θαζήθνληα: 

1. Να ζπλδξάκεη ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ηνλ δηεπζπληή Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο· 

2. Να πινπνηεί ηηο απνθάζεηο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

3. Να εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηνηθεηηθή κέξηκλα ηεο δηαηηεζίαο. 

4. Να εθηειεί φια ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα ηνπ Σκήκαηνο Γηαηηεζίαο· 

5. Να πινπνηεί πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ησλ δηαηηεηψλ, ζπκθψλσο πξνο ηηο νδεγίεο πνπ 

εγθξίλνληαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

6. Να νξγαλψλεη εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο γηα δηαηηεηέο, εθπαηδεπηέο θαη παξαηεξεηέο 

δηαηηεζίαο, ζπκθψλσο πξνο ηηο νδεγίεο πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ηελ 

Αθαδεκία Γηαηηεζίαο· 

7. Να ζπλδξάκεη ζηελ παξαγσγή απηνηεινχο δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζπκθψλσο πξνο ηνπο 

Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ 

ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

8. Να πξνεηνηκάδεη θαη λα δηαηεξεί ιεπηνκεξέο αξρείν πξνυπνινγηζκνχ θαη δαπαλψλ 

δηαηηεζίαο, ηα νπνία ζα ηίζεληαη πξνο έγθξηζε απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ· 
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9. Να απνζηέιιεη ζηελ UEFA ην εγθξηζέλ αξρείν πξνυπνινγηζκνχ θαη δαπαλψλ δηαηηεζίαο, 

ηφζν θαηά ηελ έλαξμε φζν θαη θαηά ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, ππνδεηθλχνληαο κε 

ζαθήλεηα ηηο πεγέο θαη ηηο ρξήζεηο θάζε ρξεκαηνδφηεζεο· 

10. Να αλαθέξεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Η Αθαδεκία Γηαηηεζίαο 

Η Αθαδεκία Γηαηηεζίαο απνηειεί ην εζληθφ θέληξν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηεο δηαηηεζίαο. Η Αθαδεκία Γηαηηεζίαο ιεηηνπξγεί ππφ ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

Δμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηελ Αθαδεκία Γηαηηεζίαο. Ο βαζκφο 

θαηά ηνλ νπνίν ηέηνηα ππνζηήξημε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Αθαδεκίαο δχλαηαη λα 

εμαξηάηαη απφ ην εχξνο θαη ηηο αλάγθεο δηαηηεζίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ΔΠΟ, αιιά ζα 

πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

1. Έλαλ ππεχζπλν γηα ηελ έληαμε θαη δηαηήξεζε αμησκαηνχρσλ αγψλα ζηε δηαηηεζία, ν 

νπνίνο ζα δηαρεηξίδεηαη ηα πξνγξάκκαηα έληαμεο θαη δηαηήξεζεο αμησκαηνχρσλ αγψλα 

ηεο νκνζπνλδίαο· 

2. Έλαλ ζπληνληζηή mentoring, ν νπνίνο ζα εξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ ππεχζπλν έληαμεο θαη 

δηαηήξεζεο αμησκαηνχρσλ αγψλα, θαζψο θαη κε ηνλ εζληθφ εθπαηδεπηή γηα πξνγξάκκαηα 

mentoring· 

3. Έλαλ ππεχζπλν γηα αμησκαηνχρνπο αγψλα επηπέδνπ ππνδνκψλ, ν νπνίνο ζα 

δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα ζε 

επίπεδν ππνδνκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμήο ηνπο· 

4. Έλαλ Δζληθφ Δθπαηδεπηή, ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ζρεηηθψλ κε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο· 

5. Έλαλ Δζληθφ Δθπαηδεπηή Φπζηθήο Καηάζηαζεο Γηαηηεηψλ, ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε 

φισλ ησλ πξνγξακκάησλ θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα ζε εζληθφ 

επίπεδν, θαη ελ γέλεη φισλ ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα αθφκε θαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, εθφζνλ δελ έρεη νξηζηεί άιιν αξκφδην άηνκν ζρεηηθά. Σν ελ ιφγσ άηνκν νθείιεη 

λα κελ είλαη ελ ελεξγεία δηαηηεηήο ησλ δχν (02) αλψηεξσλ θαηεγνξηψλ θαη ζα πξέπεη λα 

έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε εξγαζίαο κε ηελ ΔΠΟ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΑΓΩΝΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Γηθαηώκαηα Αμησκαηνύρσλ Αγώλα 

Οη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο έρνπλ ηα παξαθάησ δηθαηψκαηα, βάζεη ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ: 

1. Να ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε θαηάιιειε θαη ζπκβαηή κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο· 

2. Να ραίξνπλ ηερληθήο αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο· 

3. Να θέξνπλ εηο πέξαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρνληαη ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο έσο θαη ηε ζηηγκή εμφδνπ 

ηνπο απφ απηέο· 

4. Να ιακβάλνπλ αληίγξαθα ησλ εθζέζεσλ ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο γηα ηνπο αγψλεο 

ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπκκεηάζρεη· 

5. Να ιακβάλνπλ ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο θαη ζηα video test· 

6. Να εθθξάζνπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ θαη ησλ βαζκψλ 

πνπ έιαβαλ απφ αγψλεο πνπ ζπκκεηείραλ· 

7. Να πξναρζνχλ ζε αλψηεξεο Καηεγνξίεο· 

8. Να ιακβάλνπλ απνδεκίσζε γηα έμνδα πνπ έρνπλ επσκηζηεί απφ ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα 

θαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα· 

9. Να δεηνχλ γλσκνδφηεζε απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ ζρεηηθά κε ηελ θείκελε πεξί ρεηξαγψγεζεο 

αγψλσλ λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο· 

10. Να απνιακβάλνπλ ηδησηηθήο αζθάιηζεο αηπρεκάησλ, ε νπνία λα θαιχπηεη ηνλ θίλδπλν 

ζαλάηνπ, κφληκε αλαπεξία, έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη πξνζσξηλή 

αληθαλφηεηα εξγαζίαο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ αηχρεκα ή ηξαπκαηηζκφ θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή εμ αηηίαο απηψλ· 

11. Να ιακβάλνπλ απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ ππέζηεζαλ θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

ζην Φχιιν Αγψλα ή ζε ζπκπιεξσκαηηθή έθζεζε· 

12. Να αζθήζνπλ έθεζε ζηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηεο ΔΠΟ ή ησλ νηθείσλ ΔΠ αλαθνξηθά κε 

απνθάζεηο πνπ αληίθεηληαη ζηα ζπκθέξνληά ηνπο, εμαηξνπκέλσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ζε νξηζκνχο, πξνβηβαζκνχο, ππνβηβαζκνχο θαη απνπνκπέο· 

13. Να αληηηίζεληαη ζηελ παξάλνκε δεκφζηα ρξήζε ηεο εηθφλαο ηνπο γηα ζθνπνχο εκπνξηθήο 

εθκεηάιιεπζεο· 

14. Να αηηνχληαη αδείαο, εθ λένπ εηζδνρήο ζηε Γηαηηεζία θαη απνρψξεζεο απφ απηή· 
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15. Να κε θέξνπλ νπδεκία ππνρξέσζε λα θαηαβάινπλ ζηηο νηθίεο ΔΠ νηνδήπνηε πνζνζηφ 

ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο αγψλεο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ νξηζηεί ζε 

δηεζλέο, εζληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν· 

16. Να εθιέγνληαη ζε ζέζεηο ή αμηψκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ ψκαηνο 

Γηαηηεηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Καζήθνληα Αμησκαηνύρσλ Αγώλα 

1. Να πξνζέξρνληαη ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο εγθαίξσο, ψζηε λα εμαθξηβψζνπλ ηηο 

θαλνληζηηθέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ηνπ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα θαη εηδηθφηεξα 

ηνπιάρηζηνλ κία (01) ψξα πξηλ ηελ έλαξμε εξαζηηερληθψλ πνδνζθαηξηθψλ δηνξγαλψζεσλ 

θαη ηνπιάρηζηνλ κία ψξα θαη ηξηάληα ιεπηά (01:30') πξηλ ηελ έλαξμε πνδνζθαηξηθψλ 

αγψλσλ επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ· 

2. Να εμαθξηβψλνπλ θαη λα επηιχνπλ ηηο ειιείςεηο ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα θαηά 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, θαζψο θαη λα θαηαγξάθνπλ νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζην Φχιιν Αγψλνο· 

3. Να πξνζέξρνληαη ζην γήπεδν κε ηνλ επηζήκσο εγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ· 

4. Να ζθπξίδνπλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν· 

5. Να δηαζθαιίδνπλ ην θνηλφ ζπκθέξνλ δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα· 

6. Να ζπκκεηάζρνπλ ζε θάζε ζρέδην δξάζεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε, αλάπηπμε θαη 

αμηνιφγεζή ηνπο, θαζψο θαη ζε φια ηα ηεζη πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο θαη 

γηα ηα νπνία θαινχληαη· 

7. Να εκθαλίδνληαη ελψπηνλ ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ, νπνηεδήπνηε θιεζνχλ πξνο ηνχην, βάζεη 

δεφλησο αηηηνινγεκέλσλ ιφγσλ· 

8. Να ηεξνχλ ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ θαη ηνπο εθαξκνζηένπο θαλνληζκνχο, θαζψο θαη 

λα δηαζθαιίδνπλ φηη απηνί ηεξνχληαη απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

9. Να αλαθέξνπλ ζην Φχιιν Αγψλνο ηνπο -πιήξσο αηηηνινγεκέλνπο- ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ν αγψλαο ζηνλ νπνίν έρνπλ νξηζηεί δελ μεθίλεζε ή θαζπζηέξεζε λα μεθηλήζεη ή 

δηεθφπε πξνζσξηλά ή δελ έιεμε· 

10. Να δηακνξθψλνπλ ην Φχιιν Αγψλνο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλαθέξνληαη 

νπνηαδήπνηε ζπκβάληα έιαβαλ ρψξα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα, 

νπνηαδήπνηε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ησλ 

πξνπνλεηψλ, ησλ ηαηξψλ, ησλ θπζηθνζεξαπεπηψλ, ησλ πξνέδξσλ θαη άιισλ επηζήκσλ 

ηνπ αγψλα, θαζψο θαη λα θαηαγξάθνπλ ηα ζπκβάληα γηα ηα νπνία δχλαηαη λα επηβιεζεί 

επιφγσο πεηζαξρηθή θχξσζε· 
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11. Να απνζηέιινπλ ην Φχιιν Αγψλνο ζηε δηνξγαλψηξηα αξρή, ζπκθψλσο πξνο ηνπο 

φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ ηκήκα ή ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο· 

12. Να ζπληάμνπλ ζπκπιεξσκαηηθή έθζεζε, ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ νπνηαδήπνηε 

ζπκβάληα άμηα αλαθνξάο ζε Φχιιν Αγψλνο, γηα ηα νπνία έιαβαλ γλψζε κφλν κεηά ηε 

ιήμε ηνπ αγψλα· 

13. Να απνζηείινπλ ηε ζπκπιεξσκαηηθή έθζεζε, ζπκθψλσο πξνο ηνπο φξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ζρεηηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο· 

14. ε αγψλα πνπ δελ έρεη αθφκε μεθηλήζεη ή έρεη δηαθνπεί δελ ζα δέρνληαη λα δηαηηεηεχζεη 

άιιν άηνκν, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο· 

15. Να κελ απνδέρνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηνπζδήπνηε αλεπίζεκνπο αγψλεο, εθηφο 

αλ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ζρεηηθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο· 

16. Να πξαγκαηνπνηνχλ εηήζηεο ηαηξηθέο – αζιεηηθέο εμεηάζεηο· 

17. Να πξνζέξρνληαη γηα εμεηάζεηο νπνηεδήπνηε ηνπο δεηείηαη, ζπκθψλσο πξνο ηνπο 

θαλνληζκνχο· 

18. Να ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπλαληήζεηο, ζπλεδξηάζεηο ή καζήκαηα θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ζε 

δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ή άιιεο εθδειψζεηο, νπνηεδήπνηε ηνπο δεηείηαη. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ V: ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

 

ΑΡΘΡΟ 15: Όξνη άζθεζεο θαζεθόλησλ Γηαηηεηή, Βνεζνύ Γηαηηεηή, Παξαηεξεηή 

Γηαηηεζίαο, Δθπαηδεπηή Γηαηηεζίαο 

Σα θαζήθνληα ηνπ δηαηηεηή, ηνπ βνεζνχ δηαηηεηή, ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ή ηνπ 

εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο κπνξεί λα αζθήζεη νπνηνζδήπνηε θέξεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ θαη εθφζνλ έρεη νινθιεξψζεη ηα καζήκαηα ή ηα ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη 

ε ΚΔΓ/ΔΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αθαδεκία Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ, έρεη πεξάζεη επηηπρψο ηηο 

ζρεηηθέο εμεηάζεηο θαη ραίξεη ηθαλνπνηεηηθήο θαηάηαμεο ζηα ελ ιφγσ καζήκαηα ή ζεκηλάξηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Καηεγνξίεο Γηαηηεηώλ 

1. Οη δηαηηεηέο εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία 6 (Κ6), ηελ Καηεγνξία 5 (Κ5) θαη ηελ Καηεγνξία 

4 (Κ4) ησλ δηνξγαλψζεσλ ΔΠ, θαζψο θαη ζηελ Καηεγνξία 4 Πξνρσξεκέλσλ Γηαηηεηψλ 

(Κ4Π), ηελ Καηεγνξία 3 (Κ3), ηελ Καηεγνξία 2 (Κ2) θαη ηελ Καηεγνξία 1 (Κ1) ησλ εζληθψλ 

δηνξγαλψζεσλ· 
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2. Οη βνεζνί δηαηηεηέο εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία Βνεζψλ Γηαηηεηψλ 1 (ΚΒΓ1), ζηελ 

Καηεγνξία Βνεζψλ Γηαηηεηψλ 2 (ΚΒΓ2) θαη ζηελ Καηεγνξία Βνεζψλ Γηαηηεηψλ 3 (ΚΒΓ3)· 

3. Δπηπξνζζέησο, νη γπλαίθεο δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία 

Γπλαηθψλ 1 (ΚΓ1) θαη ζηελ Καηεγνξία Γπλαηθψλ 2 (ΚΓ2). 

 

ΑΡΘΡΟ 17: Καηεγνξία 6 (Κ6) 

1. Η Κ6 είλαη ηνπηθνχ επηπέδνπ - επηπέδνπ ππνδνκψλ θαη απνδίδεηαη θαηά ηελ πξψηε 

αγσληζηηθή πεξίνδν ζηνλ ππνςήθην πνπ έρεη απνθηήζεη επηηπρψο ην πηπρίν βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο Δπηπέδνπ 1 θαη είλαη έσο ή άλσ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ· 

2. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρφ ηεο λα ζπκκεηάζρεη σο δηαηηεηήο ζε ηνπηθέο 

δηνξγαλψζεηο, εθηφο ηεο αλψηαηεο Καηεγνξίαο Αλδξψλ· 

3. Ο αξηζκφο δηαηηεηψλ Κ6 είλαη απεξηφξηζηνο· 

4. Οη δηαηηεηέο Κ6 πξνβηβάδνληαη ζηελ Καηεγνξία 5 (Κ5) ζπκθψλσο πξνο ηνλ Καλνληζκφ 

Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠ ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: Καηεγνξία 5 (Κ5) 

1. Η Κ5 είλαη ηνπηθνχ επηπέδνπ - επηπέδνπ ππνδνκψλ θαη απνδίδεηαη θαηά ηε δεχηεξε 

αγσληζηηθή πεξίνδν ζηνλ ππνςήθην πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πξνβηβαζκνχ ζε 

αλψηεξε Καηεγνξία, εθφζνλ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ηνπιάρηζηνλ κία (01) αγσληζηηθή 

πεξίνδν ηεο Κ6· 

2. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρφ ηεο λα ζπκκεηάζρεη σο δηαηηεηήο ζε ηνπηθέο 

δηνξγαλψζεηο· 

3. Ο αξηζκφο δηαηηεηψλ Κ5 είλαη απεξηφξηζηνο· 

4. Οη δηαηηεηέο ηεο Κ5 πξνβηβάδνληαη ζηελ Κ4 ζπκθψλσο πξνο ηνλ Καλνληζκφ Γηαηηεζίαο 

ηεο ΔΠ ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: Καηεγνξία 4 (Κ4) 

1. Η Κ4 είλαη ηνπηθνχ επηπέδνπ - επηπέδνπ ππνδνκψλ θαη απνδίδεηαη ζηνπο δηαηηεηέο πνπ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πξνβηβαζκνχ ζε αλψηεξε Καηεγνξία, εθφζνλ έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε ηνπιάρηζηνλ κία (01) αγσληζηηθή πεξίνδν ηεο Κ5· 

2. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρφ ηεο λα ζπκκεηάζρεη σο δηαηηεηήο ζε ηνπηθέο 

δηνξγαλψζεηο· 

3. Δλαπφθεηηαη ζηελ ΔΠ λα θαζνξίζεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ δηαηηεηψλ ηεο Κ4· 

4. Οη δηαηηεηέο Κ4 δχλαηαη λα πξνβηβαζηνχλ ζηελ Κ4 Πξνρσξεκέλσλ Γηαηηεηψλ (Κ4Π) 

βάζεη εηήζησλ πξνηάζεσλ ηεο ΔΓ θάζε ΔΠ γηα ζπκκεηνρή, αιιά θαη επηηπρή 
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νινθιήξσζε, ηνπ Πξνρσξεκέλνπ ηαδίνπ Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ 2 (GreeKore Promising 

Referees)· 

5. Οη δηαηηεηέο Κ4 δχλαηαη λα ππνβηβαζηνχλ ζηελ Κ5, ζπκθψλσο πξνο ηνλ Καλνληζκφ 

Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠ ζηελ νπνία αλήθνπλ· 

6. ηα πξσηαζιήκαηα ππνδνκψλ, θαζψο θαη ζηα εζληθά γπλαηθεία πξσηαζιήκαηα, ζε 

πεξίπησζε κε επαξθνχο αξηζκνχ δηαηηεηψλ ή βνεζψλ δηαηηεηψλ δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο απφ ηελ Κ4, κε βάζε ιίζηεο δηαηηεηψλ 

θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ πνπ ζα έρνπλ ζηαιεί ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ απφ ηηο ΔΓ/ΔΠ πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ δηνξγαλψζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: Καηεγνξία 4 Πξνρσξεκέλσλ Γηαηηεηώλ (Κ4Π) 

1. Η Κ4Π είλαη εζληθνχ επηπέδνπ θαη απνδίδεηαη ζηνλ αλψηαην αξηζκφ δηαηηεηψλ ν νπνίνο 

θαζνξίδεηαη εηεζίσο απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ.  Οη ελ ιφγσ δηαηηεηέο έρνπλ γίλεη δεθηνί θαη 

έρνπλ επηηχρεη ζην Πξνρσξεκέλν ηάδην Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ 2 (GreeKore Promising 

Referees)· 

2. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρφ ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζε δηνξγαλψζεηο πνπ αθνξνχλ 

δηαηηεηέο Καηεγνξίαο 3 (Κ3)· 

3. Πξνβηβάδνληαη ζηελ Κ3 νη δηαηηεηέο πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ 

δηαηηεηψλ ηεο Κ4Π θαη πιεξνχλ ηα φξηα ειηθίαο πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ· 

4. Οη δηαηηεηέο πνπ δελ πξνβηβάδνληαη ζηελ Κ3, επηζηξέθνπλ ζηελ Κ4. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: Καηεγνξία 3 (Κ3) 

1. Η Κ3 είλαη εζληθνχ επηπέδνπ θαη απνδίδεηαη ζηνπο δηαηηεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πξνβηβαζκνχ ζε αλψηεξε Καηεγνξία, εθφζνλ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

ηνπιάρηζηνλ κία (01) αγσληζηηθή πεξίνδν ηεο Κ4Π· 

2. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρφ ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζε εξαζηηερληθέο εζληθέο 

δηνξγαλψζεηο σο δηαηηεηήο· 

3. Δλαπφθεηηαη ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ λα θαζνξίζεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ δηαηηεηψλ Κ3· 

4. Οη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο πνπ θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ δηαηηεηψλ θαη 

βνεζψλ δηαηηεηψλ ηεο Κ3 δχλαηαη λα πξνβηβάδνληαη ζηελ Κ2· 

5. Οη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο πνπ θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ θαηψηεξσλ δηαηηεηψλ θαη 

βνεζψλ δηαηηεηψλ ηεο Κ3 δχλαηαη λα ππνβηβάδνληαη ζηελ Κ4· 

6. Οη δηαηηεηέο ηεο Κ3 δχλαηαη λα νξίδνληαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ σο 4νη δηαηηεηέο ηεο ακέζσο 

αλψηεξεο Καηεγνξίαο απφ εθείλε ζηελ νπνία αλήθνπλ, εθφζνλ θξίλνληαη ηθαλνί λα 

θέξνπλ εηο πέξαο ηα θαζήθνληά ηνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 22: Καηεγνξία 2 (Κ2) 

1. Η Κ2 είλαη εζληθνχ επηπέδνπ θαη απνδίδεηαη ζε δηαηηεηέο θαη βνεζνχο δηαηηεηέο νη νπνίνη: 

α) Υαίξνπλ αμηνιφγεζεο, θαηάηαμεο θαη απφδνζεο ηέηνηαο πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα 

παξακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ Καηεγνξία· 

β) Έρνπλ ππνβηβαζηεί απφ ηελ Καηεγνξία 1 (Κ1)· 

γ) Έρνπλ πξνβηβαζηεί απφ ηελ Κ3· 

2. Η Κ2 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρφ ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζε δηνξγαλψζεηο ηεο ΔΠΟ, 

εθηφο ηεο 1εο Δζληθήο Καηεγνξίαο (Super League 1) θαη ηνπ Κππέιινπ Διιάδνο, φηαλ 

έζησ θαη έλαο (01) ζπκκεηέρσλ πνδνζθαηξηθφο ζχιινγνο αλήθεη ζηελ 1ε Δζληθή 

Καηεγνξία (Super League 1)· 

3. Πξνβηβάδνληαη ζηελ Κ1 νη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί κεηαμχ 

ησλ θαιχηεξσλ δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ ηεο Κ2 θαη πιεξνχλ ηα φξηα ειηθίαο πνπ 

νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ· 

4. Οη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ θαηψηεξσλ 

δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ ηεο Κ2 δχλαηαη λα ππνβηβάδνληαη ζηελ Κ3 ή λα 

εμαηξνχληαη απφ ηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο κε απφθαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

5. Οη δηαηηεηέο ηεο Κ2 δχλαηαη λα νξίδνληαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ σο 4νη δηαηηεηέο ηεο Super 

League 1 θαη Super League 2, εθφζνλ θξίλνληαη ηθαλνί λα θέξνπλ εηο πέξαο ηα 

θαζήθνληά ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: Καηεγνξία 1 (Κ1) 

1. Η Κ1 είλαη εζληθνχ επηπέδνπ θαη απνηειείηαη απφ δηαηηεηέο ηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο 

(elite), νη νπνίνη κπνξνχλ λα θέξνπλ ην ζήκα ηεο FIFA· 

2. Η Κ1 απνδίδεηαη ζηνπο δηαηηεηέο νη νπνίνη: 

α) Υαίξνπλ αμηνιφγεζεο, θαηάηαμεο θαη απφδνζεο ηέηνηαο πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα 

παξακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ Καηεγνξία· 

β) Έρνπλ θαηαηαρζεί κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ δηαηηεηψλ ηεο Κ2· 

3. Η Κ1 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρφ ηεο λα ζπκκεηάζρεη σο δηαηηεηήο ζε φιεο ηηο 

πνδνζθαηξηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο ΔΠΟ· 

4. Οη δηαηηεηέο νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ θαηψηεξσλ δηαηηεηψλ ηεο Κ1, 

ππνβηβάδνληαη ζηελ Κ2 ή εμαηξνχληαη απφ ηελ ιίζηα, ζπκθψλσο πξνο ζρεηηθή απφθαζε 

ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ. 
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ΑΡΘΡΟ 24: Καηεγνξία 2 Γπλαηθώλ (Κ2Γ) 

1. Η Κ2Γ είλαη εζληθνχ επηπέδνπ· 

2. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ θάηνρφ ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζε πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο 

δηνξγαλψζεσλ ΔΠ, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο γπλαηθψλ ηεο ΔΠΟ, εθηφο ηεο 

αλψηεξεο Καηεγνξίαο Γπλαηθψλ· 

3. Οη γπλαίθεο δηαηηεηέο ηεο Κ2Γ δχλαηαη λα πξνβηβάδνληαη ζηελ Καηεγνξία 1 Γπλαηθψλ 

(Κ1Γ). 

 

ΑΡΘΡΟ 25: Καηεγνξία 1 Γπλαηθώλ (Κ1Γ) 

1. Η Κ1Γ είλαη εζληθνχ επηπέδνπ· 

2. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ θάηνρφ ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζε πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο 

δηνξγαλψζεσλ ΔΠ, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο γπλαηθψλ ηεο ΔΠΟ· 

3. Οη γπλαίθεο δηαηηεηέο πνπ θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ θαηψηεξσλ δηαηηεηψλ ηεο Κ1Γ 

δχλαηαη λα ππνβηβάδνληαη ζηελ Κ2Γ. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: Καηεγνξία Νέσλ (ΚΝ) 

1. Η ΚΝ απνδίδεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο δηαηηεηέο νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ην Αξρηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ Μάζεκα – Δπίπεδν 1 θαη είλαη θάησ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ· 

2. Οη δηαηηεηέο ηεο ΚΝ πξνβηβάδνληαη ζηελ Καηεγνξία Κ5 κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ηα 

δεθανθηψ (18) έηε θαη εθφζνλ έρνπλ δηαηηεηεχζεη ζε: 

α) Αγψλεο ηεο ελ ιφγσ Καηεγνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα δχν (02) ή πεξηζζφηεξσλ 

αγσληζηηθψλ πεξηφδσλ· 

β) Σνπιάρηζηνλ δέθα (10) αγψλεο σο δηαηηεηέο επηπέδσλ λέσλ· 

γ) Δίθνζη (20) αγψλεο σο βνεζνί δηαηηεηέο αλψηεξσλ ηνπηθψλ δηνξγαλψζεσλ· 

3. Οη δηαηηεηέο ΚΝ ζα δηαηηεηεχνπλ κφλν ζε αγψλεο επηπέδσλ ειηθίαο κηθξφηεξσλ ηεο δηθήο 

ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 27: Παξαηεξεηέο Γηαηηεζίαο 

Οη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο εληάζζνληαη ζηηο Καηεγνξίεο: 

1. Σνπηθψλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο δηνξγαλψζεσλ ησλ ΔΠ· 

2. Δζληθψλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο Κ1, Κ2, Κ3. 
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ΑΡΘΡΟ 28: Όξηα ειηθίαο 

1. Οη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο ησλ εζληθψλ πνδνζθαηξηθψλ θαηεγνξηψλ δχλαηαη λα 

πξνάγνληαη βάζεη ησλ παξαθάησ νξίσλ ειηθίαο: 

α) ηελ Κ1 έσο ην ηξηαθνζηφ φγδνν (38ν) έηνο· 

β) ηελ Κ2 έσο ην ηξηαθνζηφ έθην (36ν) έηνο· 

γ) ηελ Κ3 έσο ην ηξηαθνζηφ ηξίην (33ν) έηνο· 

2. Οη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο ηεο Κ1 δχλαηαη λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

έσο θαη ην ηεζζαξαθνζηφ πέκπην (45ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο· 

3. Οη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο ηεο Κ2 δχλαηαη λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

έσο θαη ην ηεζζαξαθνζηφ (40ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο· 

4. Οη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο ηεο Κ3 δχλαηαη λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

έσο θαη ην ηξηαθνζηφ φγδνν (38ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο· 

5. Οη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο ησλ Κ6, Κ5 θαη Κ4 δχλαηαη λα εθπιεξψλνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο έσο ην φξην ειηθίαο πνπ απνθαζίδεηαη απφ ηελ ΔΔ ηεο ΔΠ· 

6. Οη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο δχλαηαη λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο έσο θαη ην 

εβδνκεθνζηφ (70ν) έηνο· 

7. Η ΔΓ/ΔΠ δχλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη δηαηηεηέο ηνπηθψλ θαηεγνξηψλ λα δηαηεξήζνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο –ζε ηνπηθφ επίπεδν– κεηά ην πέξαο ηνπ νξίνπ ειηθίαο, ιακβαλνκέλνπ 

ππφςε φηη νη ελ ιφγσ δηαηηεηέο παξακέλνπλ ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε νχησο ψζηε λα 

επηηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηδείμνπλ φηη θαηέρνπλ ηερληθά 

πξνζφληα. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ, ΠΡΟΒΙΒΑΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΒΙΒΑΜΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 29: Δπηινγή, πξνβηβαζκόο θαη ππνβηβαζκόο Αμησκαηνύρσλ Αγώλα 

1. Κάζε έηνο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ, ε ΚΔΓ/ΔΠΟ εγθξίλεη ηνπο 

πίλαθεο ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ αλά θαηεγνξία, νη νπνίεο 

θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΔΔ/ΔΠΟ· 

2. Οη ιφγνη επηινγήο/κε επηινγήο θαη πξνβηβαζκνχ/ππνβηβαζκνχ απνηεινχλ εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο παξακέλνπλ απνθιεηζηηθά εληφο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Γηαηηεζίαο· 

3. Σα θξηηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη ε επίδνζε, ε πξνζσπηθφηεηα, ε δηαζεζηκφηεηα, ε 

πξφνδνο, δηνηθεηηθνί παξάκεηξνη, θαζψο θαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ γξαπηψλ 
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εμεηάζεσλ θαη ησλ αγσληζηηθψλ ηεζη. Ο κέζνο φξνο βαζκνινγίαο απφ ηνπο παξαηεξεηέο 

δηαηηεζίαο δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί ην κνλαδηθφ θξηηήξην. Θα πξέπεη λα δίδνληαη 

επθαηξίεο ηαρένο πξνβηβαζκνχ, εηδηθά ζε ηαιαληνχρνπο αμησκαηνχρνπο αγψλα, νη νπνίνη 

έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο θάπνην πξφγξακκα mentoring· 

4. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο αμησκαηνχρσλ αγψλα θαηεγνξίαο elite ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί 

απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ βάζεη ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο δηνξγαλψζεηο αλψηεξνπ 

επηπέδνπ, ηφζν επαγγεικαηηθέο φζν θαη εκη-επαγγεικαηηθέο· 

5. ηα ππφινηπα επίπεδα, ν αλψηαηνο αξηζκφο αμησκαηνχρσλ αγψλα αλά θαηεγνξία ζα 

πξέπεη λα θαζνξηζηεί βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αγψλσλ ησλ ζρεηηθψλ 

δηνξγαλψζεσλ θαη ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 30: Δπηινγή, πξνβηβαζκόο θαη ππνβηβαζκόο Παξαηεξεηώλ Γηαηηεζίαο 

Δζληθώλ Πξσηαζιεκάησλ 

1. Κάζε έηνο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ ησλ εζληθψλ 

πξσηαζιεκάησλ, ε ΚΔΓ/ΔΠΟ θαηαξηίδεη ηνπο πίλαθεο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο Δζληθψλ 

Πξσηαζιεκάησλ αλά θαηεγνξία, νη νπνίνη θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ· 

2. α) Οη ιφγνη επηινγήο/κε επηινγήο θαη πξνβηβαζκνχ/ππνβηβαζκνχ απνηεινχλ 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο παξακέλνπλ απνθιεηζηηθά εληφο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη 

ηνπ Σκήκαηνο Γηαηηεζίαο· 

β) Σα θξηηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη ε επίδνζε, ε πξνζσπηθφηεηα, ε δηαζεζηκφηεηα, ε 

πξφνδνο, δηνηθεηηθνί παξάκεηξνη, θαζψο θαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ γξαπηψλ 

εμεηάζεσλ. Θα πξέπεη λα δίδνληαη ζηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο επθαηξίεο ηαρένο 

πξνβηβαζκνχ, ψζηε λα αλέξρνληαη ζε αλψηεξε θαηεγνξία (elite) κέζσ επηπξφζζεηεο 

εθπαίδεπζεο θαη πνηνηηθψλ ειέγρσλ, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα ηζρχνληα ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ πξνζφληα· 

γ) Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο ζηνπο πίλαθεο θαηεγνξίαο elite 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ, βάζεη ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο δηνξγαλψζεηο 

αλψηεξνπ επηπέδνπ, ηφζν επαγγεικαηηθέο φζν θαη εκη-επαγγεικαηηθέο· 

δ) ηα ππφινηπα επίπεδα, ν αλψηαηνο αξηζκφο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο αλά θαηεγνξία 

ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αγψλσλ ησλ ζρεηηθψλ 

δηνξγαλψζεσλ θαη ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο· 

3. α) Δπηπξνζζέησο, νη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο επηιέγνληαη κε βάζε ηα ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά ηνπο πξνζφληα. Χο ειάρηζηα ηππηθά πξνζφληα επηινγήο νξίδνληαη γηα θάζε 

θαηεγνξία -κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο- ηα αθφινπζα: 
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i. Η ζεηεία σο δηαηηεηή αγψλα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εηψλ ή ε ζεηεία σο βνεζνχ δηαηηεηή 

αγψλα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζε αγψλεο πξσηαζιήκαηνο γηα ην νπνίν 

επηιέγεηαη, θαζψο θαη ε επηηπρία ηνπ ζηηο εμεηάζεηο· 

ii. Να κελ έρεη δηαγξαθεί απφ ηα κεηξψα ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

iii. Οη λένη εζληθνί παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο πνπ ζα επηιέγνληαη, ζα εληάζζνληαη ζηνλ 

πίλαθα ηεο 3εο Καηεγνξίαο. Δμαίξεζε δχλαηαη λα απνηεινχλ νη λένη παξαηεξεηέο πνπ 

ππήξμαλ πξψελ δηεζλείο δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο FIFA, νη νπνίνη δχλαηαη λα 

εληαρζνχλ ζε αλψηεξε Καηεγνξία· 

iv. Οη παξαηεξεηέο 3εο Καηεγνξίαο, κεηά απν έλα (01) έηνο παξακνλήο ηνπο ζε απηή, 

δχλαηαη λα πξναρζνχλ σο εζληθνί παξαηεξεηέο 2εο Καηεγνξίαο, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα 

ηζρχνληα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πξνζφληα· 

v. Οη παξαηεξεηέο 2εο Καηεγνξίαο, κεηά απφ έλα (01) έηνο παξακνλήο ηνπο ζε απηή, 

δχλαηαη λα πξναρζνχλ σο εζληθνί παξαηεξεηέο 1εο Καηεγνξίαο, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα 

ηζρχνληα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πξνζφληα· 

vi. Οη γπλαίθεο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα ησλ ελ 

ελεξγεία παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο ηεο UEFA, δχλαηαη κε απφθαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ -αλ 

θξηζνχλ θαηάιιειεο- λα επηιεγνχλ σο εζληθνί παξαηεξεηέο 1εο Καηεγνξίαο, 

αλεμαξηήησο αλ δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 3 α) i· 

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

i. Δπηζπκεηή ε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο· 

ii. Απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ· 

γ) Οη επηιεγέληεο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζε νθζαικνινγηθή 

εμέηαζε· 

4. Χο παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο δχλαηαη λα επηιεγεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα θαηεγνξία 

άιιε απφ απηή ζηελ νπνία έρεη επηιεγεί ζπγγελήο ηνπ θαη ζπκθψλσο πξνο ηα θξηηήξηα 

επηινγήο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο, εθφζνλ ζηνπο πίλαθεο Γηαηηεηψλ Δζληθψλ 

Πξσηαζιεκάησλ πεξηιακβάλνληαη δηαηηεηέο ζπγγελείο ηνπ κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ εμ 

αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο· 

5. ε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεη ε ΚΔΓ/ΔΠΟ, νη λένη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο ππνβάιινπλ 

αίηεζε απφθηεζεο ηδηφηεηαο ζην Σκήκα Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνβιέπεη ν παξψλ Καλνληζκφο. 
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ΑΡΘΡΟ 31: Δπηινγή Παξαηεξεηώλ Γηαηηεζίαο Σνπηθώλ Πξσηαζιεκάησλ 

1. Κάζε έηνο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ, νη ΔΓ/ΔΠ ζπληάζζνπλ 

ηνπο πίλαθεο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ 

θαηαξηίδεηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο γηα θάζε ΔΠ έλαο εληαίνο πίλαθαο παξαηεξεηψλ 

δηαηηεζίαο, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠ· 

2. Οη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ νξίδνληαη απφ ηηο ΔΓ/ΔΠ θαη 

έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο. Καηά ηα ινηπά, 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 32: Δηήζηα εκηλάξηα / Γνθηκαζίεο 

1. Κάζε έηνο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη 

ζε εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ κεηά απφ πξφηαζε ηεο 

ΚΔΓ/ΔΠΟ, φινη νη αμηνινγεζέληεο δηαηηεηέο, βνεζνί δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο θαη 

εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο εζληθψλ θαηεγνξηψλ, θαζψο θαη φινη νη δηαηηεηέο θαη βνεζνί 

δηαηηεηέο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα ζπκθψλσο πξνο 

ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπο, ζηηο 

παξαθάησ δηαδηθαζίεο: 

α) Ιαηξηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπο· 

β) Δμεηάζεηο (γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο ή/θαη video quiz), ψζηε λα δηαπηζησζνχλ νη 

γλψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ θαη ηνπο Καλνληζκνχο Αγψλσλ 

Πξσηαζιεκάησλ· 

γ) Οη επηηπρφληεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξίδνληαη ζε αγψλεο Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ. 

Οη κε επηηπρφληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα νξηζκνχ ζε αγψλα Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ 

κέρξη ηεο επηηπρνχο επαλεμέηαζήο ηνπο· 

δ) Δμεηάζεηο (γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο), ψζηε λα δηαπηζησζεί ην επίπεδν γλψζεο ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο, ηδίσο γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηεζλείο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο δηαηηεηέο· 

2. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ: 

α) Οη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ ζπκκεηέρνπλ ζε δνθηκαζία 

αγσληζηηθψλ εμεηάζεσλ (ηεζη), ψζηε λα δηαπηζησζεί ε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ σο άλσ απφθαζε· 

β) Οη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ ζπκκεηέρνπλ ζε δνθηκαζία 

αγσληζηηθψλ εμεηάζεσλ ζπκθψλσο πξνο ηηο νδεγίεο ηεο FIFA/UEFA (Παξάξηεκα Γ: 

Δπίζεκα Σεζη Φπζηθήο Καηάζηαζεο γηα Γηαηηεηέο θαη Βνεζνχο Γηαηηεηέο), ψζηε λα 
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δηαπηζησζεί ε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ σο 

άλσ απφθαζε· 

γ) Οη επηηπρφληεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξίδνληαη ζε αγψλεο Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ. 

Οη κε επηηπρφληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα νξηζκνχ ζε αγψλα Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ 

κέρξη ηεο επηηπρνχο επαλεμέηαζήο ηνπο· 

3. Οη εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηεμάγνληαη 

κε θξνληίδα θαη επζχλε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αθαδεκία Γηαηηεζίαο, ζην 

πιαίζην εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ παξαθάησ: 

α) Η ΔΠΟ, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, πξνζιακβάλεη εηδηθφ πξνπνλεηή – γπκλαζηή 

γηα ηελ εθγχκλαζε ησλ δηαηηεηψλ εζληθψλ θαηεγνξηψλ, ηε ζχληαμε εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ πξνπνλεηηθήο δηαηηεηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο 

δνθηκαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ππφ ηελ επζχλε ηεο 

ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

β) Δηδηθά γηα ηνπο δηαηηεηέο ησλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ, ε ΚΔΓ/ΔΠΟ δχλαηαη λα νξίδεη 

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

θαηάζηαζεο κεκνλσκέλσλ ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηηεηψλ. 

γ) Όπνηνη δηαηηεηέο θαηαζέζνπλ -πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγσληζηηθψλ ηεζη- ηαηξηθή 

βεβαίσζε δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ δειψλνληαο αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε απηέο ιφγσ 

ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο, ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε λέα εκεξνκελία εμέηαζεο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 33: Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

1. Σα εηήζηα ζεκηλάξηα δηαηηεηψλ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ ζπκθψλσο πξνο ηνλ 

παξφληα Καλνληζκφ· 

2. Σα φξηα ειηθίαο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ θαζνξίδνληαη θάζε έηνο απφ ηελ 

ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

3. Δληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ, ε ΚΔΓ/ΔΠΟ επηιέγεη κε βάζε ην ζχλνιν φισλ 

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

Πξσηαζιήκαηνο, ηεξνπκέλσλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ· 

4. Μεηά ηελ νξηζηηθή ζχληαμή ηνπο απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ εζληθψλ θαηεγνξηψλ, νη πίλαθεο αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο αλά 

θαηεγνξία δηαηηεηψλ, βνεζψλ δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ θαη εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο 

θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ· 
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5. Γελ επηηξέπεηαη ε επηινγή δηαηηεηή ζηελ ίδηα εζληθή θαηεγνξία, εθφζνλ γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν δελ είρε ζπκκεηάζρεη γηα δχν (02) πιήξεηο θαη ζπλερείο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο ζε 

αγψλεο Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ· 

6. Αλ απνδεηρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ φηη δηαηηεηέο, βνεζνί δηαηηεηέο 

ή παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο δήισζαλ ςεπδή ζηνηρεία, ηα νπνία ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο, θαη ηα ζηνηρεία απηά ζπλεηέιεζαλ έζησ θαη ελ κέξεη ζηελ ηειηθή επηινγή 

ηνπο, ηφηε νη ελ ιφγσ δηαηηεηέο, βνεζνί δηαηηεηέο ή παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο δηαγξάθνληαη 

κε απφθαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ απφ ηνπο πίλαθεο· 

7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, επηηξέπνληαη νη κεηαβνιέο (πξνβηβαζκνί, 

ππνβηβαζκνί θαη απνπνκπέο) ησλ πηλάθσλ απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 34: Πίλαθεο Γηεζλώλ Γηαηηεηώλ – Βνεζώλ Γηαηηεηώλ (FIFA) θαη Γηεζλώλ 

Παξαηεξεηώλ Γηαηηεζίαο (UEFA) 

1. Μία (01) ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδα πξηλ ηελ επίζεκε εκεξνκελία ππνβνιήο πνπ νξίδεη ε 

FIFA, ε ΚΔΓ/ΔΠΟ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηνλ πξφεδξν ηεο ΔΠΟ μερσξηζηνχο 

πίλαθεο δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ απφ ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε επηινγή γηα ηνπο 

πίλαθεο FIFA / UEFA· 

2. Τπ’ επζχλε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ζε επίζεκε ζπλεδξίαζή ηεο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελ 

ιφγσ πίλαθεο φινη νη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο ηνπ εηδηθνχ πίλαθα 1εο Καηεγνξίαο, 

νη νπνίνη έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηε FIFA. 

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

θαζψο θαη νη δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ ζάιαο θαη πνδνζθαίξνπ άκκνπ· 

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

γξακκαηηθέο γλψζεηο, πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο Αγγιηθήο, ειηθία, απνηειέζκαηα ησλ 

ηεζη, πεηζαξρηθέο πνηλέο, επάγγεικα, ζπλνιηθφο αξηζκφο αγψλσλ πνπ έρνπλ δηεπζχλεη 

σο δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο, ζσκαηηθά πξνζφληα θαη -γεληθά- θάζε ζηνηρείν πνπ 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο αμίαο εθάζηνπ ππνςεθίνπ· 

4. Οη πίλαθεο ππνβάιινληαη ζηνλ πξφεδξν ηεο ΔΠΟ θαη θαηφπηλ θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΔΔ 

ηεο ΔΠΟ· 

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

πξφηαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ αλαθνξηθά κε ηνπο δηαηηεηέο – βνεζνχο δηαηηεηέο πνπ ζα πξέπεη 

λα επηιεγνχλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο σο δηεζλείο δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο, 

ζπκθψλσο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ· 

6. Με ηελ ίδηα -σο άλσ- δηαδηθαζία ε ΚΔΓ/ΔΠΟ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε 

(φηαλ απηφ απαηηείηαη απφ ηελ UEFA) ζηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ πίλαθα ππνςεθίσλ δηεζλψλ 



 

30 

 

παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο απφ ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ γηα ηνπο 

πίλαθεο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο FIFA / UEFA· 

7. Απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ δηεζλψλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο είλαη ηα εμήο: 

α) Να έρεη ζπκκεηάζρεη γηα δχν (02) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ζηνλ πίλαθα δηαηηεηψλ ηεο FIFA, 

ελψ πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνπο πην πεπεηξακέλνπο δηαηηεηέο πνπ έρνπλ δηεπζχλεη 

δηεζλείο αγψλεο· 

β) Η πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο· 

γ) Να έρεη παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο ζε αγψλεο 

δηνξγαλψζεσλ FIFA / UEFA ή ζηα πξσηαζιήκαηα Α' Δζληθήο Καηεγνξίαο ηελ ηειεπηαία 

δηεηία· 

δ) Οηηδήπνηε άιιν πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ FIFA / UEFA. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VII: ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 35: Οξηζκόο Γηαηηεηώλ 

1. Κάζε αξκφδην κέινο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ, αλά Καηεγνξία αξκνδηφηεηάο ηνπ, νξίδεη ηνπο 

δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο 

δηαηηεηψλ· 

2. Σα θξηηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη ε επίδνζε, ε πξνζσπηθφηεηα, ε δηαζεζηκφηεηα, ε 

πξφνδνο, δηνηθεηηθνί παξάκεηξνη, θαζψο θαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ γξαπηψλ 

εμεηάζεσλ θαη ησλ αγσληζηηθψλ ηεζη. Ο κέζνο φξνο βαζκνινγίαο απφ ηνπο παξαηεξεηέο 

δηαηηεζίαο δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί ην κνλαδηθφ θξηηήξην· 

3. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δηαδηθαζηψλ φπσο ςεθνθνξία ή θιήξσζε θαηά ηνλ νξηζκφ 

αμησκαηνχρσλ αγψλα ή παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο· 

4. Οη εκέξεο αλαθνίλσζεο ηνπ νξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

5. Η ΚΔΓ/ΔΠΟ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί δηαηηεηέο απφ ην εμσηεξηθφ ζε αγψλεο ηεο Α' 

Δζληθήο Καηεγνξίαο θαη ηνπ Κππέιινπ Διιάδνο, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν· 

6. Η ΚΔΓ/ΔΠΟ νξίδεη ηνπο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο δηαηηεηέο ησλ δηεζλψλ αγψλσλ -επίζεκσλ 

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

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

δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ αληηζηνίρσο. Ύζηεξα απφ έγθξηζε ηεο FIFA ή ηεο UEFA, 
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ε ΚΔΓ/ΔΠΟ δχλαηαη λα νξίδεη ζε δηεζλείο αγψλεο -επίζεκνπο ή θηιηθνχο- κε δηεζλείο 

δηαηηεηέο ή βνεζνχο δηαηηεηέο απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο 1εο Καηεγνξίαο· 

7. Η ΚΔΓ/ΔΠΟ νξίδεη ηνπο 4νπο (αλαπιεξσκαηηθνχο) δηαηηεηέο ζηνπο δηεζλείο αγψλεο -

επίζεκνπο ή θηιηθνχο- πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, κφλν απφ ηνλ 

πίλαθα ηεο FIFA ή ηεο UEFA. Ύζηεξα απφ έγθξηζε ηεο FIFA ή ηεο UEFA, ε ΚΔΓ/ΔΠΟ 

δχλαηαη λα νξίδεη ζηνπο ίδηνπο αγψλεο σο 4ν (αλαπιεξσκαηηθφ) δηαηηεηή έλαλ κε δηεζλή 

δηαηηεηή απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο 1εο Καηεγνξίαο· 

8. Δάλ δεηεζεί απφ μέλε Οκνζπνλδία ε απνζηνιή δηαηηεηψλ γηα λα δηεπζχλνπλ αγψλεο ησλ 

πξσηαζιεκάησλ ηνπο, ε ΚΔΓ/ΔΠΟ νξίδεη αληίζηνηρνπο δηαηηεηέο κφλν εθφζνλ ην αίηεκα 

γίλεη δεθηφ απφ ηελ ίδηα· 

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

δηαηηεηέο πνπ ζα νξίδεη ε ΚΔΓ/ΔΠΟ, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηεο γεπεδνχρνπ νκάδαο. 

Όινη νη θηιηθνί αγψλεο ζηνπο νπνίνπο γεπεδνχρνο είλαη εξαζηηερληθφ ζσκαηείν ζα 

δηεπζχλνληαη απφ δηαηηεηέο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ ΔΓ/ΔΠ ζηελ νπνία αλήθεη ην 

ζσκαηείν πνπ αηηείηαη ηνλ ελ ιφγσ θηιηθφ αγψλα. Οη νξηζζέληεο δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα 

επηιέγνληαη απφ ηνλ πίλαθα αμηνινγεκέλσλ δηαηηεηψλ θαη λα θνηλνπνηνχληαη απφ ηελ 

ΔΓ/ΔΠ ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο πξηλ ηελ ψξα έλαξμεο 

ηνπ αγψλα· 

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

θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα, αλήθεη ζην νηθείν φξγαλν δηαηηεζίαο ηεο ΔΠ. Ο νξηζκφο θαη 

ε απνδνρή ηνπ νξηζκνχ απφ άιιν φξγαλν επηζχξεη πεηζαξρηθή πνηλή ζηνλ δηαηηεηή. 

Δθφζνλ νξίδνληαη δηαηηεηέο 1εο, 2εο, 3εο Καηεγνξίαο θαη 4εο Καηεγνξίαο Πξνρσξεκέλσλ 

Γηαηηεηψλ Κ4Π, νη νξηζκνί θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

11. Η ΚΔΓ/ΔΠΟ, αλάινγα κε ηελ θξηζηκφηεηα ησλ αγψλσλ ηεο Β' Δζληθήο θαη ηεο Γ' Δζληθήο 

Καηεγνξίαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηαηηεηέο αλψηεξεο Καηεγνξίαο· 

12. Ο νξηζκφο δηαηηεηψλ ζηνπο αγψλεο ηνπ γπλαηθείνπ πνδνζθαίξνπ, ηνπ πνδνζθαίξνπ 

άκκνπ, ηνπ πξσηαζιήκαηνο πξνεπηινγήο Δζληθψλ Οκάδσλ, γίλεηαη ή/θαη επηβιέπεηαη 

απφ ην θαηά πεξίπησζε εληεηαικέλν κέινο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

13. Ο νξηζκφο δηαηηεηψλ ζε δηνξγαλψζεηο πνδνζθαίξνπ ζάιαο γίλεηαη απφ ηελ ΔΓ/ΔΠ θαη 

απνζηέιιεηαη ζην αξκφδην κέινο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ γηα ην πνδφζθαηξν ζάιαο· 

14. Οη γπλαίθεο δηαηηεηέο δχλαηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη λα νξίδνληαη ζε δηνξγαλψζεηο 

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

γηα ηνπο άλδξεο δηαηηεηέο. 
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ΑΡΘΡΟ 36: Οξηζκόο ινηπώλ Αμησκαηνύρσλ Αγώλα 

1. Ο νξηζκφο ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ, 4σλ δηαηηεηψλ, βίληεν βνεζψλ δηαηηεηή (VAR) θαη 

βνεζψλ VAR (AVAR) πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ιίζηα αμησκαηνχρσλ 

δηαηηεζίαο· 

2. Οη βίληεν βνεζνί δηαηηεηή (VAR) θαη νη βνεζνί VAR (AVAR) ζα πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ηελ ΔΠΟ ζπκθψλσο πξνο ην πξσηφθνιιν ηεο IFAB. 

 

ΑΡΘΡΟ 37: Οξηζκόο Παξαηεξεηώλ Γηαηηεζίαο – Τπνρξεώζεηο 

1. Γχν (02) κέιε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ νξίδνπλ ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο Δζληθψλ 

Πξσηαζιεκάησλ, ειέγρνπλ ην έξγν ηνπο θαη δίδνπλ νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο. Η ΚΔΓ/ΔΠΟ είλαη αξκφδηα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ κε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο· 

2. Γηα θάζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο Δζληθψλ Καηεγνξηψλ νξίδεηαη έλαο (01) παξαηεξεηήο 

δηαηηεζίαο κε αξκνδηφηεηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ ζε φζα ζέκαηα 

αλαθέξνληαη ζηελ έληππε έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο. Ο ηξφπνο βαζκνινγίαο 

ησλ δηαηηεηψλ γηα φιεο ηηο Καηεγνξίεο είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο 

ηεο UEFA· 

3. Γηα ηηο θάζεηο πνπ δελ ππάξρεη 100% βεβαηφηεηα, ν παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αλαθέξεη ζηελ έθζεζή ηνπ ηνλ ιφγν ηηο ακθηβνιίαο ηνπ, θαζψο θαη ην 

φηη έρεη θάλεη ρξήζε video· 

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

δηακνξθψλεη ηελ άπνςή ηεο γηα ηελ απφδνζε ηφζν ηνπ δηαηηεηή φζν θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ παξαηεξεηή· 

5. ε πεξίπησζε πνπ ε αλαγξαθφκελε ζηελ έθζεζε αλάιπζε θαη εθηίκεζε ησλ θάζεσλ ηνπ 

αγψλα απφ ηνλ παξαηεξεηή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζσζηή βαζκνιφγεζε δηαηηεηψλ ηνπ 

αγψλα, ηφηε ην αξκφδην κέινο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ -κεηά ηελ παξαιαβή θαη κειέηε ηεο 

έθζεζεο- δηθαηνχηαη λα ηελ επηζηξέςεη ζηνλ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο γηα δηνξζψζεηο, 

ππελζπκίδνληάο ηνπ ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε γηα αθξηβή ηήξεζε ησλ νδεγηψλ 

βαζκνιφγεζεο ή γηα αθξηβή αλαγξαθή ησλ γεγνλφησλ πνπ πεξηγξάθνληαη θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε βαζκνιφγεζε· 

6. Δληφο ηξηάληα έμη (36) σξψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα, νθείινπλ λα απνζηείινπλ ηελ 

έθζεζή ηνπο ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ ή ηελ νηθεία ΔΓ/ΔΠ· 

7. Σν έληππν ηεο έθζεζεο ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο δηακνξθψλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν βαζκνινγίαο ησλ 

αμησκαηνχρσλ αγψλα· 
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8. Η ΚΔΓ/ΔΠΟ, κε βάζε ηηο βαζκνινγίεο ησλ δηαηηεηψλ απφ ηηο εθζέζεηο ησλ παξαηεξεηψλ: 

α) Κξαηά αξρείν κε ηε βαζκνινγία εθάζηνπ δηαηηεηή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο· 

β) Μεηά ηε ιήμε ησλ πξσηαζιεκάησλ, ζπληάζζεη εηδηθφ βαζκνινγηθφ πίλαθα ησλ 

δηαηηεηψλ αλά Καηεγνξία θαη ηνπο ηνπνζεηεί θαηά αμηνινγηθή ζεηξά κε βάζε ηε 

βαζκνινγία ηνπο, ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ησλ αγψλσλ θαη έλαλ πξνζηηζέκελν εηδηθφ 

ζπληειεζηή· 

9. Οη απνθάζεηο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ σο πξνο ηελ ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ εηδηθνχ πίλαθα 

βαζκνιφγεζεο είλαη ηειεζίδηθεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θαλέλα έλδηθν κέζν· 

10. Οη εθζέζεηο ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο παξακέλνπλ εκπηζηεπηηθέο, ππφ ηνλ έιεγρν ηεο 

ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ηνπ Σκήκαηνο Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 38: Φύιιν Πνηόηεηαο Αμησκαηνύρσλ Αγώλα 

1. Γηα θάζε αμησκαηνχρν αγψλα ζπληάζζεηαη Φχιιν Πνηφηεηαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

α) ηνηρεία ηαπηφηεηαο (νλνκαηεπψλπκν, φλνκα παηξφο, ηφπνο θαη έηνο γέλλεζεο, ηφπνο 

κφληκεο θαηνηθίαο)· 

β) Ύςνο θαη βάξνο· 

γ) Δπάγγεικα θαη ηφπνο άζθεζήο ηνπ· 

δ) Γξακκαηηθέο γλψζεηο, θαζψο θαη ηπρφλ πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλεο γιψζζαο· 

ε) Πνηληθφ κεηξψν· 

ζη) Πεηζαξρηθέο πνηλέο· 

δ) Λίζηα κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ αγψλσλ πνπ ζπκκεηείρε σο δηαηηεηήο ή βνεζφο δηαηηεηή 

θαηά θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο· 

ε) Σειηθή βαζκνινγία απφδνζεο ζηνπο αγψλεο ηεο πεξαζκέλεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 

θαηά θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο· 

ζ) Ιαηξηθφ ηζηνξηθφ· 

η) Απφδνζε ζε αγσληζηηθά ηεζη, θαζψο θαη γξαπηά ή πξνθνξηθά ηεζη, αλά πεξίνδν 

εμέηαζεο· 

ηα) ηνηρεία πξνζσπηθήο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο (e-mail) θαη ηειέθσλα, γηα 

επηθνηλσλία κε ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ην Σκήκα Γηαηηεζίαο· 

ηβ) σκαηεία ζηα νπνία έρεη αγσληζηεί σο πνδνζθαηξηζηήο· 

2. Πηζηνπνηεηηθά πνηληθνχ κεηξψνπ θαη απνδεηθηηθά ππνβνιήο δειψζεσλ «πφζελ έζρεο» 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ δηαηηεηή ή ηνλ βνεζφ δηαηηεηή ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ· 
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3. Οη αμησκαηνχρνη δηαηηεζίαο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη χζηεξα απφ αμηνιφγεζή ηνπο 

ζηνπο πίλαθεο, απνδέρνληαη απηφκαηα ην θαηαζηαηηθφ, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο 

πξνθεξχμεηο, απνθάζεηο, νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΟ, ηεο FIFA θαη ηεο UEFA. ε 

πεξίπησζε κε απνδνρήο ησλ παξαπάλσ, νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο ηελ 

ΚΔΓ/ΔΠΟ εληφο πέληε (05) εκεξψλ. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρνπλ 

αλάινγε εθαξκνγή ζηηο ΔΠ· 

4. Γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα, ην Φχιιν Πνηφηεηαο ηνπ δηαηηεηή – βνεζνχ δηαηηεηή 

ζπληάζζεηαη θαη ελεκεξψλεηαη θάζε έηνο, κε θξνληίδα θαη επζχλε ηεο νηθείαο ΔΓ/ΔΠ ή 

ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο· 

5. Γηα θάζε παξαηεξεηή ή εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο ζπληάζζεηαη αλάινγν Φχιιν Πνηφηεηαο 

απφ ην Σκήκα Γηαηηεζίαο. 

 

 

 

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ: ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΓΙΑΙΣΗΙΑ – ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 39: Η Αθαδεκία Γηαηηεζίαο 

Η Αθαδεκία Γηαηηεζίαο απνηειεί ην εζληθφ θέληξν θαηάξηηζεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ππφ ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη έρεη σο αξκνδηφηεηεο: 

1. Να πξνεηνηκάδεη ηνπο δηαηηεηέο, ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο, ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο ζε επίπεδν ηερληθήο, θπζηθήο θαη πλεπκαηηθήο θαηάζηαζεο· 

2. Να αλαπηχζζεη ην εζληθφ ζρέδην θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο γηα δηαηηεηέο, βνεζνχο 

δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο· 

3. Να εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα ππνδνρήο, ελζσκάησζεο, εληνπηζκνχ ηαιέλησλ, 

ππνζηήξημεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηεζλνχο δηαηηεζίαο, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο· 

4. Να δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξεί κηα πιαηθφξκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ε νπνία 

λα πξνηείλεη κηα επηπιένλ θαη ζπλερή εθπαηδεπηηθή πξνζθνξά· 

5. Να πξνσζεί θαη λα δηνξγαλψλεη ζρέδηα δξάζεο ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

επαλάιεςεο· 

6. Να θαζνξίδεη ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε θαη εθκάζεζε ησλ 

αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο· 
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7. Να ζπληνλίδεη κε ηηο ΔΓ/ΔΠ ηελ χιε ησλ καζεκάησλ γηα ηνπο δηαηηεηέο, ηνπο βνεζνχο 

δηαηηεηέο, ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο ζην πιαίζην 

εθπαίδεπζεο ησλ ΔΠ· 

8. Να δηνξγαλψλεη καζήκαηα γηα εθπαηδεπηέο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 40: Μαζήκαηα θαη εκηλάξηα 

1. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαηηεηή πξαγκαηνπνηνχληαη ηα παξαθάησ 

ζεκηλάξηα: 

α) Αξρηθφ Δθπαηδεπηηθφ Μάζεκα – Δπίπεδν 1· 

β) Πξνρσξεκέλν Μάζεκα – Δπίπεδν 2 (GreeKore Promising Referees)· 

γ) Τςεινχ Δπηπέδνπ Μάζεκα Δμεηδίθεπζεο – Δπίπεδν 3 (GreeKore Elite)· 

δ) Δηδηθφ εκηλάξην γηα Γπλαίθεο Γηαηηεηέο· 

2. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ηα 

παξαθάησ ζεκηλάξηα: 

α) Αξρηθφ Δθπαηδεπηηθφ Μάζεκα – Δπίπεδν 1· 

β) Πξνρσξεκέλν Μάζεκα Γεμηνηήησλ γηα εζληθφ παξαηεξεηή – Δπίπεδν 2. 

 

ΑΡΘΡΟ 41: Μαζήκαηα γηα Γηαηηεηέο 

1. Σν Αξρηθφ Δθπαηδεπηηθφ Μάζεκα – Δπίπεδν 1 δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ ΔΓ/ΔΠ ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

2. Σν Πξνρσξεκέλν Μάζεκα Γεμηνηήησλ – Δπίπεδν 2 (GreeKore Promising Referees), 

θαζψο θαη ην Τςεινχ Δπηπέδνπ Μάζεκα Δμεηδίθεπζεο – Δπίπεδν 3 (GreeKore Elite) 

δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ κέζσ ηεο Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο· 

3. Σα πξναλαθεξζέληα καζήκαηα αθνξνχλ ηε βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

απνηεινχληαη απφ δπν μερσξηζηέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο θάζεηο: έλα αξρηθφ ζεσξεηηθφ-

ηερληθφ κέξνο, ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ πξαθηηθή εμάζθεζε· 

4. Γχλαηαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν νη ππνςήθηνη 

πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη επηηπρψο ην ζεσξεηηθφ-ηερληθφ κέξνο θαη έρνπλ θαηαηαρζεί 

κεηαμχ ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ θελψλ ζέζεσλ· 

5. Αδπλακία νινθιήξσζεο ησλ ζηαδίσλ εθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ ζπλεπάγεηαη επαλέλαξμε ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο· 
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6. Η ΚΔΓ/ΔΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αθαδεκία Γηαηηεζίαο θέξεη ηελ επζχλε θαζνξηζκνχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ θαη ζεκάησλ πνπ ζα δηδαρζνχλ, έηζη ψζηε ηα δηαηηεηηθά 

θαζήθνληα λα εθηεινχληαη επαξθψο, νκνηφκνξθα θαη ππεχζπλα· 

7. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αξρηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Μαζήκαηνο – Δπίπεδν 1, νη δηαηηεηέο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζεσξεηηθφ-ηερληθφ κέξνο ζε ζπγθεθξηκέλε ΔΠ 

θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο εμάζθεζε ζε δηαθνξεηηθή ΔΠ· 

8. ε επαξθψο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, θπξίσο δε εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ηνπ καζήκαηνο, νη δηαηηεηέο δχλαηαη λα νινθιεξψζνπλ ην 

ζεσξεηηθφ-ηερληθφ κέξνο ηνπ Αξρηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Μαζήκαηνο – Δπίπεδν 1 θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πξαθηηθή ηνπο εμάζθεζε 

ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν. 

 

ΑΡΘΡΟ 42: Όξνη εηζαγσγήο ζηα καζήκαηα 

1. Γίλνληαη δεθηνί ζην Αξρηθφ Δθπαηδεπηηθφ Μάζεκα – Δπίπεδν 1 φζνη ππνςήθηνη θέξνπλ 

ηα αθφινπζα πξνζφληα: 

α) Οη ππνςήθηνη δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ απφθνηηνη γπκλαζίνπ θαη λα 

θαηαζέηνπλ απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. Γηα ηνπο 

αιινδαπνχο απαηηείηαη –επηπξφζζεηα- θαηάζεζε άδεηαο παξακνλήο θαη θσηνηππία 

δηαβαηεξίνπ· 

β) Να βξίζθνληαη ζε ειηθία πνπ απαηηείηαη ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ Καηεγνξία 6 

(Κ6)· 

γ) Να δηαβηνχλ, λα θνηηνχλ ή λα εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή φπνπ ιεηηνπξγεί ε ΔΓ/ΔΠ 

ζηελ νπνία είλαη ππνςήθηνη· 

δ) Να κελ πθίζηαηαη αδπλακία, απαγφξεπζε ή απνθιεηζκφο άζθεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ· 

ε) Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε απφθαζε ηειεπηαίνπ βαζκνχ ζε πνηλή θπιάθηζεο, ε 

νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρχ· 

ζη) Να κελ ηνπο έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή θχξσζε, ζε νπνηνδήπνηε άζιεκα, κε πνηλή 

ηζάμηα ή κεγαιχηεξε ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ κε αλαζηνιή· 

δ) Να είλαη χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1,65 κ. γηα ηνπο άλδξεο θαη 1,55 κ. γηα ηηο γπλαίθεο· 

2. Η ΔΓ/ΔΠ δχλαηαη λα θάλεη δεθηφ έλαλ ππνςήθην ν νπνίνο είλαη πξψελ πνδνζθαηξηζηήο 

θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε επίζεκα αλψηεξα πξσηαζιήκαηα· 
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3. Οη αηηήζεηο εγγξαθήο ππνβάιινληαη ζηελ ΔΓ/ΔΠ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή 

θαηνηθίαο, θνίηεζεο ή εξγαζίαο ησλ ππνςεθίσλ. ε απηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκπιεξσκέλα φια ηα πεδία πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ππνρξεσηηθά· 

4. Οη ππνςήθηνη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ 

άξζξα, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ηαηξηθήο εμέηαζεο· 

5. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζήο ηνπο, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα 

παξαθάησ έγγξαθα: 

α) Σίηινπο ζπνπδψλ· 

β) Πνηληθφ κεηξψν· 

γ) Σαπηφηεηα ή αλάινγν έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο· 

6. Πέξαλ ησλ ππνινίπσλ θαλνληζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, κφλν νη ππνςήθηνη νη νπνίνη 

θέξνπλ εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο πνπ πηζηνπνηνχλ φηη έρνπλ νινθιεξψζεη ην 12ν ζρνιηθφ 

έηνο ζα δχλαληαη λα εηζαρζνχλ ζην Πξνρσξεκέλν Μάζεκα Καηάξηηζεο – Δπίπεδν 2 

(GreeKore Promising Referees), ζην Τςεινχ Δπηπέδνπ Μάζεκα Καηάξηηζεο – Δπίπεδν 

3 (GreeKore Elite), θαζψο θαη ζε δηάθνξα ζεκηλάξηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 43: Μαζήκαηα γηα Παξαηεξεηέο Γηαηηεζίαο 

1. Σν Αξρηθφ Δθπαηδεπηηθφ Μάζεκα γηα ηνπηθνχο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο δηνξγαλψλεηαη 

απφ ηελ ΔΓ/ΔΠ ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ηεο Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο· 

2. Σν Πξνρσξεκέλν Μάζεκα Γεμηνηήησλ γηα εζληθνχο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο 

δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ κέζσ ηεο Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο· 

3. Η ΚΔΓ/ΔΠΟ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ θαη ζεκάησλ 

πνπ ζα δηδαρζνχλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αθαδεκία Γηαηηεζίαο, ψζηε ε αμηνιφγεζε λα 

γίλεηαη κε ηξφπν νκνηφκνξθν, επαξθή θαη ππεχζπλν. 

 

ΑΡΘΡΟ 44: εκηλάξηα 

Δηδηθά ζεκηλάξηα γηα βνεζνχο δηαηηεηέο, θαζψο θαη γηα γπλαίθεο δηαηηεηέο, δηνξγαλψλνληαη 

απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αθαδεκία Γηαηηεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 45: Αξρηθό Δθπαηδεπηηθό Μάζεκα – Δπίπεδν 1 

1. Η ζεσξεηηθή-ηερληθή θάζε ηνπ Αξρηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Μαζήκαηνο – Δπίπεδν 1 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) σξψλ θαη ε πξαθηηθή 

εμάζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) σξψλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν εθπαηδεπφκελνο αζθεί θαζήθνληα δηαηηεηή ή βνεζνχ δηαηηεηή 

ζε ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) αγψλεο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ· 
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2. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο-ηερληθήο θάζεο απνηειεί φξν εηζαγσγήο ζηελ 

αξρηθή πξαθηηθή εμάζθεζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 46: Πξνρσξεκέλν Μάζεκα Γεμηνηήησλ – Δπίπεδν 2 (GreeKore Promising 

Referees) 

1. Αλάινγα κε ηνλ αλψηαην αξηζκφ πνπ νξίδεη θάζε ρξφλν ε ΚΔΓ/ΔΠΟ, ππνςήθηνη νη νπνίνη 

έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ Καηεγνξία (Κ4) γηα ηνπιάρηζηνλ κία (01) αγσληζηηθή πεξίνδν, 

γίλνληαη δεθηνί ζηε ζεσξεηηθή-ηερληθή θάζε ηνπ Πξνρσξεκέλνπ Μαζήκαηνο Γεμηνηήησλ 

– Δπίπεδν 2· 

2. Οη ππνςήθηνη πξνηείλνληαη απφ θάζε ΔΓ/ΔΠ κε ηνλ αλψηαην αξηζκφ απηψλ λα 

θαζνξίδεηαη θάζε έηνο απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ.  Η ηειεπηαία ιακβάλεη ππφςε ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ θάζε ΔΠ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζσκαηείσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηιέμεη ην κέγηζην αξηζκφ ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαηηεηψλ ζην Μάζεκα απφ θάζε  ΔΠ. 

Δπίζεο, νη ππνςήθηνη δελ δχλαληαη λα είλαη κεγαιχηεξνη ησλ ηξηάληα δχν (32) εηψλ έσο 

θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ππνβάιινπλ ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 47: Τςεινύ Δπηπέδνπ Μάζεκα Δμεηδίθεπζεο – Δπίπεδν 3 (GreeKore Elite) 

Οη δέθα (10) δηαηηεηέο, νη νπνίνη είλαη θάησ ησλ ηξηάληα επηά (37) εηψλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ην κάζεκα, δχλαηαη λα γίλνληαη 

δεθηνί ζηε ζεσξεηηθή-ηερληθή θάζε ηνπ Τςεινχ Δπηπέδνπ Μαζήκαηνο Δμεηδίθεπζεο – 

Δπίπεδν 3. 

 

ΑΡΘΡΟ 48: ρνιέο Έληαμεο Γηαηηεζίαο 

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

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

νδεγίεο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο, θαηφπηλ 

έγθξηζεο ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ κε ππφδεημε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ηνπ Γηεπζπληή Αθαδεκίαο 

Γηαηηεζίαο· 

2. Οη εκεξνκελίεο θαη ε αλάινγε θακπάληα πξνζέιθπζεο λέσλ δηαηηεηψλ ζα 

αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ ηνπηθή ή πεξηθεξεηαθή επηηξνπή δηαηηεζίαο θαη ζα εγθξίλνληαη 

απφ ηνλ Γηεπζπληή Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο· 

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

ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ· 
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4. Σν φξην ησλ απνπζηψλ γηα έλα ππνςήθην δηαηηεηή, ψζηε λα κελ επαλαιάβεη ηε θνίηεζε 

ζηε ζρνιή δηαηηεζίαο, νξίδεηαη ζην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ 

θάζε ζρνιήο· 

5. Η δηδαθηέα χιε ησλ εηζαγσγηθψλ ζρνιψλ (Αξρηθφ Δθπαηδεπηηθφ Μάζεκα – Δπίπεδν 1) 

κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

α) Δθκάζεζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ· 

β) Γηνηθεηηθέο εξγαζίεο αγψλα· 

γ) Δμεηάζεηο ηαηξηθέο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο· 

δ) Γξαπηέο εμεηάζεηο επί ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ· 

6. Η δηαδηθαζία θαη ε ζεκαηνινγία ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ 

ζέκα, αλαθέξνληαη θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ· 

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

–εθφζνλ επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο– απνλέκεηαη ην ζρεηηθφ δίπισκα. Η γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε γνλέσλ/θεδεκφλσλ (εθφζνλ αθνξά άηνκα ηα νπνία δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο) ζεσξείηαη απαξαίηεηε, θαζψο 

θαη ηαηξηθή βεβαίσζε· 

8. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλν ζε ΔΠ φπνπ πθίζηαηαη έιιεηςε δηαηηεηψλ, ππάξρεη 

δπλαηφηεηα απνδνρήο ππνςήθησλ λέσλ δηαηηεηψλ θαη άλσ ησλ ηξηάληα πέληε (35) εηψλ. 

Οη ελ ιφγσ ππνςήθηνη, εθφζνλ επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο, ιακβάλνπλ δίπισκα δηαηηεζίαο 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαηηεηέο κε επζχλε ηεο ΔΓ/ΔΠ κφλν ζε ηνπηθέο 

πνδνζθαηξηθέο δηνξγαλψζεηο· 

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

νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ 

γέλλεζεο. Δπηπξφζζεηα, γηα ηνπο αιινδαπνχο απαηηείηαη ε θαηάζεζε ηεο άδεηαο 

παξακνλήο ηνπο θαη θσηνηππία δηαβαηεξίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 49: Δθπαηδεπηέο Γηαηηεζίαο 

1. Δθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο είλαη πξψελ δηαηηεηέο πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα ζπκκεηάζρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δλψζεψλ ηνπο ηα ηειεπηαία πέληε (05) έηε θαη κεηά απφ έλαλ αξρηθφ 

εθπαηδεπηηθφ θχθιν, ηππνπνηεκέλν γηα φιε ηε ρψξα, θξίλνληαη θαηάιιεινη λα δηδάμνπλ 

ζην επίπεδφ ηνπο· 

2. Οη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ εηήζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θχθινπο επηκφξθσζεο νη νπνίνη ζα πξνεηνηκάδνληαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ. Δίλαη δπλαηή ε 

ζπλεξγαζία κε ην ψκα Δθπαηδεπηψλ ηεο UEFA θαη ηεο FIFA γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 

έγθξηζε ηεο άδεηάο ηνπο· 
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3. Οη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο νξίδνληαη ζε καζήκαηα –φπνπ απηφ απαηηείηαη– απφ ηνλ 

Γηεπζπληή Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο ή ην αξκφδην κέινο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

4. Οη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο θαηαηάζζνληαη σο εμήο: 

α) Δζληθφο Δθπαηδεπηήο: Πεξηιακβάλεη πξψελ δηαηηεηέο νη νπνίνη έρνπλ θξηζεί 

θαηάιιεινη λα εθπαηδεχνπλ δηαηηεηέο, βνεζνχο δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη 

εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο φισλ ησλ επηπέδσλ· 

β) Σνπηθφο Δθπαηδεπηήο: Πεξηιακβάλεη πξψελ δηαηηεηέο νη νπνίνη έρνπλ θξηζεί 

θαηάιιεινη λα εθπαηδεχνπλ δηαηηεηέο, βνεζνχο δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη 

εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο ηνπηθνχ επηπέδνπ· 

5. Όινη νη εθπαηδεπηέο (εζληθνί θαη ηνπηθνί) πξέπεη λα νξίδνληαη 

ππνρξεσηηθά ζε ηνπιάρηζηνλ κία (01) εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ ΔΓ ηεο Έλσζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, απηφ αθνξά ζηα 

καζήκαηα ησλ ρνιψλ Έληαμεο  Γηαηηεζίαο, θαζψο θαη ζηηο εβδνκαδηαίεο 

εθπαηδεπηηθέο ζπγθεληξψζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 50: Παξαηεξεηέο Γηαηηεζίαο 

1. Παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο είλαη πξψελ δηαηηεηέο ή βνεζνί δηαηηεηέο, νη νπνίνη έρνπλ 

απνδεδεηγκέλα ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δλψζεψλ ηνπο ηα ηειεπηαία πέληε 

(05) έηε, θαηέρνπλ θαιέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, δηαζέηνπλ δπλακηθή πξνζσπηθφηεηα 

θαη –κεηά απφ έλαλ αξρηθφ εθπαηδεπηηθφ θχθιν, ηππνπνηεκέλν γηα φιε ηε ρψξα– 

θξίλνληαη θαηάιιεινη γηα ην έξγν ηνπο θαη γηα λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο 

ζηνπο δηαηηεηέο· 

2. Οη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ εηήζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θχθινπο επηκφξθσζεο νη νπνίνη ζα πξνεηνηκάδνληαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ηελ 

Αθαδεκία Γηαηηεζίαο. Δίλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία κε ην ψκα Παξαηεξεηψλ – Μεληφξσλ 

ηεο UEFA θαη ηεο FIFA γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ηεο άδεηάο ηνπο· 

3. Οη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαηαηάζζνληαη σο εμήο: 

α) 1ε Καηεγνξία: Απνηειείηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο ή βνεζνχο δηαηηεηέο, νη νπνίνη 

θξίλνληαη θαηάιιεινη λα παξαηεξνχλ αγψλεο δηαηηεηψλ έσο θαη ηεο αλψηαηεο 

θαηεγνξίαο· 

β) 2ε Καηεγνξία: Απνηειείηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο ή βνεζνχο δηαηηεηέο, νη νπνίνη 

θξίλνληαη θαηάιιεινη λα παξαηεξνχλ αγψλεο δηαηηεηψλ έσο θαη ηε 2ε θαηεγνξία· 

γ) 3ε Καηεγνξία: Απνηειείηαη απφ πξψελ δηαηηεηέο ή βνεζνχο δηαηηεηέο, νη νπνίνη 

θξίλνληαη θαηάιιεινη λα παξαηεξνχλ αγψλεο δηαηηεηψλ έσο θαη ηελ 3ε θαηεγνξία· 

4.  Κχξηα θαζήθνληα ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο απνηεινχλ ηα εμήο: 
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α) Η ππνβνιή γξαπηήο έθζεζεο (κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη νδεγίεο ηνπ 

παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ηεο UEFA) θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ δηαηηεηψλ ζηνπο αγψλεο 

ζηνπο νπνίνπο νξίδνληαη· 

β) Οη αλαιπηηθέο επεμεγήζεηο πξνο ηνπο δηαηηεηέο ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα 

ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε θαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ζνβαξέο 

απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ. Οη επεμεγήζεηο απηέο απνηεινχλ κέξνο ηεο επηκφξθσζεο 

ησλ δηαηηεηψλ θαη φρη δηαδηθαζία θαηαινγηζκνχ επζπλψλ. Σα ζεκεία πξνο ζπδήηεζε θαηά 

ηνλ απνινγηζκφ ηνπ αγψλα ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε βαζκνινγία ζηελ 

έθζεζε· 

γ) Η ζεκείσζε ησλ ιεπηψλ ηνπ αγψλα ζηα νπνία εμειίρζεθαλ θάζεηο πξνο κειέηε θαη 

ρξήζε ησλ ζηηγκηφηππψλ ηνπο σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ· 

δ) Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε έζησ θαη πξνθνξηθή θνηλνπνίεζε ή δεκνζίεπζε ηνπ βαζκνχ ή 

ηεο αλαιπηηθήο έθζεζήο ηνπο. Η έθζεζε απνζηέιιεηαη εκπηζηεπηηθά απφ ην αξκφδην 

κέινο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ κφλν ζηνπο δηαηηεηέο ηνπ αγψλα· 

ε) Οη παξαηεξεηέο δελ πξέπεη λα έρνπλ ηα θσιχκαηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ· 

ζη) Να ρξεζηκνπνηνχλ νπνηνδήπνηε δηαζέζηκν κέζν, ψζηε λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ θαη ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο· 

δ) Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο φζνλ αθνξά ηελ απνζηνιή 

ησλ ηερληθψλ εθζέζεσλ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο πξνο ην αξκφδην φξγαλν ζρεηηθά κε 

αγψλεο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ νξηζζεί· 

ε) Να παξάζρνπλ ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ φιεο ηηο αλαγθαίεο επεμεγήζεηο, ψζηε λα γίλεη πιήξσο 

θαηαλνεηφ θαη λα αηηηνινγεζεί ην πεξηερφκελν ησλ ηερληθψλ εθζέζεψλ ηνπο· 

ζ) Να ζπκκεηάζρνπλ ζε θάζε ζρέδην δξάζεο πνπ αθνξά θαηάξηηζε, αλάπηπμε θαη 

αμηνιφγεζε, θαζψο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ θάζε ηεζη γηα ην νπνίν θαινχληαη· 

η) Να απφζρνπλ απφ ηελ ρξήζε νπνηνλδήπνηε κέζσλ επηθνηλσλίαο κε ηξίηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγψλα ή κεηά ηε ιήμε ηνπ κε ζθνπφ ηε δηεπθξίληζε νπνηαζδήπνηε 

θαηάζηαζεο ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζηνλ νπνίν έρνπλ νξηζηεί· 

ηα) Να αλαιχνπλ θαη λα αμηνινγνχλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο 

δηαηηεζίαο· 

ηβ) Να εμαθξηβψλνπλ ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηνπο ηνκείο βειηίσζεο ηεο νκάδαο δηαηηεζίαο· 

ηγ) Να παξαθηλνχλ ηελ νκάδα δηαηηεζίαο· 

ηδ) Να ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπλαληήζεηο, ζπλεδξηάζεηο ή καζήκαηα θαηάξηηζεο, θαζψο θαη 

ζε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ή άιιεο εθδειψζεηο νπνηεδήπνηε ηνπο δεηείηαη. 
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ΑΡΘΡΟ 51: Μέληνξεο 

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

δηαηηεζίαο κε απνζηνιή ηνλ εληνπηζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ 

ππνζηήξημεο ηαιαληνχρσλ λεαξψλ δηαηηεηψλ απφ ηελ θαηψηεξε έσο ηελ αλψηεξε 

θαηεγνξία· 

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

ζπληάζζεη εηήζηνπο θαηαιφγνπο ηαιαληνχρσλ δηαηηεηψλ θαη ησλ κεληφξσλ ηνπο, νη 

νπνίνη ζα παξαθνινπζνχλ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ. Η ΚΔΓ/ΔΠΟ 

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

πξνγξάκκαηνο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηαρεία αλέιημή ηνπο· 

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

παηδαγσγφο πςεινχ επηπέδνπ κε γλψζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ αλάπηπμεο θαη έρεη 

θξηζεί ηθαλφο λα εληνπίδεη ηαιαληνχρνπο δηαηηεηέο θαη λα παξέρεη ζηνλ επηιεγκέλν 

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

ηαθηηθή ζπλεξγαζία κε ην ηνπηθφ φξγαλν, κε ην πεξηθεξεηαθφ ζχλδεζκν αλάπηπμεο ηεο 

δηαηηεζίαο, ηνλ Γηεπζπληή Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο ή ηνλ πληνληζηή Σαιέλησλ θαη 

Μεληφξσλ, θαζψο θαη ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 52: Δζληθόο Δθπαηδεπηήο Φπζηθήο Καηάζηαζεο Γηαηηεηώλ 

Δηδηθφο ζε ζέκαηα βειηίσζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε φισλ 

ησλ πξνγξακκάησλ θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν. 

 

ΑΡΘΡΟ 53: Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηώλ Γηαηηεζίαο 

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

πεξηιακβάλνληαη γξαπηέο θαη  πξνθνξηθέο εμεηάζεηο. Αθνινπζνχλ εηήζηνη εθπαηδεπηηθνί 

θχθινη επηκφξθσζεο. Η παξνπζία ηνπο ζηα ηαθηηθά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη ηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή· 

2. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπκθψλσο πξνο ηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ, δχλαηαη 

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

ηεο άδεηαο ησλ εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο· 

3. Οη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο νθείινπλ λα παξνπζηάζνπλ εηδηθά ζέκαηα κε ηε βνήζεηα 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ κεηά ηελ ππνβνιή ηνπο ζε εμεηάζεηο γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο 

Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ, ψζηε λα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 54: Δπηκόξθσζε Παξαηεξεηώλ Γηαηηεζίαο 

1. Οη λένη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ κηα αξρηθή εθπαίδεπζε ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλνληαη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο. Αθνινπζνχλ εηήζηνη 

εθπαηδεπηηθνί θχθινη επηκφξθσζεο. Η παξνπζία ηνπο ζηα ηαθηηθά επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα θαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή· 

2. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη ζπκθψλσο πξνο ηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ, δχλαηαη δε λα 

ηεζνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο UEFA θαη ηεο FIFA γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ηεο 

άδεηαο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο· 

3. Χο κέξνο ηεο εμέηαζεο, νη λένη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο νθείινπλ –κεηά θαη ηελ ππνβνιή 

ηνπο ζε εμεηάζεηο γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ– λα 

παξαθνινπζήζνπλ έλαλ νιφθιεξν αγψλα ή κέξνο απηνχ θαη λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα 

ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο· 

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

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

5. Σνπιάρηζηνλ κία (01) θνξά εληφο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, νη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο 

νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην καδί κε ηνπο δηαηηεηέο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο. Οη παξαηεξεηέο 1εο Καηεγνξίαο ζα παξαθνινπζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν (02) 

θνξέο εηεζίσο ζρεηηθφ επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην. 

 

ΑΡΘΡΟ 55: Δπηκόξθσζε Αμησκαηνύρσλ Αγώλα, Παξαηεξεηώλ θαη Δθπαηδεπηώλ 

Γηαηηεζίαο 

Η ΚΔΓ/ΔΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα 

ηα παξαθάησ: 

1. Γεκηνπξγία ελφο γεληθνχ ζρεδίνπ (master plan) εζληθήο εκβέιεηαο κε ζθνπφ ηελ 

επηκφξθσζε ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν· 

2. Σαρεία ελζσκάησζε ησλ λέσλ κειψλ ζηνλ ρψξν ηεο δηαηηεζίαο θαη αχμεζε ησλ νξίσλ 

δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπο· 

3. Έγθπξε δηδαζθαιία ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ· 

4. Γηαζθάιηζε νκνηφκνξθεο θαη ζπλεπνχο εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ησλ Καλφλσλ ηνπ 

Παηρληδηνχ· 

5. Παξνρή ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ νη δηαηηεηέο λα βειηηψζνπλ ηελ 

απφδνζή ηνπο· 

6. Δληνπηζκφο λεαξψλ ηαιαληνχρσλ δηαηηεηψλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ· 
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7. Οκνηφκνξθε επηκφξθσζε, ζε φιν ην εχξνο ηεο εζληθήο νκνζπνλδίαο θαη θαηά 

ππξακηδηθή δηάξζξσζε· 

8. Παξνρή εηήζησλ εθπαηδεπηηθψλ θχθισλ επηκφξθσζεο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζα 

ηζρχεη ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζα δηδάζθεηαη απφ εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο νη νπνίνη 

δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα· 

9. Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ θχθισλ αλψηεξνπ επηπέδνπ γηα φζνπο δηαηηεηέο 

πξνβηβάδνληαη· 

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

ζα ζπλαληψληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε δεχηεξν κήλα, νη δε επίιεθηνη βνεζνί δηαηηεηέο ζα 

ζπλαληψληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (04) θνξέο εηεζίσο· 

11. Δπηπξφζζεηα, νη επίιεθηνη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζε 

ζπλαληήζεηο κε δηαηηεηέο ηνπιάρηζηνλ δχν (02) θνξέο εηεζίσο· 

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

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

δηαηηεηέο – ηαιέληα ζε εζληθφ επίπεδν· 

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

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

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη δηαηηεηέο – ηαιέληα θαη νη ζχκβνπινη – κέληνξεο 

ζα πξέπεη λα ζπλαληψληαη ζπρλά (π.ρ. κία θνξά θάζε κήλα). ην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νη δηαηηεηέο – ηαιέληα αμηνινγνχληαη θαη γίλεηαη απνηίκεζε ηεο επηηπρίαο 

ηνπο πξνγξάκκαηνο· 

14. Η ΚΔΓ/ΔΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο θαηαξηίδεη εηδηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ δηαηηεηψλ θαη 

παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο. Η παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη 

ππνρξεσηηθή αλά κήλα θαη αλαηίζεηαη ζηνπο εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

θαηά ηφπνπο ΔΠ, σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή. Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο 

αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

15. Αδηθαηνιφγεηε κε πξνζέιεπζε ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο 

επηβαξχλεη αξλεηηθά ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζή ηνπο· 

16. Κάζε έηνο ε ΚΔΓ/ΔΠΟ ππνβάιιεη ζηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ, κε ηε ιήμε ηεο πνδνζθαηξηθήο 

πεξηφδνπ, εηδηθή έθζεζε γηα ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ 

θαη εηζεγείηαη ζπκθψλσο πξνο ηελ θξίζε ηεο ηε ιήςε θάζε αλαγθαίνπ ζρεηηθνχ κέηξνπ 

πξνο βειηίσζή ηνπο· 

17. Με αίηεκα ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο θαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ, ε νπνία 

εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ, δχλαηαη λα δηνξγαλσζνχλ ηαρχξξπζκα ζεκηλάξηα 
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επηκφξθσζεο δηαηηεηψλ ησλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ Α' θαη Β' Δπαγγεικαηηθήο 

Καηεγνξίαο θαη Γ' Δζληθήο Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο. Σα έμνδα επηβαξχλνπλ ηε 

δηνξγαλψηξηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 56: ρνιέο θαη ζηόρνη 

Η Αθαδεκία Γηαηηεζίαο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ εγθαζηδξχεη έλα Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο 

Γηαηηεζίαο θαη ιεηηνπξγεί ζρνιέο πξνο απηφλ ηνλ ζθνπφ. Οη ελ ιφγσ ζρνιέο ζα παξέρνπλ 

νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο θαη ππνζηήξημεο θαη ζα δηδάζθνπλ 

εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηέο θαη πεπεηξακέλνη δηαηηεηέο. Οη ζρνιέο θαη ηα πξνγξάκκαηα 

αλάπηπμεο δηαηηεζίαο έρνπλ ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

1. Βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ δηαηηεηψλ αγψλσλ πνπ ηεινχληαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο ΔΠΟ, 

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

δηεζλέο επίπεδν· 

2. Γηαζθάιηζε νκνηφκνξθεο εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ. 

3. Τπνζηήξημε ησλ δηαηηεηψλ, κέζσ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο θάζε δηαηηεηή θαη θάζε Καηεγνξίαο· 

4. Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επίζεκσλ δηαηηεηψλ· 

5. Αλάπηπμε ηνπ ψκαηνο (πάλει) Δθπαηδεπηψλ Γηαηηεζίαο θαη ηνπ ψκαηνο (πάλει) 

Παξαηεξεηψλ Γηαηηεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 57: Πξνγξάκκαηα – Δθπαηδεπηηθνί Κύθινη 

Η Αθαδεκία Γηαηηεζίαο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα, εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο, 

ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θ.ιπ. 

ησλ δηαηηεηψλ. Δηδηθφηεξα νξγαλψλνληαη: 

1. Δηήζηνη εθπαηδεπηηθνί θχθινη επαλεθπαίδεπζεο θαη ηαθηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο δηαηηεηέο 

ηεο 1εο Καηεγνξίαο· 

2. Άιινη εθπαηδεπηηθνί θχθινη θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο δηαηηεηέο ηεο 2εο, 3εο, 4εο 

Πξνρσξεκέλσλ, 4εο, 5εο θαη 6εο Καηεγνξίαο· 

3. Πξνγξάκκαηα γηα ηαιαληνχρνπο θαη ππνζρφκελνπο δηαηηεηέο· 

4. Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο δηαηηεηέο θπησξίσλ· 

5. Πξνγξάκκαηα γηα γπλαίθεο δηαηηεηέο· 

6. Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ ζάιαο (5x5)· 

7. Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ ζηελ άκκν· 

8. Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο· 
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9. Πξνγξάκκαηα γηα ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 58: Δθπαίδεπζε θαη Δθγύκλαζε ησλ Κνξπθαίσλ (Elite) Γηαηηεηώλ 

1. Οη δηαηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο πςεινχ επηπέδνπ (1ε 

Καηεγνξία) ζπζηήλεηαη λα έρνπλ ηελ ππνζηήξημε κηαο νκάδαο εηδηθψλ ε νπνία 

απνηειείηαη –θαη’ ειάρηζηνλ– απφ έλαλ εθπαηδεπηή δηαηηεηψλ, έλαλ εθπαηδεπηή θπζηθήο 

θαηάζηαζεο, έλαλ εηδηθφ πλεπκαηηθήο πξνεηνηκαζίαο, έλαλ πξνπνλεηή πνδνζθαίξνπ θαη 

έλαλ ηαηξφ· 

2. Δπίζεο πξνεηνηκάδνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα εθγχκλαζεο κε ηαθηηθέο πξνπνλήζεηο θαη 

αλάιπζε πεξηπηψζεσλ ζε αγψλεο. Η ΚΔΓ/ΔΠΟ ρξεζηκνπνηεί ηα πθηζηάκελα 

πξνγξάκκαηα ηεο FIFA θαη ηεο UEFA γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο θνξπθαίνπ (elite) 

επηπέδνπ, θαζψο θαη ζε επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο. Η εθπαίδεπζε ησλ δηαηηεηψλ είλαη 

απαξαίηεην λα γίλεηαη ηφζν ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν (πξαθηηθή) φζν θαη ζηελ αίζνπζα 

(ζεσξεηηθή). 

 

ΑΡΘΡΟ 59: Σαιαληνύρνη Γηαηηεηέο 

1. Οη ηαιαληνχρνη δηαηηεηέο εληνπίδνληαη θαη επηιέγνληαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ζηεξίδνληαη 

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

δηεπζπληή Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο, ε νπνία κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη θαη έλαλ 

Μέληνξα πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζή ηνπο· 

2. ηνλ εληνπηζκφ ηαιαληνχρσλ δηαηηεηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

α) Ηιηθία· 

β) Γπλαηφηεηεο· 

γ) Φπζηθή θαηάζηαζε· 

δ) Ιθαλφηεηεο δηεχζπλζεο αγψλα· 

ε) Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία· 

ζη) Καιή πγεία· 

δ) Μφξθσζε· 

ε) Γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 60: Έληαμε θαη Γηαηήξεζε ησλ Γηαηηεηώλ 

1. Η ΔΠΟ, κέζσ ηεο Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ, νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα 

πξνζέιθπζεο λέσλ ππνςεθίσλ δηαηηεηψλ πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ελεξγψλ δηαηηεηψλ θαη ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

δηαηεξήζεη ελεξγνχο θαηά ην κέγηζην δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα· 
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2. Η ΔΠΟ, κέζσ ηεο ΚΔΓ, επηθνηλσλεί κε ηηο ηνπηθέο νκάδεο, ηα παλεπηζηήκηα, άιιεο 

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

δπλακηθφ ηεο. Καηάιιεινη ππνςήθηνη δηαηηεηέο είλαη νη θνηηεηέο παλεπηζηεκίσλ – 

θνιεγίσλ, θαζψο θαη νη πνδνζθαηξηζηέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 61: Δηδηθνί Δθπαίδεπζεο Γηαηηεζίαο 

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

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

παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο, νη γπκλαζηέο/πξνπνλεηέο θπζηθήο θαηάζηαζεο, νη εηδηθνί 

πλεπκαηηθήο πξνεηνηκαζίαο, νη δηαηξνθνιφγνη, νη εηδηθνί ζηελ εθπαίδεπζε πνδνζθαηξηθήο 

ηαθηηθήο (πξνπνλεηέο), θ.ιπ. 

2. Απαηηείηαη ε δεκηνπξγία εηδηθνχ ζψκαηνο κε ζθνπφ –ηνπιάρηζηνλ– ηελ εθπαίδεπζε 

επίιεθησλ δηαηηεηψλ πςεινχ επηπέδνπ, αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηαιέλησλ. 

Οκνίσο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε δεκηνπξγία αληίζηνηρνπ εηδηθνχ ζψκαηνο γηα 

ρακειφηεξεο θαηεγνξίεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 62: Γηδαθηηθό πιηθό 

1. Η FIFA θαη ε UEFA ζα παξέρνπλ ζηελ ΔΠΟ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

δηαηηεζίαο. Η ΔΠΟ ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ζπληάζζεη ε FIFA 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πιηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκνηφκνξθε 

εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ· 

2. Σν πιηθφ απηφ ζα απνηειείηαη απφ: 

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

εξκελεία ηνπο· 

β) Έληππν πιηθφ ή πιηθφ πνιπκέζσλ ζρεηηθά κε νδεγίεο πξνο ηνπο δηαηηεηέο· 

γ) Βίληεν κε πεξηπησζηνινγηθή αλάιπζε αγψλσλ ζε δηνξγαλψζεηο ηεο FIFA ή αγψλσλ 

πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηηο πλνκνζπνλδίεο ή ηηο Οκνζπνλδίεο – Μέιε· 

3. Δπηπξνζζέησο, ε ΔΠΟ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη δηθφ ηεο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη είλαη ζχκθσλν κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ θαη έρεη δεκηνπξγεζεί κε 

εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο θαη ηελ έγθξηζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ. 
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ΑΡΘΡΟ 63: Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ 

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

θχθινπο δηαηηεηψλ δηαθφξσλ επηπέδσλ. Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θχθισλ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

2. Με επζχλε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ ηεξείηαη αξρείν εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο, παξαηεξεηψλ 

δηαηηεζίαο θαη δηαηηεηψλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο πνξείαο ηνπο 

(π.ρ. θχιιν πνηφηεηαο θ.ιπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 64: Πεξηθεξεηαθνί ύλδεζκνη Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο 

1. Με εηζήγεζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη «δηαηηεηηθέο πεξηθέξεηεο» νη νπνίεο 

επηθπξψλνληαη απφ ηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ. Πξψελ αμησκαηνχρνη αγψλα νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

απνιπηήξην εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο δηνξίδνληαη απφ ηελ 

ΚΔΓ/ΔΠΟ σο ππεχζπλνη ησλ ελ ιφγσ δηαηηεηηθψλ πεξηθεξεηψλ· 

2. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πλδέζκσλ Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο είλαη νη εμήο: 

α) Δλίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ έξγνπ ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ φζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ δηαηηεηψλ – ηαιέλησλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο απφ ηελ 6ε ζηελ 

5ε θαη απφ ηελ 5ε ζηελ 4ε Καηεγνξία· 

β) Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ δηαηηεηψλ ησλ ελψζεσλ 

αξκνδηφηεηάο ηνπο· 

γ) Τπνζηήξημε ηεο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ζρνιψλ, ζεκηλαξίσλ θαη πξνγξακκάησλ 

ηαιέλησλ – κεληφξσλ, ηα νπνία αλαθνηλψλεη θαη δηνξγαλψλεη ε ΚΔΓ/ΔΠΟ ζηηο 

πεξηθέξεηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο· 

δ) Δπίβιεςε θαη ζπκβνιή ζηελ νξζή ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε φια 

ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο αγψλεο πνπ ηεινχληαη ζηνλ ρψξν 

δηθαηνδνζίαο ηνπο. Σα σο άλσ δεδνκέλα απνζηέιινληαη κεληαίσο απφ ην ηνπηθφ φξγαλν 

δηαηηεζίαο ή ην ηνπηθφ ηκήκα εθπαίδεπζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη απφ ηελ 

ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

3. Η ζεηεία ησλ σο άλσ Πεξηθεξεηαθψλ πλδέζκσλ Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο ζπκπίπηεη κε ηε 

ζεηεία ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη δχλαηαη λα αλαλεσζεί. 
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΤΡΟΤ ΣΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 65: Αζπκβίβαζηα Αμησκαηνύρσλ Αγώλα, Παξαηεξεηή Γηαηηεζίαο, Δθπαηδεπηή 

Γηαηηεζίαο 

1. Δίλαη αζπκβίβαζηε ε ηδηφηεηα ηνπ δηαηηεηή, παξαηεξεηή δηαηηεζίαο θαη εθπαηδεπηή 

δηαηηεζίαο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ή ηνπ αζιεηή ή ηνπ πξνπνλεηή ή ηνπ γπκλαζηή 

ζσκαηείνπ ή ΠΑΔ ή ηνπ κε νπνηνδήπνηε άιινπ ηξφπνπ ζπλδενκέλνπ κε απηφ 

πξνζψπνπ· 

2. Η ηδηφηεηα ηνπ δηαηηεηή, παξαηεξεηή δηαηηεζίαο θαη εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο είλαη 

αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα κέινπο ησλ επηηξνπψλ δηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ ή έλσζεο – 

κέινπο ηεο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ· 

3. Γηαηηεηέο, παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο νη νπνίνη δηαηεξνχλ νη ίδηνη 

ή νη ζχδπγνί ηνπο ή ηα ηέθλα ηνπο πξαθηνξείν πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ ή 

θαηάζηεκα εκπνξίαο αζιεηηθψλ εηδψλ δελ επηηξέπεηαη λα δηαηηεηεχνπλ ή λα παξίζηαληαη 

ζε επίζεκνπο αγψλεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή λα κεηέρνπλ ζε επηηξνπέο δηαηηεζίαο· 

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

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

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

κέιε ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 66: Άξλεζε παξνρήο ππεξεζηώλ σο Γηαηηεηή-Παξαηεξεηή Γηαηηεζίαο – 

Κπξώζεηο 

Η αδηθαηνιφγεηε άξλεζε δηαηηεηή, βνεζνχ δηαηηεηή ή παξαηεξεηή δηαηηεζίαο λα παξάζρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ σο δηαηηεηήο, ή βνεζφο δηαηηεηήο ή παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο ζε επίπεδν 

εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ, επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζή ηνπ ζηνπο πίλαθεο 

δηαηηεηψλ, βνεζψλ δηαηηεηψλ ή παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο ησλ πξσηαζιεκάησλ 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 67: Αζπκβίβαζηα – θσιύκαηα Αμησκαηνύρσλ Αγώλα, Παξαηεξεηή Γηαηηεζίαο 

θαη Δθπαηδεπηή Γηαηηεζίαο 

1. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, νη δηαηηεηέο, νη βνεζνί δηαηηεηέο, νη 

παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη νη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο έρνπλ ην δηθαίσκα –κεηά ηελ 

νξηζηηθή επηινγή ηνπο ζε πίλαθα– λα δειψζνπλ εγγξάθσο ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ φηη δελ 

επηζπκνχλ λα δηεπζχλνπλ ή λα παξίζηαληαη ζε αγψλεο κηαο ΠΑΔ ή ελφο ζσκαηείνπ, 

νπφηε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο· 
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2. Οη δηαηηεηέο, νη βνεζνί δηαηηεηέο, νη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη νη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο 

απαγνξεχεηαη λα: 

α) Γηεπζχλνπλ ή παξίζηαληαη ζε αγψλεο ΠΑΔ ή ζσκαηείνπ (ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζε 

πξσηάζιεκα εζληθήο θαηεγνξίαο θαη γηα φζν ρξφλν ζπκκεηέρεη ζην ελ ιφγσ 

πξσηάζιεκα) ησλ νπνίσλ δηεηέιεζαλ κέιε ή ππήξμαλ αζιεηέο ή πνδνζθαηξηζηέο ηνπο· 

β) Γηεπζχλνπλ ή παξίζηαληαη ζε αγψλεο ΠΑΔ ή ζσκαηείνπ γεληθφηεξα, εθφζνλ 

ζπλδένληαη -κε εξγαζηαθή ή ζπγγεληθή ζρέζε- είηε νη ίδηνη είηε νη ζχδπγνη ή ηα ηέθλα ηνπο 

κε νηνδήπνηε άιιν άηνκν ζπλδέεηαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ΠΑΔ ή ζσκαηεία· 

3. Οη δηαηηεηέο, νη βνεζνί δηαηηεηέο, νη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη νη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο 

ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ εγγξάθσο ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ -πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ- ηελ χπαξμε ηνπ ελ ιφγσ θσιχκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε δήισζε απηή δελ 

γίλεη θαη απνδεηρζεί ε ελ ιφγσ ζρέζε, ηφηε ν δηαηηεηήο, ν βνεζφο δηαηηεηήο, ν 

παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο θαη ν εθπαηδεπηήο δηαηηεζίαο απηνκάησο δηαγξάθεηαη απφ ηνπο 

πίλαθεο θαη δελ κπνξεί λα επαλεγγξαθεί ζε θαλέλα πίλαθα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 

εζληθνχ πξσηαζιήκαηνο· 

4. Γηαηηεηέο, βνεζνί δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο νη νπνίνη 

αηηνχληαη λα εμαηξεζνχλ απφ νξηζκφ, απνθιείνληαη απφ ηνπο επφκελνπο ηξεηο (03) 

νξηζκνχο, εθφζνλ ν ιφγνο πνπ επηθαινχληαη δελ θξίλεηαη ζνβαξφο ζχκθσλα κε ηελ 

ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

5. Γηαηηεηέο, βνεζνί δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο νη νπνίνη 

αζζελνχλ απνδεδεηγκέλα, εμαηξνχληαη απφ ηνλ νξηζκφ· 

6. Γηαηηεηέο, βνεζνί δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο, νη νπνίνη 

ιφγσ αζζέλεηαο αξλνχληαη λα δηεπζχλνπλ ή λα παξαζηνχλ ζε αγψλα ζηνλ νπνίν 

νξίζζεθαλ, ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλνη εθφζνλ: 

α) Γηα ηνπο αγψλεο Α' θαη Β' Δζληθήο Καηεγνξίαο ε δηαπίζησζε ηεο αζζέλεηάο ηνπο 

γίλεηαη απφ ηαηξφ – κέινο ηεο Ιαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΔΠΟ θαη –ζε πεξίπησζε πνπ απηφ 

δελ είλαη εθηθηφ– απφ ηαηξφ Γεκνζίνπ Ννζνθνκείνπ ή απφ ηαηξφ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ηνπ 

ελ ιφγσ δηαηηεηή, βνεζνχ δηαηηεηή, παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ή εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο· 

β) Γηα ηνπο αγψλεο ησλ Παλειιελίσλ Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ ε δηαπίζησζε ηεο 

αζζέλεηαο δηαηηεηή, βνεζνχ δηαηηεηή, παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ή εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο 

γίλεηαη απφ ηαηξφ Γεκνζίνπ Ννζνθνκείνπ ή απφ ηαηξφ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ θνξέα· 

7. Η δήισζε θσιχκαηνο θαηαηίζεηαη απηνπξνζψπσο ή ειεθηξνληθά (e-mail) απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν δηαηηεηή, βνεζφ δηαηηεηή, παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ή εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο 

πξνο ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ηελ ΔΓ/ΔΠ ζηελ νπνία αλήθεη ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ ηνλ 

νξηζκφ ηνπ θαη ηζρχεη ηφζν γηα ηα εζληθά φζν θαη γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα· 
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8. Οη ΔΓ/ΔΠ απνζηέιινπλ ππνρξεσηηθά ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ ηελ ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε 

ησλ θσιπφκελσλ δηαηηεηψλ, βνεζψλ δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο θαη 

εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο ην αξγφηεξν ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπο 

ζε εζληθά πξσηαζιήκαηα· 

9. Γελ επηηξέπεηαη –γηα νπνηνδήπνηε ιφγν– ν δηαηηεηήο, βνεζφο δηαηηεηήο, παξαηεξεηήο 

δηαηηεζίαο ή εθπαηδεπηήο δηαηηεζίαο λα δειψζεη θψιπκα ή αζζέλεηα ή λα αξλεζεί λα 

δηαηηεηεχζεη ή λα παξαζηεί ζε αγψλεο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ, ελψ απνδέρεηαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε νξηζκνχο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 68: Απνδεκηώζεηο Αμησκαηνύρσλ Αγώλα – Παξαηεξεηώλ Γηαηηεζίαο 

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

θαη δηακνλήο γηα θάζε αγψλα ζηνλ νπνίν αζθνχλ θαζήθνληα δηαηηεηή ή παξαηεξεηή 

δηαηηεζίαο· 

2. Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο θαη δηακνλήο δηθαηνχληαη γηα θάζε εθπαηδεπηηθή 

ζπγθέληξσζε νη εθπαηδεπηέο δηαηηεζίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ νηθεία ΔΠ θαη 

κεηαθηλνχληαη· 

3. Με απφθαζε ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ, πξνθεηκέλνπ γηα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα, είλαη 

δπλαηφ κεηά απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο επαγγεικαηηθήο έλσζεο, ε νπνία αλαιακβάλεη θαη 

ηε δαπάλε, λα θαζνξίδνληαη πξφζζεηα πνζά απνδεκηψζεσλ θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο 

απηψλ αλά Καηεγνξία δηαηηεηψλ. Σνπιάρηζηνλ ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζα γίλεηαη κέζσ 

θαηάζεζεο ζηελ ΔΠΟ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεί αληίζηνηρε θαηάζεζε 

ζηνπο αμησκαηνχρνπο αγψλα ζε θαζνξηζκέλν, απνδεθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 69: Καζνξηζκόο απνδεκηώζεσλ 

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

πξσηαζιεκάησλ επζχλεο ησλ ΔΠ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ, κεηά απφ πξφηαζε 

ηεο νηθείαο ΔΠ θαη πξηλ ηελ έλαξμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ· 

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

επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ, θαζψο θαη ησλ πξσηαζιεκάησλ δηνξγάλσζεο ΔΠΟ, 

θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

ΚΔΓ/ΔΠΟ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ· 

3. Η απνδεκίσζε αλά αγψλα βαξχλεη ηε γεπεδνχρν νκάδα· 

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

νκάδα. Σα έμνδα δηαηηεζίαο ησλ ηειηθψλ αγψλσλ βαξχλνπλ ηελ εθθαζάξηζε ηνπ αγψλα· 
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5. Όια ηα έμνδα δηαηηεζίαο γηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα βαξχλνπλ ηε γεπεδνχρν νκάδα 

θαη πξνθαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα· 

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

 

ΑΡΘΡΟ 70: Αζθάιηζε Γηαηηεηώλ 

1. Οη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ δχλαηαη λα αζθαιίδνληαη 

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

απαζρφιεζεο πνπ πξνθαινχληαη απφ αηπρήκαηα νθεηιφκελα ζηελ αζιεηηθή ηνπο 

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

δηαηηεηέο 3εο Καηεγνξίαο θαη ηελ νηθεία επαγγεικαηηθή έλσζε γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη 

βνεζνχο δηαηηεηέο 1εο θαη 2εο Καηεγνξίαο· 

2. Οη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο πξσηαζιεκάησλ επζχλεο ησλ ΔΠ θαη νη καζεηεπφκελνη 

ππνςήθηνη δηαηηεηέο δχλαηαη λα αζθαιίδνληαη κε θξνληίδα ηεο ΔΠΟ ζε ηδησηηθφ 

αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ζάλαην θαη αληθαλφηεηα απαζρφιεζεο, πξνθαινχκελα απφ 

αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ αζιεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Η ζρεηηθή δαπάλε 

βαξχλεη ηελ ΔΠΟ· 

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

δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ πξσηαζιεκάησλ επζχλεο ησλ ΔΠ, θαζψο θαη ησλ 

καζεηεπφκελσλ ππνςεθίσλ δηαηηεηψλ ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ «εηδηθφ πνζνζηφ ππέξ 

ηεο αζθάιηζεο δηαηηεηψλ» ην νπνίν ζα πξνβιέπεηαη ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ Φχιινπ 

Αγψλα· 

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

ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 71: Ηζηθέο ακνηβέο θαη εηήζηεο βξαβεύζεηο Γηαηηεηώλ 

1. ην ηέινο θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, γηα φισο εμαίξεηε επίδνζε ή ζπκκεηνρή ζε 

δηεζλείο δηνξγαλψζεηο ή άιιεο εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο δηαηηεζίαο, απνλέκνληαη ζηνπο δηαηηεηέο 

ή παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο –κε απφθαζε ηεο ΔΔ ηεο ΔΠΟ χζηεξα απφ πιήξσο 

αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ– νη παξαθάησ εζηθέο ακνηβέο: 

α) Δχθεκνο κλεία· 

β) Έπαηλνο. 

2. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, ε 

ΔΔ ηεο ΔΠΟ –κεηά απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο έλσζεο– δχλαηαη λα απνθαζίδεη θαη λα 
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θαζηεξψλεη ρξεκαηηθά βξαβεία ζηνπο ηξεηο (03) πξψηνπο δηαηηεηέο θάζε Καηεγνξίαο 

Πξσηαζιήκαηνο· 

3. Η ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ Α' θαη Β' Δζληθή Καηεγνξία βαξχλεη ηελ νηθεία επαγγεικαηηθή 

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

πξσηαζιήκαηα επζχλεο ησλ ΔΠ, ηα νπνία ζεσξνχληαη κία θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο, 

ηελ νηθεία έλσζε· 

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

5. Η ΔΠΟ επηβξαβεχεη κε ρξεκαηηθφ έπαζιν, ην νπνίν απνθαζίδεηαη απφ ηελ ΔΔ κεηά απφ 

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

Παγθνζκίσλ Κππέιισλ FIFA (Αλδξψλ / Γπλαηθψλ), Δπξσπατθψλ Πξσηαζιεκάησλ 

UEFA (Αλδξψλ / Γπλαηθψλ), ηειηθνχο αγψλεο UEFA Champions League, UEFA Europa 

League θαη Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. 

 

 

ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 72: Οξηζκόο δηαηηεηηθνύ θαζήθνληνο 

1. Ο δηαηηεηήο, ν παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο θαη ν εθπαηδεπηήο δηαηηεζίαο θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο ηεο FIFA (Καλφλεο 

ηνπ Παηρληδηνχ), ην Καηαζηαηηθφ, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο απνθάζεηο, ηηο εγθπθιίνπο, ηηο 

νδεγίεο ηεο ΔΠΟ, ηηο απνθάζεηο, δηαηάμεηο, εγθπθιίνπο ησλ νηθείσλ επηηξνπψλ δηαηηεζίαο 

σο θαη ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο, ηεο εζηθήο θαη ησλ ρξεζηψλ 

αζιεηηθψλ εζψλ· 

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

παξαγξάθνπ, ζπκκεηνρή ηνπ δηαηηεηή, ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηή 

δηαηηεζίαο ζηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα θαη ε, ελ γέλεη, επίδεημε, ζε φιεο ηηο 

ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, άςνγεο αζιεηηθήο θαη θνηλσληθήο δηαγσγήο θαη ήζνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 73: Οξηζκόο δηαηηεηηθνύ παξαπηώκαηνο 

1. Οπνηαδήπνηε παξάβαζε κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δηαηηεηηθνχ 

θαζήθνληνο, πιελ ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Καλφλσλ 

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

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ· 
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2. Μεηαμχ ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ηνπ δηαηηεηή, ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο θαη 

ηνπ εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: 

α) Η ζπκκεηνρή, σο δηαηηεηή, 4νπ δηαηηεηή, ή βνεζνχ δηαηηεηή, παξαηεξεηή δηαηηεζίαο θαη 

εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο ζε αγψλεο ρσξίο ηελ εληνιή ή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο 

πνδνζθαηξηθήο αξρήο ή επηηξνπήο δηαηηεζίαο· 

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

δηαηηεηή, παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ή εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο ή ε αδηθαηνιφγεηε κε εκθάληζή 

ηνπ ζην γήπεδν κεηά ηελ απνδνρή ηνπ ζρεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ· 

γ) Η παξάιεηςε πιήξνπο θαη ιεπηνκεξνχο ζπκπιήξσζεο ηνπ Φχιινπ Αγψλα· 

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

αλαγξαθή παξαπησκάησλ πνδνζθαηξηζηψλ ή ε παξάιεηςε απάληεζεο ηνπ δηαηηεηή ζηηο 

δηαηππσζείζεο ζην Φχιιν Αγψλα ελζηάζεηο. Δάλ, ζπλεπεία ησλ παξαπησκάησλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, πνδνζθαηξηζηέο ή νκάδεο ή αμησκαηνχρνη νκάδσλ απνθχγνπλ 

ηε λφκηκε ηηκσξία, ν δηαηηεηήο ηηκσξείηαη κε επηπξφζζεηε πνηλή, πνπ ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ (03) αγσληζηηθψλ εκεξψλ 

απνθιεηζκνχ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ ζε αγψλεο· 

ε) Η κε έγθαηξε απνζηνιή ηνπ Φ.Α. θαη ηνπ αληηγξάθνπ απηνχ· 

ζη) Η κε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηνπ θηιάζινπ πλεχκαηνο θαη ησλ ρξεζηψλ αζιεηηθψλ εζψλ, 

φπσο: 

i. Η ιφγσ ή έξγσ πβξηζηηθή, απξεπήο, αλάξκνζηε ή ελ γέλεη απάδνπζα πξνο ηα 

ρξεζηά αζιεηηθά ήζε ζπκπεξηθνξά πξνο ηα κέιε ησλ πάζεο θχζεσο νξγάλσλ 

δηνίθεζεο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ηεο δηαηηεζίαο, ε πξνθνξηθή ή έγγξαθε δηαηχπσζε 

δπζκελψλ θξίζεσλ, ζηα ΜΜΔ θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαηά ησλ αλσηέξσ 

πξνζψπσλ· 

ii. Η παξνρή, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο νηθείαο επηηξνπήο δηαηηεζίαο, θάζε είδνπο 

ζπλεληεχμεσλ ζηα ΜΜΔ θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο· 

iii. Ο κε νηνλδήπνηε ηξφπν ζρνιηαζκφο ζηα ΜΜΔ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, απφ πξψελ δηαηηεηέο θάζεσλ απφ αγψλεο εγρψξησλ 

δηνξγαλψζεσλ σο θαη ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ελεξγνπνίεζή ηνπ, σο ζπκβνχινπ κε 

εξγαζηαθή ζρέζε κε πνδνζθαηξηθέο νκάδεο φισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο νη ελ ιφγσ πξψελ δηαηηεηέο δελ κπνξνχλ λα επαλεληαρζνχλ κε 

θαλέλα ηξφπν ζηελ νξγαλσκέλε δηαηηεζία θαη λα δηνξηζηνχλ κέιε ησλ πάζεο θχζεσο 

νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ηεο δηαηηεζίαο. Δπίζεο, δελ κπνξνχλ λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ΔΓ/ΔΠ, λα παξεπξίζθνληαη ζε θάζε είδνπο επηκνξθσηηθέο 
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ζπγθεληξψζεηο ή ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηηο ΔΓ/ΔΠ θαη λα παξαθνινπζνχλ 

αμησκαηνχρνπο δηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ ζε νπνηεζδήπνηε επηκνξθσηηθέο εθδειψζεηο· 

δ) Η είζπξαμε απνδεκίσζεο πέξαλ απφ ηε λφκηκε, σο θαη ε άκεζε ή έκκεζε απνδνρή 

σθειεκάησλ ή πξνλνκίσλ νηαζδήπνηε θχζεσο, πνπ ζρεηίδεηαη κε νηνλδήπνηε ηξφπν κε 

ηελ άζθεζε ηεο δηαηηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο· 

ε) Η ρξεζηκνπνίεζε ζηε ζηνιή ησλ δηαηηεηψλ ζεκάησλ ή δηαθήκηζεο, εθηφο απηψλ πνπ 

θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν εγθξίλεη ε ΔΠΟ, πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ ηεο ΔΠΟ 

γηα ηα παλειιήληα πξσηαζιήκαηα θαη ησλ ΔΠ – Μειψλ ηεο γηα ηα ηνπηθά· 

ζ) Χο θαη εηδηθά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηηκσξνχληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο ΔΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 74: Πεηζαξρηθέο πνηλέο 

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

παξφληνο Καλνληζκνχ, ηηκσξείηαη -αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

παξαπηψκαηνο- κε ηηο εμήο πνηλέο: 

α) Έγγξαθε επίπιεμε· 

β) Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο κέρξη έμη (06) κήλεο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε θάζε είδνπο 

αγψλεο πνδνζθαίξνπ· 

γ) Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο κέρξη ελφο (01) έηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε θάζε είδνπο 

αγψλεο πνδνζθαίξνπ· 

δ) Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο κέρξη ηξηψλ (03) εηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε επηζήκνπο 

αγψλεο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ· 

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

πνπ κεηέρνπλ ζηα εζληθά πξσηαζιήκαηα· 

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

2. Γηαηηεηήο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ, πνπ ζα ηηκσξεζεί γηα 

πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ζηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν δχν (02), ηνπιάρηζηνλ, θνξέο κε 

πνηλή πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ θαη ε ζπλνιηθή πνηλή ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (03) κήλεο, 

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

δηαλχεηαη. Σπρφλ πνηλέο απφ ηηο επηηξνπέο δηαηηεζίαο ησλ ΔΠ, δελ πξνζκεηξψληαη· 

3. Πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΚΑΠ ή ηνλ Πεηζαξρηθφ Κψδηθα θαη άιιεο εηδηθέο 

δηαηάμεηο, πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ ΔΠΟ, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 
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ΑΡΘΡΟ 75: Πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία 

1. Πεηζαξρηθά φξγαλα απνηεινχλ ηα εμήο: 

α) Η ΔΓ/ΔΠ γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα θαη ην αξκφδην κέινο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ γηα ηνπο 

αγψλεο επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη παλειιελίσλ εξαζηηερληθψλ 

πξσηαζιεκάησλ (πξψηνο βαζκφο)· 

β) Η ΚΔΓ/ΔΠΟ (δεχηεξνο βαζκφο)· 

2. Η αξκνδηφηεηα ησλ ΔΓ/ΔΠ θαη ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ εμαληιείηαη ζηηο παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο 

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

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

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

Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο ΔΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 76: Άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο 

1. Πεηζαξρηθή δίσμε αζθνχλ: 

α) Σα Πξσηνβάζκηα Πεηζαξρηθά Όξγαλα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, γηα πεηζαξρηθά 

αδηθήκαηα, κεηά απφ παξαπνκπή ησλ απφ ην Γ Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο ή ΔΠ θαηά 

ηνλ ιφγν δηθαηνδνζίαο ηνπο θαη 

β) Ο  ππεχζπλνο πεηζαξρηθήο δίσμεο πνδνζθαηξηθψλ αδηθεκάησλ ηεο ΔΠΟ γηα 

πεξηπηψζεηο πνπ εκπιέθνληαη πξφζσπα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη παξαπέκπνληαη 

ζε απηφλ απφ ηηο δηνξγαλψηξηεο αξρέο θαη ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ (αξ. 25 παξ. 1 εδ. ii. ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο ΔΠΟ), γηα παξαβάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο ηεο ΔΠΟ (αξ. 73 παξ. 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ)· 

2. Ο δηαηηεηήο, ν παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο θαη ν εθπαηδεπηήο δηαηηεζίαο ν νπνίνο δηψθεηαη, 

ηίζεηαη απηνδηθαίσο ζε δηαζεζηκφηεηα, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε άζθεζε 

πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη ε θιήζε ηνπ ζε απνινγία απφ ην Πεηζαξρηθφ Όξγαλν Γηαηηεζίαο 

ηεο ΔΠ δελ επηθέξεη ηελ δηαζεζηκφηεηά ηνπ απφ ηνλ νξηζκφ ζε αγψλεο Δζληθψλ 

Πξσηαζιεκάησλ θαη –αληηζηξφθσο- ε άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη ε θιήζε ζε 

απνινγία απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ δελ επηθέξεη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ απφ ηνπο αγψλεο 

επζχλεο ηεο ΔΠ· 

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

ηνπ δηαηηεηή, ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο· 

4. Η άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο θνηλνπνηείηαη απηεπαγγέιησο απφ ην αξκφδην φξγαλν 

ζηελ νηθεία ΔΠ θαη ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ. 
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ΑΡΘΡΟ 77: Κιήζε δησθόκελνπ ζε απνινγία 

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

δηαηηεηή, ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο ζε απνινγία· 

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

πξνζεζκία πξνο απνινγία εληφο πέληε (05) εκεξψλ· 

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

Οξγάλνπ· 

4. Πξηλ απφ θάζε απνινγία ν δηαηηεηήο, ν παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο θαη ν εθπαηδεπηήο 

δηαηηεζίαο δηθαηνχηαη λα ιάβεη γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηθνγξαθίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 78: Πεηζαξρηθή απόθαζε – έθεζε 

1. Η πεηζαξρηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην βξαδχηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο 

απνινγίαο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ θξηζέληα δηαηηεηή, παξαηεξεηή δηαηηεζίαο θαη 

εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο. ε πεξηπηψζεηο πνπ ε πεηζαξρηθή απφθαζε αθνξά ΔΓ/ΔΠ, ε 

απφθαζε πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ κε ζηνηρεηνζεηεκέλνπο ηνπο ιφγνπο 

ηηκσξίαο· 

2. Γηαηηεηήο, παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο θαη εθπαηδεπηήο δηαηηεζίαο, ν νπνίνο ηηκσξεζεί κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ην πεηζαξρηθφ φξγαλν δηαηηεζίαο ΔΠ, θαη ε πνηλή θνηλνπνηεζεί 

κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπ ζε αγψλα Δζληθνχ Πξσηαζιήκαηνο, δελ αληηθαζίζηαηαη· 

3. Δπηηξέπεηαη ε άζθεζε έθεζεο ελψπηνλ ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ θαηά ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο 

εληφο νθηψ (08) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο πξσηνβάζκηαο απφθαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 79: Έθηηζε πνηλήο 

 Γηα πνηλή πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ κέρξη ηεζζάξσλ (04) κελψλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

ζεξηλψλ δηαθνπψλ ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ έθηηζε 

απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 80: Αλάινγε εθαξκνγή 

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

4νο δηαηηεηήο, ν ΒΒΓ (VAR) θαη ν ΒΒΒΓ (AVAR). 

 

ΑΡΘΡΟ 81: Καηάξγεζε δηαηάμεσλ 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηαξγείηαη θάζε αληίζεηε δηάηαμε πξνο 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 



 

58 

 

ΑΡΘΡΟ 82: Δηδηθέο δηαηάμεηο 

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

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Γηαηηεζίαο. 

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

πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη απνδεδεηγκέλα ε κφληκε θαηνηθία ηνπο. Δμαηξνχληαη νη 

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

δειψλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ΚΔΓ θαη ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Έλσζεο 

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

απφ ηνπο πίλαθεο· 

3. Η κεηεγγξαθή δηαηηεηψλ ή βνεζψλ δηαηηεηψλ ή κειψλ ηνπηθήο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ή 

ηνπηθψλ δηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο απφ ηα κεηξψα κηαο 

ΔΓ/ΔΠ ζηα κεηξψα άιιεο ΔΓ/ΔΠ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο απαξαίηεηα λα απαηηείηαη ε 

ζπκθσλία ησλ δχν ΔΠ φηαλ ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξνη θαη επαξθψο απνδεδεηγκέλνη ιφγνη 

(αιιαγή ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο, αιιαγή ηφπνπ εξγαζίαο, αιιαγή ηφπνπ θαηνηθίαο ιφγσ 

ζπνπδψλ, ιφγσ ζηξάηεπζεο, ιφγσ κεηάζεζεο γηα δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη 

ππαιιήινπο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θ.ιπ.)· 

4. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ησλ δηαηηεηψλ, βνεζψλ δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ, 

εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο σο εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπο ζεσξείηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 

έηνπο γέλλεζήο ηνπο· 

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

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

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

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη φηη ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηηο αλάινγεο 

δηαδηθαζίεο γξαπηψλ εμεηάζεσλ ησλ εκηλαξίσλ πξνεπηινγήο ππφ ηηο νδεγίεο ηεο 

ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ηνπ δηεπζπληή Αθαδεκίαο Γηαηηεζίαο· 

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

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

δηαηηεζίαο κέρξη θαη ηε 2ε Καηεγνξία αλδξψλ· 

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

πξνζθνκίδνπλ ηίηιν ζπνπδψλ θαη πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο· 

8. Γηθαηψκαηα θαηάηαμεο ζε Καηεγνξία, ηα νπνία έρνπλ θαηνρπξσζεί απφ δηαηάμεηο 

πξνεγνχκελσλ Καλνληζκψλ Γηαηηεζίαο, ππεξηζρχνπλ έλαληη θάζε αληίζεηεο δηάηαμεο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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ΑΡΘΡΟ 83: Αξκνδηόηεηα – εξκελεία 

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

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

Καλνληζκνχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ, 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΩΝ ΓΙΑΙΣΗΙΑ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Δμεηάζεηο δηαηηεηώλ 

Οη εμεηάζεηο ησλ δηαηηεηψλ είλαη ηξηψλ (03) εηδψλ: 

Α.  Ιαηξηθέο Δμεηάζεηο: 

Όζεο απαηηνχληαη ψζηε λα θαζηζηνχλ θαηάιιειν ην θπζηθφ πξφζσπν λα αζθεί ηα θαζήθνληα 

ηνπ δηαηηεηή ζε αγψλεο, ηδίσο δε νθζαικνινγηθέο. Δάλ δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε 

πηζηνπνίεζε, ν ελδηαθεξφκελνο δελ δχλαηαη λα ππνβιεζεί ζηηο επφκελεο εμεηάζεηο. 

Β.  Γξαπηέο Δμεηάζεηο: 

Οη γξαπηέο εμεηάζεηο δχλαηαη λα δηεμάγνληαη ζε παλειιήλην επίπεδν, κε επηκέιεηα ηεο 

ΚΔΓ/ΔΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αθαδεκία Γηαηεζίαο, κε ηηο παξαθάησ κνξθέο: 

1. Γξαπηέο δνθηκαζίεο ζε εηήζηα ζεκηλάξηα 

2. χγρξνλε θαη αζχρξνλε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία εμέηαζεο  

Σα εξσηήκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηνπο Καλφλεο ηνπ 

Παηρληδηνχ, θαζψο θαη ινηπνχο Καλνληζκνχο πνπ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

δηαηηεζία αγψλσλ. 

Σα φξηα επηηπρίαο αλά θαηεγνξία δηακνξθψλνληαη θαη’ έηνο κε απφθαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ.  

Γ.  Δμεηάζεηο θπζηθήο θαηάζηαζεο: 

Οη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζε δνθηκαζία αγσληζηηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο 

θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ζηελ θαζνξηζζείζα 

εκεξνκελία γηα ην είδνο ηνπ ηεζη βάζεη ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 Γ (TEST FIFA – UEFA). Οη  

αγσληζηηθέο  εμεηάζεηο  δηελεξγνχληαη  κε  ηελ  ρξήζε  ειεθηξνληθψλ  κέζσλ, παλνκνηφηππα 

κε ηηο εμεηάζεηο ηεο FIFA-UEFA.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: Δμεηάζεηο παξαηεξεηώλ δηαηηεζίαο 

Οη εμεηάζεηο ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο είλαη ηεζζάξσλ (04) εηδψλ: 

Α.  Ιαηξηθέο Δμεηάζεηο: 
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Όζεο απαηηνχληαη ψζηε λα θαζηζηνχλ θαηάιιειν ην θπζηθφ πξφζσπν λα παξαηεξεί, ηδίσο δε 

νθζαικνινγηθέο. Δάλ δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε πηζηνπνίεζε, ν ελδηαθεξφκελνο δελ 

δχλαηαη λα ππνβιεζεί ζηηο επφκελεο εμεηάζεηο. 

Β.  Γξαπηέο Δμεηάζεηο: 

Οη γξαπηέο εμεηάζεηο δχλαηαη λα δηεμάγνληαη ζε παλειιήλην επίπεδν, κε επηκέιεηα ηεο 

ΚΔΓ/ΔΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αθαδεκία Γηαηεζίαο, κε ηηο παξαθάησ κνξθέο: 

1. Γξαπηέο δνθηκαζίεο ζε εηήζηα ζεκηλάξηα 

2. χγρξνλε θαη αζχρξνλε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία εμέηαζεο  

Σα εξσηήκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηνπο Καλφλεο ηνπ 

Παηρληδηνχ, θαζψο θαη ινηπνχο Καλνληζκνχο πνπ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

δηαηηεζία αγψλσλ. 

Σα φξηα επηηπρίαο αλά θαηεγνξία δηακνξθψλνληαη θαη’ έηνο κε απφθαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ.  

Γ.  Δμεηάζεηο εηθόλσλ κε θάζεηο αγώλσλ (video test): 

Οη εμεηάζεηο εηθφλσλ κε θάζεηο αγψλσλ (video test) δχλαηαη λα δηεμάγνληαη ζε παλειιήλην 

επίπεδν, κε επηκέιεηα ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αθαδεκία Γηαηεζίαο, κε ηηο 

παξαθάησ κνξθέο: 

1. Video Test ζε εηήζηα ζεκηλάξηα 

2. χγρξνλε θαη αζχρξνλε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία εμέηαζεο  

Σα φξηα επηηπρίαο αλά θαηεγνξία δηακνξθψλνληαη θαη’ έηνο κε απφθαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

Γ.  ύληαμε Έθζεζεο Παξαηεξεηή: 

Η δηαδηθαζία αθνινπζείηαη κφλν γηα ηνπο λένπο παξαηεξεηέο. 

i.  Οη εμεηαδφκελνη παξαθνινπζνχλ ζε γηγαληννζφλε ή ζε νζφλε ππνινγηζηή αγψλα ή θάζεηο 

απφ αγψλα, κε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία θάζεσλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνδνζθαηξηζηέο 

θαη ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ αγψλα. 

ii.  Ο εμεηαδφκελνο ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμε γξαπηήο έθζεζεο (βάζεη ηεο Έθζεζεο 

Παξαηεξεηή Γηαηηεζίαο ηεο UEFA) θαη βαζκνιφγεζε ησλ δηαηηεηψλ. 

iii.  ηελ έθζεζε ζα ππάξρεη ζεκείσζε ησλ ιεπηψλ ηνπ αγψλα πνπ εμειίρζεθαλ νη θάζεηο, ε 

θαηαγξαθή ηεο άπνςήο ηνπ θαη ε εθηίκεζή ηνπ γηα θάζε κέινο ηεο δηαηηεηηθήο νκάδαο ηνπ 

αγψλα θαη νη αλαιπηηθέο επεμεγήζεηο πνπ πξέπεη λα δνζνχλ άκεζα κεηά ηνλ αγψλα. 

iv. Η δηαδηθαζία αμηνινγείηαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη απφ ηελ Αθαδεκία Γηαηηεζίαο.  
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ΑΡΘΡΟ 3: Δμεηάζεηο εθπαηδεπηώλ δηαηηεζίαο 

Οη εμεηάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ δηαηηεζίαο είλαη ηξηψλ (03) εηδψλ: 

Α.  Γξαπηέο Δμεηάζεηο: 

Οη γξαπηέο εμεηάζεηο δχλαηαη λα δηεμάγνληαη ζε παλειιήλην επίπεδν, κε επηκέιεηα ηεο 

ΚΔΓ/ΔΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αθαδεκία Γηαηεζίαο, κε ηηο παξαθάησ κνξθέο: 

1. Γξαπηέο δνθηκαζίεο ζε εηήζηα ζεκηλάξηα 

2. χγρξνλε θαη αζχρξνλε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία εμέηαζεο 

Σα εξσηήκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηνπο Καλφλεο ηνπ 

Παηρληδηνχ, θαζψο θαη ινηπνχο Καλνληζκνχο πνπ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

δηαηηεζία αγψλσλ. 

Σα φξηα επηηπρίαο αλά θαηεγνξία δηακνξθψλνληαη θαη’ έηνο κε απφθαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ.  

Β.  Δμεηάζεηο εηθόλσλ κε θάζεηο αγώλσλ (video test): 

Οη εμεηάζεηο εηθφλσλ κε θάζεηο αγψλσλ (video test) δχλαηαη λα δηεμάγνληαη ζε παλειιήλην 

επίπεδν, κε επηκέιεηα ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αθαδεκία Γηαηεζίαο, κε ηηο 

παξαθάησ κνξθέο: 

1. Video Test ζε εηήζηα ζεκηλάξηα 

2. χγρξνλε θαη αζχρξνλε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία εμέηαζεο 

Σα φξηα επηηπρίαο αλά θαηεγνξία δηακνξθψλνληαη θαη’ έηνο κε απφθαζε ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

Γ.  Πξνθνξηθή ή γξαπηή αλάπηπμε ζέκαηνο: 

i.  Κάζε εμεηαδφκελνο παξνπζηάδεη ή αλαιχεη γξαπηψο έλα έσο δχν ζέκαηα, πνπ αθνξά 

ζηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ ζε κνξθή δηδαζθαιίαο, γηα λα θξηζεί ε ηθαλφηεηά ηνπ πξνο 

κεηάδνζε γλψζεσλ θαη ζσζηήο δνκήο θαη αλάιπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζέκαηνο. 

ii.  Η δηαδηθαζία αμηνινγείηαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ θαη ηελ Αθαδεκία Γηαηηεζίαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

 

1. Τπεύζπλνο έληαμεο θαη δηαηήξεζεο αμησκαηνύρσλ αγώλα 

α) ρεδηάδεη θαη δηαρεηξίδεηαη εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθζηξαηείεο έληαμεο ζηε Γηαηηεζία ζε 

φιν ην θάζκα ηνπ νξγαληζκνχ πνδνζθαίξνπ έσο θαη ην επίπεδν ππνδνκψλ· 

β) Γηαζθαιίδεη ηε δηεμαγσγή ελφο επαξθνχο αξηζκνχ πξνγξακκάησλ έληαμεο θαη δηαηήξεζεο 

ζηε Γηαηηεζία ζε επίπεδν εζληθφ θαη ηνπηθφ, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί 

θαηαιιήισο· 

γ) Έρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ εζληθφ εθπαηδεπηή, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη είλαη 

δηαζέζηκνο έλαο επαξθήο αξηζκφο θαηάιιεισλ εθπαηδεπηψλ γηα ηε δηεμαγσγή εηζαγσγηθψλ 

καζεκάησλ γηα φινπο ηνπο αμησκαηνχρνπο αγψλα· 

δ) πλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεχζπλνπο νξηζκψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη λένη αμησκαηνχρνη 

αγψλα νξίδνληαη ζε θαηάιιεινπο αγψλεο· 

ε) Δληνπίδεη ηαιαληνχρνπο λένπο αμησκαηνχρνπο αγψλα θαη πξνηείλεη ζηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ 

ππνςεθίνπο γηα πξνγξάκκαηα mentoring κέζσ ηνπ ζπληνληζηή mentoring· 

ζη) Σεξεί κία θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ φισλ ησλ αξρείσλ δηαηηεζίαο. 

 

2. Τπεύζπλνο Αμησκαηνύρσλ Αγώλα Καηεγνξίαο Elite 

α) Οξγαλψλεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο γηα αμησκαηνχρνπο αγψλα 

θαηεγνξίαο elite, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εζληθφ εθπαηδεπηή· 

β) Απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα θαηεγνξίαο 

elite θαη παξέρεη ππνζηήξημε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη θάζε θνξά· 

γ) Δπηβιέπεη ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αζιεηηθήο επηζηήκεο, ηελ παξνρή 

θαηάξηηζεο θαη αλάιπζεο ζηνπο ηνκείο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο 

ηαθηηθήο, δηαηξνθηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζπκβνπιψλ, θαηάξηηζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ ΜΜΔ θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα γηα φινπο ηνπο 

αμησκαηνχρνπο αγψλα θαηεγνξίαο elite· 

δ) Έρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ θαηά ηε δηαδηθαζία νξηζκψλ ησλ αμησκαηνχρσλ 

αγψλα. 
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3. Τπεύζπλνο Αμησκαηνύρσλ Αγώλα Καηεγνξίαο Τπνδνκώλ 

α) Οξγαλψλεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο γηα αμησκαηνχρνπο αγψλα 

θαηεγνξίαο ππνδνκψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εζληθφ εθπαηδεπηή· 

β) Έρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν έληαμεο θαη δηαηήξεζεο αμησκαηνχρσλ αγψλα, 

θαζψο θαη κε ηνλ ζπληνληζηή mentoring· 

γ) Απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ ππεπζχλσλ επηπέδνπ 

ππνδνκψλ θαη παξέρεη νπνηαδήπνηε ππνζηήξημε ηνπ δεηεζεί· 

δ) πλεξγάδεηαη κε ηνπηθέο επηηξνπέο δηαηηεζίαο, φζνλ αθνξά ηνπο πίλαθεο αμησκαηνχρσλ 

αγψλα επηπέδνπ ππνδνκψλ, θαη δηαζθαιίδεη φηη ε ΚΔΓ/ΔΠΟ έρεη ελεκεξσζεί ζρεηηθά. 

 

4. Σαιαληνύρνο Αμησκαηνύρνο Αγώλα 

α) Έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ ζπληνληζηή mentoring θαη εγθξηζεί απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

β) Υαίξεη ζεηηθψλ εθζέζεσλ απφ ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο· 

γ) Έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν (02) έηε ελεξγνχο δηαηηεηηθήο δξάζεο ζε ηνπηθφ επίπδν· 

δ) Έρεη εθηεηακέλε γλψζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ, κε ηελ εηζαγσγηθή γξαπηή εμέηαζε 

λα απνηειεί απφδεημε απηνχ· 

ε) Δρεη πξνζέιζεη ζε ζπλέληεπμε κε επηηπρέο απνηέιεζκα· 

ζη) Έρεη ζπρλή πξφζβαζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ email· 

δ) Δρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηα αγσληζηηθά ηεζη κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ζε αλψηεξε 

θαηεγνξία αμησκαηνχρσλ αγψλα. 

 

5. Αμησκαηνύρνη Αγώλα θαη Πξνγξάκκαηα Mentoring 

α) Παξεπξίζθεηαη ζε φια ηα ζεκηλάξηα θαη ζπκκεηέρεη πιήξσο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

αζθήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο· 

β) Αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θπζηθήο θαηάζηαζεο πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ηνλ 

εζληθφ εθπαηδεπηή θπζηθήο θαηάζηαζεο· 

γ) πκπεξηθέξεηαη πάληα κε ππεχζπλν θαη πξνζεθηηθφ ηξφπν· 

δ) Απαληά άκεζα θαη πιήξσο ζε θάζε επηθνηλσλία πνπ ηνλ αθνξά θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δηαηηεηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο· 
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ε) Οινθιεξψλεη κε επηηπρία θαη κε ζπλέπεηα θάζε γξαπηή εμέηαζε θαη αγσληζηηθφ ηεζη θαη 

δηαηεξεί ην θαηάιιειν επίπεδν αγσληζηηθήο επίδνζεο· 

ζη) Γηαηεξεί έλα -ηνπιάρηζηνλ- βαζηθφ επίπεδν πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο επηθνηλσλίαο ζηελ 

Αγγιηθή γιψζζα, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο εζληθήο εκβέιεηαο. 

 

6. Πξνπνλεηήο Αμησκαηνύρσλ Αγώλα 

α) Δθηεηακέλε εκπεηξία σο αμησκαηνχρνο αγψλα, ηδαληθά ζε αλψηεξν επίπεδν· 

β) Πνιχ θαιή γλψζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ· 

γ) Πνιχ θαιά πξνζφληα πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο· 

δ) Πνιχ θαιή ςπρνινγία· 

ε) Πνιχ θαιά πξνζφληα ελεξγνχο ζπκκεηνρήο θαη θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 

δηεπθφιπλζεο· 

ζη) Πνιχ θαιά πξνζφληα αλάιπζεο αγψλσλ· 

δ) Δμαηξεηηθά πξνζφληα δηδαζθαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ επαίλνπ, ηεο ελζάξξπλζεο, 

ηεο παξνρήο πξαθηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ιχζεσλ· 

ε) Καιή θαηαλφεζε ηεο ηαθηηθήο θαη ηνπ ζηπι παημίκαηνο ηεο elite θαηεγνξίαο πνδνζθαίξνπ· 

ζ) Καηάιιεια πξνζφληα ηερληθήο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο· 

η) Ιθαλφηεηα ρξήζεο ηειενπηηθνχ/καγλεηνζθνπεκέλνπ πιηθνχ θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξνπφλεζεο ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα· 

ηα) Θέιεζε λα παξεπξίζθεηαη ζε ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο πνπ δηνξγαλψλνληαη 

απφ ηελ ΔΠΟ. 

 

7. Δζληθόο Δθπαηδεπηήο Φπζηθήο Καηάζηαζεο Αμησκαηνύρσλ Αγώλα 

α) Καιή θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θπζηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηβάιινπλ ην πνδφζθαηξν, ην 

πνδφζθαηξν ζάιαο θαη ην πνδφζθαηξν άκκνπ ζηνπο αμησκαηνχρνπο αγψλα· 

β) Δλεκεξσκέλε ζεσξεηηθή γλψζε σο πξνο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

εγθχκλαζεο, π.ρ. λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο γπκλαζηηθήο θαη ηεο πξνπνλεηηθήο· 



 

66 

 

γ) Γπλαηφηεηα νξγάλσζεο ελφο θάζκαηνο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλεδξηψλ εγθχκλαζεο γηα 

αμησκαηνχρνπο αγψλα πνπ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο αλαγθαίνπο ζηφρνπο εθγχκλαζεο· 

δ) Γπλαηφηεηα δηάγλσζεο ειιεηπνχο θπζηθήο θαηάζηαζεο ζε αμησκαηνχρνπο αγψλα θαη 

παξνρή ππνζηήξημεο ζε φζνπο ρξεηάδεηαη, κε ζπγθεθξηκέλα θαη εμαηνκηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα εθγχκλαζεο· 

ε) Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαηηεζίαο, ψζηε λα θαηαξηίδνληαη 

νινθιεξσκέλεο ζπλεδξίεο εθγχκλαζεο· 

ζη) Γπλαηφηεηα ρξήζεο δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, ψζηε λα 

παξαθνινπζείηαη ε πξνπφλεζε ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα θαη λα παξέρεηαη εμαηνκηθεπκέλε 

κεληαία αλαηξνθνδφηεζε· 

δ) Γπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο δηεμαγσγήο ησλ αγσληζηηθψλ ηεζη ηεο FIFA ηνπιάρηζηνλ δχν 

(02) θνξέο αλά πνδνζθαηξηθή πεξίνδν θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο UEFA· 

ε) Υαίξεη ησλ απαξαίηεησλ πξνζφλησλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

αγσληζηηθψλ ηεζη θαη ηελ ζπλαθφινπζε παξνρή ζρεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο· 

ζ) Γπλαηφηεηα ρξήζεο δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, ψζηε λα 

παξαθνινπζείηαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα· 

η) Γπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηεο UEFA· 

ηα) Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ RIDE θαη επηζπκία ελεξγνχο ζπκκεηνρήο· 

ηβ) Δπξχηεηα ζθέςεο θαη επηζπκία ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο γλψζεσλ κε άιινπο 

πξνπνλεηέο· 

ηγ) Καιή ρξήζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ επίπεδν, ψζηε λα 

δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζην δίθηπν ηεο UEFA· 

ηδ) Γπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα· 

ηε) Οξγάλσζε εβδνκαδηαίσλ πξνγξακκάησλ εθγχκλαζεο γηα αμησκαηνχρνπο αγψλα· 

ηζη) Δλεκέξσζε ηνπ ζπληνληζηή εθγχκλαζεο αμησκαηνχρσλ αγψλα ηεο UEFA, θαζψο θαη ηεο 

δηνίθεζεο ηεο UEFA ζρεηηθά κε νηoδήπνηε ζέκα πξνθχπηεη γχξσ απφ ηελ εθγχκλαζε ησλ 

αμησκαηνχρσλ αγψλα ηεο UEFA· 

ηδ) Δλεκέξσζε ηνπ ζπληνληζηή εθγχκλαζεο αμησκαηνχρσλ αγψλα ηεο UEFA, θαζψο θαη ηεο 

δηνίθεζεο ηεο UEFA ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αγσληζηηθψλ ηεζη ηεο FIFA πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο ΔΠΟ εληφο ηξηάληα έμη (36) σξψλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπο· 



 

67 

 

ηε) πλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηέο θπζηθήο θαηάζηαζεο RIDE αλαθνξηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αγσληζηηθψλ ηεζη πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηνπο 

αμησκαηνχρνπο αγψλα θαηεγνξίαο elite· 

ηζ) πλεξγαζία κε πξνπνλεηέο θπζηθήο θαηάζηαζεο αμησκαηνχρσλ αγψλα ηεο UEFA, ψζηε 

λα ζπληνλίδεηαη ν εβδνκαδηαίνο ζρεδηαζκφο εθγχκλαζεο, λα παξέρνληαη ζπκβνπιέο 

εθγχκλαζεο, αζθήζεηο γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ, νδεγίεο γηα ηα ηεζη, δηάθνξεο 

παξνπζηάζεηο, αιιά θαη λα παξάγεηαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ· 

θ) Διεγρν ηεο πξνπφλεζεο ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα πνπ νξίδνληαη ζε ηειηθφ γχξν ηεο 

UEFA, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπληνληζηή πξνπνλεηή θπζηθήο θαηάζηαζεο αμησκαηνχρσλ 

αγψλα ηεο UEFA· 

θα) Γηεμαγσγή ησλ αγσληζηηθψλ ηεζη ηεο FIFA πεξίπνπ έλαλ (01) κήλα πξηλ ηα 

καζήκαηα/ηνπξλνπά ηεο UEFA· 

ι) Γηεμαγσγή εηδηθψλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ πξφιεςεο ηξαπκαηηζκψλ γηα αμησκαηνχρνπο 

αγψλα ησλ δχν αλψηεξσλ θαηεγνξηψλ (ηδαληθά δχν (02) θνξέο εηεζίσο)· 

κ) Γηαρείξηζε ελφο δηθηχνπ πξνπνλεηψλ θπζηθήο θαηάζηαζεο αμησκαηνχρσλ αγψλα ζην 

πιαίζην ηεο ΔΠΟ, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη: 

i. πλαληήζεηο ηνπιάρηζηνλ κία (01) θνξά εηεζίσο γηα ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθγχκλαζε ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα· 

ii. Παξνρή πξνο ηνπο ελ ιφγσ πξνπνλεηέο θπζηθήο θαηάζηαζεο ιεπηνκεξψλ 

πξνγξακκάησλ εθγχκλαζεο· 

iii. Σήξεζε βάζεο δεδνκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ θπζηθή θαηάζηαζε λέσλ 

θαη ηαιαληνχρσλ αμησκαηνχρσλ αγψλα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ· 

iv. Παξνρή πξνο ηηο ΔΓ/ΔΠ αλαγθαίσλ πιεθνξνξηψλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαηηεζίαο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

 

8. Παξαηεξεηήο Γηαηηεζίαο Καηεγνξίαο Elite 

α) Καηάιιειε εκπεηξία σο πξψελ δηαηηεηήο ή βνεζφο δηαηηεηήο θαηεγνξίαο elite· 

β) Πνιχ θαιή γλψζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ· 

γ) Καιφ επίπεδν παξαηεξεηηθφηεηαο· 
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δ) Δμαηξεηηθή θαηαλφεζε ηεο ηαθηηθήο θαη ηνπ ζηπι παημίκαηνο πνδνζθαίξνπ θαηεγνξίαο 

elite· 

ε) Πνιχ θαιή ηθαλφηεηα αλάιπζεο αγψλσλ θαηεγνξίαο elite· 

ζη) Γπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ πξνζφλησλ, πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ φισλ 

ησλ κειψλ ηεο δηαηηεηηθήο νκάδαο· 

δ) Δμαηξεηηθή ηθαλφηεηα γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο· 

ε) Καιή ςπρνινγηθή ηθαλφηεηα· 

ζ) Ιθαλνπνηεηηθά πξνζφληα δηδαζθαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ επαίλνπ, ηεο 

ελζάξξπλζεο, ηεο παξνρήο πξαθηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ιχζεσλ· 

η) Ιθαλφηεηα ρξήζεο ηειενπηηθνχ/καγλεηνζθνπεκέλνπ πιηθνχ θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξνπφλεζεο ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα· 

ηα) Ιθαλφηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθψλ εθζέζεσλ δηαηηεζίαο θαη άιισλ ζπζηεκάησλ 

παξερφκελσλ απφ ηελ ΔΠΟ· 

ηβ) Δπηζπκία παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο πνπ δηνξγαλψλνληαη 

απφ ηελ ΔΠΟ· 

ηγ) Πνιχ θαιή βαζκνινγία ζηα video test· 

ηδ) Γηαζεζηκφηεηα γηα νξηζκφ ζην 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ αγσληζηηθψλ. 

 

9. Παξαηεξεηήο Γηαηηεζίαο Δπηπέδνπ Τπνδνκώλ 

α) Καηάιιειε ελεξγφ εκπεηξία σο δηαηηεηήο ή βνεζφο δηαηηεηήο· 

β) Καιή γλψζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ· 

γ) Καιφ επίπεδν παξαηεξεηηθφηεηαο· 

δ) Πνιχ θαιή ηθαλφηεηα αλάιπζεο αγψλσλ· 

ε) Καιή ηθαλφηεηα γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο· 

ζη) Δμαηξεηηθή ςπρνινγηθή ηθαλφηεηα· 

δ) Ιθαλνπνηεηηθά πξνζφληα δηδαζθαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ επαίλνπ, ηεο 

ελζάξξπλζεο, ηεο παξνρήο πξαθηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ιχζεσλ· 
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ε) Ιθαλφηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθψλ εθζέζεσλ δηαηηεζίαο θαη άιισλ ζπζηεκάησλ 

παξερφκελσλ απφ ηελ ΔΠΟ· 

ζ) Δπηζπκία παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο πνπ δηνξγαλψλνληαη 

απφ ηελ ΔΠΟ· 

η) Καιή βαζκνινγία ζηα video test· 

ηα) Γηαζεζηκφηεηα γηα νξηζκφ ζην 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ αγσληζηηθψλ. 

 

10. Δπηβιέπσλ ησλ Παξαηεξεηώλ Γηαηηεζίαο 

α) Γηεμαγσγή πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο γηα παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εζληθφ εθπαηδεπηή· 

β) Απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο θαη 

παξέρεη νηαδήπνηε ππνζηήξημε ηνπ δεηεζεί θαηά πεξίπησζε· 

γ) Δρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή δηαηηεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ 

παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο. 

 

11. πληνληζηήο mentoring 

α) πληνλίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ηέιεζε πξνγξακκάησλ mentoring ζε φιν ην θάζκα ηνπ 

πνδνζθαίξνπ· 

β) Απνηειεί ην θεληξηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο θαη θαηάζεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηαιαληνχρνπο αμησκαηνχρνπο αγψλα· 

γ) πλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν έληαμεο θαη δηαηήξεζεο ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλα, ψζηε 

λα πξνηείλνληαη ππνςήθηνη γηα πξνγξάκκαηα mentoring ζηελ επηηξνπή δηαηηεζίαο· 

δ) πλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηέο, ψζηε λα δηεμάγνληαη ζεκηλάξηα γηα ηαιαληνχρνπο 

αμησκαηνχρνπο αγψλα θαη κέληνξεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εζληθφ εθπαηδεπηή· 

ε) Διέγρεη ηελ πξφνδν ησλ ηαιέλησλ θαζψο πεξλνχλ απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ 

πξνγξακκάησλ mentoring (επίπεδν ππνδνκψλ θαη elite), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή 

δηαηηεζίαο. 
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12. Μέληνξαο 

α) Υαίξεη εμαηξεηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ· 

β) Δίλαη ελεξγφο αθξναηήο θαη δηακεζνιαβεηήο· 

γ) Δίλαη θηιηθφο θαη πξνζηηφο· 

δ) Υαίξεη επαξθνχο εκπεηξίαο ζηε δηαηηεζία, ψζηε λα παξάζρεη αμηφπηζηε αλαηξνθνδφηεζε· 

ε) Υαίξεη θαινχ επηπέδνπ παξαηεξεηηθφηεηαο· 

ζη) Δρεη πιήξε θαη ελεκεξσκέλε γλψζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ· 

δ) Γεκηνπξγεί κηα ακθίδξνκε ζρέζε κε ηνλ ηαιαληνχρν αμησκαηνχρν αγψλα πνπ ηνπ έρεη 

νξηζηεί, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε· 

ε) Καζνδεγεί, εθπαηδεχεη, ελζαξξχλεη θαη ππνζηεξίδεη ην ηαιέλην θαηά ηε δηαδηθαζία 

βειηίσζεο ησλ απαξαίηεησλ πξνζφλησλ θαη ηερληθψλ· 

ζ) πλεξγάδεηαη κε ην ηαιέλην γηα ηελ επίηεπμε ησλ απφ θνηλνχ θαζνξηζκέλσλ ηνκέσλ 

βειηίσζεο θαη εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ· 

η) Βνεζά ην ηαιέλην λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο εθκάζεζεο· 

ηα) Βνεζά ην ηαιέλην λα δηαηεξήζεη κηα ζεηηθή ζηάζε θαη θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά· 

ηβ) πλδξάκεη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ ηαιέληνπ θαη ζηελ εθπιήξσζε ηνπ πιήξνπο 

δπλακηθνχ ηνπ· 

ηγ) Έρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή δηαηηεζίαο θαη ηνλ ζπληνληζηή mentoring. 

 

13. Δζληθόο Δθπαηδεπηήο 

α) Έρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα δηαηηεζίαο αλαθνξηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηελ ηέιεζε φισλ ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο· 

β) Πξνηείλεη εθπαηδεπηέο ζηελ επηηξνπή δηαηηεζίαο θαη δίδεη ζπκβνπιέο φζνλ αθνξά ηηο 

θαηεγνξίεο· 

γ) Δπηβιέπεη ην δίθηπν ησλ ηνπηθψλ εθπαηδεπηψλ, πξνπνλεηψλ θαη κεληφξσλ, ηνπο παξέρεη 

ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ κία (01) θνξά εηεζίσο· 

δ) Καηαγξάθεη φια ηα βίληεν εζληθψλ αγψλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο· 
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ε) πκκεηέρεη ζηα καζήκαηα RIDE θαη παξφκνηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

 

14. Σερληθόο Δθπαηδεπηήο Αμησκαηνύρσλ Αγώλα 

α) Καηάιιειε εκπεηξία σο αμησκαηνχρνο αγψλα· 

β) Πνιχ θαιή γλψζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ· 

γ) Πνιχ θαιή ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο· 

δ) Πνιχ θαιή ςπρνινγηθή ηθαλφηεηα· 

ε) Δλεξγφο αθξναηήο θαη δηακεζνιαβεηήο· 

ζη) Πνιχ θαιή ηθαλφηεηα δηδαζθαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο εληφο ηεο 

αηζνχζεο, ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ θαη εθκάζεζεο βαζηζκέλεο ζηνλ 

καζεηεπφκελν.
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ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΔΠΙΗΜΑ ΣΔΣ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑ 

ΓΙΑΙΣΗΣΔ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΤ ΓΙΑΙΣΗΣΔ 

 

 

 

 

 

 

(Σν παξφλ θείκελν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Καλνληζκνχ Γηαηηεζίαο θαη εθγξίζεθε απφ ηελ 

Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ππ’ 

αξηζκφλ 40 ηεο 21 Ινπιίνπ 2020)
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σα ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ζηε δηαηηεζία πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη 

εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο UEFA θαη ηεο FIFA. Απηνί νη νξγαληζκνί έρνπλ αξρίζεη λα 

κειεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ ηεζη σο κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ηνπ 

επηπέδνπ ζσκαηηθήο απφδνζεο ησλ δηαηηεηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλαγλσξίδεηαη ε 

ζεκαζία ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, θαζψο επηηξέπνπλ: 

1. Να αμηνινγεζεί ε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ δηαηηεηψλ· 

2. Να πξνζαξκνζηεί ε δηαδηθαζία πξνπφλεζεο κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ· 

3. Να απνηειέζνπλ έλα επίζεκν ζηνηρείν αμηνιφγεζεο. 

Σν παξφλ έγγξαθν έρεη σο ζθνπνχο: 

Α. Να απνηειέζεη ππμίδα γηα ηηο 53 Σνπηθέο Δξαζηηερληθέο Δλψζεηο Πνδνζθαηξηθψλ 

σκαηείσλ  

Β. Να ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο· 

Γ.  Να εμαζθαιίζεη ην ζεβαζκφ γηα ηα ζηάδηα βηνινγηθήο αλάπηπμεο ησλ δηαηηεηψλ· 

Γ.  Να απνηειέζεη επλντθφ παξάγνληα παξακνλήο ζηε δηαηηεζία· 

Δ.  Να ελζαξξχλεη ηε ζηαδηαθή αχμεζε δπζθνιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο· 

η. Να ζπληνληζηεί κε ηνπο δηεζλείο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο. 
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Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΣΔΣ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

 Ωο εγγύεζε πνηόηεηαο ηεο απόδνζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο 

Οη ζηφρνη αμηνιφγεζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο δελ γίλνληαη πάληα αληηιεπηνί κε μεθάζαξν 

ηξφπν. Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία ε νπνία, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεζηκεχεη ζηε 

δηάγλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο αηνκηθήο πξνφδνπ, ζηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηινγή 

δηαγσληδφκελσλ, ζηε δηαηήξεζε πξνηχπσλ ζσκαηηθήο απφδνζεο θαη ζην λα δψζεη θίλεηξα 

ζηνλ θάζε δηαγσληδφκελν γηα ηηο αλάγθεο ησλ επίζεκσλ δηνξγαλψζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην, 

ηα ηεζη πξέπεη λα γίλνληαη πεξηνδηθά θαη, πέξα απφ ηελ ελδερφκελε αμηνινγηθή ζεκαζία, 

νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηφδνπο, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ αλ ππήξμαλ βειηηψζεηο ή απψιεηεο. 

ηε δηαδηθαζία αζιεηηθήο αλάπηπμεο κε πξννξηζκφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ άξηζηνπ, ε 

αμηνιφγεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο είλαη ζεκειηψδεο παξάκεηξνο. Αλάκεζα ζηνπο 

δηάθνξνπο ζηφρνπο πνπ αλαθέξζεθαλ, ε θαηακέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ θάζε αλζξψπνπ, επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνπφλεζεο ψζηε, αλ ρξεηαζηεί, λα επαλεμεηαζηνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ζε κία 

πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηνλ αληίζηνηρν πξνπνλεηή.  

ην πιαίζην ηεο δηαηηεζίαο, παξνπζηάδνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα κεγάιε δπλακηθή 

έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, πξνζθέξνληαο ζηηο ζπλνκνζπνλδίεο θαη ηε 

FIFA ην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν γηα ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα ηεζη θπζηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ εθαξκφδνληαη. 

Γηάθνξνη κειεηεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε απηά ηα ζέκαηα. πλνπηηθά, παξνπζηάδνπκε κεξηθέο 

ζπλαθείο πιεξνθνξίεο γηα ην ππφ αλάιπζε δήηεκα: 

 χκθσλα κε Castagna θ.α., (2005α), ε πξαγκαηνπνίεζε δηεμνδηθψλ ζσκαηηθψλ ηεζη απφ 

ηνπο δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ ζπληζηάηαη αλεπηθχιαθηα ζην επίπεδν ειίη, θαζψο επηηξέπεη ηελ 

παξαηήξεζε πηζαλψλ αδχλακσλ θαη δπλαηψλ ζεκείσλ ηεο απφδνζεο, ηα νπνία κπνξνχλ ζηε 

ζπλέρεηα λα αληηκεησπηζηνχλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.  

 Η εθαξκνγή αληηθεηκεληθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ Yo-

Yo Intermitent Test (YYIT), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφδνζε ζην παηρλίδη, επηηξέπεη λα 

ζρεκαηηζηεί έλα ιεπηνκεξέο πξνθίι ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ δηαηηεηψλ (Vescovi θ.α., 

2010). 

 χκθσλα κε Castagna θ.α., (2005β), ην YYIT κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα 

δηαθνξνπνηήζνπκε ηα αεξφβηα επίπεδα ησλ ειίη δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ. Όζν γηα ηε 

δηαθνξνπνηεηηθή εγθπξφηεηά ηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ζην παηρλίδη, ην YYIT κπνξεί λα 

ζεσξεζεί έλα ζεκαληηθφ ηεζη γηα λα αμηνινγεζεί ε αεξφβηα αληνρή ησλ έκπεηξσλ δηαηηεηψλ 

πνδνζθαίξνπ θαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ επηινγή ηαιέλησλ. Δπνκέλσο, θαη ζχκθσλα κε 
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Castagna θ.α., (2005β), ην YYIT κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο εηδηθήο θαηαιιειφηεηαο δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ. 

 Ο Billat θ.α. (2000) μεθίλεζαλ λα κειεηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηαιεηκκαηηθήο 

πξνπφλεζεο, θάλνληαο ελαιιαθηηθά πεξηφδνπο ηξεμίκαηνο 30 δεπηεξνιέπησλ θαη 

πεξηφδνπο απφιπηεο αλάπαπζεο 30 δεπηεξνιέπησλ. ε απηή ηε κειέηε, ζπγθξίζεθαλ 

πξνγξάκκαηα δηαιεηκκαηηθήο πξνπφλεζεο κε πξνγξάκκαηα ζπλερνχο πξνπφλεζεο 

(Billat θ.α., 2000). 

 χκθσλα κε ηνλ Weston θ.α. (2009), ππάξρεη κία έληνλε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα λέα επίζεκα ηεζη ηεο FIFA θαη ζηε ζσκαηηθή 

απαίηεζε ησλ δηαηηεηψλ ζην παηρλίδη. 

Να ζεκεησζεί, φκσο, φηη ε επηζηεκνληθή έξεπλα αλαδεηά λα κάζεη πεξηζζφηεξα γηα ηα ηεζη 

θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ ειίη δηαηηεηψλ αιιά ιίγα γλσξίδνπκε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα απηψλ 

ησλ ηεζη ζε άιινπο δηαηηεηέο φπσο, γηα παξάδεηγκα, νη λεαξνί ππνςήθηνη. 

 

 Έλλνηα από ηε βάζε ζηελ θνξπθή 

Μπξνζηά ζηελ αλαγθαηφηεηα λα πξνζαξκνζηεί ε αμηνιφγεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ ζηηο παξνχζεο αλάγθεο, είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο λα πξνζαξκνζηνχλ 

ηα επίπεδα απαίηεζεο ησλ ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ζηα δηάθνξα αγσληζηηθά επίπεδα. Η 

ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηεζη ζα επηηξέςεη ζηνλ δηαηηεηή 

πνδνζθαίξνπ λα έρεη κία παξφκνηα δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο, ζπλδεδεκέλε κε ηε 

θπζηνινγηθή αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ παηρληδηνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν θάζε δηαηηεηήο ζα 

έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη ηηο θπζηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ, πξνζαξκνζκέλεο ζην αγσληζηηθφ 

επίπεδν θαη βαζκφ ζσκαηηθήο απαίηεζεο πνπ επηθξαηνχλ εθεί πνπ ζθπξίδεη, κέρξη λα θηάζεη 

ζηε δηεζλή θαηεγνξία. 

 

 Σα ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο σο παξάγνληαο παξακνλήο ζηελ θαξηέξα 

ε πνιιέο ρψξεο, ε πξνζέιθπζε θαη ε παξακνλή ησλ δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ είλαη κία 

δπζθνιία αηζζεηή απφ πνιιέο νκνζπνλδίεο. 

Παξφηη δελ ππάξρεη κία απνδεδεηγκέλε ζρέζε αλάκεζα ζηελ παξαίηεζε θαη ζηνλ βαζκφ 

δπζθνιίαο ησλ ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο, απηφο ν ηειεπηαίνο παξάγνληαο πξέπεη λα γίλεη 

αληηθείκελν αλάιπζεο ζε βάζνο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Γηαηηεζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

μέξνπκε φηη ε θαζηέξσζε πνιχ θηιφδνμσλ ζηφρσλ, φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεζη 

θπζηθήο θαηάζηαζεο ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ελφο δηαηηεηή, πέξα απφ ην φηη δελ ζπκβαδίδεη 

κε ην αγσληζηηθφ επίπεδν, κε ηηο αζιεηηθέο πξαθηηθέο πνιιψλ ππνςεθίσλ θαη, ίζσο, κε ηελ 

ειηθία, κπνξεί λα ηνπο απνζαξξχλεη θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ παξαίηεζε. 
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 ηαδηαθή αύμεζε ηεο δπζθνιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο 

Αλαιχνληαο ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, αλαξσηηφκαζηε: 

 Μήπσο έρεη λφεκα λα απαηηείηαη απφ ηνπο δηαηηεηέο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

(λεαξνί κέρξη 18 εηψλ, ηνπηθνχ, εζληθνχ θαη δηεζλνχο επηπέδνπ) ε πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ίδησλ ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη κε ηνλ ίδην βαζκφ απαίηεζεο; 

 Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε ίδησλ ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο κήπσο γίλνληαη ζεβαζηά ηα 

δηάθνξα ζηάδηα βηνινγηθήο αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο; 

 Πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο θαηά θχιν; 

Όπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ε απνηπρία ή ν αθαηάιιεινο βαζκφο 

απαίηεζεο, νδεγεί ζηελ απνζάξξπλζε θαη ζηελ παξαίηεζε – θαη ε πεξίπησζε ηεο Γηαηηεζίαο 

δελ απνηειεί εμαίξεζε. 

 

 εβαζκόο γηα ηα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη ην θύιν 

ηελ αξρή ηεο ελαζρφιεζεο, ζπγθεθξηκέλα ζηηο θαηεγνξίεο ΚΝ1 θαη Κ52, ζεσξνχκε φηη, 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαζηέξσζε θηιφδνμσλ ζηφρσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα θαζηεξψζνπκε 

ζηφρνπο ζσκαηηθήο απφδνζεο πνπ λα ζεσξνχληαη ειάρηζηνη θαη πνπ λα πξνζθέξνπλ 

επραξίζηεζε θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Πηζηεχνπκε φηη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 

κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαιχηεξεο ζπλζήθεο πξνζαξκνγήο θαη εγγελή θίλεηξα γηα ηελ 

θαξηέξα ηνπ δηαηηεηή πνδνζθαίξνπ. 

 

 Σν ηεζη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο δηαηηεηέο ΚΝ  

Με βάζε απηά ηα δεηήκαηα, θαη γηα λα μεθηλήζνπκε λα απνθηνχκε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ησλ 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ζηελ πφιε Μπξάγθα 

ηεο Πνξηνγαιίαο, κία κειέηε κε ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο δηαηηεηέο ΚΝ. 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο, φινη νη δηαηηεηέο ΚΝ ρξεζηκνπνίεζαλ 

έλα ξνιφη Polar RS400 θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ίδηα εξγαιεία κέηξεζεο απφ πξνεγνχκελα 

ηεζη, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα ηεο θαξδηαγγεηαθήο 

αληίδξαζεο απηψλ ησλ δηαηηεηψλ, ζπγθεθξηκέλα θσηνειεθηξηθά θχηηαξα ζηε δνθηκαζία 

ηαρχηεηαο θαη ερνζπζηήκαηα κε ην πξσηφθνιιν FIFA ζηε δνθηκαζία αληνρήο. 

Η αμία αλαθνξάο ηνπ Μέγηζηνπ Καξδηαθνχ Ρπζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θάζε 

δηαηηεηή θαζηεξψζεθε αθνινπζψληαο ηνλ ηχπν “220 – ειηθία”. 

ηελ δνθηκαζία ηαρχηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6 ζπξηλη ησλ 40 κέηξσλ. 

                                                           
1
Κατθγορία ΚΝ: Άνδρεσ ι γυναίκεσ διαιτθτζσ με θλικίεσ ανάμεςα ςτα 14 και τα 17. 

2
 Κατθγορία Κ5: διαιτθτζσ ςτθν πρϊτθ τουσ ςεηόν φςτερα από το αρχικό εκπαιδευτικό ςεμινάριο ςτο πλαίςιο 

των ΕΠΣ. 
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ηελ δνθηκαζία αληνρήο, ε θάζε νκάδα δηαηηεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην θχιν 

πξαγκαηνπνίεζε κφλν ηνπο γχξνπο πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηελ αξρηθή πξφηαζε. 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηάθεξαλ κε ηελ θαξδηναγγεηαθή αληίδξαζε, 

παξαηεξείηαη φηη ε κέζε αμία ηνπ Μέγηζηνπ Καξδηαθνχ Ρπζκνχ θαη Μέζνπ Καξδηαθνχ 

Ρπζκνχ πνπ βγήθε, είλαη παξφκνηα κε ηηο αμίεο πνπ βγήθαλ απφ ηνπο Πνξηνγάινπο δηαηηεηέο 

Κ13, επηβεβαηψλνληαο ηε ζπζρέηηζε πνπ ήηαλ ππφ αμηνιφγεζε θαη επηθπξψλνληαο ηελ 

πξφηαζε πνπ είρε παξνπζηαζηεί. 

Γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο (Κ54, Κ45 θαη Κ36), νη ρξφλνη αλαθνξάο ζηα επίζεκα ηεζη 

θπζηθήο θαηάζηαζεο είλαη επζέσο αλάινγνη κε ηε κείσζε πνπ έρεη θαζηεξσζεί απφ ηε FIFA 

αλάκεζα ζηνπο δηαηηεηέο δηεζλνχο θαη εζληθήο θαηεγνξίαο. 

 

 ηελ θαηεγνξία ΚΘ7 

Δπίζεο ζηηο γπλαίθεο ηεξήζεθε ε ίδηα πξνυπφζεζε πξνζαξκνγήο ησλ ρξφλσλ αλαθνξάο 

ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο. 

Να ζεκεησζεί επίζεο φηη νη δηαηηεηέο ΚΘ πνπ ζθνπεχνπλ λα εληαρζνχλ ζηελ θαηεγνξία Κ2 

(αλδξψλ) ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα ίδηα ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο κε ηνπο άλδξεο 

ζπλαδέξθνπο ηνπο. Έηζη, απηή ε κεηάβαζε θαηεγνξίαο ζα απαηηήζεη θη άιιε κία πνηνηηθή 

εμέιημε ζηηο θπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, πξνζαξκφδνληαο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επίπεδνπ 

θπζηθήο θαηαιιειφηεηαο ζην αληίζηνηρν αγσληζηηθφ επίπεδν. 

 

ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΜΔ ΣΗ FIFA 

 ηηο αλώηεξεο θαηεγνξίεο 

Με βάζε ηηο δηάθνξεο ζθέςεηο, θαη κε κία άπνςε απφ ηε βάζε κέρξη ηελ θνξπθή, πξνηείλεηαη 

έλα κνληέιν πνπ ζηνρεχεη ζηε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ ρξφλσλ αλαθνξάο ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο. Πέξα απφ ηνπο ρξφλνπο αλαθνξάο κπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί κηα ζεηηθή 

απνηίκεζε γηα ηνπο δηαηηεηέο πνπ θαηαθέξνπλ ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ 12 (δψδεθα) γχξσλ 

πνπ πξνηείλεη ε FIFA. 

Ύζηεξα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο δηαδνρηθνχ κνληέινπ απφ ηηο δηάθνξεο εζληθέο θαηεγνξίεο, 

άιιν έλα δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη, αθνξά ηνλ ζπληνληζκφ κε ηα ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ Κ1 κε απηφ πνπ απαηηείηαη απφ ηελ FIFA. Δίλαη ζεκειηψδεο 

φια ηα ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο (επίζεκα θαη ζπκπιεξσκαηηθά) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηα δηεζλή ζεκηλάξηα λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο ζηελ Διιάδα. 

                                                           
3
Κατθγορία Κ1: Διαιτθτζσ τθσ υψθλότερθσ εκνικισ κατθγορίασ που ςφυρίηουν ςτισ επαγγελματικζσ 

διοργανϊςεισ. 
4
 Κατθγορία Κ5: Διαιτθτζσ με 1 ι περιςςότερεσ ςεηόν εναςχόλθςθσ, ςτο πλαίςιο των ΕΠΣ. 

5
Κατθγορία Κ4: Διαιτθτζσ με τουλάχιςτον 2 ςεηόν εναςχόλθςθσ, ςτο πλαίςιο των ΕΠΣ. 

6
 Κατθγορία Κ3: Διαιτθτζσ με τουλάχιςτον 3 ςεηόν εναςχόλθςθσ. 

7
 Κατθγορία ΚΘ: Αποτελείται από διαιτθτζσ γζνουσ κθλυκοφ.  
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ήκεξα ζηα δηεζλή ζεκηλάξηα, πέξα απφ ηα επίζεκα ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο (Αληνρή θαη 

Σαρχηεηα), πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο ηα εμήο ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο: 

 Yo-Yo – IRT Δπίπεδν 1 (Γηαηηεηέο) 

 Yo-Yo – IET – Δπίπεδν 2 – ARIET (Βνεζνί Γηαηηεηέο) 

 Dynamic Yo-Yo (Γηαηηεηέο) 

 CODA (Βνεζνί Γηαηηεηέο) 

Μπξνζηά ζε απηή ηε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα, ζεσξείηαη ζεκειηψδεο ε πξαγκαηνπνίεζε 

απηψλ ησλ ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ 

βνεζψλ δηαηηεηψλ ηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο. Έρνπκε ηελ πεπνίζεζε φηη, κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν, νη δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο ζα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξε ζσκαηηθή θαη 

πλεπκαηηθήο άλεζε φηαλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ παξφκνηα ηεζη ζε δηεζλή ζεκηλάξηα. 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΣΙΓΜΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Δληζρχνληαο πεξηζζφηεξν ηε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο, ν αξηζκφο 

ησλ επίζεκσλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο πνπ πξνηείλνληαη ηψξα αλά 

αγσληζηηθή ζεδφλ είλαη επίζεο απμαλφκελνο, θαη ζπληζηάηαη ε πξαγκαηνπνίεζε 2 (δχν) 

θνξέο ζηηο θαηεγνξίεο ΚΝ, Κ5 θαη Κ4 (ζην πιαίζην ησλ 53 Δλψζεσλ Πνδνζθαηξηθψλ 

σκαηείσλ (ΔΠ), 3 (ηξεηο) θνξέο ζηηο θαηεγνξίεο ΚΘ, Κ3, Κ2 θαη ΒΓΚ2 θαη 4 (ηέζζεξηο) 

θνξέο ζηηο θαηεγνξίεο Κ1 θαη ΒΓΚ18 (ζην πιαίζην ηεο ΔΠΟ). 

Απηά ηα ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ζα πξέπεη επίζεο λα εηζάγνληαη ζηνλ εβδνκαδηαίν 

ζρεδηαζκφ πξνπφλεζεο, κε πην ρακειά επίπεδα εθηέιεζεο, θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο αζιεηηθήο ζεδφλ. 

Δλλνείηαη σο «επίζεκν» ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ην θαλνληθφ ηεζη, δειαδή, απηφ πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ζηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο θαηάηαμεο, θαη σο 

ηεζη «ζπκπιεξσκαηηθφ» ην ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη σο απιφ 

ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνπφλεζεο ή σο παξάγνληαο ειέγρνπ ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο. 

Να επηζεκαλζεί φηη ε θάζε κία απφ ηηο 53 Δλψζεηο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ (ΔΠ) έρεη 

αξκνδηφηεηα λα πξνζαξκφδεη ην ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ζηε δηθή ηεο πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ηδηαηηεξφηεηα.  

 

 
 
 
 

                                                           
8
Κατθγορία ΒΔΚ1: Ειδικοί βοθκοί διαιτθτζσ τθσ υψθλότερθσ κατθγορίασ που περιλαμβάνει τουσ FIFA. 

Κατθγορία ΒΔΚ2 είναι οι βοθκοί διαιτθτζσ δεφτερθσ κατθγορίασ που ςυνοδεφουν τουσ διαιτθτζσ Κ2. 
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ΣΔΣ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑ ΓΙΑΙΣΗΣΔ 

(Άλδξεο θαη Γπλαίθεο) 

 

Σεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο FIFA 

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

ηεζη: 

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

επαλαιακβαλφκελα ζπξηλη ησλ 40 κέηξσλ. 

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

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

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

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

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

πνδνζθαίξνπ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αζιεηηθψλ παπνπηζηψλ κε θαξθηά (spikes) θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ ηεζη. 

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

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

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

δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ηεζη. 

 

FIFA – Δγθεθξηκέλα ζπκπιεξσκαηηθά ηεζη 

πκπιεξσκαηηθά ζην επίζεκν ηεζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Dynamic YO-YO test θαη ην 

YO-YO Intermittent Test Level 1 σο κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 

αθνινπζψληαο ην ελδεδεηγκέλν πξσηφθνιιν.  
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Σεζη 1: Ιθαλόηεηα επαλαιακβαλόκελσλ sprint – Σαρύηεηα: (Γηαδηθαζία) 

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

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

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

εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο λα κεηξήζεη θάζε ζπξηλη κε ρξνλφκεηξν ρεηξφο. 

2. H πχιε εθθίλεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηα 0 κ. θαη ε πχιε ηεξκαηηζκνχ ζηα 40 κ. 

Η γξακκή εθθίλεζεο είλαη 1 ,5 κέηξν πίζσ απφ ηελ πχιε εθθίλεζεο (φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα).  

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

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

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

μεθηλήζεη.  

4. Κάζε δηαηηεηήο έρεη ην πνιχ 60’’ (δεχηεξα) δηάιεηκκα κεηαμχ θάζε ζπξηλη ησλ 6x40 κ. 

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

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

άιιν έλα 40άξη γηα ηε δίθαηε αμηνιφγεζε ηνπ.  

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

έβδνκν ακέζσο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έθηνπ. Αλ θάπνηνο απνηχρεη ζε 2 εθ ησλ 

επηά απφ ηα 40άξηα, έρεη απνηχρεη ζην ηεζη.  

 

 

 

Σεζη 1: Υξόλνη αλαθνξάο γηα άλδξεο δηαηηεηέο  

1. Γηαηηεηέο 1εο θαη 2εο θαηεγνξίαο φξην 6.00 sec ζε θάζε επαλάιεςε 

2. Γηαηηεηέο 3εο θαηεγνξίαο φξην 6.10 sec ζε θάζε επαλάιεςε 
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3. Γηαηηεηέο 4εο θαηεγνξίαο φξην 6.20 sec ζε θάζε επαλάιεςε 

4. Γηαηηεηέο 5εο θαηεγνξίαο φξην 6.30 sec ζε θάζε επαλάιεςε 

5. Γηαηηεηέο θαηεγνξίαο Νέσλ 16/17 ρξνλψλ φξην 6.40 sec ζε θάζε επαλάιεςε 

6. Γηαηηεηέο θαηεγνξίαο Νέσλ 14/15 ρξνλψλ φξην 6.60 sec ζε θάζε επαλάιεςε 

 

Σεζη 1: Υξόλνη αλαθνξάο γηα γπλαίθεο δηαηηεηέο 

1. Γπλαίθεο δηαηηεηέο 1εο θαηεγνξίαο φξην 6.40 sec ζε θάζε επαλάιεςε 

2. Γπλαίθεο δηαηηεηέο 2εο θαηεγνξίαο φξην 6.60 sec ζε θάζε επαλάιεςε 

3. Γπλαίθεο δηαηηεηέο θαηεγνξίαο Νεαλίδσλ 16/17 ρξνλψλ φξην 6.80 sec ζε θάζε 

επαλάιεςε 

4. Γπλαίθεο δηαηηεηέο θαηεγνξίαο Νεαλίδσλ 14/15 ρξνλψλ φξην 7.00 sec ζε θάζε 

επαλάιεςε 

 

Σεζη 2: Γηαιεηκκαηηθό ηέζη – Αληνρή : (Γηαδηθαζία) 

1. Οη δηαηηεηέο 1εο θαη 2εο θαηεγνξίαο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ 48x75 κ. 

ηξεμίκαηνο πςειήο έληαζεο ηα νπνία αθνινπζνχλ 25 κέηξα πεξπάηεκα. Απηφ ηζνχηαη 

κε ηνπιάρηζηνλ 4.800 κ. ή 12 γχξνπο ζε ζηάδην ζηίβνπ. Οη δηαηηεηέο φισλ ησλ άιισλ 

θαηεγνξηψλ πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ 40x75 κ. ηξεμίκαηνο πςειήο 

έληαζεο ηα νπνία αθνινπζνχλ 25 κέηξα πεξπάηεκα. Απηφ ηζνχηαη κε ηνπιάρηζηνλ 

4.000 κ. ή 10 γχξνπο ζε ζηάδην ζηίβνπ. Η 2ε θαηεγνξία γπλαηθψλ δηαηηεηψλ θαη 

βνεζψλ θαη  νη θαηεγνξίεο λέσλ θαη λεαλίδσλ 16/17 εηψλ έρνπλ ππνρξέσζε γηα 8 

γχξνπο ζε ζηάδην ζηίβνπ θαη 14/15 εηψλ έρνπλ ππνρξέσζε γηα 6 γχξνπο ζε ζηάδην 

ζηίβνπ. Ο ξπζκφο ππαγνξεχεηαη απφ ην αξρείν ήρνπ θαη νη ρξφλνη νινθιήξσζεο 

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

έλαο εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ρξνλφκεηξν θαη 

ζθπξίρηξα γηα λα ζαο θαηεπζχλεη αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ.  

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

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

μεθηλήζεη λσξίηεξα πξνηείλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπο ζηελ αθεηεξία απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζεκαία γηα λα εκπνδίζεηε θάπνηνλ λα 

μεθηλήζεη. Μφιηο αθνπζηεί ε ζθπξίρηξα, ε ζεκαία πξέπεη λα πέζεη γηα λα κπνξνχλ νη 

δηαηηεηέο λα μεθηλήζνπλ λα ηξέρνπλ.  

3. Μφιηο θάπνηνο δηαηηεηήο νινθιεξψζεη ην ηξέμηκν, πξέπεη λα εηζέιζεη ζηελ «πεξηνρή 

πεξπαηήκαηνο» πξηλ αθνπζηεί ε ζθπξίρηξα. Η παξαπάλσ πεξηνρή έρεη καξθαξηζηεί 
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κε γξακκή 1,5 κέηξνπ πξηλ θαη 1 ,5 κέηξνπ κεηά ηε γξακκή ησλ 75 κέηξσλ κφλν ζε 

πεξίπησζε πνπ ην ηεζη γίλεηαη ζε θπθιηθφ ζηάδην ηξεμίκαηνο.  

4. Αλ θάπνηνο  δηαηηεηήο δελ θαηαθέξεη λα ηνπνζεηήζεη έλα πφδη ζηελ πεξηνρή γηα 

πεξπάηεκα πξηλ ην ζθχξηγκα ηφηε ζα ιάβεη κηα ζαθή παξαηήξεζε, απφ ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ ηεζη. Αλ ν ίδηνο δηαηηεηήο δελ θαηαθέξεη γηα 2ε θνξά λα εηζέιζεη ζηελ 

πεξηνρή, ηφηε πξέπεη λα ζηακαηήζεη ην ηεζη θαζψο έρεη απνηχρεη.  

5. Πξνηείλεηε ην παξαπάλσ ηεζη λα εθηειεζζεί απφ νκάδεο δηαηηεηψλ, νη νπνίεο δελ 

απνηεινχληαη παξαπάλσ απφ 6 κέιε. Δίλαη εθηθηφ λα εθηεινχλ ην ηεζη 4 νκάδεο 

ηαπηφρξνλα, πνπ ζεκαίλεη φηη ζπλνιηθά 24 δηαηηεηέο κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ην ηεζη 

ηαπηφρξνλα. Κάζε νκάδα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηνλ πξνπνλεηή ν νπνίνο ηνπο 

παξαθνινπζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηεζη.   

 

 

Σεζη 2: Υξόλνη αλαθνξάο γηα άλδξεο δηαηηεηέο 

1. Γηαηηεηέο 1εο θαη 2εο θαηεγνξίαο: κέγηζην ζε 15 sec γηα ηα 75 m ηξεμίκαηνο θαη 18 sec 

γηα ηα 25 m πεξπάηεκα  

2. Γηαηηεηέο 3εο θαηεγνξίαο: κέγηζην ζε 15 sec γηα ηα 75 m ηξεμίκαηνο θαη 20 sec γηα ηα 

25 m πεξπάηεκα  
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3. Γηαηηεηέο 4εο θαηεγνξίαο: κέγηζην ζε 15 sec γηα ηα 75 m ηξεμίκαηνο θαη 22 sec γηα ηα 

25 m πεξπάηεκα  

4. Γηαηηεηέο 5εο θαηεγνξίαο: κέγηζην ζε 15 sec γηα ηα 75 m ηξεμίκαηνο θαη 22 sec γηα ηα 

25 m πεξπάηεκα  

5. Γηαηηεηέο θαηεγνξίαο Νέσλ 16/17 ρξνλψλ κέγηζην ζε 15 sec γηα ηα 75 m ηξεμίκαηνο 

θαη 22 sec γηα ηα 25 m πεξπάηεκα (ηξέρνπλ 8 ζηξνθέο ζε ζηίβν 400m ή 3200m) 

6. Γηαηηεηέο θαηεγνξίαο Νέσλ 16/17 ρξνλψλ κέγηζην ζε 15 sec γηα ηα 75 m ηξεμίκαηνο 

θαη 22 sec γηα ηα 25 m πεξπάηεκα (ηξέρνπλ 6 ζηξνθέο ζε ζηίβν 400m ή 2400m) 

 

Σεζη 2: Υξόλνη αλαθνξάο γηα γπλαίθεο δηαηηεηέο 

1. Γπλαίθεο δηαηηεηέο 1εο θαηεγνξίαο: κέγηζην ζε 17 sec γηα ηα 75 m ηξεμίκαηνο θαη 20 

sec γηα ηα 25 m πεξπάηεκα  

2. Γπλαίθεο δηαηηεηέο 2εο θαηεγνξίαο: κέγηζην ζε 17 sec γηα ηα 75 m ηξεμίκαηνο θαη 22 

sec γηα ηα 25 m πεξπάηεκα (ηξέρνπλ 8 ζηξνθέο ζε ζηίβν 400m ή 3200m) 

3. Γπλαίθεο δηαηηεηέο θαηεγνξίαο Νεαλίδσλ 16/17 ρξνλψλ: κέγηζην ζε 17 sec γηα ηα 75 

m ηξεμίκαηνο θαη 22 sec γηα ηα 25 m πεξπάηεκα (ηξέρνπλ 8 ζηξνθέο ζε ζηίβν 400m ή 

3200m) 

4. Γπλαίθεο δηαηηεηέο θαηεγνξίαο Νεαλίδσλ 14/15 ρξνλψλ: κέγηζην ζε 17 sec γηα ηα 75 

m ηξεμίκαηνο θαη 22 sec γηα ηα 25 m πεξπάηεκα (ηξέρνπλ 6 ζηξνθέο ζε ζηίβν 400m ή 

2400m) 

 

 

Πξναηξεηηθό ηεζη 1, Γπλακηθό Yo-Yo: Γηαδηθαζία 

1. Οη θψλνη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ηα ρξψκαηα (π.ρ. θφθθηλν, θίηξηλν θ.ιπ.) λα ηνπνζεηεζνχλ κε αθξίβεηα. Η 

απφζηαζε κεηαμχ θίηξηλσλ θαη θφθθηλσλ είλαη αθξηβψο 20κ. Οη δηαηηεηέο έρνπλ 

επηινγή λα μεθηλήζνπλ, είηε απφ θφθθηλν, είηε απφ θίηξηλν θψλν. Πξνηείλεηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ηεζη, φπνπ θάζε νκάδα δελ απνηειείηαη 

πάλσ απφ 2 δηαηηεηέο πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ ίδην θψλν. 

2. Οη δηαηηεηέο πνπ μεθηλάλε απφ θίηξηλν θψλν, ηξέρνπλ σο ηνλ θφθθηλν, γπξλάλε θαη 

ζπλερίδνπλ κέρξη ηνλ επφκελν θίηξηλν. Κάζε ηξέμηκν αθνινπζείηαη απφ πεξίνδν 

απνθαηάζηαζεο. 



 

84 

 

3. Οη δηαηηεηέο πνπ μεθηλάλε απφ θφθθηλν θψλν, ηξέρνπλ σο ηνλ θίηξηλν, γπξλάλε θαη 

ζπλερίδνπλ κέρξη ηνλ επφκελν θφθθηλν. Κάζε ηξέμηκν αθνινπζείηαη απφ πεξίνδν 

απνθαηάζηαζεο.  

4. Σν αξρείν ήρνπ θαζνξίδεη ην ξπζκφ πνπ πξέπεη λα έρεηε θαζψο θαη ην κέγεζνο ηεο 

πεξηφδνπ μεθνχξαζεο πνπ ζα έρεηε. Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνλ ξπζκφ 

ηνπ αξρείνπ ήρνπ, έσο φηνπ θηάζνπλ ζην θαηάιιειν επηζπκεηφ επίπεδν. 

5. Αλ θάπνηνο δηαηηεηήο δελ θαηαθέξεη λα θηάζεη κέρξη ηνλ θψλν ηεξκαηηζκνχ, πξέπεη 

λα εηδνπνηεζεί απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηεζη. Αλ ν ίδηνο δηαηηεηήο απνηχρεη θαη 2ε θνξά 

λα θηάζεη ζηνλ θψλν ηεξκαηηζκνχ πξέπεη λα ζηακαηήζεη, θαζψο έρεη απνηχρεη ζην 

ηεζη. 

 

 

 

Πξναηξεηηθό ηεζη 1, Γπλακηθό Yo-Yo: Υξνληθό όξην αληξώλ δηαηηεηώλ 

1. Γηαηηεηέο 1εο θαη 2εο θαηεγνξίαο: φξην απνηειεί ην επίπεδν 18.5 / 1920 m  

2. Γηαηηεηέο 3εο θαηεγνξίαο: φξην απνηειεί ην επίπεδν 17.8 / 1720 m  

 

Πξναηξεηηθό ηεζη 1, Γπλακηθό Yo-Yo: Υξνληθό όξην γπλαηθώλ δηαηηεηώλ 

1.  Γπλαίθεο δηαηηεηέο 1εο θαηεγνξίαο: φξην απνηειεί ην επίπεδν 17.8 / 1720 m 

2. Γπλαίθεο δηαηηεηέο 2εο θαηεγνξίαο: φξην απνηειεί ην επίπεδν 15.8 / 1080 m 
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Πξναηξεηηθό ηεζη 2,  Yo-Yo:  Γηαδηθαζία 

 

Σν yo-yo test (UEFA test) γίλεηαη κέζα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ ζε έλαλ ρψξν πνπ νξίδεηαη 

απφ ηνπο θψλνπο ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα. 

1.Οη θψλνη ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα θαη νη απνζηάζεηο είλαη 

νη εμήο: 

 Η απφζηαζε B - C είλαη 20 m  

 Η απφζηαζε A - B είλαη 5 m.  

 

2.Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηνλ ξπζκφ 

πνπ δίλεη ην θαηάιιειν  ερεηηθφ ζήκα.  

a.Σξέρνπλ 20m (B-C), γπξλνχλ θαη ηξέρνπλ 20m (C-Β) 

b. Πεξπαηνχλ 5m (B-A), γπξλνχλ θαη πεξπαηνχλ 5m (A-Β) 

 

3. Σν ερεηηθφ αλαθνξάο Yo-Yo Intermittent Recovery run (level1) θαζνξίδεη ηνλ ξπζκφ ηνπ 

ηξεμίκαηνο θαη ηελ δηάξθεηα θάζε πεξηφδνπ αλάπαπζεο. Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα εθηεινχλ 

ην ηεζη ζχκθσλα ηνλ ξπζκφ ηνπ ερεηηθνχ κέρξη ην απαηηνχκελν φξην. 

 

4. ηελ αθεηεξία νη δηαηηεηέο ζηέθνληαη φξζηνη κε ην κπξνζηηλφ πφδη ζηελ γξακκή (Β). Οη  

δηαηηεηέο πξέπεη λα παηνχλ επάλσ ζηελ γξακκή (C ) πνπ γίλεηαη ε ζηξνθή. Δάλ έλαο 

δηαηηεηήο απνηχρεη λα ηνπνζεηήζεη ην πφδη ζηελ  γξακκή C ή απνηχρεη λα γπξίζεη ζηελ 

γξακκή Β έγθαηξα, πξέπεη λα δερηεί κηα μεθάζαξε πξνεηδνπνίεζε απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

ηεζη. Δάλ έλαο δηαηηεηήο απνηχρεη λα ηνπνζεηήζεη ην πφδη ζηελ  γξακκή C ή απνηχρεη λα 

γπξίζεη ζηελ γξακκή Β  εγθαίξσο θαη ζε κηα δεχηεξε πεξίπησζε, πξέπεη λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ ην ηεζη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηεζη. 
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Πξναηξεηηθό ηεζη 2, ΤΟ-ΤΟ : Υξνληθό όξην αληξώλ δηαηηεηώλ 

1.  Γηαηηεηέο 1εο θαη 2εο θαηεγνξίαο: φξην απνηειεί ην επίπεδν 17.8/ 1720 m  

2.  Γηαηηεηέο 3εο θαηεγνξίαο: φξην απνηειεί ην επίπεδν 17.2/ 1480 m 

 

Πξναηξεηηθό ηεζη 2, ΤΟ-ΤΟ : Υξνληθό όξην γπλαηθώλ δηαηηεηώλ 

1.  Γηαηηεηέο 1εο  θαηεγνξίαο: φξην απνηειεί ην επίπεδν 16.4/ 1240 m  

2.  Γηαηηεηέο 2εο θαηεγνξίαο: φξην απνηειεί ην επίπεδν 15.2/ 840 m 

 

 

 

ΣΔΣ ΦΤΙΚH ΚΑΣAΣΑΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟY ΓΙΑΙΣΗΣE 

(Άλδξεο θαη Γπλαίθεο) 

 

Σεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο FIFA 

Σν επίζεκν ηεζη γηα ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο απνηειείηαη απφ 3 επηκέξνπο ηεζη:  

1ν Σεζη: CODA, αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ βνεζνχ δηαηηεηή λα αιιάδεη θαηεπζχλζεηο. 

2ν Σεζη: Ιθαλόηεηα γηα επαλαιακβαλόκελα πξηλη, κεηξάεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηαηηεηή λα 

εθηειεί επαλαιακβαλφκελα ζπξηλη γηα 30 κ.  

3ν Σεζη: Γηαιεηκκαηηθό ηεζη (Interval test) κεηξάεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ βνεζνχ δηαηηεηή λα 

εθηειεί πςειήο έληαζεο ηξέμηκν γηα 75 κ. ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ 25 κ. πεξπάηεκα.  

Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ην ηέινο ηνπ 1νπ Σεζη έσο θαη ηελ αξρή ηνπ 2νπ πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 2 θαη ησλ 4 ιεπηψλ (κέγηζην). Ο Υξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ην ηέινο 

ηνπ 2νπ ηεζη έσο θαη ηελ έλαξμε ηνπ 3νπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 6 έσο θαη 8 ιεπηψλ 

(κέγηζην). 

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

πνδνζθαίξνπ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αζιεηηθψλ παπνπηζηψλ κε θαξθηά (spikes) θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ ηεζη. 

Οη βνεζνί δηαηηεηέο πξέπεη λα εθηεινχλ επηηπρψο ην FIFA Σεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. 
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Πξνηείλεηαη φια ηα ηεζη λα εθηειεζζνχλ θάησ απφ ηελ επίβιεςε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνπνλεηή. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα ππάξρεη αζζελνθφξν κε ηνλ απαξαίηεην ηαηξηθφ 

εμνπιηζκφ, θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζεη. 

 

FIFA – Δγθεθξηκέλα ζπκπιεξσκαηηθά ηεζη 

πκπιεξσκαηηθά ζην επίζεκν ηεζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ARIET Test  σο κέζνδνο 

αμηνιφγεζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο βνεζψλ δηαηηεηψλ αθνινπζψληαο ην ελδεδεηγκέλν 

πξσηφθνιιν.  

 

Σεζη 1: CODA (Ιθαλόηεηα Αιιαγήο Πνξείαο): Γηαδηθαζία 

1. Ηιεθηξνληθέο πχιεο (θσηνθχηηαξα) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κέηξεζε 

ηνπ ηεζη CODA. Οη Πχιεο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ απφ 100 εθαηνζηά απφ 

ην έδαθνο. Αλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πχιεο, ηφηε έλαο εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο 

πξέπεη λα θξαηήζεη ηνπο ρξφλνπο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ ηεζη κέζσ 

ρξνλνκέηξνπ ρεηξφο.  

2. Κψλνη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Η 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ Α θαη Β είλαη 2κέηξα θ’ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

ζεκείσλ Β θαη C είλαη 8κέηξα.  

3. Μφλν κία πχιε ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ CODA test. (Α). Η γξακκή αθεηεξίαο 

είλαη 0,5 κέηξα πξηλ ηελ πχιε. 

4. Βνεζνί δηαηηεηέο μεθηλνχλ κε ην κπξνζηηλφ πφδη πάλσ ζηελ γξακκή αθεηεξίαο. Μφιηο 

ν πξνπνλεηήο θάλεη ζήκα φηη είλαη έηνηκε ε πχιε ή ην ρξνλφκεηξν, αλάινγα κε ην 

πψο θξαηνχληαη νη ρξφλνη, ν βνεζφο δηαηηεηήο κπνξεί λα μεθηλήζεη ην ηεζη.  

5. Οη βνεζνί δηαηηεηέο εθηεινχλ ζπξηλη 10 κέηξσλ (Α -> C), πιάγηα βήκαηα (αξηζηεξά) 

γηα 8 κέηξα (C->B) θ’ πιάγηα βήκαηα (δεμηά) (Β->C) θ’ 10κ ζπξηλη (C -> A). 

6. Αλ θάπνηνο βνεζφο δηαηηεηήο πέζεη ή ζθνληάςεη, ηνπ δίλεηαη επηπιένλ επθαηξία. 

7. Αλ θάπνηνο βνεζφο δηαηηεηήο απνηχρεη ζην πξψην ζπξηλη , ηνπ δίλεηαη κία επηπιένλ 

επθαηξία. Αλ απνηχρεη 2 θνξέο, ν βνεζφο δηαηηεηήο έρεη απνηχρεη ζην ηέζη.  
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Σεζη 1: Υξνληθό όξηα βνεζώλ αληξώλ δηαηηεηώλ 

1. Βνεζνί δηαηηεηέο 1εο θαη 2εο θαηεγνξίαο φξην 10.00 sec 

2. Βνεζνί δηαηηεηέο 3εο θαηεγνξίαο φξην 10.10 sec 

 

Σεζη 1: Υξνληθό όξην βνεζώλ γπλαηθώλ δηαηηεηώλ 

1. Γπλαίθεο βνεζνί δηαηηεηέο 1εο θαηεγνξίαο φξην 11.00 sec 

2. Γπλαίθεο βνεζνί δηαηηεηέο 2εο θαηεγνξίαο φξην 11.20 sec 

 

 

Σεζη 2: Ιθαλόηεηα επαλαιακβαλόκελσλ sprint – Σαρύηεηα: (Γηαδηθαζία) 

 

1. Πχιεο ηνπνζεηνχληαη, φρη πάλσ απφ 100 εθαηνζηά απφ ην έδαθνο. Αλ δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο, ηφηε έλαο εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο πξέπεη λα θξαηήζεη ηνπο ρξφλνπο 

κε έλα ρξνλφκεηξν ρεηξφο.  

2. Η Πχιε αθεηεξίαο ηνπνζεηείηαη ζηα 0 κέηξα, θαη ε πχιε ηεξκαηηζκνχ ζηα 30 κέηξα. Η 

γξακκή εθθίλεζεο είλαη 1,5 κέηξν πίζσ απφ ηελ πχιε αθεηεξίαο. 

3. Οη βνεζνί δηαηηεηέο μεθηλάλε κε ην κπξνζηηλφ πφδη πάλσ ζηε γξακκή, φπσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε άζθεζε, κφιηο νη πχιεο είλαη έηνηκεο ή ν πξνπνλεηήο πνπ θξαηάεη ην 

ρξφλν κέζσ ρξνλνκέηξνπ ρεηξφο θάλεη ζήκα φηη είλαη έηνηκνο, ηφηε ν βνεζφο 

δηαηηεηήο κπνξεί λα μεθηλήζεη. 
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4. Οη βνεζνί δηαηηεηέο έρνπλ δηάιεηκκα 30 δεχηεξα κεηαμχ ησλ 5 ζπξηλη. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη βνεζνί πξέπεη λα πεξπαηήζνπλ κέρξη ηελ αθεηεξία. 

5. Αλ θάπνηνο βνεζφο δηαηηεηήο πέζεη ή παξαπαηήζεη, ηνπ δίλεηαη επηπιένλ επθαηξία (1 

πξνζπάζεηα = 1x 30m).  

6. Αλ θάπνηνο βνεζφο δηαηηεηήο δελ επηηχρεη ζε έλα απφ ηα ζπξηλη ησλ 30κέηξσλ, ηφηε 

ηνπ δίλεηαη κία επηπιένλ επθαηξία. Αλ φκσο δελ ηα θαηαθέξεη θαη ζην 6ν ζπξηλη 30κ., 

ηφηε πξέπεη λα ζηακαηήζεη γηαηί έρεη απνηχρεη ζην ηεζη.  

 

 

 

Σεζη 2: Υξνληθό όξην βνεζώλ αληξώλ δηαηηεηώλ 

1. Βνεζνί δηαηηεηέο 1εο θαη 2εο θαηεγνξίαο φξην 4.70 sec ζε θάζε επαλάιεςε 

2. Βνεζνί δηαηηεηέο 3εο θαηεγνξίαο φξην 4.80 sec ζε θάζε επαλάιεςε 

 

Σεζη 2: Υξνληθό όξην βνεζώλ γπλαηθώλ δηαηηεηώλ 

1. Γπλαίθεο βνεζνί δηαηηεηέο 1εο θαηεγνξίαο φξην 5.10 sec ζε θάζε επαλάιεςε 

2. Γπλαίθεο βνεζνί δηαηηεηέο 2εο θαηεγνξίαο φξην 5.20 sec ζε θάζε επαλάιεςε 
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Σεζη 3: Γηαιεηκκαηηθό ηέζη – Αληνρή : (Γηαδηθαζία) 

1. Οη βνεζνί δηαηηεηέο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ 40x75 κ. ηξεμίκαηνο 

πςειήο έληαζεο ηα νπνία αθνινπζνχλ 25 κέηξα πεξπάηεκα. Η ζπλνιηθή απφζηαζε 

πνπ θαιχπηεηαη είλαη ηνπιάρηζηνλ 4000m. ή 10 γχξνη ζε ζηάδην ζηίβνπ. Ο ξπζκφο 

νξίδεηαη απφ ην αξρείν ήρνπ, ν νπνίνο είλαη αλάινγνο κε ηελ θαηεγνξία ηνπ βνεζνχ 

δηαηηεηή. Αλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν αξρείν ήρνπ, ηφηε ηνλ ξπζκφ κπνξεί λα ηνλ νξίζεη 

έλαο εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο κέζσ ρξνλνκέηξνπ θαη ζθπξίρηξαο. 

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

ελαξθηήξην ιάθηηζκα. Γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη θαλέλαο βνεζφο δελ ζα μεθηλήζεη 

λσξίηεξα, νη πξνπνλεηέο ηνπνζεηνχληαη ζηελ γξακκή αθεηεξίαο γηα ζσζηφ έιεγρν. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία ζεκαία ε νπνία εκπνδίδεη ηνπο βνεζνχο λα 

μεθηλήζνπλ. Μφιηο αθνπζηεί ε ζθπξίρηξα, ε ζεκαία πξέπεη λα πέζεη ψζηε νη βνεζνί 

λα κπνξέζνπλ λα μεθηλήζνπλ.  

3. ην ηέινο θάζε ηξεμίκαηνο, ν βνεζφο δηαηηεηήο νθείιεη λα εηζέιζεη ζηελ πεξηνρή γηα 

πεξπάηεκα, πξηλ ην ζθχξηγκα. Η πεξηνρή γηα πεξπάηεκα έρεη καξθαξηζηεί 1,5 κέηξν 

πξηλ θαη 1,5 κέηξν κεηά ηε γξακκή ησλ 75 κέηξσλ κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ην ηεζη 

γίλεηαη ζε θπθιηθφ ζηάδην ηξεμίκαηνο.  

4. Αλ θάπνηνο βνεζφο δηαηηεηήο δελ θαηαθέξεη λα ηνπνζεηήζεη έλα πφδη ζηελ πεξηνρή 

γηα πεξπάηεκα πξηλ ην ζθχξηγκα ηφηε ζα ιάβεη κηα ζαθή παξαηήξεζε, απφ ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ ηεζη. Αλ ν ίδηνο βνεζφο δελ θαηαθέξεη γηα 2ε θνξά λα εηζέιζεη ζηελ 

πεξηνρή, ηφηε πξέπεη λα ζηακαηήζεη ην ηεζη θαζψο έρεη απνηχρεη.  

6. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία νκάδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ ηεζη. Η θάζε 

νκάδα δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα έμη κέιε. Δίλαη δπλαηφλ λα εθηειείηαη ην ηεζη γηα 4 

νκάδεο ηαπηνρξφλσο, δειαδή 24 βνεζνί ηελ ίδηα ζηηγκή. Κάζε νκάδα έρεη ηνλ δηθφ 

ηεο ππεχζπλν ηνπ ηεζη θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.  
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Σεζη 3: Υξνληθό όξην αληξώλ βνεζώλ δηαηηεηώλ 

1. Βνεζνί δηαηηεηέο 1εο θαη 2εο θαηεγνξίαο: κέγηζην ζε 15 sec γηα ηα 75 m ηξεμίκαηνο θαη 

20 sec γηα ηα 25 m πεξπάηεκα  

2. Βνεζνί δηαηηεηέο 3εο θαηεγνξίαο: κέγηζην ζε 15 sec γηα ηα 75 m ηξεμίκαηνο θαη 22 sec 

γηα ηα 25 m πεξπάηεκα  

 

Σεζη 3: Υξνληθό όξην γπλαηθώλ βνεζώλ δηαηηεηώλ 

1.Γπλαίθεο βνεζνί δηαηηεηέο 1εο θαηεγνξίαο: κέγηζην ζε 17 sec γηα ηα 75 m ηξεμίκαηνο θαη 

22 sec γηα ηα 25 m πεξπάηεκα  

2.Γπλαίθεο βνεζνί δηαηηεηέο 2εο θαηεγνξίαο: κέγηζην ζε 17 sec γηα ηα 75 m ηξεμίκαηνο θαη 

22 sec γηα ηα 25 m πεξπάηεκα (ηξέρνπλ 8 ζηξνθέο ζε ζηίβν 400m ή 3200m) 
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Πξναηξεηηθό ηεζη ARIET 

Γηαδηθαζία 

Σν ARIET test  γίλεηαη κέζα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ ζε έλαλ ρψξν πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο 

θψλνπο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ζρεδηαγξάκκαηα :  

 

1.Οη θψλνη ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα θαη νη απνζηάζεηο είλαη 

νη εμήο: 

 Η απφζηαζε B - D είλαη 20 m 

 Η απφζηαζε B - C είλαη 12,5 m  

 Η απφζηαζε A - B είλαη 2,5 m.  

 

2.Οη βνεζνί δηαηηεηέο μεθηλνχλ απφ φξζηα ζέζε. Πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ηελ αθφινπζε 

δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηνλ ξπζκφ πνπ δίλεη ην θαηάιιειν  ερεηηθφ ζήκα.  

a.Σξέρνπλ 20m πξνο ηα εκπξφο (B-D), γπξλνχλ θαη ηξέρνπλ 20m πξνο ηα εκπξφο (D-Β),   

b. Πεξπαηνχλ 2,5m (B-A), γπξλνχλ θαη πεξπαηνχλ 2,5m (A-Β) 

c. Σξέρνπλ κε πιάγηα βήκαηα 12,5 m (B-C), θαη ηξέρνπλ κε πιάγηα βήκαηα θνηηψληαο 

πξνο ηελ ίδηα πιεπξά 12,5 m (C-Β) 

d. Πεξπαηνχλ 2,5m (B-A), γπξλνχλ θαη πεξπαηνχλ 2,5m (A-Β) 

3.  Σν ερεηηθφ θαζνξίδεη ηνλ ξπζκφ ηνπ ηξεμίκαηνο θαη ηελ δηάξθεηα θάζε πεξηφδνπ 

αλάπαπζεο. Οη βνεζνί δηαηηεηέο πξέπεη λα εθηεινχλ ην ηεζη ζχκθσλα ηνλ ξπζκφ ηνπ 

ερεηηθνχ κέρξη ην απαηηνχκελν φξην. 
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Χο ερεηηθφ αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ην UEFA Yo Yo Intermittent endurance test (level 2)  

4.ηελ αθεηεξία νη βνεζνί δηαηηεηέο ζηέθνληαη φξζηνη κε ην πφδη ζηελ γξακκή (Β). Οη βνεζνί 

δηαηηεηέο πξέπεη λα παηνχλ επάλσ ζηελ γξακκή πνπ γίλεηαη ε ζηξνθή (C θαη D). Δάλ έλαο 

βνεζφο δηαηηεηήο απνηχρεη λα ηνπνζεηήζεη ην πφδη ζηηο γξακκέο Β, C θαη D έγθαηξα, πξέπεη 

λα δερηεί κηα μεθάζαξε πξνεηδνπνίεζε απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηεζη. Δάλ έλαο βνεζφο 

δηαηηεηήο απνηχρεη λα θηάζεη εγθαίξσο θαη ζε κηα δεχηεξε πεξίπησζε πξέπεη λα 

απνκαθξπλζεί απφ ην ηεζη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηεζη. 

 

Πξναηξεηηθό ηεζη 1, ARIET : Υξνληθό όξην αληξώλ βνεζώλ δηαηηεηώλ 

1.Βνεζνί δηαηηεηέο 1εο θαη 2εο θαηεγνξίαο: φξην απνηειεί ην επίπεδν 16.0-3 / 1470 m  

2. Βνεζνί δηαηηεηέο 3εο θαηεγνξίαο: φξην απνηειεί ην επίπεδν 15.5-1 / 1210 m 

 

Πξναηξεηηθό ηεζη 1, ARIET: Υξνληθό όξην γπλαηθώλ βνεζώλ δηαηηεηώλ 

1. Γπλαίθεο βνεζνί δηαηηεηέο 1εο θαηεγνξίαο: φξην απνηειεί ην επίπεδν 14.5-3 / 1080 m 

2.  Γπλαίθεο βνεζνί δηαηηεηέο 2εο θαηεγνξίαο: φξην απνηειεί ην επίπεδν 14-3 / 820 m 

 

 

Σεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο FIFA γηα δηαηηεηέο 

πνδνζθαίξνπ ζάιαο 5x5 (futsal) θαη άκκνπ (beach soccer) 

(άλδξεο θαη γπλαίθεο) 

 

 

1. Δηζαγσγή (ηεζη FIFA)  

Σν ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο FIFA γηα δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ ζάιαο 5ρ5 απνηειείηαη 

απφ ηξία ηεζη. 

Σν πξψην ηεζη (Σεζη 1) κεηξά ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα επηηάρπλζεο θαη 

επηβξάδπλζεο ζε κηθξέο απνζηάζεηο 20 κέηξσλ. 

Σν δεχηεξν ηεζη (Σεζη 2 -coda) κεηξά ηελ ηθαλφηεηα αιιαγήο θαηεχζπλζεο. 

Σν ηξίην ηεζη (Σεζη 3 -ARIET) κεηξά ηελ αληνρή ηνπ δηαηηεηή λα επαλαιάβεη έκπξνζζελ θαη 

πιαγίσο κε ηξέμηκν ζε απμαλφκελν ξπζκφ θαη ζε παξαηεηακέλε πεξίνδν. 
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Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ην ηέινο ηνπ 1 νπ Σεζη έσο θαη  ηελ αξρή ηνπ 2νπ πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 2 θαη ησλ 4 ιεπηψλ (κέγηζην). 

Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ην ηέινο ηνπ 2νπ ηεζη έσο θαη ηελ έλαξμε ηνπ 3νπ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 6 θαη 8 ιεπηψλ (κέγηζην). 

Σα ηεζη πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζε γήπεδν ζάιαο ή αληίζηνηρε επηθάλεηα. 

Πξνηείλεηαη φια ηα ηεζη λα εθηειεζζνχλ θάησ απφ ηελ επίβιεςε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνπνλεηή. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα ππάξρεη αζζελνθφξν κε ηνλ απαξαίηεην ηαηξηθφ 

εμνπιηζκφ, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζεη. 

 

1ν Tεζη: Ιθαλόηεηα Δπαλαιακβαλόκελσλ πξηλη 

Γηαδηθαζία 

Πχιεο ηνπνζεηνχληαη, φρη πάλσ απφ 100 εθαηνζηά απφ ην έδαθνο. Αλ δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο, ηφηε έλαο εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο πξέπεη λα θξαηήζεη ηνπο ρξφλνπο κε έλα 

ρξνλφκεηξν ρεηξφο. 

Η Πχιε αθεηεξίαο ηνπνζεηείηαη ζηα 0 κέηξα, θαη ε πχιε ηεξκαηηζκνχ ζηα 20 κέηξα. Η 

γξακκή εθθίλεζεο είλαη 1.5 κέηξν πίζσ απφ ηελ πχιε αθεηεξίαο. 

Οη δηαηηεηέο μεθηλάλε κε ην κπξνζηηλφ πφδη πάλσ ζηε γξακκή, κφιηο νη πχιεο είλαη έηνηκεο ή 

ν πξνπνλεηήο πνπ θξαηάεη ην ρξφλν κέζσ ρξνλνκέηξνπ ρεηξφο θάλεη ζήκα φηη είλαη έηνηκνο, 

ηφηε ν δηαηηεηήο κπνξεί λα μεθηλήζεη. 

Οη δηαηηεηέο έρνπλ δηάιεηκκα έσο 90 δεπηεξφιεπηα (κέγηζηνο ρξφλνο) κεηαμχ ησλ 2 ζπξηλη. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη δηαηηεηέο πξέπεη λα πεξπαηήζνπλ κέρξη ηελ αθεηεξία. 

Αλ θάπνηνο δηαηηεηήο πέζεη ή παξαπαηήζεη, ηνπ δίλεηαη επηπιένλ επθαηξία. 

Αλ θάπνηνο δηαηηεηήο δελ επηηχρεη ζε έλα απφ ηα δχν ζπξηλη ησλ 20κέηξσλ, ηφηε ηνπ δίλεηαη 

επηπιένλ κία επθαηξία γηα ηξίην ζπξηλη. Αλ φκσο απνηχρεη ζε δχν εθ ησλ ηξηψλ ζπξίλη , ηφηε 

πξέπεη λα ζηακαηήζεη γηαηί έρεη απνηχρεη ζην ηεζη. 

 

Υξνληθό όξην αληξώλ δηαηηεηώλ 

Γηεζλείο θαη 1εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε επαλάιεςε ζε 3’’.30’ 

δεχηεξα (κέγηζην) 

2εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε επαλάιεςε 3’’.40’ δεχηεξα (κέγηζην) 

3εο θαη 4εο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε επαλάιεςε 3’’.60’ δεχηεξα (κέγηζην) 
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Σνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε επαλάιεςε 3’’.70’ δεχηεξα 

(κέγηζην) 

 

Υξνληθό όξην γπλαηθώλ δηαηηεηώλ 

Γηεζλείο θαη 1εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε επαλάιεςε 3’’.60’’ 

δεχηεξα (κέγηζην) 

Υακειφηεξεο Καηεγνξίαο: Πξέπεη λα νινθιεξσζεί θάζε επαλάιεςε 3’’.70’ δεχηεξα (κέγηζην) 

 

2ν Tεζη: Ι.Α.Π. – CODA (Ιθαλόηεηα Αιιαγήο Πνξείαο) 

Γηαδηθαζία 

 

Ηιεθηξνληθέο πχιεο (θσηνθχηηαξα) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ηεζη 

CODA. Οη Πχιεο ΓΔΝ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ απφ 100 εθαηνζηά απφ ην έδαθνο. Αλ 

δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πχιεο, ηφηε έλαο εμεηδηθεπκέλνο πξνπνλεηήο πξέπεη λα θξαηήζεη 

ηνπο ρξφλνπο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ ηεζη κέζσ ρξνλνκέηξνπ ρεηξφο. 

Κψλνη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Η απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ ζεκείσλ Α θ’ Β είλαη 2κέηξα θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ Β θ’ C είλαη 

8κέηξα. 

Μφλν κία πχιε ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ CODA test. (Α). Η γξακκή αθεηεξίαο είλαη 

0.5 κέηξα πξηλ ηελ πχιε. 

Oi δηαηηεηέο μεθηλνχλ κε ην κπξνζηηλφ πφδη πάλσ ζηελ γξακκή αθεηεξίαο. Μφιηο ν 

πξνπνλεηήο θάλεη ζήκα φηη είλαη έηνηκε ε πχιε ή ην ρξνλφκεηξν, αλάινγα κε ην πψο 

θξαηνχληαη νη ρξφλνη, ν βνεζφο δηαηηεηήο κπνξεί λα μεθηλήζεη ην ηεζη. 

Οη δηαηηεηέο εθηεινχλ ζπξηλη 10 κέηξσλ (Α -> C), πιάγηα βήκαηα (αξηζηεξά) γηα 8 κέηξα (C-

>B) θαη πιάγηα βήκαηα (δεμηά) (Β->C) θαη 10κ ζπξηλη (C -> A) 

Αλ θάπνηνο δηαηηεηήο πέζεη ή ζθνληάςεη, ηνπ δίλεηαη επηπιένλ επθαηξία. 

Αλ θάπνηνο δηαηηεηήο απνηχρεη ζε έλα, ηνπ δίλεηαη κία επηπιένλ επθαηξία. Αλ απνηχρεη 2 

θνξέο, ην ηεζη έρεη ηειεηψζεη γηα απηφλ κε αξλεηηθφ απνηέιεζκα. 
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Υξνληθά όξηα αληξώλ δηαηηεηώλ 

 

Γηεζλείο θαη 1εο Δζληθήο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 10.00 δεχηεξα γηα θάζε επαλάιεςε 

2εο Δζληθήο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 10.10 δεχηεξα γηα θάζε επαλάιεςε 

3εο θαη 4εο Καηεγνξίαο: Μέγηζην 10.40 δεχηεξα γηα θάζε επαλάιεςε 

Σνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ 5εο θαη 6εο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 11.10 δεχηεξα γηα θάζε 

επαλάιεςε 

 

Υξνληθά όξηα γπλαηθώλ δηαηηεηώλ 

 

Γηεζλείο: Μέγηζην 11.00 δεχηεξα γηα θάζε επαλάιεςε 

1εο Δζληθήο Καηεγνξίαο: Μέγηζην 11.10 δεχηεξα γηα θάζε επαλάιεςε 

2εο Δζληθήο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 11.30 δεχηεξα γηα θάζε επαλάιεςε 

Σνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ 5εο θαη 6εο θαηεγνξίαο: Μέγηζην 11.30 δεχηεξα γηα θάζε 

επαλάιεςε 
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3ν Σεζη: ARIET Test 

Γηαδηθαζία 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε 8-10 ιεπηψλ απφ ην 2ν ηεζη δηεμάγεηαη ην Ariet test (UEFA-FIFA Futsal 

beach soccer test) ην νπνίν γίλεηαη κέζα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ άιαο ή ηερλεηνχ 

ριννηάπεηα 3εο γεληάο θαη ζε έλαλ ρψξν πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο θψλνπο ζχκθσλα κε ην 

παξαθάησ ζρεδηάγξακκα 

 

 

 Η απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο θίηξηλνπο θψλνπο θαη ζηελ γξακκή είλαη 20 m 

 Η απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο θφθθηλνπο θαη ζηνπο θίηξηλνπο θψλνπο είλαη 12,5 m 

 Η απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο θίηξηλνπο θαη ζηνπο κπιε θψλνπο είλαη 2,5m. 

 

Αθεηεξία είλαη ε επζεία πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο θίηξηλνπο θψλνπο θαη νη δηαηηεηέο μεθηλνχλ λα 

ηξέρνπλ πξνο ηελ ηειηθή γξακκή (απφζηαζε 20 κέηξα) αθνινπζψληαο ην ερεηηθφ ζήκα. 

Παηνχλ ηελ γξακκή θαη επηζηξέθνπλ ηξέρνληαο, πεξλψληαο ηελ επζεία πνπ νξίδεηαη απφ 

ηνπο θίηξηλνπο θψλνπο πξηλ απφ ην αληίζηνηρν ερεηηθφ ζήκα. Οη δηαηηεηέο είλαη έπεηηα 

ππνρξεσκέλνη λα πεξπαηήζνπλ ηελ απφζηαζε ησλ 2,5 κέηξσλ πξνο ηνπο κπιέ θψλνπο θαη 

λα επηζηξέςνπλ ζηνπο θίηξηλνπο πεξηκέλνληαο ην ερεηηθφ ζήκα γηα λα μεθηλήζνπλ. Μφιηο 

αθνπζηεί ην ερεηηθφ ζήκα νη δηαηηεηέο μεθηλνχλ λα θάλνπλ πιάγηα βήκαηα κέρξη ηνπο 

θφθθηλνπο θψλνπο (απφζηαζε 
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12,5 m) θαη αθνχ παηήζνπλ, ζηελ επζεία κεηαμχ ησλ θφθθηλσλ θψλσλ, επηζηξέθνπλ ζηνπο 

θίηξηλνπο θψλνπο πξηλ απφ ην αληίζηνηρν ερεηηθφ ζήκα. Αθνινχζσο πεξπαηνχλ ηελ 

απφζηαζε 

ησλ 2,5 κέηξσλ πξνο ηνπο κπιέ θψλνπο θαη επηζηξέςνπλ ζηνπο θίηξηλνπο πεξηκέλνληαο ην 

ερεηηθφ ζήκα γηα λα μεθηλήζνπλ. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο ελαιιάζζνληαο 

θαλνληθφ ηξέμηκν θαη πιάγηα βήκαηα. 

Χο ερεηηθφ αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ην UEFA Yo Yo Intermittent endurance test (level 2) 

Δπηηπρεκέλε είλαη ε πξνζπάζεηα φηαλ νη δηαηηεηέο νινθιεξψζνπλ φιεο ηηο επαλαιήςεηο 

κέρξη ην φξην πνπ έρεη απνθαζηζηεί απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ. 

Δάλ δελ βξεζνχλ ζηα θαζνξηζκέλα ζεκεία ζχκθσλα κε ην ερεηηθφ ζήκα ή δελ 

νινθιεξψζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ή δελ ηεξήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο δνθηκαζίαο 

παξαηεξνχληαη πξψηα κε θίηξηλε θάξηα θαη έπεηηα, εάλ ην επαλαιάβνπλ, παξαηεξνχληαη κε 

θφθθηλε θαη απνθιείνληαη ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Υξόλνη αλαθνξάο: 

Υξόλνη αλαθνξάο αλδξώλ δηαηηεηώλ άιαο θαη Άκκνπ 

 

1. Γηεζλείο 15.5-3 / 1,275 m. 

2. 1εο θαηεγνξίαο : 15-3 / 1,170 m. 

3. Υακειφηεξεο θαηεγνξίαο : 14-8 / 975 m. 

 

Υξόλνη αλαθνξάο γπλαηθώλ δηαηηεηώλ άιαο θαη Άκκνπ 

 

1.  Γηεζλείο θαη 1εο θαηεγνξίαο : 14-8 / 975 m. 

2.  Υακειφηεξεο θαηεγνξίαο : 14-3 / 820 m. 
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