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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την απόφαση της Επιτροπής Ομοσπονδιών Μελών της FIFA, με 

ημερομηνία 3 Απριλίου 2019, καθώς και την επιστολή της Γενικής Γραμματέως της FIFA, 

κας. Fatma Samoura, με ημερομηνία 16 Ιουλίου 2019, και δεδομένης της ανάγκης για: 

1. Προώθηση του ρόλου των αξιωματούχων αγώνα και των ειδικών σε θέματα διαιτησίας 

ποδοσφαίρου τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υποδομών· 

2. Ποιοτική βελτίωση των αξιωματούχων αγώνα και των ειδικών σε θέματα διαιτησίας σε 

όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου, εγκαθιδρύοντας συγκεκριμένους κανόνες 

τυποποίησης και βελτίωσης του κύρους και της εκπαίδευσής τους, καθώς και του 

τρόπου οργάνωσης της διαιτησίας στο πλαίσιο των ΕΠΣ· 

3. Καθορισμό του νομικού και επαγγελματικού καθεστώτος των αξιωματούχων αγώνα και 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας των οργάνων διαιτησίας στο πλαίσιο της ΕΠΟ και των 

ΕΠΣ σε σχέση με άλλους φορείς, όπως κυβερνήσεις, λίγκες ή ομάδες· 

4. Αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι αξιωματούχοι αγώνα και 

οι ειδικοί σε θέματα διαιτησίας όσον αφορά την προάσπιση των αρχών του «ευ 

αγωνίζεσθαι» (fair play), των παικτών και του ποδοσφαίρου εν γένει· 

5. Διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου της διαιτησίας από το επίπεδο υποδομών και 

άνω· 

6. Αναγνώριση της ευθύνης που φέρουν οι ΕΠΣ όσον αφορά τον ορισμό αξιόπιστων και 

κατάλληλων αξιωματούχων αγώνα και ειδικών σε θέματα διαιτησίας σε διοργανώσεις 

και εκπαιδευτικά-αναπτυξιακά προγράμματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους· 

7. Διασφάλιση δίκαιης και ίσης μεταχείρισης έναντι όλων των αξιωματούχων αγώνα όσον 

αφορά πειθαρχικά μέτρα, ευκαιρίες για προαγωγή και ορισμούς. 

 

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη 

συνεδρίαση υπ’ αριθμόν 40 της 21 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει 

του Καταστατικού της ΕΠΟ, των Κανονισμών για την Οργάνωση της Διαιτησίας στις 

Ομοσπονδίες Μέλη της FIFA και της Σύμβασης Διαιτησίας της UEFA (έκδ. 2020), ενέκρινε 

τον παρόντα Κανονισμό Διαιτησίας τον οποίο κοινοποιεί στην ΕΕ της ΕΠΟ, ώστε να λάβει 

γνώση και να προβεί στη δημοσιοποίησή του. 
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ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

 

1. FIFA (Fédération Internationale de Football Association): Η Διεθνής Ποδοσφαιρική 

Ομοσπονδία είναι ο οργανισμός που διοικεί το ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 

1904 και αποτελείται από έξι (06) συνομοσπονδίες και διακόσιες έντεκα (211) εθνικές 

ομοσπονδίες-μέλη· 

2. Κανονισμοί της FIFA: Το Καταστατικό, οι Κανονισμοί, οι Οδηγίες, οι Αποφάσεις και οι 

Εγκύκλιοι της FIFA, όπως επίσης και οι Κανόνες του Παιχνιδιού που εκδίδονται από το 

Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB)· 

3. IFAB (International Football Association Board): Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό 

Συμβούλιο ιδρύθηκε το 1886 και είναι ο οργανισμός που καθορίζει τους Κανόνες του 

Παιχνιδιού (Laws of the Game)· 

4. Συνομοσπονδία: Σύνολο Ομοσπονδιών αναγνωρισμένων από την FIFA, οι οποίες 

ανήκουν στην ίδια ήπειρο (ή μία αφομοιώσιμη γεωγραφική περιοχή)· 

5. UEFA (Union of European Football Associations): Η Ένωση Ευρωπαϊκών 

Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών είναι ο οργανισμός υπεύθυνος για τη διεξαγωγή 

διοργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρύθηκε το 1954 και αποτελείται από πενήντα 

πέντε (55) ευρωπαϊκές ομοσπονδίες-μέλη· 

6. Ομοσπονδία Μέλος: Ομοσπονδία η οποία έχει γίνει αποδεκτή ως μέλος της FIFA από 

τη Συνέλευση της FIFA· 

7. ΕΠΟ: Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι ο οργανισμός που διοικεί το 

ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1926 και αποτελείται από πενήντα τρείς (53) 

ΕΠΣ· 

8. ΕΠΣ: Οι Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων είναι τα τοπικά όργανα διοίκησης του 

ποδοσφαίρου στην Ελλάδα (επίπεδο υποδομών) με εξουσιοδότηση της ΕΠΟ· 

9. Εκτελεστική Επιτροπή: Το εκτελεστικό όργανο της Συνομοσπονδίας ή της 

Ομοσπονδίας· 

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

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ)· 

11. Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) ΕΠΣ: Το εκτελεστικό όργανο των ΕΠΣ· 

12. Επιτροπή Διαιτησίας: Τα πρόσωπα που διευθύνουν την οργάνωση των διαιτητών, 

παρέχοντας συμβουλές και υποστήριξη σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διαιτησία 

και τους διαιτητές· 

13. ΚΕΔ/ΕΠΟ: Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ. Έχει την αποκλειστική ευθύνη 

οργάνωσης και λειτουργίας της διαιτησίας στην ΕΠΟ· 



 

7 

 

14. ΕΔ/ΕΠΣ: Η Επιτροπή Διαιτησίας των ΕΠΣ. Έχει την αποκλειστική ευθύνη οργάνωσης 

και λειτουργίας της διαιτησίας στις ΕΠΣ· 

15. Παρατηρητής Αγώνα: Ο αξιωματούχος τον οποίο ορίζει η κάθε διοργανώτρια αρχή 

για να εποπτεύει τη σωστή οργάνωση ενός αγώνα και να διασφαλίζει την τήρηση των 

κανονισμών της διοργάνωσης συμφώνως προς τις οδηγίες της ΕΠΟ / των ΕΠΣ· 

16. Αξιωματούχοι Ομάδας: Οι προπονητές, βοηθοί προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, 

υπεύθυνοι ΜΜΕ, το ιατρικό προσωπικό (ιατροί, φυσιοθεραπευτές κ.λπ.) και όλα τα 

λοιπά πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται στην ελεγχόμενη περιοχή του 

γηπέδου και αποτελούν μέρος της αντιπροσωπείας της ομάδας· 

17. Διαιτητής ή αξιωματούχος αγώνα: Το πρόσωπο που έχει πλήρη εξουσία εφαρμογής 

των Κανόνων του Παιχνιδιού στον αγώνα για τον οποίο έχει ορισθεί. Κάθε αναφορά σε 

διαιτητές στον παρόντα Κανονισμό ισχύει για άνδρες και γυναίκες, όπως επίσης για 

βοηθούς διαιτητές, 4ους διαιτητές, βίντεο βοηθούς διαιτητή (ΒΒΔ / VAR), βοηθούς VAR 

(ΒΒΒΔ / AVAR), διαιτητές ποδοσφαίρου σάλας (5x5) και διαιτητές ποδοσφαίρου στην 

άμμο· 

18. Παρατηρητής Διαιτησίας: Το πρόσωπο που αξιολογεί και αποτιμά την απόδοση των 

διαιτητών, παρέχοντας συμβουλές και εποικοδομητικά σχόλια προκειμένου να 

βοηθήσει την ανάπτυξη των διαιτητών, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί ένα σύστημα 

βαθμολόγησης· 

19. Εκπαιδευτής Διαιτησίας / Coach: Το πρόσωπο το οποίο κατευθύνει την εκπαίδευση 

των διαιτητών είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στην αίθουσα, με βάση τον σχετικό ειδικό 

κανονισμό διαιτησίας, διδάσκοντας τις τεχνικές δεξιότητες της διαιτησίας· 

20. Μέντορας: Πρώην αξιωματούχος αγώνα, ο οποίος υποστηρίζει την διαδικασία 

εκμάθησης ενός ταλαντούχου νέου αξιωματούχου αγώνα, εγκαθιδρύοντας μια στενή 

σχέση μεταξύ τους που βασίζεται στις αρχές της εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας 

κατανόησης. Έτσι δίδεται η δυνατότητα στο άτομο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 

μάθησης και να βελτιώσει την επίδοσή του τόσο εντός όσο και εκτός του γηπέδου· 

21. Ειδικός Πνευματικής Προετοιμασίας: Το πρόσωπο που παρέχει στον διαιτητή 

πνευματική υποστήριξη σε ό,τι αφορά το παιχνίδι. Βοηθά τον διαιτητή να εστιάσει στην 

εργασία του και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο θα συντελέσει στο να 

αποδώσει το καλύτερο δυνατό· 

22. Εθνικός Εκπαιδευτής Φυσικής Κατάστασης Διαιτητών: Ειδικός στον τομέα 

βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και υπεύθυνος για τη διαχείριση όλων των 

προγραμμάτων εκγύμνασης των αξιωματούχων αγώνα τόσο σε εθνικό όσο και σε 

τοπικό επίπεδο· 
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23. Τεστ Φυσικής Κατάστασης ή Αγωνιστικά Τεστ: Ο τρόπος δοκιμής της φυσικής 

κατάστασης των διαιτητών. Κάθε ομάδα διαιτητών πρέπει να υποβληθεί σε ένα 

συγκεκριμένο Τεστ Φυσικής Κατάστασης· 

24. Διευθυντής Ακαδημίας Διαιτησίας: Ένας ειδικός στον τομέα ανάπτυξης της 

διαιτησίας και υπεύθυνος να σχεδιάζει, να οργανώνει, να διαχειρίζεται και να αξιολογεί 

όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης διαιτητών, παρατηρητών 

διαιτησίας και εκπαιδευτών διαιτησίας· 

25. Επικεφαλής Εκπαιδευτής VAR: Ειδικός στον τομέα ανάπτυξης της διαιτησίας και 

υπεύθυνος να σχεδιάζει, να οργανώνει, να διαχειρίζεται και να αξιολογεί όλα τα 

προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης διαιτητών, παρατηρητών διαιτησίας και 

εκπαιδευτών διαιτησίας σχετικά με το VAR· 

26. Ειδικός σε θέματα Διαιτησίας: Το πρόσωπο που χαίρει πείρας και ενεργούς 

συμμετοχής τουλάχιστον πέντε (05) ετών με έναν ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους ρόλους: αξιωματούχος αγώνα, παρατηρητής διαιτησίας, εκπαιδευτής 

διαιτησίας ή μέντορας· 

27. Πίνακας Διεθνών Διαιτητών: Ο πίνακας των διεθνών διαιτητών που εκδίδεται από τη 

FIFA κάθε χρόνο. Κάθε πίνακας ισχύει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 

κάθε έτους. 

 

Σημείωση: Οι όροι που αναφέρονται σε πρόσωπα ισχύουν για αμφότερα τα φύλα. 

Οποιοσδήποτε όρος εμφανίζεται στον ενικό αριθμό, ισχύει και στον πληθυντικό αριθμό και 

αντιστρόφως. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η οργάνωση της διαιτησίας σε ένα σύστημα πλήρως 

ανεξάρτητο από κάθε άλλο φορέα, κρατικό ή ιδιωτικό, και η διασφάλιση ότι σε αυτό ανήκει η 

αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα διαιτησίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Γενική αρμοδιότητα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) 

1. Τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία της 

διαιτησίας του ελληνικού ποδοσφαίρου ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της ΕΠΟ· 

2. Η ΕΠΟ ασκεί τις αρμοδιότητές της στα θέματα διαιτησίας δια των οργάνων των άρθρων 

του επόμενου κεφαλαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Έκταση εφαρμογής 

Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλη την πυραμιδική διάρθρωση της διαιτησίας σε 

τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΟ (ΚΕΔ/ΕΠΟ) 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Σύνθεση της ΚΕΔ/ΕΠΟ 

1. Η ΚΕΔ θα αποτελείται από έναν (01) πρόεδρο, έναν (01) αναπληρωτή πρόεδρο και 

τουλάχιστον τρία (03) μέλη. Δεν επιτρέπεται σε κανένα από τα μέλη της να συνδέεται με 

οποιαδήποτε ομάδα, λίγκα ή οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιρικό φορέα στην Ελλάδα· 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) της ΕΠΟ θα διορίζει ως πρόεδρο της ΚΕΔ έναν πρώην 

διαιτητή με υψηλό διαιτητικό υπόβαθρο· 

3. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της ΚΕΔ θα διορίζονται από τον πρόεδρο της 

ΚΕΔ· 

4. Η θητεία της ΚΕΔ πρέπει να συμπίπτει με τη θητεία της ΕΕ της ΕΠΟ και μπορεί να 

ανανεωθεί· 

5. Η ΚΕΔ ή μέλος αυτής δύναται να παυθεί με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ όταν συντρέχουν 

πειθαρχικοί ή αντιδεοντολογικοί λόγοι επαρκώς αποδεδειγμένοι· 
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6. Οι αποφάσεις της ΚΕΔ που αφορούν θέματα επιλογής, διορισμού, μη διορισμού, 

αξιολόγησης ή μη αξιολόγησης είναι οριστικές και δεν προσβάλλονται ενώπιον 

οποιουδήποτε οργάνου, δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο· 

7. Η ΚΕΔ αναφέρεται στην ΕΕ της ΕΠΟ, η οποία έχει και την πλήρη ευθύνη για όλα τα 

θέματα διαιτησίας· 

8. Η ΚΕΔ έχει έδρα τα γραφεία της ΕΠΟ ή όπου κρίνεται σκόπιμο για την εύρυθμη 

λειτουργία αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Καθήκοντα της ΚΕΔ/ΕΠΟ 

1. Τα καθήκοντα της ΚΕΔ προσδιορίζονται από την ΕΕ της ΕΠΟ και τον παρόντα 

κανονισμό. Ειδικότερα, η ΚΕΔ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες για όλες τις εκδοχές του 

ποδοσφαίρου (ποδόσφαιρο 11x11, ποδόσφαιρο σάλας (5x5), ποδόσφαιρο άμμου κ.λπ.): 

α) Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της ΕΠΟ στη στρατηγική σχεδίαση και 

παρακολούθηση της αποδοτικότητας της διαιτησίας, ως βασικού παράγοντα ομαλής 

διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων· 

β) Την εισήγηση προς την ΕΕ της ΕΠΟ για την ανάγκη οργάνωσης σεμιναρίων 

επιμόρφωσης διαιτητών· 

γ) Την παρακολούθηση και εξέλιξη της Ακαδημίας Διαιτησίας υπ’ ευθύνη του διευθυντή 

Ακαδημίας Διαιτησίας· 

δ) Την παρακολούθηση και εξέλιξη της λειτουργίας του VAR υπ’ ευθύνη του επικεφαλής 

εκπαιδευτή για το VAR· 

ε) Την έγκριση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των διαιτητών 

όλης της χώρας· 

στ) Την κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου και διαπίστωσης της κατάστασης υγείας 

(συλλογή ιατρικών βεβαιώσεων), της φυσικής κατάστασης και των γνώσεων των 

διαιτητών στους κανονισμούς· 

ζ) Την αποκλειστική επιμέλεια της μετάφρασης των Κανόνων του Παιχνιδιού και γενικά 

κάθε έκδοσης εντύπου που αφορά τη διαιτησία· 

η) Τη διασφάλιση διεξαγωγής, σε συνεργασία με το τμήμα διαιτησίας και τον υπεύθυνο 

δεοντολογίας, διαφόρων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των 

αξιωματούχων αγώνα σχετικά με τη χειραγώγηση αγώνων και τη διαφθορά (match-fixing 

and corruption), καθώς και την παροχή σχετικών πληροφοριών σε όλους όσοι 

ασχολούνται με τη διαιτησία σε εθνικό επίπεδο· 



 

11 

 

θ) Την εισήγηση για τροποποιήσεις στον παρόντα Κανονισμό ή σε άλλες διατάξεις που 

διέπουν τη διαιτησία· 

ι) Την εισήγηση προς την ΕΕ της ΕΠΟ για τη σύνταξη του ειδικού κανονισμού 

οργάνωσης και λειτουργίας της ΚΕΔ και των λοιπών οργάνων διαιτησίας, καθώς και την 

οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων των διαιτητών, των παρατηρητών και 

των εκπαιδευτών διαιτησίας· 

ια) Την επιλογή και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών και παρατηρητών 

διαιτησίας Πρωταθλημάτων Εθνικών Κατηγοριών, συμφώνως προς τις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού· 

ιβ) Τον διορισμό των υπευθύνων περιφερειακών συνδέσμων ανάπτυξης της διαιτησίας, 

καθώς και την παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχο και συντονισμό του έργου των τοπικών 

επιτροπών διαιτησίας· 

ιγ) Τον καθορισμό των κατώτατων ορίων ποινών που πρέπει να επιβληθούν σε 

περίπτωση πειθαρχικής δίωξης και τον καθορισμό των ποινών που μπορούν να 

προσβληθούν ενώπιόν της με έφεση. Τα όρια αυτά προκαθορίζονται κατ’ έτος με 

απόφαση της ΚΕΔ πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων· 

ιδ) Την κατηγοριοποίηση των διαιτητών σε κάθε κατηγορία εθνικών πρωταθλημάτων με 

βάση τη γενικότερη αξιολόγησή τους και την απόφαση για τον προβιβασμό, την 

παραμονή, τον υποβιβασμό ή τη μη αξιολόγησή τους· 

ιε) Τον διορισμό διαιτητών στους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων· 

ιστ) Την επιλογή υποψηφίων για τον πίνακα διαιτητών FIFA που είναι κατάλληλοι να 

διεξάγουν διεθνείς αγώνες συμφώνως προς τον Κανονισμό της FIFA που διέπει την 

εγγραφή διεθνών διαιτητών, βοηθών διαιτητών, διαιτητών ποδοσφαίρου σάλας 5x5 και 

διαιτητών ποδοσφαίρου άμμου· 

ιζ) Τη συμμόρφωση με τις τυποποιημένες μεθόδους διαιτησίας που ορίζονται από τη 

FIFA και την UEFA, προκειμένου να διασφαλίζεται η υλοποίηση των Κανόνων του 

Παιχνιδιού· 

ιη) Τη χρήση ομοιόμορφων κριτηρίων για την αξιολόγηση των διαιτητών, όπως ορίζονται 

από τη FIFA και την UEFA· 

ιθ) Την έγκριση του Σώματος Εκπαιδευτών Διαιτησίας και του Σώματος Παρατηρητών 

Διαιτησίας· 

κ) Την έγκριση των διοικητικών κανονισμών που διέπουν τη διαιτησία· 

λ) Την υλοποίηση της Σύμβασης Διαιτησίας της UEFA και του Κανονισμού για την 

Οργάνωση της Διαιτησίας στις Ομοσπονδίες-Μέλη της FIFA· 
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μ) Την καταγραφή των αποφάσεων από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαιτησίας σε 

έγγραφο, το οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη της ΚΕΔ/ΕΠΟ, ή σε συσκευή εγγραφής· 

ν) Τη συμμετοχή με συμβουλευτικό ρόλο σε συνεδριάσεις της ΕΕ/ΕΠΟ που αφορούν 

θέματα διαιτησίας· 

ο) Την έκγριση του ετήσιου προϋπολογισμού διαιτησίας που καταρτίζεται από το τμήμα 

διαιτησίας και την υποβολή του στην ΕΕ/ΕΠΟ για τελική έγκριση· 

π) Την υιοθέτηση ενός θεμελιώδους στρατηγικού πλάνου εκπαίδευσης και ανάπτυξης με 

καθορισμό στόχων SMART (specific-ακριβείς, measurable-μετρήσιμοι, attainable-εφικτοί, 

relevant-σχετικοί και time-bound-χρονικά προσδιορισμένοι), βασικών δεικτών απόδοσης 

(KPIs), κατάλληλου προϋπολογισμού και υποστηρικτικών υπηρεσιών· 

2. Συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, η ΚΕΔ/ΕΠΟ είναι υπεύθυνη για: 

α) Τον πειθαρχικό έλεγχο επί όλων των διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας των 

εθνικών επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Τον έλεγχο ασκεί σε πρώτο βαθμό το 

αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ και σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό η ολομέλεια της 

ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

β) Την κρίση των πειθαρχικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων σε δεύτερο και 

τελευταίο βαθμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Προσόντα μελών της ΚΕΔ/ΕΠΟ 

1. Τα παρακάτω άτομα διορίζονται ως μέλη της ΚΕΔ/ΕΠΟ: 

α) Πρώην διαιτητές ή βοηθοί διαιτητές οι οποίοι διαθέτουν απολυτήριο εξατάξιου 

Γυμνασίου ή Λυκείου· 

β) Τα εν λόγω μέλη πρέπει να έχουν διαιτητεύσει δύο (02) τουλάχιστον έτη ως πρώην 

διαιτητές ή πέντε (05) τουλάχιστον έτη ως πρώην βοηθοί διαιτητές της ανώτερης Εθνικής 

Κατηγορίας· 

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της ΚΕΔ/ΕΠΟ θεωρούνται αυτόματα εθνικοί 

εκπαιδευτές και παρατηρητές 1ης Κατηγορίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΕΔ/ΕΠΣ) 

 

ΑΡΘΡΟ 7: Σύνθεση της ΕΔ/ΕΠΣ 

1. Η ΕΔ κάθε ΕΠΣ θα αποτελείται από έναν (01) πρόεδρο, έναν (01) αναπληρωτή πρόεδρο 

και τουλάχιστον ένα (01) μέλος. Δεν επιτρέπεται σε κανένα από τα μέλη της να συνδέεται 

με οποιαδήποτε ομάδα, λίγκα ή οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιρικό φορέα στην Ελλάδα· 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) της ΕΠΣ θα διορίζει ως πρόεδρο της τοπικής ΕΔ έναν 

πρώην διαιτητή με υψηλό διαιτητικό υπόβαθρο· 

3. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της ΕΔ θα διορίζονται από τον πρόεδρο της 

ΕΔ/ΕΠΣ· 

4. Η θητεία της ΕΔ πρέπει να συμπίπτει με τη θητεία της ΕΕ της ΕΠΣ και μπορεί να 

ανανεωθεί· 

5. Η ΕΔ ή μέλος αυτής δύναται να παυθεί με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΣ όταν συντρέχει 

πειθαρχικός ή αντιδεοντολογικός λόγος επαρκώς αποδεδειγμένος· 

6. Οι αποφάσεις της ΕΔ που αφορούν θέματα προεπιλογής, επιλογής, διορισμού, μη 

διορισμού και αξιολόγησης είναι οριστικές και δεν προσβάλλονται ενώπιον οποιουδήποτε 

οργάνου, δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο· 

7. Η ΕΔ αναφέρεται στην ΕΕ της ΕΠΣ, η οποία έχει και την πλήρη ευθύνη για όλα τα θέματα 

διαιτησίας· 

8. Η ΕΔ έχει έδρα τα γραφεία της ΕΠΣ ή όπου κρίνεται σκόπιμο για την εύρυθμη λειτουργία 

αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Καθήκοντα της ΕΔ/ΕΠΣ 

1. Τα καθήκοντα της ΕΔ προσδιορίζονται από την ΕΕ της ΕΠΣ και τον παρόντα Κανονισμό. 

Πιο συγκεκριμένα, καθήκοντα της ΕΔ/ΕΠΣ αποτελούν: 

α) Η ενίσχυση του επιτελικού έργου της ΕΠΣ στη στρατηγική σχεδίαση, παρακολούθηση 

και αξιολόγηση της πολιτικής της και των αποτελεσμάτων της στα θέματα βελτίωσης της 

διαιτησίας· 

β) Η εισήγηση στην ΕΕ της ΕΠΣ (ή στον υπεύθυνο των Περιφερειακών συνδέσμων 

ανάπτυξης Διαιτησίας) αναφορικά με την ανάγκη οργάνωσης σεμιναρίων επιμόρφωσης 

διαιτητών· 
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γ) Η παρακολούθηση του έργου των διαιτητών των αγώνων πρωταθλημάτων 

αρμοδιότητας της ΕΠΣ, καθώς και η εισήγηση στο περιφερειακό όργανο αναφορικά με 

την αξιολόγησή τους· 

δ) Ο ορισμός διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας των αγώνων πρωταθλημάτων 

αρμοδιότητας της ΕΠΣ· 

ε) Η εισήγηση στην ΚΕΔ/ΕΠΟ αναφορικά με την ανάγκη λειτουργίας εισαγωγικής σχολής 

στην περιοχή της ΕΠΣ και ο πειθαρχικός έλεγχος σε πρώτο βαθμό διαιτητών, βοηθών 

διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας αγώνων αρμοδιότητας της ΕΠΣ· 

στ) Η δημιουργία και λειτουργία βάσης δεδομένων με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για 

τους διαιτητές και τους αγώνες που τελούνται στον χώρο δικαιοδοσίας της. Τα ως άνω 

δεδομένα αποστέλλει υποχρεωτικά, μηνιαίως και άμεσα, στη βάση δεδομένων που 

τηρείται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

ζ) Κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ανατίθεται σε 

αυτή από την ΕΕ της ΕΠΣ ή τον παρόντα Κανονισμό· 

2. Οι εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις των διαιτητών εκπαιδευτικού χαρακτήρα 

πραγματοποιούνται υπ’ ευθύνη της ΕΔ/ΕΠΣ. Η συμμετοχή σε αυτές των διαιτητών, των 

βοηθών διαιτητών, των παρατηρητών και των εκπαιδευτών διαιτησίας είναι υποχρεωτική. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Προσόντα Μελών της ΕΔ/ΕΠΣ 

Τα παρακάτω ισχύουν για όλα τα μέλη της ΕΔ/ΕΠΣ: 

1. Η ΕΔ θα αποτελείται από πρώην διαιτητές ή βοηθούς διαιτητές, οι οποίοι θα έχουν 

αξιολογηθεί από την ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

2. Τουλάχιστον ο πρόεδρος της ΕΔ/ΕΠΣ θα πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου εξατάξιου 

Γυμνασίου ή Λυκείου ή οποιασδήποτε άλλης ισότιμης σχολής· 

3. Μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έλλειψη αξιολογημένων διαιτητών, δύναται να 

διορισθούν μη αξιολογημένοι πρώην διαιτητές υψηλού κύρους, οι οποίοι είναι κάτοχοι 

απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής· 

4. Το ανώτατο όριο ηλικίας καθορίζεται από την ΕΕ της ΕΠΣ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Σύνθεση του Τμήματος Διαιτησίας 

1. Στην ΕΠΟ λειτουργεί ένα τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά με θέματα διαιτησίας και 

είναι λειτουργικά ενταγμένο στο πλαίσιο διοικητικής οργάνωσης της ΕΠΟ· 

2. Το Τμήμα Διαιτησίας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν (01) μάνατζερ 

διαιτησίας, ο οποίος να είναι ειδικός σε θέματα διαιτησίας και να απασχολείται πλήρως με 

τον συντονισμό όλων των θεμάτων διαιτησίας στο πλαίσιο της ΕΠΟ· 

3. Θα πρέπει να αποτελεί μέρος του τμήματος διαιτησίας ή να παρέχεται στο τμήμα 

διαιτησίας κατάλληλη διοικητική υποστήριξη για την τέλεση των καθηκόντων που 

απαριθμούνται στο ακόλουθο άρθρο· 

4. Ο αριθμός των μελών του τμήματος διαιτησίας, καθώς και ο βαθμός υποστήριξης που 

τους παρέχεται, θα πρέπει να είναι ανάλογοι του μεγέθους και των αναγκών που 

αντιστοιχούν στον τομέα διαιτησίας της ΕΠΟ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι 

δεόντως επαρκείς, ώστε να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές και να καθίσταται 

δυνατή η τέλεση των παρακάτω καθηκόντων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Καθήκοντα του Τμήματος Διαιτησίας 

Το Τμήμα Διαιτησίας έχει -κυρίως- τα ακόλουθα καθήκοντα: 

1. Να συνδράμει την ΚΕΔ/ΕΠΟ και τον διευθυντή Ακαδημίας Διαιτησίας· 

2. Να υλοποιεί τις αποφάσεις που υιοθετούνται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

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

4. Να εκτελεί όλα τα διοικητικά καθήκοντα του Τμήματος Διαιτησίας· 

5. Να υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξης των διαιτητών, συμφώνως προς τις οδηγίες που 

εγκρίνονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

6. Να οργανώνει εκπαιδευτικούς κύκλους για διαιτητές, εκπαιδευτές και παρατηρητές 

διαιτησίας, συμφώνως προς τις οδηγίες που εγκρίνονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ και την 

Ακαδημία Διαιτησίας· 

7. Να συνδράμει στην παραγωγή αυτοτελούς διδακτικού υλικού συμφώνως προς τους 

Κανόνες του Παιχνιδιού και σε συμμόρφωση με τις οδηγίες που εγκρίνονται από την 

ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

8. Να προετοιμάζει και να διατηρεί λεπτομερές αρχείο προϋπολογισμού και δαπανών 

διαιτησίας, τα οποία θα τίθενται προς έγκριση από την ΚΕΔ/ΕΠΟ· 
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9. Να αποστέλλει στην UEFA το εγκριθέν αρχείο προϋπολογισμού και δαπανών διαιτησίας, 

τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, υποδεικνύοντας με 

σαφήνεια τις πηγές και τις χρήσεις κάθε χρηματοδότησης· 

10. Να αναφέρει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις δραστηριότητές του στην ΚΕΔ/ΕΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Η Ακαδημία Διαιτησίας 

Η Ακαδημία Διαιτησίας αποτελεί το εθνικό κέντρο το οποίο είναι υπεύθυνο για τον 

σχεδιασμό, την οργάνωση, διαχείριση και αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ανάπτυξης της διαιτησίας. Η Ακαδημία Διαιτησίας λειτουργεί υπό την 

εποπτεία και τον συντονισμό της ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

Εξειδικευμένη υποστήριξη θα πρέπει να παρέχεται στην Ακαδημία Διαιτησίας. Ο βαθμός 

κατά τον οποίο τέτοια υποστήριξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ακαδημίας δύναται να 

εξαρτάται από το εύρος και τις ανάγκες διαιτησίας που εμπίπτουν στην ΕΠΟ, αλλά θα 

πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Έναν υπεύθυνο για την ένταξη και διατήρηση αξιωματούχων αγώνα στη διαιτησία, ο 

οποίος θα διαχειρίζεται τα προγράμματα ένταξης και διατήρησης αξιωματούχων αγώνα 

της ομοσπονδίας· 

2. Έναν συντονιστή mentoring, ο οποίος θα εργάζεται στενά με τον υπεύθυνο ένταξης και 

διατήρησης αξιωματούχων αγώνα, καθώς και με τον εθνικό εκπαιδευτή για προγράμματα 

mentoring· 

3. Έναν υπεύθυνο για αξιωματούχους αγώνα επιπέδου υποδομών, ο οποίος θα 

διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες και διαδικασίες των αξιωματούχων αγώνα σε 

επίπεδο υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και ανάπτυξής τους· 

4. Έναν Εθνικό Εκπαιδευτή, υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων και 

διαδικασιών σχετικών με προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης· 

5. Έναν Εθνικό Εκπαιδευτή Φυσικής Κατάστασης Διαιτητών, υπεύθυνο για τη διαχείριση 

όλων των προγραμμάτων φυσικής κατάστασης των αξιωματούχων αγώνα σε εθνικό 

επίπεδο, και εν γένει όλων των αξιωματούχων αγώνα ακόμη και σε περιφερειακό 

επίπεδο, εφόσον δεν έχει οριστεί άλλο αρμόδιο άτομο σχετικά. Το εν λόγω άτομο οφείλει 

να μην είναι εν ενεργεία διαιτητής των δύο (02) ανώτερων κατηγοριών και θα πρέπει να 

έχει συνάψει σύμβαση εργασίας με την ΕΠΟ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΩΝΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Δικαιώματα Αξιωματούχων Αγώνα 

Οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές έχουν τα παρακάτω δικαιώματα, βάσει του παρόντος 

Κανονισμού: 

1. Να λαμβάνουν εκπαίδευση κατάλληλη και συμβατή με την άσκηση των καθηκόντων τους· 

2. Να χαίρουν τεχνικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους· 

3. Να φέρουν εις πέρας τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τους Κανόνες του Παιχνιδιού, 

από τη στιγμή που εισέρχονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις έως και τη στιγμή εξόδου 

τους από αυτές· 

4. Να λαμβάνουν αντίγραφα των εκθέσεων των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες 

στους οποίους έχουν συμμετάσχει· 

5. Να λαμβάνουν τις σωστές απαντήσεις στις γραπτές δοκιμασίες και στα video test· 

6. Να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους για το περιεχόμενο των εκθέσεων και των βαθμών 

που έλαβαν από αγώνες που συμμετείχαν· 

7. Να προαχθούν σε ανώτερες Κατηγορίες· 

8. Να λαμβάνουν αποζημίωση για έξοδα που έχουν επωμιστεί από συναντήσεις, συνέδρια 

και εκπαιδευτικά σεμινάρια· 

9. Να ζητούν γνωμοδότηση από την ΚΕΔ/ΕΠΟ σχετικά με την κείμενη περί χειραγώγησης 

αγώνων νομοθεσία και κανονισμούς· 

10. Να απολαμβάνουν ιδιωτικής ασφάλισης ατυχημάτων, η οποία να καλύπτει τον κίνδυνο 

θανάτου, μόνιμη αναπηρία, έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και προσωρινή 

ανικανότητα εργασίας, τα οποία προκύπτουν από ατύχημα ή τραυματισμό κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους ή εξ αιτίας αυτών· 

11. Να λαμβάνουν αποζημίωση για ζημίες που υπέστησαν και οι οποίες περιλαμβάνονται 

στο Φύλλο Αγώνα ή σε συμπληρωματική έκθεση· 

12. Να ασκήσουν έφεση στα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ ή των οικείων ΕΠΣ αναφορικά με 

αποφάσεις που αντίκεινται στα συμφέροντά τους, εξαιρουμένων θεμάτων που αφορούν 

σε ορισμούς, προβιβασμούς, υποβιβασμούς και αποπομπές· 

13. Να αντιτίθενται στην παράνομη δημόσια χρήση της εικόνας τους για σκοπούς εμπορικής 

εκμετάλλευσης· 

14. Να αιτούνται αδείας, εκ νέου εισδοχής στη Διαιτησία και αποχώρησης από αυτή· 
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15. Να μη φέρουν ουδεμία υποχρέωση να καταβάλουν στις οικίες ΕΠΣ οιοδήποτε ποσοστό 

των αποζημιώσεων που λαμβάνουν από τους αγώνες στους οποίους έχουν οριστεί σε 

διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο· 

16. Να εκλέγονται σε θέσεις ή αξιώματα που εμπίπτουν στο συλλογικό όργανο του Σώματος 

Διαιτητών. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Καθήκοντα Αξιωματούχων Αγώνα 

1. Να προσέρχονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις εγκαίρως, ώστε να εξακριβώσουν τις 

κανονιστικές συνθήκες του τόπου διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα και ειδικότερα 

τουλάχιστον μία (01) ώρα πριν την έναρξη ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων 

και τουλάχιστον μία ώρα και τριάντα λεπτά (01:30') πριν την έναρξη ποδοσφαιρικών 

αγώνων επαγγελματικού επιπέδου· 

2. Να εξακριβώνουν και να επιλύουν τις ελλείψεις του τόπου διεξαγωγής του αγώνα κατά 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς και να καταγράφουν οποιεσδήποτε σχετικές 

καταστάσεις στο Φύλλο Αγώνος· 

3. Να προσέρχονται στο γήπεδο με τον επισήμως εγκεκριμένο εξοπλισμό· 

4. Να σφυρίζουν την έναρξη του αγώνα στον προκαθορισμένο χρόνο· 

5. Να διασφαλίζουν το κοινό συμφέρον διεξαγωγής του αγώνα· 

6. Να συμμετάσχουν σε κάθε σχέδιο δράσης αναφορικά με την κατάρτιση, ανάπτυξη και 

αξιολόγησή τους, καθώς και σε όλα τα τεστ που προβλέπονται στους κανονισμούς και 

για τα οποία καλούνται· 

7. Να εμφανίζονται ενώπιον της ΚΕΔ/ΕΠΟ, οποτεδήποτε κληθούν προς τούτο, βάσει 

δεόντως αιτιολογημένων λόγων· 

8. Να τηρούν τους Κανόνες του Παιχνιδιού και τους εφαρμοστέους κανονισμούς, καθώς και 

να διασφαλίζουν ότι αυτοί τηρούνται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

9. Να αναφέρουν στο Φύλλο Αγώνος τους -πλήρως αιτιολογημένους- λόγους για τους 

οποίους ο αγώνας στον οποίο έχουν οριστεί δεν ξεκίνησε ή καθυστέρησε να ξεκινήσει ή 

διεκόπη προσωρινά ή δεν έληξε· 

10. Να διαμορφώνουν το Φύλλο Αγώνος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναφέρονται 

οποιαδήποτε συμβάντα έλαβαν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα, 

οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των ποδοσφαιριστών, των 

προπονητών, των ιατρών, των φυσικοθεραπευτών, των προέδρων και άλλων επισήμων 

του αγώνα, καθώς και να καταγράφουν τα συμβάντα για τα οποία δύναται να επιβληθεί 

ευλόγως πειθαρχική κύρωση· 
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11. Να αποστέλλουν το Φύλλο Αγώνος στη διοργανώτρια αρχή, συμφώνως προς τους 

όρους που προβλέπονται στο σχετικό τμήμα ή την Επιτροπή Διαιτησίας· 

12. Να συντάξουν συμπληρωματική έκθεση, ώστε να συμπεριλάβουν οποιαδήποτε 

συμβάντα άξια αναφοράς σε Φύλλο Αγώνος, για τα οποία έλαβαν γνώση μόνο μετά τη 

λήξη του αγώνα· 

13. Να αποστείλουν τη συμπληρωματική έκθεση, συμφώνως προς τους όρους που 

προβλέπονται στην σχετική Επιτροπή Διαιτησίας· 

14. Σε αγώνα που δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ή έχει διακοπεί δεν θα δέχονται να διαιτητεύσει 

άλλο άτομο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς· 

15. Να μην αποδέχονται να συμμετάσχουν σε οποιουσδήποτε ανεπίσημους αγώνες, εκτός 

αν έχουν προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά από την αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας· 

16. Να πραγματοποιούν ετήσιες ιατρικές – αθλητικές εξετάσεις· 

17. Να προσέρχονται για εξετάσεις οποτεδήποτε τους ζητείται, συμφώνως προς τους 

κανονισμούς· 

18. Να συμμετάσχουν σε συναντήσεις, συνεδριάσεις ή μαθήματα κατάρτισης, καθώς και σε 

διάφορες διαδικασίες ή άλλες εκδηλώσεις, οποτεδήποτε τους ζητείται. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 15: Όροι άσκησης καθηκόντων Διαιτητή, Βοηθού Διαιτητή, Παρατηρητή 

Διαιτησίας, Εκπαιδευτή Διαιτησίας 

Τα καθήκοντα του διαιτητή, του βοηθού διαιτητή, του παρατηρητή διαιτησίας ή του 

εκπαιδευτή διαιτησίας μπορεί να ασκήσει οποιοσδήποτε φέρει τα απαραίτητα προσόντα για 

τον σκοπό αυτό και εφόσον έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα ή τα σεμινάρια που διοργανώνει 

η ΚΕΔ/ΕΠΟ σε συνεργασία με την Ακαδημία Διαιτησίας της ΕΠΟ, έχει περάσει επιτυχώς τις 

σχετικές εξετάσεις και χαίρει ικανοποιητικής κατάταξης στα εν λόγω μαθήματα ή σεμινάρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Κατηγορίες Διαιτητών 

1. Οι διαιτητές εντάσσονται στην Κατηγορία 6 (Κ6), την Κατηγορία 5 (Κ5) και την Κατηγορία 

4 (Κ4) των διοργανώσεων ΕΠΣ, καθώς και στην Κατηγορία 4 Προχωρημένων Διαιτητών 

(Κ4Π), την Κατηγορία 3 (Κ3), την Κατηγορία 2 (Κ2) και την Κατηγορία 1 (Κ1) των εθνικών 

διοργανώσεων· 
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2. Οι βοηθοί διαιτητές εντάσσονται στην Κατηγορία Βοηθών Διαιτητών 1 (ΚΒΔ1), στην 

Κατηγορία Βοηθών Διαιτητών 2 (ΚΒΔ2) και στην Κατηγορία Βοηθών Διαιτητών 3 (ΚΒΔ3)· 

3. Επιπροσθέτως, οι γυναίκες διαιτητές και βοηθοί διαιτητές εντάσσονται στην Κατηγορία 

Γυναικών 1 (ΚΓ1) και στην Κατηγορία Γυναικών 2 (ΚΓ2). 

 

ΑΡΘΡΟ 17: Κατηγορία 6 (Κ6) 

1. Η Κ6 είναι τοπικού επιπέδου - επιπέδου υποδομών και αποδίδεται κατά την πρώτη 

αγωνιστική περίοδο στον υποψήφιο που έχει αποκτήσει επιτυχώς το πτυχίο βασικής 

εκπαίδευσης Επιπέδου 1 και είναι έως ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών· 

2. Δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει ως διαιτητής σε τοπικές 

διοργανώσεις, εκτός της ανώτατης Κατηγορίας Ανδρών· 

3. Ο αριθμός διαιτητών Κ6 είναι απεριόριστος· 

4. Οι διαιτητές Κ6 προβιβάζονται στην Κατηγορία 5 (Κ5) συμφώνως προς τον Κανονισμό 

Διαιτησίας της ΕΠΣ στην οποία ανήκουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: Κατηγορία 5 (Κ5) 

1. Η Κ5 είναι τοπικού επιπέδου - επιπέδου υποδομών και αποδίδεται κατά τη δεύτερη 

αγωνιστική περίοδο στον υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις προβιβασμού σε 

ανώτερη Κατηγορία, εφόσον έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία (01) αγωνιστική 

περίοδο της Κ6· 

2. Δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει ως διαιτητής σε τοπικές 

διοργανώσεις· 

3. Ο αριθμός διαιτητών Κ5 είναι απεριόριστος· 

4. Οι διαιτητές της Κ5 προβιβάζονται στην Κ4 συμφώνως προς τον Κανονισμό Διαιτησίας 

της ΕΠΣ στην οποία ανήκουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: Κατηγορία 4 (Κ4) 

1. Η Κ4 είναι τοπικού επιπέδου - επιπέδου υποδομών και αποδίδεται στους διαιτητές που 

πληρούν τις προϋποθέσεις προβιβασμού σε ανώτερη Κατηγορία, εφόσον έχουν 

συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία (01) αγωνιστική περίοδο της Κ5· 

2. Δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει ως διαιτητής σε τοπικές 

διοργανώσεις· 

3. Εναπόκειται στην ΕΠΣ να καθορίσει τον συνολικό αριθμό διαιτητών της Κ4· 

4. Οι διαιτητές Κ4 δύναται να προβιβαστούν στην Κ4 Προχωρημένων Διαιτητών (Κ4Π) 

βάσει ετήσιων προτάσεων της ΕΔ κάθε ΕΠΣ για συμμετοχή, αλλά και επιτυχή 
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ολοκλήρωση, του Προχωρημένου Σταδίου Κατάρτισης Επιπέδου 2 (GreeKore Promising 

Referees)· 

5. Οι διαιτητές Κ4 δύναται να υποβιβαστούν στην Κ5, συμφώνως προς τον Κανονισμό 

Διαιτησίας της ΕΠΣ στην οποία ανήκουν· 

6. Στα πρωταθλήματα υποδομών, καθώς και στα εθνικά γυναικεία πρωταθλήματα, σε 

περίπτωση μη επαρκούς αριθμού διαιτητών ή βοηθών διαιτητών δύναται να 

χρησιμοποιούνται διαιτητές και βοηθοί διαιτητές από την Κ4, με βάση λίστες διαιτητών 

και βοηθών διαιτητών που θα έχουν σταλεί στην ΚΕΔ/ΕΠΟ από τις ΕΔ/ΕΠΣ πριν την 

έναρξη των διοργανώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: Κατηγορία 4 Προχωρημένων Διαιτητών (Κ4Π) 

1. Η Κ4Π είναι εθνικού επιπέδου και αποδίδεται στον ανώτατο αριθμό διαιτητών ο οποίος 

καθορίζεται ετησίως από την ΚΕΔ/ΕΠΟ.  Οι εν λόγω διαιτητές έχουν γίνει δεκτοί και 

έχουν επιτύχει στο Προχωρημένο Στάδιο Κατάρτισης Επιπέδου 2 (GreeKore Promising 

Referees)· 

2. Δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει σε διοργανώσεις που αφορούν 

διαιτητές Κατηγορίας 3 (Κ3)· 

3. Προβιβάζονται στην Κ3 οι διαιτητές που έχουν καταταχθεί μεταξύ των καλύτερων 

διαιτητών της Κ4Π και πληρούν τα όρια ηλικίας που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό· 

4. Οι διαιτητές που δεν προβιβάζονται στην Κ3, επιστρέφουν στην Κ4. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: Κατηγορία 3 (Κ3) 

1. Η Κ3 είναι εθνικού επιπέδου και αποδίδεται στους διαιτητές που πληρούν τις 

προϋποθέσεις προβιβασμού σε ανώτερη Κατηγορία, εφόσον έχουν συμμετάσχει σε 

τουλάχιστον μία (01) αγωνιστική περίοδο της Κ4Π· 

2. Δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει σε ερασιτεχνικές εθνικές 

διοργανώσεις ως διαιτητής· 

3. Εναπόκειται στην ΚΕΔ/ΕΠΟ να καθορίσει τον συνολικό αριθμό διαιτητών Κ3· 

4. Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές που κατατάσσονται μεταξύ των καλύτερων διαιτητών και 

βοηθών διαιτητών της Κ3 δύναται να προβιβάζονται στην Κ2· 

5. Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές που κατατάσσονται μεταξύ των κατώτερων διαιτητών και 

βοηθών διαιτητών της Κ3 δύναται να υποβιβάζονται στην Κ4· 

6. Οι διαιτητές της Κ3 δύναται να ορίζονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ως 4οι διαιτητές της αμέσως 

ανώτερης Κατηγορίας από εκείνη στην οποία ανήκουν, εφόσον κρίνονται ικανοί να 

φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους. 
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ΑΡΘΡΟ 22: Κατηγορία 2 (Κ2) 

1. Η Κ2 είναι εθνικού επιπέδου και αποδίδεται σε διαιτητές και βοηθούς διαιτητές οι οποίοι: 

α) Χαίρουν αξιολόγησης, κατάταξης και απόδοσης τέτοιας που να τους επιτρέπει να 

παραμένουν στην εν λόγω Κατηγορία· 

β) Έχουν υποβιβαστεί από την Κατηγορία 1 (Κ1)· 

γ) Έχουν προβιβαστεί από την Κ3· 

2. Η Κ2 δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει σε διοργανώσεις της ΕΠΟ, 

εκτός της 1ης Εθνικής Κατηγορίας (Super League 1) και του Κυπέλλου Ελλάδος, όταν 

έστω και ένας (01) συμμετέχων ποδοσφαιρικός σύλλογος ανήκει στην 1η Εθνική 

Κατηγορία (Super League 1)· 

3. Προβιβάζονται στην Κ1 οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές που έχουν καταταχθεί μεταξύ 

των καλύτερων διαιτητών και βοηθών διαιτητών της Κ2 και πληρούν τα όρια ηλικίας που 

ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό· 

4. Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές οι οποίοι κατατάσσονται μεταξύ των κατώτερων 

διαιτητών και βοηθών διαιτητών της Κ2 δύναται να υποβιβάζονται στην Κ3 ή να 

εξαιρούνται από τους πίνακες αξιολόγησης με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

5. Οι διαιτητές της Κ2 δύναται να ορίζονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ως 4οι διαιτητές της Super 

League 1 και Super League 2, εφόσον κρίνονται ικανοί να φέρουν εις πέρας τα 

καθήκοντά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: Κατηγορία 1 (Κ1) 

1. Η Κ1 είναι εθνικού επιπέδου και αποτελείται από διαιτητές της ανώτερης κατηγορίας 

(elite), οι οποίοι μπορούν να φέρουν το σήμα της FIFA· 

2. Η Κ1 αποδίδεται στους διαιτητές οι οποίοι: 

α) Χαίρουν αξιολόγησης, κατάταξης και απόδοσης τέτοιας που να τους επιτρέπει να 

παραμένουν στην εν λόγω Κατηγορία· 

β) Έχουν καταταχθεί μεταξύ των καλύτερων διαιτητών της Κ2· 

3. Η Κ1 δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει ως διαιτητής σε όλες τις 

ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της ΕΠΟ· 

4. Οι διαιτητές οι οποίοι κατατάσσονται μεταξύ των κατώτερων διαιτητών της Κ1, 

υποβιβάζονται στην Κ2 ή εξαιρούνται από την λίστα, συμφώνως προς σχετική απόφαση 

της ΚΕΔ/ΕΠΟ. 
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ΑΡΘΡΟ 24: Κατηγορία 2 Γυναικών (Κ2Γ) 

1. Η Κ2Γ είναι εθνικού επιπέδου· 

2. Δίνει τη δυνατότητα στην κάτοχό της να συμμετάσχει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες 

διοργανώσεων ΕΠΣ, καθώς και σε όλες τις διοργανώσεις γυναικών της ΕΠΟ, εκτός της 

ανώτερης Κατηγορίας Γυναικών· 

3. Οι γυναίκες διαιτητές της Κ2Γ δύναται να προβιβάζονται στην Κατηγορία 1 Γυναικών 

(Κ1Γ). 

 

ΑΡΘΡΟ 25: Κατηγορία 1 Γυναικών (Κ1Γ) 

1. Η Κ1Γ είναι εθνικού επιπέδου· 

2. Δίνει τη δυνατότητα στην κάτοχό της να συμμετάσχει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες 

διοργανώσεων ΕΠΣ, καθώς και σε όλες τις διοργανώσεις γυναικών της ΕΠΟ· 

3. Οι γυναίκες διαιτητές που κατατάσσονται μεταξύ των κατώτερων διαιτητών της Κ1Γ 

δύναται να υποβιβάζονται στην Κ2Γ. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: Κατηγορία Νέων (ΚΝ) 

1. Η ΚΝ αποδίδεται στους υποψηφίους διαιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το Αρχικό 

Εκπαιδευτικό Μάθημα – Επίπεδο 1 και είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών· 

2. Οι διαιτητές της ΚΝ προβιβάζονται στην Κατηγορία Κ5 μόλις συμπληρώσουν τα 

δεκαοκτώ (18) έτη και εφόσον έχουν διαιτητεύσει σε: 

α) Αγώνες της εν λόγω Κατηγορίας κατά τη διάρκεια δύο (02) ή περισσότερων 

αγωνιστικών περιόδων· 

β) Τουλάχιστον δέκα (10) αγώνες ως διαιτητές επιπέδων νέων· 

γ) Είκοσι (20) αγώνες ως βοηθοί διαιτητές ανώτερων τοπικών διοργανώσεων· 

3. Οι διαιτητές ΚΝ θα διαιτητεύουν μόνο σε αγώνες επιπέδων ηλικίας μικρότερων της δικής 

τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 27: Παρατηρητές Διαιτησίας 

Οι παρατηρητές διαιτησίας εντάσσονται στις Κατηγορίες: 

1. Τοπικών παρατηρητών διαιτησίας διοργανώσεων των ΕΠΣ· 

2. Εθνικών παρατηρητών διαιτησίας Κ1, Κ2, Κ3. 
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ΑΡΘΡΟ 28: Όρια ηλικίας 

1. Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές των εθνικών ποδοσφαιρικών κατηγοριών δύναται να 

προάγονται βάσει των παρακάτω ορίων ηλικίας: 

α) Στην Κ1 έως το τριακοστό όγδοο (38ο) έτος· 

β) Στην Κ2 έως το τριακοστό έκτο (36ο) έτος· 

γ) Στην Κ3 έως το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος· 

2. Οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές της Κ1 δύναται να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους 

έως και το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους· 

3. Οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές της Κ2 δύναται να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους 

έως και το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους· 

4. Οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές της Κ3 δύναται να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους 

έως και το τριακοστό όγδοο (38ο) έτος της ηλικίας τους· 

5. Οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές των Κ6, Κ5 και Κ4 δύναται να εκπληρώνουν τα 

καθήκοντά τους έως το όριο ηλικίας που αποφασίζεται από την ΕΕ της ΕΠΣ· 

6. Οι παρατηρητές διαιτησίας δύναται να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους έως και το 

εβδομηκοστό (70ο) έτος· 

7. Η ΕΔ/ΕΠΣ δύναται να εξουσιοδοτήσει διαιτητές τοπικών κατηγοριών να διατηρήσουν τα 

καθήκοντά τους –σε τοπικό επίπεδο– μετά το πέρας του ορίου ηλικίας, λαμβανομένου 

υπόψη ότι οι εν λόγω διαιτητές παραμένουν σε καλή φυσική κατάσταση ούτως ώστε να 

επιτελέσουν τα καθήκοντά τους και να είναι σε θέση να επιδείξουν ότι κατέχουν τεχνικά 

προσόντα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 29: Επιλογή, προβιβασμός και υποβιβασμός Αξιωματούχων Αγώνα 

1. Κάθε έτος και πριν την έναρξη των εθνικών πρωταθλημάτων, η ΚΕΔ/ΕΠΟ εγκρίνει τους 

πίνακες των αξιωματούχων αγώνα εθνικών πρωταθλημάτων ανά κατηγορία, οι οποίες 

κοινοποιούνται στην ΕΕ/ΕΠΟ· 

2. Οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής και προβιβασμού/υποβιβασμού αποτελούν εμπιστευτικές 

πληροφορίες, οι οποίες παραμένουν αποκλειστικά εντός της ΚΕΔ/ΕΠΟ και του Τμήματος 

Διαιτησίας· 

3. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι η επίδοση, η προσωπικότητα, η διαθεσιμότητα, η 

πρόοδος, διοικητικοί παράμετροι, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση των γραπτών 
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εξετάσεων και των αγωνιστικών τεστ. Ο μέσος όρος βαθμολογίας από τους παρατηρητές 

διαιτησίας δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Θα πρέπει να δίδονται 

ευκαιρίες ταχέος προβιβασμού, ειδικά σε ταλαντούχους αξιωματούχους αγώνα, οι οποίοι 

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο πρόγραμμα mentoring· 

4. Ο συνολικός αριθμός αξιωματούχων αγώνα κατηγορίας elite θα πρέπει να καθοριστεί 

από την ΚΕΔ/ΕΠΟ βάσει των αναγκών που προκύπτουν στις διοργανώσεις ανώτερου 

επιπέδου, τόσο επαγγελματικές όσο και ημι-επαγγελματικές· 

5. Στα υπόλοιπα επίπεδα, ο ανώτατος αριθμός αξιωματούχων αγώνα ανά κατηγορία θα 

πρέπει να καθοριστεί βάσει του συνολικού αριθμού αγώνων των σχετικών 

διοργανώσεων και τη γεωγραφική κατανομή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 30: Επιλογή, προβιβασμός και υποβιβασμός Παρατηρητών Διαιτησίας 

Εθνικών Πρωταθλημάτων 

1. Κάθε έτος και πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου των εθνικών 

πρωταθλημάτων, η ΚΕΔ/ΕΠΟ καταρτίζει τους πίνακες παρατηρητών διαιτησίας Εθνικών 

Πρωταθλημάτων ανά κατηγορία, οι οποίοι κοινοποιούνται στην ΕΕ της ΕΠΟ· 

2. α) Οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής και προβιβασμού/υποβιβασμού αποτελούν 

εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες παραμένουν αποκλειστικά εντός της ΚΕΔ/ΕΠΟ και 

του Τμήματος Διαιτησίας· 

β) Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι η επίδοση, η προσωπικότητα, η διαθεσιμότητα, η 

πρόοδος, διοικητικοί παράμετροι, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση των γραπτών 

εξετάσεων. Θα πρέπει να δίδονται στους παρατηρητές διαιτησίας ευκαιρίες ταχέος 

προβιβασμού, ώστε να ανέρχονται σε ανώτερη κατηγορία (elite) μέσω επιπρόσθετης 

εκπαίδευσης και ποιοτικών ελέγχων, εφόσον διαθέτουν τα ισχύοντα του παρόντος 

Κανονισμού προσόντα· 

γ) Ο συνολικός αριθμός παρατηρητών διαιτησίας στους πίνακες κατηγορίας elite 

καθορίζεται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ, βάσει των αναγκών που προκύπτουν στις διοργανώσεις 

ανώτερου επιπέδου, τόσο επαγγελματικές όσο και ημι-επαγγελματικές· 

δ) Στα υπόλοιπα επίπεδα, ο ανώτατος αριθμός παρατηρητών διαιτησίας ανά κατηγορία 

θα πρέπει να καθοριστεί βάσει του συνολικού αριθμού αγώνων των σχετικών 

διοργανώσεων και τη γεωγραφική κατανομή τους· 

3. α) Επιπροσθέτως, οι παρατηρητές διαιτησίας επιλέγονται με βάση τα τυπικά και 

ουσιαστικά τους προσόντα. Ως ελάχιστα τυπικά προσόντα επιλογής ορίζονται για κάθε 

κατηγορία -με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος- τα ακόλουθα: 
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i. Η θητεία ως διαιτητή αγώνα δύο (2) τουλάχιστον ετών ή η θητεία ως βοηθού διαιτητή 

αγώνα πέντε (5) τουλάχιστον ετών σε αγώνες πρωταθλήματος για το οποίο 

επιλέγεται, καθώς και η επιτυχία του στις εξετάσεις· 

ii. Να μην έχει διαγραφεί από τα μητρώα της ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

iii. Οι νέοι εθνικοί παρατηρητές διαιτησίας που θα επιλέγονται, θα εντάσσονται στον 

πίνακα της 3ης Κατηγορίας. Εξαίρεση δύναται να αποτελούν οι νέοι παρατηρητές που 

υπήρξαν πρώην διεθνείς διαιτητές και βοηθοί διαιτητές FIFA, οι οποίοι δύναται να 

ενταχθούν σε ανώτερη Κατηγορία· 

iv. Οι παρατηρητές 3ης Κατηγορίας, μετά απο ένα (01) έτος παραμονής τους σε αυτή, 

δύναται να προαχθούν ως εθνικοί παρατηρητές 2ης Κατηγορίας, εφόσον διαθέτουν τα 

ισχύοντα του παρόντος Κανονισμού προσόντα· 

v. Οι παρατηρητές 2ης Κατηγορίας, μετά από ένα (01) έτος παραμονής τους σε αυτή, 

δύναται να προαχθούν ως εθνικοί παρατηρητές 1ης Κατηγορίας, εφόσον διαθέτουν τα 

ισχύοντα του παρόντος Κανονισμού προσόντα· 

vi. Οι γυναίκες παρατηρητές διαιτησίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στη λίστα των εν 

ενεργεία παρατηρητών διαιτησίας της UEFA, δύναται με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ -αν 

κριθούν κατάλληλες- να επιλεγούν ως εθνικοί παρατηρητές 1ης Κατηγορίας, 

ανεξαρτήτως αν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της παραγράφου 3 α) i· 

β) Ειδικά για τους παρατηρητές 1ης Κατηγορίας απαιτείται επιπλέον: 

i. Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας· 

ii. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου· 

γ) Οι επιλεγέντες παρατηρητές διαιτησίας υποβάλλονται υποχρεωτικά σε οφθαλμολογική 

εξέταση· 

4. Ως παρατηρητής διαιτησίας δύναται να επιλεγεί αποκλειστικά και μόνο για κατηγορία 

άλλη από αυτή στην οποία έχει επιλεγεί συγγενής του και συμφώνως προς τα κριτήρια 

επιλογής παρατηρητών διαιτησίας, εφόσον στους πίνακες Διαιτητών Εθνικών 

Πρωταθλημάτων περιλαμβάνονται διαιτητές συγγενείς του μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας· 

5. Σε ημερομηνία που καθορίζει η ΚΕΔ/ΕΠΟ, οι νέοι παρατηρητές διαιτησίας υποβάλλουν 

αίτηση απόκτησης ιδιότητας στο Τμήμα Διαιτησίας της ΕΠΟ μέσω των διαδικασιών που 

προβλέπει ο παρών Κανονισμός. 
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ΑΡΘΡΟ 31: Επιλογή Παρατηρητών Διαιτησίας Τοπικών Πρωταθλημάτων 

1. Κάθε έτος και πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, οι ΕΔ/ΕΠΣ συντάσσουν 

τους πίνακες παρατηρητών διαιτησίας Τοπικών Πρωταθλημάτων. Προς τον σκοπό αυτό 

καταρτίζεται από πρώην διαιτητές για κάθε ΕΠΣ ένας ενιαίος πίνακας παρατηρητών 

διαιτησίας, για όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων της ΕΠΣ· 

2. Οι παρατηρητές διαιτησίας Τοπικών Πρωταθλημάτων ορίζονται από τις ΕΔ/ΕΠΣ και 

έχουν συμμετάσχει σε επιμορφωτικό σεμινάριο παρατηρητών διαιτησίας. Κατά τα λοιπά, 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κανονισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 32: Ετήσια Σεμινάρια / Δοκιμασίες 

1. Κάθε έτος, πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου των εθνικών πρωταθλημάτων και 

σε ημερομηνίες που καθορίζονται με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ μετά από πρόταση της 

ΚΕΔ/ΕΠΟ, όλοι οι αξιολογηθέντες διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές και 

εκπαιδευτές διαιτησίας εθνικών κατηγοριών, καθώς και όλοι οι διαιτητές και βοηθοί 

διαιτητές τοπικών πρωταθλημάτων που έχουν τα κατάλληλα προσόντα συμφώνως προς 

τον παρόντα Κανονισμό, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού τους, στις 

παρακάτω διαδικασίες: 

α) Ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας 

τους· 

β) Εξετάσεις (γραπτές ή/και προφορικές ή/και video quiz), ώστε να διαπιστωθούν οι 

γνώσεις τους όσον αφορά τους Κανόνες του Παιχνιδιού και τους Κανονισμούς Αγώνων 

Πρωταθλημάτων· 

γ) Οι επιτυχόντες έχουν το δικαίωμα να ορίζονται σε αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων. 

Οι μη επιτυχόντες δεν έχουν δικαίωμα ορισμού σε αγώνα Εθνικών Πρωταθλημάτων 

μέχρι της επιτυχούς επανεξέτασής τους· 

δ) Εξετάσεις (γραπτές ή/και προφορικές), ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας, ιδίως για τους υποψήφιους διεθνείς διαιτητές και βοηθούς διαιτητές· 

2. Επιπλέον των ανωτέρω: 

α) Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές τοπικών πρωταθλημάτων συμμετέχουν σε δοκιμασία 

αγωνιστικών εξετάσεων (τεστ), ώστε να διαπιστωθεί η φυσική τους κατάσταση σε 

χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ως άνω απόφαση· 

β) Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές εθνικών πρωταθλημάτων συμμετέχουν σε δοκιμασία 

αγωνιστικών εξετάσεων συμφώνως προς τις οδηγίες της FIFA/UEFA (Παράρτημα Γ: 

Επίσημα Τεστ Φυσικής Κατάστασης για Διαιτητές και Βοηθούς Διαιτητές), ώστε να 
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διαπιστωθεί η φυσική τους κατάσταση σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ως 

άνω απόφαση· 

γ) Οι επιτυχόντες έχουν το δικαίωμα να ορίζονται σε αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων. 

Οι μη επιτυχόντες δεν έχουν δικαίωμα ορισμού σε αγώνα Εθνικών Πρωταθλημάτων 

μέχρι της επιτυχούς επανεξέτασής τους· 

3. Οι εξετάσεις και δοκιμασίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο διεξάγονται 

με φροντίδα και ευθύνη της ΚΕΔ/ΕΠΟ, σε συνεργασία με την Ακαδημία Διαιτησίας, στο 

πλαίσιο ειδικού προγράμματος, λαμβανομένων υπ’ όψιν των παρακάτω: 

α) Η ΕΠΟ, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, προσλαμβάνει ειδικό προπονητή – γυμναστή 

για την εκγύμναση των διαιτητών εθνικών κατηγοριών, τη σύνταξη ειδικών 

προγραμμάτων προπονητικής διαιτητών και τον καθορισμό ειδικού προγράμματος για τις 

δοκιμασίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, υπό την ευθύνη της 

ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

β) Ειδικά για τους διαιτητές των Εθνικών Πρωταθλημάτων, η ΚΕΔ/ΕΠΟ δύναται να ορίζει 

κατά την κρίση της έκτακτες δοκιμασίες αγωνιστικών τεστ για τη διαπίστωση της φυσικής 

κατάστασης μεμονωμένων ή του συνόλου των διαιτητών. 

γ) Όποιοι διαιτητές καταθέσουν -πριν την έναρξη των αγωνιστικών τεστ- ιατρική 

βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου δηλώνοντας αδυναμία συμμετοχής σε αυτές λόγω 

τραυματισμού ή ασθένειας, θα συμμετάσχουν σε νέα ημερομηνία εξέτασης που ορίζεται 

από την ΚΕΔ/ΕΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 33: Διαδικασία αξιολόγησης 

1. Τα ετήσια σεμινάρια διαιτητών διοργανώνονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ συμφώνως προς τον 

παρόντα Κανονισμό· 

2. Τα όρια ηλικίας, καθώς και ο αριθμός συμμετεχόντων καθορίζονται κάθε έτος από την 

ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

3. Εντός των καθορισμένων προθεσμιών, η ΚΕΔ/ΕΠΟ επιλέγει με βάση το σύνολο όλων 

των στοιχείων τους διαιτητές και τους βοηθούς διαιτητές για κάθε κατηγορία Εθνικού 

Πρωταθλήματος, τηρουμένων όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό· 

4. Μετά την οριστική σύνταξή τους από την ΚΕΔ/ΕΠΟ και πριν την έναρξη των 

πρωταθλημάτων και των εθνικών κατηγοριών, οι πίνακες αξιολόγησης και κατάταξης ανά 

κατηγορία διαιτητών, βοηθών διαιτητών, παρατηρητών και εκπαιδευτών διαιτησίας 

κοινοποιούνται στην ΕΕ της ΕΠΟ· 
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5. Δεν επιτρέπεται η επιλογή διαιτητή στην ίδια εθνική κατηγορία, εφόσον για οποιοδήποτε 

λόγο δεν είχε συμμετάσχει για δύο (02) πλήρεις και συνεχείς αγωνιστικές περιόδους σε 

αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων· 

6. Αν αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ότι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές 

ή παρατηρητές διαιτησίας δήλωσαν ψευδή στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την 

αξιολόγησή τους, και τα στοιχεία αυτά συνετέλεσαν έστω και εν μέρει στην τελική επιλογή 

τους, τότε οι εν λόγω διαιτητές, βοηθοί διαιτητές ή παρατηρητές διαιτησίας διαγράφονται 

με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ από τους πίνακες· 

7. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, επιτρέπονται οι μεταβολές (προβιβασμοί, 

υποβιβασμοί και αποπομπές) των πινάκων από την ΚΕΔ/ΕΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 34: Πίνακες Διεθνών Διαιτητών – Βοηθών Διαιτητών (FIFA) και Διεθνών 

Παρατηρητών Διαιτησίας (UEFA) 

1. Μία (01) τουλάχιστον εβδομάδα πριν την επίσημη ημερομηνία υποβολής που ορίζει η 

FIFA, η ΚΕΔ/ΕΠΟ υποχρεούται να υποβάλλει στον πρόεδρο της ΕΠΟ ξεχωριστούς 

πίνακες διαιτητών και βοηθών διαιτητών από τους οποίους γίνεται η επιλογή για τους 

πίνακες FIFA / UEFA· 

2. Υπ’ ευθύνη της ΚΕΔ/ΕΠΟ και σε επίσημη συνεδρίασή της περιλαμβάνονται στους εν 

λόγω πίνακες όλοι οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές του ειδικού πίνακα 1ης Κατηγορίας, 

οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τη FIFA. 

Αντιστοίχως περιλαμβάνονται σε ειδικές στήλες οι γυναίκες διαιτητές και βοηθοί διαιτητές, 

καθώς και οι διαιτητές ποδοσφαίρου σάλας και ποδοσφαίρου άμμου· 

3. Ειδικότερα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, βαθμολογίες, 

γραμματικές γνώσεις, πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής, ηλικία, αποτελέσματα των 

τεστ, πειθαρχικές ποινές, επάγγελμα, συνολικός αριθμός αγώνων που έχουν διευθύνει 

ως διαιτητές και βοηθοί διαιτητές, σωματικά προσόντα και -γενικά- κάθε στοιχείο που 

είναι απαραίτητο για την αντικειμενική εκτίμηση της αξίας εκάστου υποψηφίου· 

4. Οι πίνακες υποβάλλονται στον πρόεδρο της ΕΠΟ και κατόπιν κοινοποιούνται στην ΕΕ 

της ΕΠΟ· 

5. Με την υποβολή των πινάκων, συνυποβάλλεται προς την ΕΕ της ΕΠΟ αιτιολογημένη 

πρόταση της ΚΕΔ/ΕΠΟ αναφορικά με τους διαιτητές – βοηθούς διαιτητές που θα πρέπει 

να επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας ως διεθνείς διαιτητές και βοηθοί διαιτητές, 

συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού· 

6. Με την ίδια -ως άνω- διαδικασία η ΚΕΔ/ΕΠΟ υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση 

(όταν αυτό απαιτείται από την UEFA) στην ΕΕ της ΕΠΟ πίνακα υποψηφίων διεθνών 
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παρατηρητών διαιτησίας από τον οποίο γίνεται η επιλογή των προτεινόμενων για τους 

πίνακες παρατηρητών διαιτησίας FIFA / UEFA· 

7. Απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων διεθνών παρατηρητών διαιτησίας είναι τα εξής: 

α) Να έχει συμμετάσχει για δύο (02) τουλάχιστον χρόνια στον πίνακα διαιτητών της FIFA, 

ενώ προτεραιότητα δίνεται στους πιο πεπειραμένους διαιτητές που έχουν διευθύνει 

διεθνείς αγώνες· 

β) Η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας· 

γ) Να έχει παράσχει τις υπηρεσίες του ως παρατηρητής διαιτησίας σε αγώνες 

διοργανώσεων FIFA / UEFA ή στα πρωταθλήματα Α' Εθνικής Κατηγορίας την τελευταία 

διετία· 

δ) Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από τις διατάξεις των κανονισμών FIFA / UEFA. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 35: Ορισμός Διαιτητών 

1. Κάθε αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ, ανά Κατηγορία αρμοδιότητάς του, ορίζει τους 

διαιτητές των αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων από τους αντίστοιχους πίνακες 

διαιτητών· 

2. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι η επίδοση, η προσωπικότητα, η διαθεσιμότητα, η 

πρόοδος, διοικητικοί παράμετροι, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση των γραπτών 

εξετάσεων και των αγωνιστικών τεστ. Ο μέσος όρος βαθμολογίας από τους παρατηρητές 

διαιτησίας δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο· 

3. Απαγορεύεται η χρήση διαδικασιών όπως ψηφοφορία ή κλήρωση κατά τον ορισμό 

αξιωματούχων αγώνα ή παρατηρητών διαιτησίας· 

4. Οι ημέρες ανακοίνωσης του ορισμού των διαιτητών εθνικών πρωταθλημάτων 

καθορίζονται με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

5. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ δύναται να χρησιμοποιεί διαιτητές από το εξωτερικό σε αγώνες της Α' 

Εθνικής Κατηγορίας και του Κυπέλλου Ελλάδος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο· 

6. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ορίζει τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές των διεθνών αγώνων -επίσημων 

ή φιλικών- που διεξάγονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον αυτοί δεν ορίζονται από 

τη FIFA ή την UEFA ονομαστικώς. Ο ορισμός γίνεται μόνο από τους πίνακες διεθνών 

διαιτητών και βοηθών διαιτητών αντιστοίχως. Ύστερα από έγκριση της FIFA ή της UEFA, 
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η ΚΕΔ/ΕΠΟ δύναται να ορίζει σε διεθνείς αγώνες -επίσημους ή φιλικούς- μη διεθνείς 

διαιτητές ή βοηθούς διαιτητές από τον αντίστοιχο πίνακα της 1ης Κατηγορίας· 

7. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ορίζει τους 4ους (αναπληρωματικούς) διαιτητές στους διεθνείς αγώνες -

επίσημους ή φιλικούς- που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μόνο από τον 

πίνακα της FIFA ή της UEFA. Ύστερα από έγκριση της FIFA ή της UEFA, η ΚΕΔ/ΕΠΟ 

δύναται να ορίζει στους ίδιους αγώνες ως 4ο (αναπληρωματικό) διαιτητή έναν μη διεθνή 

διαιτητή από τον αντίστοιχο πίνακα της 1ης Κατηγορίας· 

8. Εάν ζητηθεί από ξένη Ομοσπονδία η αποστολή διαιτητών για να διευθύνουν αγώνες των 

πρωταθλημάτων τους, η ΚΕΔ/ΕΠΟ ορίζει αντίστοιχους διαιτητές μόνο εφόσον το αίτημα 

γίνει δεκτό από την ίδια· 

9. Όλοι οι φιλικοί αγώνες στους οποίους γηπεδούχος είναι ΠΑΕ θα διευθύνονται από 

διαιτητές που θα ορίζει η ΚΕΔ/ΕΠΟ, μετά από σχετική αίτηση της γηπεδούχου ομάδας. 

Όλοι οι φιλικοί αγώνες στους οποίους γηπεδούχος είναι ερασιτεχνικό σωματείο θα 

διευθύνονται από διαιτητές που θα ορίζονται από την ΕΔ/ΕΠΣ στην οποία ανήκει το 

σωματείο που αιτείται τον εν λόγω φιλικό αγώνα. Οι ορισθέντες διαιτητές θα πρέπει να 

επιλέγονται από τον πίνακα αξιολογημένων διαιτητών και να κοινοποιούνται από την 

ΕΔ/ΕΠΣ στην ΚΕΔ/ΕΠΟ τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την ώρα έναρξης 

του αγώνα· 

10. Ο ορισμός διαιτητών αγώνων τουρνουά ανεξαρτήτων ομάδων, επιχειρήσεων, σχολείων, 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ανήκει στο οικείο όργανο διαιτησίας της ΕΠΣ. Ο ορισμός και 

η αποδοχή του ορισμού από άλλο όργανο επισύρει πειθαρχική ποινή στον διαιτητή. 

Εφόσον ορίζονται διαιτητές 1ης, 2ης, 3ης Κατηγορίας και 4ης Κατηγορίας Προχωρημένων 

Διαιτητών Κ4Π, οι ορισμοί κοινοποιούνται στην ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

11. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ, ανάλογα με την κρισιμότητα των αγώνων της Β' Εθνικής και της Γ' Εθνικής 

Κατηγορίας, μπορεί να χρησιμοποιεί διαιτητές ανώτερης Κατηγορίας· 

12. Ο ορισμός διαιτητών στους αγώνες του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου 

άμμου, του πρωταθλήματος προεπιλογής Εθνικών Ομάδων, γίνεται ή/και επιβλέπεται 

από το κατά περίπτωση εντεταλμένο μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

13. Ο ορισμός διαιτητών σε διοργανώσεις ποδοσφαίρου σάλας γίνεται από την ΕΔ/ΕΠΣ και 

αποστέλλεται στο αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ για το ποδόσφαιρο σάλας· 

14. Οι γυναίκες διαιτητές δύναται να συμπεριλαμβάνονται και να ορίζονται σε διοργανώσεις 

ανδρών μόνον εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα αγωνιστικά τεστ που ισχύουν 

για τους άνδρες διαιτητές. 
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ΑΡΘΡΟ 36: Ορισμός λοιπών Αξιωματούχων Αγώνα 

1. Ο ορισμός των βοηθών διαιτητών, 4ων διαιτητών, βίντεο βοηθών διαιτητή (VAR) και 

βοηθών VAR (AVAR) πραγματοποιείται από την αντίστοιχη λίστα αξιωματούχων 

διαιτησίας· 

2. Οι βίντεο βοηθοί διαιτητή (VAR) και οι βοηθοί VAR (AVAR) θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένοι από την ΕΠΟ συμφώνως προς το πρωτόκολλο της IFAB. 

 

ΑΡΘΡΟ 37: Ορισμός Παρατηρητών Διαιτησίας – Υποχρεώσεις 

1. Δύο (02) μέλη της ΚΕΔ/ΕΠΟ ορίζουν τους παρατηρητές διαιτησίας Εθνικών 

Πρωταθλημάτων, ελέγχουν το έργο τους και δίδουν οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης των 

υπηρεσιών τους. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ είναι αρμόδια για την αντικατάσταση ή την μη 

χρησιμοποίησή τους· 

2. Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος Εθνικών Κατηγοριών ορίζεται ένας (01) παρατηρητής 

διαιτησίας με αρμοδιότητα την καταγραφή των παρατηρήσεων σε όσα θέματα 

αναφέρονται στην έντυπη έκθεση του παρατηρητή διαιτησίας. Ο τρόπος βαθμολογίας 

των διαιτητών για όλες τις Κατηγορίες είναι αυτός που καθορίζεται με βάση τις οδηγίες 

της UEFA· 

3. Για τις φάσεις που δεν υπάρχει 100% βεβαιότητα, ο παρατηρητής διαιτησίας είναι 

υποχρεωμένος να αναφέρει στην έκθεσή του τον λόγο τις αμφιβολίας του, καθώς και το 

ότι έχει κάνει χρήση video· 

4. Ανάλογα με την άποψη που εξέφρασε στον διαιτητή ο παρατηρητής, η ΚΕΔ/ΕΠΟ 

διαμορφώνει την άποψή της για την απόδοση τόσο του διαιτητή όσο και την αξιολόγηση 

του παρατηρητή· 

5. Σε περίπτωση που η αναγραφόμενη στην έκθεση ανάλυση και εκτίμηση των φάσεων του 

αγώνα από τον παρατηρητή δεν ανταποκρίνεται στη σωστή βαθμολόγηση διαιτητών του 

αγώνα, τότε το αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ -μετά την παραλαβή και μελέτη της 

έκθεσης- δικαιούται να την επιστρέψει στον παρατηρητή διαιτησίας για διορθώσεις, 

υπενθυμίζοντάς του ταυτόχρονα την ανάγκη για ακριβή τήρηση των οδηγιών 

βαθμολόγησης ή για ακριβή αναγραφή των γεγονότων που περιγράφονται και 

ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη βαθμολόγηση· 

6. Εντός τριάντα έξι (36) ωρών μετά τη λήξη του αγώνα, οφείλουν να αποστείλουν την 

έκθεσή τους στην ΚΕΔ/ΕΠΟ ή την οικεία ΕΔ/ΕΠΣ· 

7. Το έντυπο της έκθεσης του παρατηρητή διαιτησίας διαμορφώνεται πριν την έναρξη της 

αγωνιστικής περιόδου από την ΚΕΔ/ΕΠΟ και περιλαμβάνει τον τρόπο βαθμολογίας των 

αξιωματούχων αγώνα· 
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8. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ, με βάση τις βαθμολογίες των διαιτητών από τις εκθέσεις των παρατηρητών: 

α) Κρατά αρχείο με τη βαθμολογία εκάστου διαιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους· 

β) Μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων, συντάσσει ειδικό βαθμολογικό πίνακα των 

διαιτητών ανά Κατηγορία και τους τοποθετεί κατά αξιολογική σειρά με βάση τη 

βαθμολογία τους, τον βαθμό δυσκολίας των αγώνων και έναν προστιθέμενο ειδικό 

συντελεστή· 

9. Οι αποφάσεις της ΚΕΔ/ΕΠΟ ως προς την σύνταξη του τελικού ειδικού πίνακα 

βαθμολόγησης είναι τελεσίδικες και δεν υπόκεινται σε κανένα ένδικο μέσο· 

10. Οι εκθέσεις των παρατηρητών διαιτησίας παραμένουν εμπιστευτικές, υπό τον έλεγχο της 

ΚΕΔ/ΕΠΟ και του Τμήματος Διαιτησίας της ΕΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 38: Φύλλο Ποιότητας Αξιωματούχων Αγώνα 

1. Για κάθε αξιωματούχο αγώνα συντάσσεται Φύλλο Ποιότητας το οποίο περιλαμβάνει: 

α) Στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, τόπος και έτος γέννησης, τόπος 

μόνιμης κατοικίας)· 

β) Ύψος και βάρος· 

γ) Επάγγελμα και τόπος άσκησής του· 

δ) Γραμματικές γνώσεις, καθώς και τυχόν πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας· 

ε) Ποινικό μητρώο· 

στ) Πειθαρχικές ποινές· 

ζ) Λίστα με τον συνολικό αριθμό αγώνων που συμμετείχε ως διαιτητής ή βοηθός διαιτητή 

κατά κατηγορία πρωταθλήματος· 

η) Τελική βαθμολογία απόδοσης στους αγώνες της περασμένης αγωνιστικής περιόδου 

κατά κατηγορία πρωταθλήματος· 

θ) Ιατρικό ιστορικό· 

ι) Απόδοση σε αγωνιστικά τεστ, καθώς και γραπτά ή προφορικά τεστ, ανά περίοδο 

εξέτασης· 

ια) Στοιχεία προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) και τηλέφωνα, για 

επικοινωνία με την ΚΕΔ/ΕΠΟ και το Τμήμα Διαιτησίας· 

ιβ) Σωματεία στα οποία έχει αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής· 

2. Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου και αποδεικτικά υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» 

υποβάλλονται από τον ίδιο τον διαιτητή ή τον βοηθό διαιτητή στην ΚΕΔ/ΕΠΟ πριν την 

έναρξη των πρωταθλημάτων· 
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3. Οι αξιωματούχοι διαιτησίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται ύστερα από αξιολόγησή τους 

στους πίνακες, αποδέχονται αυτόματα το καταστατικό, τους κανονισμούς, τις 

προκηρύξεις, αποφάσεις, οδηγίες και εγκυκλίους της ΕΠΟ, της FIFA και της UEFA. Σε 

περίπτωση μη αποδοχής των παραπάνω, οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την 

ΚΕΔ/ΕΠΟ εντός πέντε (05) ημερών. Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουν 

ανάλογη εφαρμογή στις ΕΠΣ· 

4. Για τα τοπικά πρωταθλήματα, το Φύλλο Ποιότητας του διαιτητή – βοηθού διαιτητή 

συντάσσεται και ενημερώνεται κάθε έτος, με φροντίδα και ευθύνη της οικείας ΕΔ/ΕΠΣ ή 

της ΚΕΔ/ΕΠΟ κατά λόγο αρμοδιότητας· 

5. Για κάθε παρατηρητή ή εκπαιδευτή διαιτησίας συντάσσεται ανάλογο Φύλλο Ποιότητας 

από το Τμήμα Διαιτησίας. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 39: Η Ακαδημία Διαιτησίας 

Η Ακαδημία Διαιτησίας αποτελεί το εθνικό κέντρο κατάρτισης, το οποίο λειτουργεί υπό την 

εποπτεία και τον συντονισμό της ΚΕΔ/ΕΠΟ και έχει ως αρμοδιότητες: 

1. Να προετοιμάζει τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές, τους παρατηρητές διαιτησίας και 

τους εκπαιδευτές διαιτησίας σε επίπεδο τεχνικής, φυσικής και πνευματικής κατάστασης· 

2. Να αναπτύσσει το εθνικό σχέδιο κατάρτισης και ανάπτυξης για διαιτητές, βοηθούς 

διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας και εκπαιδευτές διαιτησίας· 

3. Να εφαρμόζει προγράμματα υποδοχής, ενσωμάτωσης, εντοπισμού ταλέντων, 

υποστήριξης και αξιολόγησης της διεθνούς διαιτησίας, καθώς και προγράμματα 

κατάρτισης και ανάπτυξης· 

4. Να δημιουργήσει και να διατηρεί μια πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία 

να προτείνει μια επιπλέον και συνεχή εκπαιδευτική προσφορά· 

5. Να προωθεί και να διοργανώνει σχέδια δράσης σε επίπεδο εκπαίδευσης και 

επανάληψης· 

6. Να καθορίζει τις διδακτικές ενότητες που αφορούν την αξιολόγηση και εκμάθηση των 

αξιωματούχων διαιτησίας· 
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7. Να συντονίζει με τις ΕΔ/ΕΠΣ την ύλη των μαθημάτων για τους διαιτητές, τους βοηθούς 

διαιτητές, τους παρατηρητές διαιτησίας και τους εκπαιδευτές διαιτησίας στο πλαίσιο 

εκπαίδευσης των ΕΠΣ· 

8. Να διοργανώνει μαθήματα για εκπαιδευτές με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού 

προσωπικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 40: Μαθήματα και Σεμινάρια 

1. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του διαιτητή πραγματοποιούνται τα παρακάτω 

σεμινάρια: 

α) Αρχικό Εκπαιδευτικό Μάθημα – Επίπεδο 1· 

β) Προχωρημένο Μάθημα – Επίπεδο 2 (GreeKore Promising Referees)· 

γ) Υψηλού Επιπέδου Μάθημα Εξειδίκευσης – Επίπεδο 3 (GreeKore Elite)· 

δ) Ειδικό Σεμινάριο για Γυναίκες Διαιτητές· 

2. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του παρατηρητή διαιτησίας πραγματοποιούνται τα 

παρακάτω σεμινάρια: 

α) Αρχικό Εκπαιδευτικό Μάθημα – Επίπεδο 1· 

β) Προχωρημένο Μάθημα Δεξιοτήτων για εθνικό παρατηρητή – Επίπεδο 2. 

 

ΑΡΘΡΟ 41: Μαθήματα για Διαιτητές 

1. Το Αρχικό Εκπαιδευτικό Μάθημα – Επίπεδο 1 διοργανώνεται από την ΕΔ/ΕΠΣ υπό την 

καθοδήγηση και επίβλεψη της ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

2. Το Προχωρημένο Μάθημα Δεξιοτήτων – Επίπεδο 2 (GreeKore Promising Referees), 

καθώς και το Υψηλού Επιπέδου Μάθημα Εξειδίκευσης – Επίπεδο 3 (GreeKore Elite) 

διοργανώνονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ μέσω της Ακαδημίας Διαιτησίας· 

3. Τα προαναφερθέντα μαθήματα αφορούν τη βελτίωση στον τομέα της εκπαίδευσης και 

αποτελούνται από δυο ξεχωριστές και συμπληρωματικές φάσεις: ένα αρχικό θεωρητικό-

τεχνικό μέρος, το οποίο ακολουθείται από πρακτική εξάσκηση· 

4. Δύναται να προχωρήσουν στην πρακτική εξάσκηση αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι 

που έχουν εκπληρώσει επιτυχώς το θεωρητικό-τεχνικό μέρος και έχουν καταταχθεί 

μεταξύ των προκαθορισμένων κενών θέσεων· 

5. Αδυναμία ολοκλήρωσης των σταδίων εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής 

περιόδου συνεπάγεται επανέναρξη του εν λόγω μαθήματος· 
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6. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ σε συνεργασία με την Ακαδημία Διαιτησίας φέρει την ευθύνη καθορισμού 

των εκπαιδευτικών ενοτήτων και θεμάτων που θα διδαχθούν, έτσι ώστε τα διαιτητικά 

καθήκοντα να εκτελούνται επαρκώς, ομοιόμορφα και υπεύθυνα· 

7. Κατά τη διάρκεια του Αρχικού Εκπαιδευτικού Μαθήματος – Επίπεδο 1, οι διαιτητές έχουν 

τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το θεωρητικό-τεχνικό μέρος σε συγκεκριμένη ΕΠΣ 

και να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εξάσκηση σε διαφορετική ΕΠΣ· 

8. Σε επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, κυρίως δε εκείνων που προκύπτουν από 

καθυστερημένη έναρξη του μαθήματος, οι διαιτητές δύναται να ολοκληρώσουν το 

θεωρητικό-τεχνικό μέρος του Αρχικού Εκπαιδευτικού Μαθήματος – Επίπεδο 1 κατά τη 

διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου και να προχωρήσουν στην πρακτική τους εξάσκηση 

την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

 

ΑΡΘΡΟ 42: Όροι εισαγωγής στα μαθήματα 

1. Γίνονται δεκτοί στο Αρχικό Εκπαιδευτικό Μάθημα – Επίπεδο 1 όσοι υποψήφιοι φέρουν 

τα ακόλουθα προσόντα: 

α) Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι γυμνασίου και να 

καταθέτουν απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό γέννησης. Για τους 

αλλοδαπούς απαιτείται –επιπρόσθετα- κατάθεση άδειας παραμονής και φωτοτυπία 

διαβατηρίου· 

β) Να βρίσκονται σε ηλικία που απαιτείται ώστε να συμπεριληφθούν στην Κατηγορία 6 

(Κ6)· 

γ) Να διαβιούν, να φοιτούν ή να εργάζονται στην περιοχή όπου λειτουργεί η ΕΔ/ΕΠΣ 

στην οποία είναι υποψήφιοι· 

δ) Να μην υφίσταται αδυναμία, απαγόρευση ή αποκλεισμός άσκησης των πολιτικών τους 

δικαιωμάτων· 

ε) Να μην έχουν καταδικαστεί με απόφαση τελευταίου βαθμού σε ποινή φυλάκισης, η 

οποία βρίσκεται σε ισχύ· 

στ) Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική κύρωση, σε οποιοδήποτε άθλημα, με ποινή 

ισάξια ή μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών με αναστολή· 

ζ) Να είναι ύψους τουλάχιστον 1,65 μ. για τους άνδρες και 1,55 μ. για τις γυναίκες· 

2. Η ΕΔ/ΕΠΣ δύναται να κάνει δεκτό έναν υποψήφιο ο οποίος είναι πρώην ποδοσφαιριστής 

και έχει συμμετάσχει σε επίσημα ανώτερα πρωταθλήματα· 
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3. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στην ΕΔ/ΕΠΣ που λειτουργεί στην περιοχή 

κατοικίας, φοίτησης ή εργασίας των υποψηφίων. Σε αυτές θα πρέπει να είναι 

συμπληρωμένα όλα τα πεδία που χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά· 

4. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στα παραπάνω 

άρθρα, θα πρέπει να υποβάλουν ικανοποιητικά αποτελέσματα ιατρικής εξέτασης· 

5. Μετά την έγκριση της αίτησής τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα 

παρακάτω έγγραφα: 

α) Τίτλους σπουδών· 

β) Ποινικό μητρώο· 

γ) Ταυτότητα ή ανάλογο έγγραφο ταυτοποίησης· 

6. Πέραν των υπολοίπων κανονιστικών προϋποθέσεων, μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι 

φέρουν εκπαιδευτικούς τίτλους που πιστοποιούν ότι έχουν ολοκληρώσει το 12ο σχολικό 

έτος θα δύνανται να εισαχθούν στο Προχωρημένο Μάθημα Κατάρτισης – Επίπεδο 2 

(GreeKore Promising Referees), στο Υψηλού Επιπέδου Μάθημα Κατάρτισης – Επίπεδο 

3 (GreeKore Elite), καθώς και σε διάφορα σεμινάρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 43: Μαθήματα για Παρατηρητές Διαιτησίας 

1. Το Αρχικό Εκπαιδευτικό Μάθημα για τοπικούς παρατηρητές διαιτησίας διοργανώνεται 

από την ΕΔ/ΕΠΣ υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη της Ακαδημίας Διαιτησίας· 

2. Το Προχωρημένο Μάθημα Δεξιοτήτων για εθνικούς παρατηρητές διαιτησίας 

διοργανώνεται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ μέσω της Ακαδημίας Διαιτησίας· 

3. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των εκπαιδευτικών ενοτήτων και θεμάτων 

που θα διδαχθούν, σε συνεργασία με την Ακαδημία Διαιτησίας, ώστε η αξιολόγηση να 

γίνεται με τρόπο ομοιόμορφο, επαρκή και υπεύθυνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 44: Σεμινάρια 

Ειδικά σεμινάρια για βοηθούς διαιτητές, καθώς και για γυναίκες διαιτητές, διοργανώνονται 

από την ΚΕΔ/ΕΠΟ σε συνεργασία με την Ακαδημία Διαιτησίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 45: Αρχικό Εκπαιδευτικό Μάθημα – Επίπεδο 1 

1. Η θεωρητική-τεχνική φάση του Αρχικού Εκπαιδευτικού Μαθήματος – Επίπεδο 1 

πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ωρών και η πρακτική 

εξάσκηση πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατό (100) ωρών, κατά 

τη διάρκεια των οποίων ο εκπαιδευόμενος ασκεί καθήκοντα διαιτητή ή βοηθού διαιτητή 

σε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων· 
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2. Η επιτυχής ολοκλήρωση της θεωρητικής-τεχνικής φάσης αποτελεί όρο εισαγωγής στην 

αρχική πρακτική εξάσκηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 46: Προχωρημένο Μάθημα Δεξιοτήτων – Επίπεδο 2 (GreeKore Promising 

Referees) 

1. Ανάλογα με τον ανώτατο αριθμό που ορίζει κάθε χρόνο η ΚΕΔ/ΕΠΟ, υποψήφιοι οι οποίοι 

έχουν συμμετάσχει στην Κατηγορία (Κ4) για τουλάχιστον μία (01) αγωνιστική περίοδο, 

γίνονται δεκτοί στη θεωρητική-τεχνική φάση του Προχωρημένου Μαθήματος Δεξιοτήτων 

– Επίπεδο 2· 

2. Οι υποψήφιοι προτείνονται από κάθε ΕΔ/ΕΠΣ με τον ανώτατο αριθμό αυτών να 

καθορίζεται κάθε έτος από την ΚΕΔ/ΕΠΟ.  Η τελευταία λαμβάνει υπόψη το συνολικό 

αριθμό των διαιτητών κάθε ΕΠΣ, καθώς και τον αριθμό των σωματείων, προκειμένου να 

επιλέξει το μέγιστο αριθμό των προτεινόμενων διαιτητών στο Μάθημα από κάθε  ΕΠΣ. 

Επίσης, οι υποψήφιοι δεν δύνανται να είναι μεγαλύτεροι των τριάντα δύο (32) ετών έως 

και την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 47: Υψηλού Επιπέδου Μάθημα Εξειδίκευσης – Επίπεδο 3 (GreeKore Elite) 

Οι δέκα (10) διαιτητές, οι οποίοι είναι κάτω των τριάντα επτά (37) ετών την 31η Δεκεμβρίου 

του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται το μάθημα, δύναται να γίνονται 

δεκτοί στη θεωρητική-τεχνική φάση του Υψηλού Επιπέδου Μαθήματος Εξειδίκευσης – 

Επίπεδο 3. 

 

ΑΡΘΡΟ 48: Σχολές Ένταξης Διαιτησίας 

1. Σε κάθε περιφέρεια ή σε κάθε περιοχή Ενώσεων είναι δυνατό να λειτουργήσει σχολή 

Διαιτησίας για την ανάδειξη νέων διαιτητών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές – 

οδηγίες του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Διαιτησίας, κατόπιν 

έγκρισης της ΕΕ της ΕΠΟ με υπόδειξη της ΚΕΔ/ΕΠΟ και του Διευθυντή Ακαδημίας 

Διαιτησίας· 

2. Οι ημερομηνίες και η ανάλογη καμπάνια προσέλκυσης νέων διαιτητών θα 

ανακοινώνονται από την τοπική ή περιφερειακή επιτροπή διαιτησίας και θα εγκρίνονται 

από τον Διευθυντή Ακαδημίας Διαιτησίας· 

3. Η θεματολογία και το εκπαιδευτικό υλικό θα αποστέλλονται από την Ακαδημία Διαιτησίας 

της ΚΕΔ/ΕΠΟ· 
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4. Το όριο των απουσιών για ένα υποψήφιο διαιτητή, ώστε να μην επαναλάβει τη φοίτηση 

στη σχολή διαιτησίας, ορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των μαθημάτων 

κάθε σχολής· 

5. Η διδακτέα ύλη των εισαγωγικών σχολών (Αρχικό Εκπαιδευτικό Μάθημα – Επίπεδο 1) 

μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω: 

α) Εκμάθηση των Κανόνων του Παιχνιδιού· 

β) Διοικητικές εργασίες αγώνα· 

γ) Εξετάσεις ιατρικές και φυσικής κατάστασης· 

δ) Γραπτές εξετάσεις επί των Κανόνων του Παιχνιδιού· 

6. Η διαδικασία και η θεματολογία των γραπτών εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα, αναφέρονται και περιλαμβάνονται στον ειδικό κανονισμό· 

7. Στους υποψήφιους νέους διαιτητές ηλικίας από δεκαέξι (16) έως τριάντα πέντε (35) ετών 

–εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις– απονέμεται το σχετικό δίπλωμα. Η γραπτή 

συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων (εφόσον αφορά άτομα τα οποία δεν έχουν 

συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους) θεωρείται απαραίτητη, καθώς 

και ιατρική βεβαίωση· 

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο σε ΕΠΣ όπου υφίσταται έλλειψη διαιτητών, υπάρχει 

δυνατότητα αποδοχής υποψήφιων νέων διαιτητών και άνω των τριάντα πέντε (35) ετών. 

Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις, λαμβάνουν δίπλωμα διαιτησίας 

και χρησιμοποιούνται ως διαιτητές με ευθύνη της ΕΔ/ΕΠΣ μόνο σε τοπικές 

ποδοσφαιρικές διοργανώσεις· 

9. Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι γυμνασίου τουλάχιστον και 

οφείλουν να καταθέσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και πιστοποιητικό 

γέννησης. Επιπρόσθετα, για τους αλλοδαπούς απαιτείται η κατάθεση της άδειας 

παραμονής τους και φωτοτυπία διαβατηρίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 49: Εκπαιδευτές Διαιτησίας 

1. Εκπαιδευτές διαιτησίας είναι πρώην διαιτητές που έχουν αποδεδειγμένα συμμετάσχει σε 

δραστηριότητες των Ενώσεών τους τα τελευταία πέντε (05) έτη και μετά από έναν αρχικό 

εκπαιδευτικό κύκλο, τυποποιημένο για όλη τη χώρα, κρίνονται κατάλληλοι να διδάξουν 

στο επίπεδό τους· 

2. Οι εκπαιδευτές διαιτησίας θα πρέπει να παρακολουθούν ετήσιους εκπαιδευτικούς 

κύκλους επιμόρφωσης οι οποίοι θα προετοιμάζονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ. Είναι δυνατή η 

συνεργασία με το Σώμα Εκπαιδευτών της UEFA και της FIFA για την αξιολόγηση και 

έγκριση της άδειάς τους· 
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3. Οι εκπαιδευτές διαιτησίας ορίζονται σε μαθήματα –όπου αυτό απαιτείται– από τον 

Διευθυντή Ακαδημίας Διαιτησίας ή το αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

4. Οι εκπαιδευτές διαιτησίας κατατάσσονται ως εξής: 

α) Εθνικός Εκπαιδευτής: Περιλαμβάνει πρώην διαιτητές οι οποίοι έχουν κριθεί 

κατάλληλοι να εκπαιδεύουν διαιτητές, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας και 

εκπαιδευτές διαιτησίας όλων των επιπέδων· 

β) Τοπικός Εκπαιδευτής: Περιλαμβάνει πρώην διαιτητές οι οποίοι έχουν κριθεί 

κατάλληλοι να εκπαιδεύουν διαιτητές, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας και 

εκπαιδευτές διαιτησίας τοπικού επιπέδου· 

5. Όλοι οι εκπαιδευτές (εθνικοί και τοπικοί) πρέπει να ορίζονται 

υποχρεωτικά σε τουλάχιστον μία (01) εκπαιδευτική δραστηριότητα που 

διοργανώνεται από την ΕΔ της Ένωσής τους. Ειδικότερα, αυτό αφορά στα 

μαθήματα των Σχολών Ένταξης  Διαιτησίας, καθώς και στις εβδομαδιαίες 

εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 50: Παρατηρητές Διαιτησίας 

1. Παρατηρητές διαιτησίας είναι πρώην διαιτητές ή βοηθοί διαιτητές, οι οποίοι έχουν 

αποδεδειγμένα συμμετάσχει σε δραστηριότητες των Ενώσεών τους τα τελευταία πέντε 

(05) έτη, κατέχουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, διαθέτουν δυναμική προσωπικότητα 

και –μετά από έναν αρχικό εκπαιδευτικό κύκλο, τυποποιημένο για όλη τη χώρα– 

κρίνονται κατάλληλοι για το έργο τους και για να παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες 

στους διαιτητές· 

2. Οι παρατηρητές διαιτησίας θα πρέπει να παρακολουθούν ετήσιους εκπαιδευτικούς 

κύκλους επιμόρφωσης οι οποίοι θα προετοιμάζονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ και την 

Ακαδημία Διαιτησίας. Είναι δυνατή η συνεργασία με το Σώμα Παρατηρητών – Μεντόρων 

της UEFA και της FIFA για την αξιολόγηση και έγκριση της άδειάς τους· 

3. Οι παρατηρητές διαιτησίας κατατάσσονται ως εξής: 

α) 1η Κατηγορία: Αποτελείται από πρώην διαιτητές ή βοηθούς διαιτητές, οι οποίοι 

κρίνονται κατάλληλοι να παρατηρούν αγώνες διαιτητών έως και της ανώτατης 

κατηγορίας· 

β) 2η Κατηγορία: Αποτελείται από πρώην διαιτητές ή βοηθούς διαιτητές, οι οποίοι 

κρίνονται κατάλληλοι να παρατηρούν αγώνες διαιτητών έως και τη 2η κατηγορία· 

γ) 3η Κατηγορία: Αποτελείται από πρώην διαιτητές ή βοηθούς διαιτητές, οι οποίοι 

κρίνονται κατάλληλοι να παρατηρούν αγώνες διαιτητών έως και την 3η κατηγορία· 

4.  Κύρια καθήκοντα των παρατηρητών διαιτησίας αποτελούν τα εξής: 
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α) Η υποβολή γραπτής έκθεσης (με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες του 

παρατηρητή διαιτησίας της UEFA) και η βαθμολόγηση των διαιτητών στους αγώνες 

στους οποίους ορίζονται· 

β) Οι αναλυτικές επεξηγήσεις προς τους διαιτητές αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα 

σχετικά με τα θέματα που αναγράφονται στην έκθεση και τουλάχιστον για τις σοβαρές 

αποφάσεις που ελήφθησαν. Οι επεξηγήσεις αυτές αποτελούν μέρος της επιμόρφωσης 

των διαιτητών και όχι διαδικασία καταλογισμού ευθυνών. Τα σημεία προς συζήτηση κατά 

τον απολογισμό του αγώνα θα πρέπει να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη βαθμολογία στην 

έκθεση· 

γ) Η σημείωση των λεπτών του αγώνα στα οποία εξελίχθηκαν φάσεις προς μελέτη και 

χρήση των στιγμιότυπών τους ως εκπαιδευτικό υλικό· 

δ) Απαγορεύεται ρητώς η έστω και προφορική κοινοποίηση ή δημοσίευση του βαθμού ή 

της αναλυτικής έκθεσής τους. Η έκθεση αποστέλλεται εμπιστευτικά από το αρμόδιο 

μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ μόνο στους διαιτητές του αγώνα· 

ε) Οι παρατηρητές δεν πρέπει να έχουν τα κωλύματα που ισχύουν για τους διαιτητές και 

αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό· 

στ) Να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις 

τους σχετικά με τους Κανόνες του Παιχνιδιού και σχετικούς κανονισμούς· 

ζ) Να συμμορφώνονται με τις προκαθορισμένες προθεσμίες όσον αφορά την αποστολή 

των τεχνικών εκθέσεων παρατηρητή διαιτησίας προς το αρμόδιο όργανο σχετικά με 

αγώνες στους οποίους έχουν ορισθεί· 

η) Να παράσχουν στην ΚΕΔ/ΕΠΟ όλες τις αναγκαίες επεξηγήσεις, ώστε να γίνει πλήρως 

κατανοητό και να αιτιολογηθεί το περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεών τους· 

θ) Να συμμετάσχουν σε κάθε σχέδιο δράσης που αφορά κατάρτιση, ανάπτυξη και 

αξιολόγηση, καθώς και να πραγματοποιούν κάθε τεστ για το οποίο καλούνται· 

ι) Να απόσχουν από την χρήση οποιονδήποτε μέσων επικοινωνίας με τρίτους κατά τη 

διάρκεια του αγώνα ή μετά τη λήξη του με σκοπό τη διευκρίνιση οποιασδήποτε 

κατάστασης λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα στον οποίο έχουν οριστεί· 

ια) Να αναλύουν και να αξιολογούν με αντικειμενικό τρόπο την απόδοση της ομάδας 

διαιτησίας· 

ιβ) Να εξακριβώνουν τα δυνατά σημεία και τους τομείς βελτίωσης της ομάδας διαιτησίας· 

ιγ) Να παρακινούν την ομάδα διαιτησίας· 

ιδ) Να συμμετάσχουν σε συναντήσεις, συνεδριάσεις ή μαθήματα κατάρτισης, καθώς και 

σε διάφορες διαδικασίες ή άλλες εκδηλώσεις οποτεδήποτε τους ζητείται. 
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ΑΡΘΡΟ 51: Μέντορες 

1. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζονται παρατηρητές διαιτησίας ή/και εκπαιδευτές 

διαιτησίας με αποστολή τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών 

υποστήριξης ταλαντούχων νεαρών διαιτητών από την κατώτερη έως την ανώτερη 

κατηγορία· 

2. Κάθε κατηγορία επιτροπής διαιτησίας (τοπική, περιφερειακή, ΚΕΔ) θα πρέπει να 

συντάσσει ετήσιους καταλόγους ταλαντούχων διαιτητών και των μεντόρων τους, οι 

οποίοι θα παρακολουθούν την προσωπική ανάπτυξη των ταλέντων. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ 

καθορίζει τον μέγιστο αριθμό ταλέντων ανά κατηγορία, τα όρια ηλικίας, τη διάρκεια του 

προγράμματος και τις προοπτικές για ταχεία ανέλιξή τους· 

3. Ως μέντορας διαιτητή ορίζεται ένας πεπειραμένος πρώην διαιτητής, ο οποίος είναι 

παιδαγωγός υψηλού επιπέδου με γνώση των θεμελιωδών αρχών ανάπτυξης και έχει 

κριθεί ικανός να εντοπίζει ταλαντούχους διαιτητές και να παρέχει στον επιλεγμένο 

διαιτητή ισχυρά κίνητρα και επαρκή υποστήριξη. Ο μέντορας οφείλει να έχει στενή και 

τακτική συνεργασία με το τοπικό όργανο, με το περιφερειακό σύνδεσμο ανάπτυξης της 

διαιτησίας, τον Διευθυντή Ακαδημίας Διαιτησίας ή τον Συντονιστή Ταλέντων και 

Μεντόρων, καθώς και την ΚΕΔ/ΕΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 52: Εθνικός Εκπαιδευτής Φυσικής Κατάστασης Διαιτητών 

Ειδικός σε θέματα βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, υπεύθυνος για τη διαχείριση όλων 

των προγραμμάτων φυσικής κατάστασης των αξιωματούχων αγώνα σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο. 

 

ΑΡΘΡΟ 53: Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Διαιτησίας 

1. Οι εκπαιδευτές διαιτησίας θα πρέπει να λαμβάνουν μια αρχική εκπαίδευση στην οποία 

περιλαμβάνονται γραπτές και  προφορικές εξετάσεις. Ακολουθούν ετήσιοι εκπαιδευτικοί 

κύκλοι επιμόρφωσης. Η παρουσία τους στα τακτικά επιμορφωτικά σεμινάρια και τα 

προγράμματα εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική· 

2. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται συμφώνως προς τον ειδικό κανονισμό, δύναται 

δε να τεθούν υπό την εποπτεία της UEFA και της FIFA για την αξιολόγηση και έγκριση 

της άδειας των εκπαιδευτών διαιτησίας· 

3. Οι εκπαιδευτές διαιτησίας οφείλουν να παρουσιάσουν ειδικά θέματα με τη βοήθεια 

τεχνολογικών μέσων μετά την υποβολή τους σε εξετάσεις γνώσεων σχετικά με τους 

Κανόνες του Παιχνιδιού, ώστε να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευσή τους. 
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ΑΡΘΡΟ 54: Επιμόρφωση Παρατηρητών Διαιτησίας 

1. Οι νέοι παρατηρητές διαιτησίας θα πρέπει να λαμβάνουν μια αρχική εκπαίδευση στην 

οποία περιλαμβάνονται γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Ακολουθούν ετήσιοι 

εκπαιδευτικοί κύκλοι επιμόρφωσης. Η παρουσία τους στα τακτικά επιμορφωτικά 

σεμινάρια και προγράμματα εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική· 

2. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται συμφώνως προς τον ειδικό κανονισμό, δύναται δε να 

τεθούν υπό την εποπτεία της UEFA και της FIFA για την αξιολόγηση και έγκριση της 

άδειας παρατηρητών διαιτησίας· 

3. Ως μέρος της εξέτασης, οι νέοι παρατηρητές διαιτησίας οφείλουν –μετά και την υποβολή 

τους σε εξετάσεις γνώσεων σχετικά με τους Κανόνες του Παιχνιδιού– να 

παρακολουθήσουν έναν ολόκληρο αγώνα ή μέρος αυτού και να ασκήσουν τα καθήκοντα 

του παρατηρητή διαιτησίας· 

4. Οι εκθέσεις τους θα παραδίδονται και θα ελέγχονται από την εξεταστική επιτροπή. Οι 

επιτυχόντες ανά κατηγορία θα ανακοινώνονται επίσημα από την ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

5. Τουλάχιστον μία (01) φορά εντός της αγωνιστικής περιόδου, οι παρατηρητές διαιτησίας 

οφείλουν να παρακολουθούν επιμορφωτικό σεμινάριο μαζί με τους διαιτητές της ίδιας 

κατηγορίας. Οι παρατηρητές 1ης Κατηγορίας θα παρακολουθούν τουλάχιστον δύο (02) 

φορές ετησίως σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο. 

 

ΑΡΘΡΟ 55: Επιμόρφωση Αξιωματούχων Αγώνα 

Η ΚΕΔ/ΕΠΟ σε συνεργασία με τον Διευθυντή Ακαδημίας Διαιτησίας οφείλει να μεριμνήσει για 

τα παρακάτω: 

1. Δημιουργία ενός γενικού σχεδίου (master plan) εθνικής εμβέλειας με σκοπό την 

επιμόρφωση των διαιτητών και των εκπαιδευτών διαιτησίας σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο· 

2. Ταχεία ενσωμάτωση των νέων μελών στον χώρο της διαιτησίας και αύξηση των ορίων 

διατηρησιμότητάς τους· 

3. Έγκυρη διδασκαλία των Κανόνων του Παιχνιδιού· 

4. Διασφάλιση ομοιόμορφης και συνεπούς ερμηνείας και εφαρμογής των Κανόνων του 

Παιχνιδιού· 

5. Παροχή συμβουλών σχετικά με τον τρόπο που μπορούν οι διαιτητές να βελτιώσουν την 

απόδοσή τους· 

6. Εντοπισμός νεαρών ταλαντούχων διαιτητών το συντομότερο δυνατό· 
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7. Ομοιόμορφη επιμόρφωση, σε όλο το εύρος της εθνικής ομοσπονδίας και κατά 

πυραμιδική διάρθρωση· 

8. Παροχή ετήσιων εκπαιδευτικών κύκλων επιμόρφωσης, το περιεχόμενο των οποίων θα 

ισχύει σε εθνικό επίπεδο και θα διδάσκεται από εκπαιδευτές διαιτησίας οι οποίοι 

διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα· 

9. Δημιουργία εκπαιδευτικών κύκλων ανώτερου επιπέδου για όσους διαιτητές 

προβιβάζονται· 

10. Η συχνότητα των συναντήσεων θα καθοριστεί από την ΚΕΔ/ΕΠΟ. Οι επίλεκτοι διαιτητές 

θα συναντώνται τουλάχιστον κάθε δεύτερο μήνα, οι δε επίλεκτοι βοηθοί διαιτητές θα 

συναντώνται τουλάχιστον τέσσερις (04) φορές ετησίως· 

11. Επιπρόσθετα, οι επίλεκτοι παρατηρητές διαιτησίας οφείλουν να προσέρχονται σε 

συναντήσεις με διαιτητές τουλάχιστον δύο (02) φορές ετησίως· 

12. Ένα ετήσιο σεμινάριο για διαιτητές – ταλέντα θα πρέπει να διοργανώνεται σε κάθε 

περιοχή (τοπικό επίπεδο) ή περιφέρεια, καθώς επίσης και ένα ετήσιο σεμινάριο για 

διαιτητές – ταλέντα σε εθνικό επίπεδο· 

13. Κατά την έναρξη κάθε ετήσιου προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνονται συνεντεύξεις 

από τους διαιτητές – ταλέντα προκειμένου να οριστούν ρεαλιστικοί στόχοι και σκοποί. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι διαιτητές – ταλέντα και οι σύμβουλοι – μέντορες 

θα πρέπει να συναντώνται συχνά (π.χ. μία φορά κάθε μήνα). Στο τέλος του 

προγράμματος οι διαιτητές – ταλέντα αξιολογούνται και γίνεται αποτίμηση της επιτυχίας 

τους προγράμματος· 

14. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ σε συνεργασία με τον διευθυντή Ακαδημίας Διαιτησίας καταρτίζει ειδικά 

προγράμματα για σεμινάρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των διαιτητών και 

παρατηρητών διαιτησίας. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών είναι 

υποχρεωτική ανά μήνα και ανατίθεται στους εκπαιδευτές διαιτησίας σε συνεργασία με τις 

κατά τόπους ΕΠΣ, ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής 

ανακοινώνονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

15. Αδικαιολόγητη μη προσέλευση των διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας 

επιβαρύνει αρνητικά την περαιτέρω αξιολόγησή τους· 

16. Κάθε έτος η ΚΕΔ/ΕΠΟ υποβάλλει στην ΕΕ της ΕΠΟ, με τη λήξη της ποδοσφαιρικής 

περιόδου, ειδική έκθεση για την πορεία και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών 

και εισηγείται συμφώνως προς την κρίση της τη λήψη κάθε αναγκαίου σχετικού μέτρου 

προς βελτίωσή τους· 

17. Με αίτημα της διοργανώτριας αρχής και ύστερα από εισήγηση της ΚΕΔ/ΕΠΟ, η οποία 

εγκρίνεται από την ΕΕ της ΕΠΟ, δύναται να διοργανωθούν ταχύρρυθμα σεμινάρια 
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επιμόρφωσης διαιτητών των Εθνικών Πρωταθλημάτων Α' και Β' Επαγγελματικής 

Κατηγορίας και Γ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. Τα έξοδα επιβαρύνουν τη 

διοργανώτρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 56: Σχολές και στόχοι 

Η Ακαδημία Διαιτησίας της ΚΕΔ/ΕΠΟ εγκαθιδρύει ένα Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Διαιτησίας και λειτουργεί σχολές προς αυτόν τον σκοπό. Οι εν λόγω σχολές θα παρέχουν 

οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και υποστήριξης και θα διδάσκουν 

εξειδικευμένοι εκπαιδευτές και πεπειραμένοι διαιτητές. Οι σχολές και τα προγράμματα 

ανάπτυξης διαιτησίας έχουν τους ακόλουθους στόχους: 

1. Βελτίωση της απόδοσης των διαιτητών αγώνων που τελούνται υπό την αιγίδα της ΕΠΟ, 

σε όλα τα επίπεδα, ώστε να βελτιωθεί η δημόσια εικόνα της διαιτησίας σε εσωτερικό και 

διεθνές επίπεδο· 

2. Διασφάλιση ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής των Κανόνων του Παιχνιδιού. 

3. Υποστήριξη των διαιτητών, μέσω εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε διαιτητή και κάθε Κατηγορίας· 

4. Αύξηση του αριθμού των επίσημων διαιτητών· 

5. Ανάπτυξη του Σώματος (πάνελ) Εκπαιδευτών Διαιτησίας και του Σώματος (πάνελ) 

Παρατηρητών Διαιτησίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 57: Προγράμματα – Εκπαιδευτικοί Κύκλοι 

Η Ακαδημία Διαιτησίας της ΚΕΔ/ΕΠΟ οργανώνει προγράμματα, εκπαιδευτικούς κύκλους, 

συναντήσεις, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες για την εκπαίδευση, επιμόρφωση κ.λπ. 

των διαιτητών. Ειδικότερα οργανώνονται: 

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

της 1ης Κατηγορίας· 

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

Προχωρημένων, 4ης, 5ης και 6ης Κατηγορίας· 

3. Προγράμματα για ταλαντούχους και υποσχόμενους διαιτητές· 

4. Προγράμματα για τους διαιτητές φυτωρίων· 

5. Προγράμματα για γυναίκες διαιτητές· 

6. Προγράμματα για τους διαιτητές ποδοσφαίρου σάλας (5x5)· 

7. Προγράμματα για τους διαιτητές ποδοσφαίρου στην άμμο· 

8. Προγράμματα για τους εκπαιδευτές διαιτησίας· 
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9. Προγράμματα για τους παρατηρητές διαιτησίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 58: Εκπαίδευση και Εκγύμναση των Κορυφαίων (Elite) Διαιτητών 

1. Οι διαιτητές που συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες υψηλού επιπέδου (1η 

Κατηγορία) συστήνεται να έχουν την υποστήριξη μιας ομάδας ειδικών η οποία 

αποτελείται –κατ’ ελάχιστον– από έναν εκπαιδευτή διαιτητών, έναν εκπαιδευτή φυσικής 

κατάστασης, έναν ειδικό πνευματικής προετοιμασίας, έναν προπονητή ποδοσφαίρου και 

έναν ιατρό· 

2. Επίσης προετοιμάζονται ειδικά προγράμματα εκγύμνασης με τακτικές προπονήσεις και 

ανάλυση περιπτώσεων σε αγώνες. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα 

προγράμματα της FIFA και της UEFA για τους εκπαιδευτικούς κύκλους κορυφαίου (elite) 

επιπέδου, καθώς και σε επιμορφωτικές συναντήσεις. Η εκπαίδευση των διαιτητών είναι 

απαραίτητο να γίνεται τόσο στον αγωνιστικό χώρο (πρακτική) όσο και στην αίθουσα 

(θεωρητική). 

 

ΑΡΘΡΟ 59: Ταλαντούχοι Διαιτητές 

1. Οι ταλαντούχοι διαιτητές εντοπίζονται και επιλέγονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ και στηρίζονται 

από μια πιο εκτεταμένη ομάδα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, υπό την καθοδήγηση του 

διευθυντή Ακαδημίας Διαιτησίας, η οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και έναν 

Μέντορα προκειμένου να συνδράμει στην ανάπτυξη και βελτίωσή τους· 

2. Στον εντοπισμό ταλαντούχων διαιτητών χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) Ηλικία· 

β) Δυνατότητες· 

γ) Φυσική κατάσταση· 

δ) Ικανότητες διεύθυνσης αγώνα· 

ε) Ψυχολογική προετοιμασία· 

στ) Καλή υγεία· 

ζ) Μόρφωση· 

η) Γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 60: Ένταξη και Διατήρηση των Διαιτητών 

1. Η ΕΠΟ, μέσω της Ακαδημίας Διαιτησίας της ΚΕΔ/ΕΠΟ, οργανώνει προγράμματα 

προσέλκυσης νέων υποψηφίων διαιτητών προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των 

ενεργών διαιτητών και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να τους 

διατηρήσει ενεργούς κατά το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα· 
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2. Η ΕΠΟ, μέσω της ΚΕΔ, επικοινωνεί με τις τοπικές ομάδες, τα πανεπιστήμια, άλλες 

σχολές, ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης κ.λπ. προκειμένου να εντάξει νέους διαιτητές στο 

δυναμικό της. Κατάλληλοι υποψήφιοι διαιτητές είναι οι φοιτητές πανεπιστημίων – 

κολεγίων, καθώς και οι ποδοσφαιριστές. 

 

ΑΡΘΡΟ 61: Ειδικοί Εκπαίδευσης Διαιτησίας 

1. Προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπαίδευση των διαιτητών, η ΕΠΟ προσλαμβάνει και 

συνεργάζεται με ειδικούς, όπως είναι οι τεχνικοί εκπαιδευτές για διαιτητές, οι 

παρατηρητές διαιτησίας, οι γυμναστές/προπονητές φυσικής κατάστασης, οι ειδικοί 

πνευματικής προετοιμασίας, οι διατροφολόγοι, οι ειδικοί στην εκπαίδευση ποδοσφαιρικής 

τακτικής (προπονητές), κ.λπ. 

2. Απαιτείται η δημιουργία ειδικού σώματος με σκοπό –τουλάχιστον– την εκπαίδευση 

επίλεκτων διαιτητών υψηλού επιπέδου, αλλά και την εκπαίδευση και ανάπτυξη ταλέντων. 

Ομοίως κρίνεται απαραίτητη και η δημιουργία αντίστοιχου ειδικού σώματος για 

χαμηλότερες κατηγορίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 62: Διδακτικό υλικό 

1. Η FIFA και η UEFA θα παρέχουν στην ΕΠΟ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να υποστηρίξει τα προγράμματα εκπαίδευσης 

διαιτησίας. Η ΕΠΟ υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες που συντάσσει η FIFA 

αναφορικά με τη χρήση αυτού του υλικού, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη 

ερμηνεία και εφαρμογή των Κανόνων του Παιχνιδιού· 

2. Το υλικό αυτό θα αποτελείται από: 

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

ερμηνεία τους· 

β) Έντυπο υλικό ή υλικό πολυμέσων σχετικά με οδηγίες προς τους διαιτητές· 

γ) Βίντεο με περιπτωσιολογική ανάλυση αγώνων σε διοργανώσεις της FIFA ή αγώνων 

που οργανώνονται από τις Συνομοσπονδίες ή τις Ομοσπονδίες – Μέλη· 

3. Επιπροσθέτως, η ΕΠΟ δύναται να δημιουργήσει δικό της εκπαιδευτικό υλικό, υπό την 

προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνο με τους Κανόνες του Παιχνιδιού και έχει δημιουργηθεί με 

εισήγηση του διευθυντή Ακαδημίας Διαιτησίας και την έγκριση της ΚΕΔ/ΕΠΟ. 

 



 

48 

 

ΑΡΘΡΟ 63: Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 

1. Με ευθύνη της ΚΕΔ/ΕΠΟ τηρείται αρχείο δεδομένων για όλους τους εκπαιδευτικούς 

κύκλους διαιτητών διαφόρων επιπέδων. Το σύνολο των δεδομένων των εκπαιδευτικών 

κύκλων είναι αρμοδιότητα της Ακαδημίας Διαιτησίας της ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

2. Με ευθύνη της ΚΕΔ/ΕΠΟ τηρείται αρχείο εκπαιδευτών διαιτησίας, παρατηρητών 

διαιτησίας και διαιτητών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, το οποίο 

περιλαμβάνει λεπτομερή και αναλυτικά στοιχεία της κατάστασης και της πορείας τους 

(π.χ. φύλλο ποιότητας κ.λπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 64: Περιφερειακοί Σύνδεσμοι Ανάπτυξης Διαιτησίας 

1. Με εισήγηση της ΚΕΔ/ΕΠΟ δύναται να καθορίζονται «διαιτητικές περιφέρειες» οι οποίες 

επικυρώνονται από την ΕΕ της ΕΠΟ. Πρώην αξιωματούχοι αγώνα οι οποίοι διαθέτουν 

απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής διορίζονται από την 

ΚΕΔ/ΕΠΟ ως υπεύθυνοι των εν λόγω διαιτητικών περιφερειών· 

2. Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Συνδέσμων Ανάπτυξης Διαιτησίας είναι οι εξής: 

α) Ενίσχυση του επιτελικού έργου της ΚΕΔ/ΕΠΟ όσον αφορά την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των διαιτητών – ταλέντων και των παρατηρητών διαιτησίας από την 6η στην 

5η και από την 5η στην 4η Κατηγορία· 

β) Παρακολούθηση και έλεγχος της φυσικής κατάστασης των διαιτητών των ενώσεων 

αρμοδιότητάς τους· 

γ) Υποστήριξη της οργάνωσης και διεξαγωγής σχολών, σεμιναρίων και προγραμμάτων 

ταλέντων – μεντόρων, τα οποία ανακοινώνει και διοργανώνει η ΚΕΔ/ΕΠΟ στις 

περιφέρειες αρμοδιότητάς τους· 

δ) Επίβλεψη και συμβολή στην ορθή τήρηση και λειτουργία της βάσης δεδομένων με όλα 

τα απαιτούμενα στοιχεία για τους διαιτητές και τους αγώνες που τελούνται στον χώρο 

δικαιοδοσίας τους. Τα ως άνω δεδομένα αποστέλλονται μηνιαίως από το τοπικό όργανο 

διαιτησίας ή το τοπικό τμήμα εκπαίδευσης στη βάση δεδομένων που τηρείται από την 

ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

3. Η θητεία των ως άνω Περιφερειακών Συνδέσμων Ανάπτυξης Διαιτησίας συμπίπτει με τη 

θητεία της ΚΕΔ/ΕΠΟ και δύναται να ανανεωθεί. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 65: Ασυμβίβαστα Αξιωματούχων Αγώνα, Παρατηρητή Διαιτησίας, Εκπαιδευτή 

Διαιτησίας 

1. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή, παρατηρητή διαιτησίας και εκπαιδευτή 

διαιτησίας με την ιδιότητα του μέλους ή του αθλητή ή του προπονητή ή του γυμναστή 

σωματείου ή ΠΑΕ ή του με οποιοδήποτε άλλου τρόπου συνδεομένου με αυτό 

προσώπου· 

2. Η ιδιότητα του διαιτητή, παρατηρητή διαιτησίας και εκπαιδευτή διαιτησίας είναι 

ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους των επιτροπών διαιτησίας της ΕΠΟ ή ένωσης – 

μέλους της, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό· 

3. Διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας και εκπαιδευτές διαιτησίας οι οποίοι διατηρούν οι ίδιοι 

ή οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα τους πρακτορείο προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου ή 

κατάστημα εμπορίας αθλητικών ειδών δεν επιτρέπεται να διαιτητεύουν ή να παρίστανται 

σε επίσημους αγώνες οποιασδήποτε κατηγορίας ή να μετέχουν σε επιτροπές διαιτησίας· 

4. Τα κωλύματα και οι περιορισμοί που αναφέρονται στο Παράρτημα Α (παράγραφοι 1α, 

1β, 1γ, παρ. 5 και παρ. 6) του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της ΕΠΟ για τα 

μέλη της ΕΕ και τα όργανα των επιτροπών της εφαρμόζονται αντίστοιχα και σε όλα τα 

μέλη των οργάνων διαιτησίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 66: Άρνηση παροχής υπηρεσιών ως Διαιτητή-Παρατηρητή Διαιτησίας – 

Κυρώσεις 

Η αδικαιολόγητη άρνηση διαιτητή, βοηθού διαιτητή ή παρατηρητή διαιτησίας να παράσχει τις 

υπηρεσίες του ως διαιτητής, ή βοηθός διαιτητής ή παρατηρητής διαιτησίας σε επίπεδο 

εθνικών πρωταθλημάτων, επηρεάζει αρνητικά την περαιτέρω αξιολόγησή του στους πίνακες 

διαιτητών, βοηθών διαιτητών ή παρατηρητών διαιτησίας των πρωταθλημάτων 

οποιασδήποτε κατηγορίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 67: Ασυμβίβαστα – κωλύματα Αξιωματούχων Αγώνα, Παρατηρητή Διαιτησίας 

και Εκπαιδευτή Διαιτησίας 

1. Πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, οι διαιτητές, οι βοηθοί διαιτητές, οι 

παρατηρητές διαιτησίας και οι εκπαιδευτές διαιτησίας έχουν το δικαίωμα –μετά την 

οριστική επιλογή τους σε πίνακα– να δηλώσουν εγγράφως στην ΚΕΔ/ΕΠΟ ότι δεν 

επιθυμούν να διευθύνουν ή να παρίστανται σε αγώνες μιας ΠΑΕ ή ενός σωματείου, 

οπότε δεν συμπεριλαμβάνονται στους αντίστοιχους ορισμούς· 
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2. Οι διαιτητές, οι βοηθοί διαιτητές, οι παρατηρητές διαιτησίας και οι εκπαιδευτές διαιτησίας 

απαγορεύεται να: 

α) Διευθύνουν ή παρίστανται σε αγώνες ΠΑΕ ή σωματείου (το οποίο συμμετέχει σε 

πρωτάθλημα εθνικής κατηγορίας και για όσο χρόνο συμμετέχει στο εν λόγω 

πρωτάθλημα) των οποίων διετέλεσαν μέλη ή υπήρξαν αθλητές ή ποδοσφαιριστές τους· 

β) Διευθύνουν ή παρίστανται σε αγώνες ΠΑΕ ή σωματείου γενικότερα, εφόσον 

συνδέονται -με εργασιακή ή συγγενική σχέση- είτε οι ίδιοι είτε οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους 

με οιοδήποτε άλλο άτομο συνδέεται με τις προαναφερθείσες ΠΑΕ ή σωματεία· 

3. Οι διαιτητές, οι βοηθοί διαιτητές, οι παρατηρητές διαιτησίας και οι εκπαιδευτές διαιτησίας 

υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην ΚΕΔ/ΕΠΟ -πριν την έναρξη της αγωνιστικής 

περιόδου- την ύπαρξη του εν λόγω κωλύματος. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή δεν 

γίνει και αποδειχθεί η εν λόγω σχέση, τότε ο διαιτητής, ο βοηθός διαιτητής, ο 

παρατηρητής διαιτησίας και ο εκπαιδευτής διαιτησίας αυτομάτως διαγράφεται από τους 

πίνακες και δεν μπορεί να επανεγγραφεί σε κανένα πίνακα οποιασδήποτε κατηγορίας 

εθνικού πρωταθλήματος· 

4. Διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας και εκπαιδευτές διαιτησίας οι οποίοι 

αιτούνται να εξαιρεθούν από ορισμό, αποκλείονται από τους επόμενους τρεις (03) 

ορισμούς, εφόσον ο λόγος που επικαλούνται δεν κρίνεται σοβαρός σύμφωνα με την 

ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

5. Διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας και εκπαιδευτές διαιτησίας οι οποίοι 

ασθενούν αποδεδειγμένα, εξαιρούνται από τον ορισμό· 

6. Διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας και εκπαιδευτές διαιτησίας, οι οποίοι 

λόγω ασθένειας αρνούνται να διευθύνουν ή να παραστούν σε αγώνα στον οποίο 

ορίσθηκαν, θεωρούνται δικαιολογημένοι εφόσον: 

α) Για τους αγώνες Α' και Β' Εθνικής Κατηγορίας η διαπίστωση της ασθένειάς τους 

γίνεται από ιατρό – μέλος της Ιατρικής Επιτροπής της ΕΠΟ και –σε περίπτωση που αυτό 

δεν είναι εφικτό– από ιατρό Δημοσίου Νοσοκομείου ή από ιατρό ασφαλιστικού φορέα του 

εν λόγω διαιτητή, βοηθού διαιτητή, παρατηρητή διαιτησίας ή εκπαιδευτή διαιτησίας· 

β) Για τους αγώνες των Πανελληνίων Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων η διαπίστωση της 

ασθένειας διαιτητή, βοηθού διαιτητή, παρατηρητή διαιτησίας ή εκπαιδευτή διαιτησίας 

γίνεται από ιατρό Δημοσίου Νοσοκομείου ή από ιατρό του ασφαλιστικού του φορέα· 

7. Η δήλωση κωλύματος κατατίθεται αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά (e-mail) από τον 

ενδιαφερόμενο διαιτητή, βοηθό διαιτητή, παρατηρητή διαιτησίας ή εκπαιδευτή διαιτησίας 

προς την ΚΕΔ/ΕΠΟ και την ΕΔ/ΕΠΣ στην οποία ανήκει σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τον 

ορισμό του και ισχύει τόσο για τα εθνικά όσο και για τα τοπικά πρωταθλήματα· 
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8. Οι ΕΔ/ΕΠΣ αποστέλλουν υποχρεωτικά στην ΚΕΔ/ΕΠΟ την συγκεντρωτική κατάσταση 

των κωλυόμενων διαιτητών, βοηθών διαιτητών, παρατηρητών διαιτησίας και 

εκπαιδευτών διαιτησίας το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τον ορισμό τους 

σε εθνικά πρωταθλήματα· 

9. Δεν επιτρέπεται –για οποιοδήποτε λόγο– ο διαιτητής, βοηθός διαιτητής, παρατηρητής 

διαιτησίας ή εκπαιδευτής διαιτησίας να δηλώσει κώλυμα ή ασθένεια ή να αρνηθεί να 

διαιτητεύσει ή να παραστεί σε αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, ενώ αποδέχεται τη 

συμμετοχή του σε ορισμούς εθνικών πρωταθλημάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 68: Αποζημιώσεις Αξιωματούχων Αγώνα – Παρατηρητών Διαιτησίας 

1. Οι διαιτητές και οι παρατηρητές διαιτησίας δικαιούνται αποζημίωσης και εξόδων κίνησης 

και διαμονής για κάθε αγώνα στον οποίο ασκούν καθήκοντα διαιτητή ή παρατηρητή 

διαιτησίας· 

2. Αποζημίωση και έξοδα κίνησης και διαμονής δικαιούνται για κάθε εκπαιδευτική 

συγκέντρωση οι εκπαιδευτές διαιτησίας που δεν ανήκουν στην οικεία ΕΠΣ και 

μετακινούνται· 

3. Με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ, προκειμένου για επαγγελματικά πρωταθλήματα, είναι 

δυνατό μετά από πρόταση της οικείας επαγγελματικής ένωσης, η οποία αναλαμβάνει και 

τη δαπάνη, να καθορίζονται πρόσθετα ποσά αποζημιώσεων και ο τρόπος πληρωμής 

αυτών ανά Κατηγορία διαιτητών. Τουλάχιστον η καταβολή αποζημίωσης θα γίνεται μέσω 

κατάθεσης στην ΕΠΟ, η οποία στη συνέχεια θα πραγματοποιεί αντίστοιχη κατάθεση 

στους αξιωματούχους αγώνα σε καθορισμένο, αποδεκτό χρονικό διάστημα. 

 

ΑΡΘΡΟ 69: Καθορισμός αποζημιώσεων 

1. Το ύψος των αποζημιώσεων των διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας 

πρωταθλημάτων ευθύνης των ΕΠΣ καθορίζεται από την ΕΕ της ΕΠΟ, μετά από πρόταση 

της οικείας ΕΠΣ και πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου· 

2. Το ύψος των αποζημιώσεων των διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας 

επαγγελματικών πρωταθλημάτων, καθώς και των πρωταθλημάτων διοργάνωσης ΕΠΟ, 

και ο τρόπος πληρωμής τους καθορίζεται από την ΕΕ της ΕΠΟ, μετά από εισήγηση της 

ΚΕΔ/ΕΠΟ, πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων· 

3. Η αποζημίωση ανά αγώνα βαρύνει τη γηπεδούχο ομάδα· 

4. Όλα τα έξοδα διαιτησίας των αγώνων διοργανώσεων Κυπέλλου βαρύνουν τη γηπεδούχο 

ομάδα. Τα έξοδα διαιτησίας των τελικών αγώνων βαρύνουν την εκκαθάριση του αγώνα· 
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5. Όλα τα έξοδα διαιτησίας για ερασιτεχνικά πρωταθλήματα βαρύνουν τη γηπεδούχο ομάδα 

και προκαταβάλλονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του αγώνα· 

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

 

ΑΡΘΡΟ 70: Ασφάλιση Διαιτητών 

1. Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές των εθνικών πρωταθλημάτων δύναται να ασφαλίζονται 

με φροντίδα της ΕΠΟ σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα για θάνατο και ανικανότητα 

απασχόλησης που προκαλούνται από ατυχήματα οφειλόμενα στην αθλητική τους 

δραστηριότητα. Η δαπάνη ασφάλισης βαρύνει την ΕΠΟ για τους διαιτητές και βοηθούς 

διαιτητές 3ης Κατηγορίας και την οικεία επαγγελματική ένωση για τους διαιτητές και 

βοηθούς διαιτητές 1ης και 2ης Κατηγορίας· 

2. Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές πρωταθλημάτων ευθύνης των ΕΠΣ και οι μαθητευόμενοι 

υποψήφιοι διαιτητές δύναται να ασφαλίζονται με φροντίδα της ΕΠΟ σε ιδιωτικό 

ασφαλιστικό φορέα για θάνατο και ανικανότητα απασχόλησης, προκαλούμενα από 

ατυχήματα που οφείλονται στην αθλητική τους δραστηριότητα. Η σχετική δαπάνη 

βαρύνει την ΕΠΟ· 

3. Η ως άνω ασφάλιση των διαιτητών και βοηθών διαιτητών της 3ης Κατηγορίας, των 

διαιτητών και βοηθών διαιτητών πρωταθλημάτων ευθύνης των ΕΠΣ, καθώς και των 

μαθητευόμενων υποψηφίων διαιτητών θα χρηματοδοτείται από «ειδικό ποσοστό υπέρ 

της ασφάλισης διαιτητών» το οποίο θα προβλέπεται στην εκκαθάριση του Φύλλου 

Αγώνα· 

4. Ο χρόνος έναρξης της ασφάλισης ορίζεται με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ, εφόσον 

υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες. 

 

ΑΡΘΡΟ 71: Ηθικές αμοιβές και ετήσιες βραβεύσεις Διαιτητών 

1. Στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, για όλως εξαίρετη επίδοση ή συμμετοχή σε 

διεθνείς διοργανώσεις ή άλλες εξαιρετικές υπηρεσίες, οι οποίες συμβάλλουν στην 

αναβάθμιση του κύρους και της αξιοπιστίας της διαιτησίας, απονέμονται στους διαιτητές 

ή παρατηρητές διαιτησίας –με απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ ύστερα από πλήρως 

αιτιολογημένη πρόταση της ΚΕΔ/ΕΠΟ– οι παρακάτω ηθικές αμοιβές: 

α) Εύφημος μνεία· 

β) Έπαινος. 

2. Πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων και εφόσον υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες, η 

ΕΕ της ΕΠΟ –μετά από πρόταση της οικείας ένωσης– δύναται να αποφασίζει και να 
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καθιερώνει χρηματικά βραβεία στους τρεις (03) πρώτους διαιτητές κάθε Κατηγορίας 

Πρωταθλήματος· 

3. Η σχετική δαπάνη για την Α' και Β' Εθνική Κατηγορία βαρύνει την οικεία επαγγελματική 

ένωση, για τις Εθνικές Ερασιτεχνικές Κατηγορίες βαρύνει την ΕΠΟ και για τα 

πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ, τα οποία θεωρούνται μία κατηγορία πρωταθλήματος, 

την οικεία ένωση· 

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

5. Η ΕΠΟ επιβραβεύει με χρηματικό έπαθλο, το οποίο αποφασίζεται από την ΕΕ μετά από 

εισήγηση της ΚΕΔ, διαιτητές που επιλέχθηκαν να διευθύνουν αγώνες της τελικής φάσης 

Παγκοσμίων Κυπέλλων FIFA (Ανδρών / Γυναικών), Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων 

UEFA (Ανδρών / Γυναικών), τελικούς αγώνες UEFA Champions League, UEFA Europa 

League και Ολυμπιακών Αγώνων. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 72: Ορισμός διαιτητικού καθήκοντος 

1. Ο διαιτητής, ο παρατηρητής διαιτησίας και ο εκπαιδευτής διαιτησίας κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους, οφείλουν να τηρούν τους οικείους κανονισμούς της FIFA (Κανόνες 

του Παιχνιδιού), το Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις, τις εγκυκλίους, τις 

οδηγίες της ΕΠΟ, τις αποφάσεις, διατάξεις, εγκυκλίους των οικείων επιτροπών διαιτησίας 

ως και τις γενικά παραδεκτές αρχές της καλής πίστης, της ηθικής και των χρηστών 

αθλητικών ηθών· 

2. Ως άσκηση διαιτητικού καθήκοντος νοείται η, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης 

παραγράφου, συμμετοχή του διαιτητή, του παρατηρητή διαιτησίας και του εκπαιδευτή 

διαιτησίας στη διαδικασία διεξαγωγής του αγώνα και η, εν γένει, επίδειξη, σε όλες τις 

υπόλοιπες δραστηριότητές τους, άψογης αθλητικής και κοινωνικής διαγωγής και ήθους. 

 

ΑΡΘΡΟ 73: Ορισμός διαιτητικού παραπτώματος 

1. Οποιαδήποτε παράβαση με πράξεις ή παραλείψεις των διατάξεων του διαιτητικού 

καθήκοντος, πλην των αποφάσεων που επιβάλλονται από την εφαρμογή των Κανόνων 

του Παιχνιδιού, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Κανονισμού· 
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2. Μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων του διαιτητή, του παρατηρητή διαιτησίας και 

του εκπαιδευτή διαιτησίας περιλαμβάνονται ιδίως: 

α) Η συμμετοχή, ως διαιτητή, 4ου διαιτητή, ή βοηθού διαιτητή, παρατηρητή διαιτησίας και 

εκπαιδευτή διαιτησίας σε αγώνες χωρίς την εντολή ή έγκριση της αρμόδιας 

ποδοσφαιρικής αρχής ή επιτροπής διαιτησίας· 

β) Η αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής σε αγώνα, ως διαιτητή, 4ου διαιτητή, ή βοηθού 

διαιτητή, παρατηρητή διαιτησίας ή εκπαιδευτή διαιτησίας ή η αδικαιολόγητη μη εμφάνισή 

του στο γήπεδο μετά την αποδοχή του σχετικού ορισμού του· 

γ) Η παράλειψη πλήρους και λεπτομερούς συμπλήρωσης του Φύλλου Αγώνα· 

δ) Η παραποίηση του Φύλλου Αγώνα ή της οικείας έκθεσης ή και απλώς η εσφαλμένη 

αναγραφή παραπτωμάτων ποδοσφαιριστών ή η παράλειψη απάντησης του διαιτητή στις 

διατυπωθείσες στο Φύλλο Αγώνα ενστάσεις. Εάν, συνεπεία των παραπτωμάτων του 

προηγούμενου εδαφίου, ποδοσφαιριστές ή ομάδες ή αξιωματούχοι ομάδων αποφύγουν 

τη νόμιμη τιμωρία, ο διαιτητής τιμωρείται με επιπρόσθετη ποινή, που σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (03) αγωνιστικών ημερών 

αποκλεισμού από τον ορισμό του σε αγώνες· 

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

στ) Η μη τήρηση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και των χρηστών αθλητικών ηθών, 

όπως: 

i. Η λόγω ή έργω υβριστική, απρεπής, ανάρμοστη ή εν γένει απάδουσα προς τα 

χρηστά αθλητικά ήθη συμπεριφορά προς τα μέλη των πάσης φύσεως οργάνων 

διοίκησης του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας, η προφορική ή έγγραφη διατύπωση 

δυσμενών κρίσεων, στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά των ανωτέρω 

προσώπων· 

ii. Η παροχή, χωρίς την άδεια της οικείας επιτροπής διαιτησίας, κάθε είδους 

συνεντεύξεων στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· 

iii. Ο με οιονδήποτε τρόπο σχολιασμός στα ΜΜΕ, περιλαμβανομένων των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, από πρώην διαιτητές φάσεων από αγώνες εγχώριων 

διοργανώσεων ως και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενεργοποίησή του, ως συμβούλου με 

εργασιακή σχέση με ποδοσφαιρικές ομάδες όλων των πρωταθλημάτων. Στις 

περιπτώσεις αυτές οι εν λόγω πρώην διαιτητές δεν μπορούν να επανενταχθούν με 

κανένα τρόπο στην οργανωμένη διαιτησία και να διοριστούν μέλη των πάσης φύσεως 

οργάνων διοίκησης του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας. Επίσης, δεν μπορούν να 

συνεργάζονται με ΕΔ/ΕΠΣ, να παρευρίσκονται σε κάθε είδους επιμορφωτικές 
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συγκεντρώσεις ή σεμινάρια που διοργανώνονται από τις ΕΔ/ΕΠΣ και να παρακολουθούν 

αξιωματούχους διαιτησίας της ΕΠΟ σε οποιεσδήποτε επιμορφωτικές εκδηλώσεις· 

ζ) Η είσπραξη αποζημίωσης πέραν από τη νόμιμη, ως και η άμεση ή έμμεση αποδοχή 

ωφελημάτων ή προνομίων οιασδήποτε φύσεως, που σχετίζεται με οιονδήποτε τρόπο με 

την άσκηση της διαιτητικής δραστηριότητας· 

η) Η χρησιμοποίηση στη στολή των διαιτητών σημάτων ή διαφήμισης, εκτός αυτών που 

κάθε αγωνιστική περίοδο εγκρίνει η ΕΠΟ, που δεν έχουν εγκριθεί από την ΕΕ της ΕΠΟ 

για τα πανελλήνια πρωταθλήματα και των ΕΠΣ – Μελών της για τα τοπικά· 

θ) Ως και ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις 

διατάξεις του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 74: Πειθαρχικές ποινές 

1. Κάθε παράβαση του διαιτητικού καθήκοντος, όπως αυτό εξειδικεύεται με τις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού, τιμωρείται -ανάλογα με τη βαρύτητα και τις περιπτώσεις του 

παραπτώματος- με τις εξής ποινές: 

α) Έγγραφη επίπληξη· 

β) Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι έξι (06) μήνες από τη συμμετοχή σε κάθε είδους 

αγώνες ποδοσφαίρου· 

γ) Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ενός (01) έτους από τη συμμετοχή σε κάθε είδους 

αγώνες ποδοσφαίρου· 

δ) Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι τριών (03) ετών από τη συμμετοχή σε επισήμους 

αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων· 

ε) Οριστικός αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε επίσημους ή φιλικούς αγώνες ομάδων 

που μετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα· 

στ) Οριστική διαγραφή από τα μητρώα διαιτητών των ΕΠΣ ή της ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

2. Διαιτητής των κατηγοριών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, που θα τιμωρηθεί για 

πειθαρχικά παραπτώματα στην ίδια αγωνιστική περίοδο δύο (02), τουλάχιστον, φορές με 

ποινή προσωρινού αποκλεισμού και η συνολική ποινή υπερβαίνει τους τρεις (03) μήνες, 

τίθεται αυτοδίκαια εκτός των πινάκων ορισμού διαιτητών για την αγωνιστική περίοδο που 

διανύεται. Τυχόν ποινές από τις επιτροπές διαιτησίας των ΕΠΣ, δεν προσμετρώνται· 

3. Ποινές που προβλέπονται από τον ΚΑΠ ή τον Πειθαρχικό Κώδικα και άλλες ειδικές 

διατάξεις, που εγκρίθηκαν από την ΕΠΟ, διατηρούνται σε ισχύ. 
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ΑΡΘΡΟ 75: Πειθαρχική δικαιοδοσία 

1. Πειθαρχικά όργανα αποτελούν τα εξής: 

α) Η ΕΔ/ΕΠΣ για τα τοπικά πρωταθλήματα και το αρμόδιο μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ για τους 

αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων και πανελληνίων ερασιτεχνικών 

πρωταθλημάτων (πρώτος βαθμός)· 

β) Η ΚΕΔ/ΕΠΟ (δεύτερος βαθμός)· 

2. Η αρμοδιότητα των ΕΔ/ΕΠΣ και της ΚΕΔ/ΕΠΟ εξαντλείται στις παραβάσεις του παρόντος 

Κανονισμού. Σε ότι αφορά παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα και του Κώδικα 

Δεοντολογίας της ΕΠΟ, αρμόδιες είναι η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η Επιτροπή 

Δεοντολογίας της ΕΠΟ, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και, όπου επιτρέπεται, το 

Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 76: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης 

1. Πειθαρχική δίωξη ασκούν: 

α) Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Όργανα του παρόντος Κανονισμού, για πειθαρχικά 

αδικήματα, μετά από παραπομπή των από το ΔΣ Επαγγελματικής Ένωσης ή ΕΠΣ κατά 

τον λόγο δικαιοδοσίας τους και 

β) Ο  υπεύθυνος πειθαρχικής δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων της ΕΠΟ για 

περιπτώσεις που εμπλέκονται πρόσωπα του παρόντος Κανονισμού και παραπέμπονται 

σε αυτόν από τις διοργανώτριες αρχές και την ΚΕΔ/ΕΠΟ (αρ. 25 παρ. 1 εδ. ii. του 

Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ), για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα και του Κώδικα 

Δεοντολογίας της ΕΠΟ (αρ. 73 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού)· 

2. Ο διαιτητής, ο παρατηρητής διαιτησίας και ο εκπαιδευτής διαιτησίας ο οποίος διώκεται, 

τίθεται αυτοδικαίως σε διαθεσιμότητα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η άσκηση 

πειθαρχικής δίωξης και η κλήση του σε απολογία από το Πειθαρχικό Όργανο Διαιτησίας 

της ΕΠΣ δεν επιφέρει την διαθεσιμότητά του από τον ορισμό σε αγώνες Εθνικών 

Πρωταθλημάτων και –αντιστρόφως- η άσκηση πειθαρχικής δίωξης και η κλήση σε 

απολογία από την ΚΕΔ/ΕΠΟ δεν επιφέρει τη διαθεσιμότητά του από τους αγώνες 

ευθύνης της ΕΠΣ· 

3. Η τυχόν άσκηση έφεσης κατά αθωωτικών αποφάσεων δεν παρατείνει τη διαθεσιμότητα 

του διαιτητή, του παρατηρητή διαιτησίας και του εκπαιδευτή διαιτησίας· 

4. Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης κοινοποιείται αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο όργανο 

στην οικεία ΕΠΣ και την ΚΕΔ/ΕΠΟ. 
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ΑΡΘΡΟ 77: Κλήση διωκόμενου σε απολογία 

1. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Οργάνου Διαιτησίας εκδίδονται ύστερα από κλήση του 

διαιτητή, του παρατηρητή διαιτησίας και του εκπαιδευτή διαιτησίας σε απολογία· 

2. Η κλήση σε απολογία καθορίζει σαφώς το αποδιδόμενο πειθαρχικό αδίκημα και τάσσει 

προθεσμία προς απολογία εντός πέντε (05) ημερών· 

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

Οργάνου· 

4. Πριν από κάθε απολογία ο διαιτητής, ο παρατηρητής διαιτησίας και ο εκπαιδευτής 

διαιτησίας δικαιούται να λάβει γνώση των στοιχείων της δικογραφίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 78: Πειθαρχική απόφαση – έφεση 

1. Η πειθαρχική απόφαση εκδίδεται το βραδύτερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της 

απολογίας και κοινοποιείται στον κριθέντα διαιτητή, παρατηρητή διαιτησίας και 

εκπαιδευτή διαιτησίας. Σε περιπτώσεις που η πειθαρχική απόφαση αφορά ΕΔ/ΕΠΣ, η 

απόφαση πρέπει να κοινοποιείται και στην ΚΕΔ/ΕΠΟ με στοιχειοθετημένους τους λόγους 

τιμωρίας· 

2. Διαιτητής, παρατηρητής διαιτησίας και εκπαιδευτής διαιτησίας, ο οποίος τιμωρηθεί με 

ποινή αποκλεισμού από το πειθαρχικό όργανο διαιτησίας ΕΠΣ, και η ποινή κοινοποιηθεί 

μετά τον ορισμό του σε αγώνα Εθνικού Πρωταθλήματος, δεν αντικαθίσταται· 

3. Επιτρέπεται η άσκηση έφεσης ενώπιον της ΚΕΔ/ΕΠΟ κατά της πειθαρχικής απόφασης 

εντός οκτώ (08) ημερών από την γνωστοποίηση της πρωτοβάθμιας απόφασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 79: Έκτιση ποινής 

 Για ποινή προσωρινού αποκλεισμού μέχρι τεσσάρων (04) μηνών, το χρονικό διάστημα των 

θερινών διακοπών της ποδοσφαιρικής περιόδου δεν λαμβάνεται υπόψη για την έκτιση 

αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 80: Ανάλογη εφαρμογή 

Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «διαιτητής», εννοείται και ο βοηθός διαιτητή, ο 

4ος διαιτητής, ο ΒΒΔ (VAR) και ο ΒΒΒΔ (AVAR). 

 

ΑΡΘΡΟ 81: Κατάργηση διατάξεων 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη προς 

τις διατάξεις του παρόντος. 
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ΑΡΘΡΟ 82: Ειδικές διατάξεις 

1. Με ειδική εγκύκλιο που εκδίδεται από την ΕΠΟ, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την 

καθημερινή λειτουργία του Τμήματος Διαιτησίας. 

2. Οι διαιτητές όλων των κατηγοριών εγγράφονται, υποχρεωτικά, στη δύναμη της ΕΠΣ της 

περιοχής στην οποία βρίσκεται αποδεδειγμένα η μόνιμη κατοικία τους. Εξαιρούνται οι 

διαιτητές που έχουν μόνιμη κατοικία στην Περιφέρεια Αττικής. Κάθε αλλαγή κατοικίας 

δηλώνεται υποχρεωτικά στην ΚΕΔ και την Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης 

Περιφερειακών Σωματείων (ΕΠΣ) στην οποία ανήκει ο διαιτητής, επί ποινή διαγραφής 

από τους πίνακες· 

3. Η μετεγγραφή διαιτητών ή βοηθών διαιτητών ή μελών τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας ή 

τοπικών διευθυντών Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Διαιτησίας από τα μητρώα μιας 

ΕΔ/ΕΠΣ στα μητρώα άλλης ΕΔ/ΕΠΣ πραγματοποιείται χωρίς απαραίτητα να απαιτείται η 

συμφωνία των δύο ΕΠΣ όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι και επαρκώς αποδεδειγμένοι λόγοι 

(αλλαγή τόπου μόνιμης κατοικίας, αλλαγή τόπου εργασίας, αλλαγή τόπου κατοικίας λόγω 

σπουδών, λόγω στράτευσης, λόγω μετάθεσης για δημοσίους υπαλλήλους και 

υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.λπ.)· 

4. Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των διαιτητών, βοηθών διαιτητών, παρατηρητών, 

εκπαιδευτών διαιτησίας ως ημερομηνία γέννησής τους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του 

έτους γέννησής τους· 

5. Οι διατελέσαντες και τρέχοντες διεθνείς παρατηρητές UEFA δεν είναι υπόχρεοι εξέτασης, 

αλλά συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες αξιολόγησης της 1ης κατηγορίας, υπό την 

προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, ότι δεν ισχύουν κωλύματα 

σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και ότι συμβάλλουν ενεργά στις ανάλογες 

διαδικασίες γραπτών εξετάσεων των Σεμιναρίων προεπιλογής υπό τις οδηγίες της 

ΚΕΔ/ΕΠΟ και του διευθυντή Ακαδημίας Διαιτησίας· 

6. Οι γυναίκες που ανήκαν αποκλειστικά στον πίνακα των γυναικών διαιτητών FIFA για τρία 

(03), τουλάχιστον, χρόνια έχουν το δικαίωμα να αξιολογηθούν ως παρατηρητές 

διαιτησίας μέχρι και τη 2η Κατηγορία ανδρών· 

7. Οι παρατηρητές και οι εκπαιδευτές κατά την πρώτη αξιολόγησή τους υποχρεούνται να 

προσκομίζουν τίτλο σπουδών και πιστοποιητικό γέννησης· 

8. Δικαιώματα κατάταξης σε Κατηγορία, τα οποία έχουν κατοχυρωθεί από διατάξεις 

προηγούμενων Κανονισμών Διαιτησίας, υπερισχύουν έναντι κάθε αντίθετης διάταξης του 

παρόντος Κανονισμού. 



 

59 

 

ΑΡΘΡΟ 83: Αρμοδιότητα – ερμηνεία 

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται απ’ τον παρόντα Κανονισμό αποφασίζει σχετικά η ΕΕ 

της ΕΠΟ, στην οποία ανήκει και η αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος 

Κανονισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Εξετάσεις διαιτητών 

Οι εξετάσεις των διαιτητών είναι τριών (03) ειδών: 

Α.  Ιατρικές Εξετάσεις: 

Όσες απαιτούνται ώστε να καθιστούν κατάλληλο το φυσικό πρόσωπο να ασκεί τα καθήκοντα 

του διαιτητή σε αγώνες, ιδίως δε οφθαλμολογικές. Εάν δεν υπάρχει η απαραίτητη 

πιστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να υποβληθεί στις επόμενες εξετάσεις. 

Β.  Γραπτές Εξετάσεις: 

Οι γραπτές εξετάσεις δύναται να διεξάγονται σε πανελλήνιο επίπεδο, με επιμέλεια της 

ΚΕΔ/ΕΠΟ σε συνεργασία με την Ακαδημία Διατησίας, με τις παρακάτω μορφές: 

1. Γραπτές δοκιμασίες σε ετήσια σεμινάρια 

2. Σύγχρονη και ασύχρονη ηλεκτρονική διαδικασία εξέτασης  

Τα ερωτήματα των γραπτών εξετάσεων αφορούν κατά κύριο λόγο τους Κανόνες του 

Παιχνιδιού, καθώς και λοιπούς Κανονισμούς που περιέχουν διατάξεις αναφορικά με την 

διαιτησία αγώνων. 

Τα όρια επιτυχίας ανά κατηγορία διαμορφώνονται κατ’ έτος με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ.  

Γ.  Εξετάσεις φυσικής κατάστασης: 

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε δοκιμασία αγωνιστικών εξετάσεων για την διαπίστωση της 

φυσικής τους κατάστασης, σύμφωνα με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ και στην καθορισθείσα 

ημερομηνία για το είδος του τεστ βάσει του Παραρτήματος 2 Γ (TEST FIFA – UEFA). Οι  

αγωνιστικές  εξετάσεις  διενεργούνται  με  την  χρήση  ηλεκτρονικών  μέσων, πανομοιότυπα 

με τις εξετάσεις της FIFA-UEFA.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: Εξετάσεις παρατηρητών διαιτησίας 

Οι εξετάσεις των παρατηρητών διαιτησίας είναι τεσσάρων (04) ειδών: 

Α.  Ιατρικές Εξετάσεις: 
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Όσες απαιτούνται ώστε να καθιστούν κατάλληλο το φυσικό πρόσωπο να παρατηρεί, ιδίως δε 

οφθαλμολογικές. Εάν δεν υπάρχει η απαραίτητη πιστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος δεν 

δύναται να υποβληθεί στις επόμενες εξετάσεις. 

Β.  Γραπτές Εξετάσεις: 

Οι γραπτές εξετάσεις δύναται να διεξάγονται σε πανελλήνιο επίπεδο, με επιμέλεια της 

ΚΕΔ/ΕΠΟ σε συνεργασία με την Ακαδημία Διατησίας, με τις παρακάτω μορφές: 

1. Γραπτές δοκιμασίες σε ετήσια σεμινάρια 

2. Σύγχρονη και ασύχρονη ηλεκτρονική διαδικασία εξέτασης  

Τα ερωτήματα των γραπτών εξετάσεων αφορούν κατά κύριο λόγο τους Κανόνες του 

Παιχνιδιού, καθώς και λοιπούς Κανονισμούς που περιέχουν διατάξεις αναφορικά με την 

διαιτησία αγώνων. 

Τα όρια επιτυχίας ανά κατηγορία διαμορφώνονται κατ’ έτος με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ.  

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

Οι εξετάσεις εικόνων με φάσεις αγώνων (video test) δύναται να διεξάγονται σε πανελλήνιο 

επίπεδο, με επιμέλεια της ΚΕΔ/ΕΠΟ σε συνεργασία με την Ακαδημία Διατησίας, με τις 

παρακάτω μορφές: 

1. Video Test σε ετήσια σεμινάρια 

2. Σύγχρονη και ασύχρονη ηλεκτρονική διαδικασία εξέτασης  

Τα όρια επιτυχίας ανά κατηγορία διαμορφώνονται κατ’ έτος με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ. 

Δ.  Σύνταξη Έκθεσης Παρατηρητή: 

Η διαδικασία ακολουθείται μόνο για τους νέους παρατηρητές. 

i.  Οι εξεταζόμενοι παρακολουθούν σε γιγαντοοθόνη ή σε οθόνη υπολογιστή αγώνα ή φάσεις 

από αγώνα, με προκαθορισμένα σημεία φάσεων για τους συμμετέχοντες ποδοσφαιριστές 

και τους αξιωματούχους του αγώνα. 

ii.  Ο εξεταζόμενος υποχρεούται στην σύνταξη γραπτής έκθεσης (βάσει της Έκθεσης 

Παρατηρητή Διαιτησίας της UEFA) και βαθμολόγηση των διαιτητών. 

iii.  Στην έκθεση θα υπάρχει σημείωση των λεπτών του αγώνα που εξελίχθηκαν οι φάσεις, η 

καταγραφή της άποψής του και η εκτίμησή του για κάθε μέλος της διαιτητικής ομάδας του 

αγώνα και οι αναλυτικές επεξηγήσεις που πρέπει να δοθούν άμεσα μετά τον αγώνα. 

iv. Η διαδικασία αξιολογείται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ και από την Ακαδημία Διαιτησίας.  
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ΑΡΘΡΟ 3: Εξετάσεις εκπαιδευτών διαιτησίας 

Οι εξετάσεις των εκπαιδευτών διαιτησίας είναι τριών (03) ειδών: 

Α.  Γραπτές Εξετάσεις: 

Οι γραπτές εξετάσεις δύναται να διεξάγονται σε πανελλήνιο επίπεδο, με επιμέλεια της 

ΚΕΔ/ΕΠΟ σε συνεργασία με την Ακαδημία Διατησίας, με τις παρακάτω μορφές: 

1. Γραπτές δοκιμασίες σε ετήσια σεμινάρια 

2. Σύγχρονη και ασύχρονη ηλεκτρονική διαδικασία εξέτασης 

Τα ερωτήματα των γραπτών εξετάσεων αφορούν κατά κύριο λόγο τους Κανόνες του 

Παιχνιδιού, καθώς και λοιπούς Κανονισμούς που περιέχουν διατάξεις αναφορικά με την 

διαιτησία αγώνων. 

Τα όρια επιτυχίας ανά κατηγορία διαμορφώνονται κατ’ έτος με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ.  

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

Οι εξετάσεις εικόνων με φάσεις αγώνων (video test) δύναται να διεξάγονται σε πανελλήνιο 

επίπεδο, με επιμέλεια της ΚΕΔ/ΕΠΟ σε συνεργασία με την Ακαδημία Διατησίας, με τις 

παρακάτω μορφές: 

1. Video Test σε ετήσια σεμινάρια 

2. Σύγχρονη και ασύχρονη ηλεκτρονική διαδικασία εξέτασης 

Τα όρια επιτυχίας ανά κατηγορία διαμορφώνονται κατ’ έτος με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ. 

Γ.  Προφορική ή γραπτή ανάπτυξη θέματος: 

i.  Κάθε εξεταζόμενος παρουσιάζει ή αναλύει γραπτώς ένα έως δύο θέματα, που αφορά 

στους Κανόνες του Παιχνιδιού σε μορφή διδασκαλίας, για να κριθεί η ικανότητά του προς 

μετάδοση γνώσεων και σωστής δομής και ανάλυσης του εκπαιδευτικού θέματος. 

ii.  Η διαδικασία αξιολογείται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ και την Ακαδημία Διαιτησίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

1. Υπεύθυνος ένταξης και διατήρησης αξιωματούχων αγώνα 

α) Σχεδιάζει και διαχειρίζεται εθνικές και περιφερειακές εκστρατείες ένταξης στη Διαιτησία σε 

όλο το φάσμα του οργανισμού ποδοσφαίρου έως και το επίπεδο υποδομών· 

β) Διασφαλίζει τη διεξαγωγή ενός επαρκούς αριθμού προγραμμάτων ένταξης και διατήρησης 

στη Διαιτησία σε επίπεδο εθνικό και τοπικό, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και πραγματοποιηθεί 

καταλλήλως· 

γ) Έχει στενή συνεργασία με τον εθνικό εκπαιδευτή, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι 

διαθέσιμος ένας επαρκής αριθμός κατάλληλων εκπαιδευτών για τη διεξαγωγή εισαγωγικών 

μαθημάτων για όλους τους αξιωματούχους αγώνα· 

δ) Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους ορισμών, ώστε να διασφαλίζεται ότι νέοι αξιωματούχοι 

αγώνα ορίζονται σε κατάλληλους αγώνες· 

ε) Εντοπίζει ταλαντούχους νέους αξιωματούχους αγώνα και προτείνει στην ΚΕΔ/ΕΠΟ 

υποψηφίους για προγράμματα mentoring μέσω του συντονιστή mentoring· 

στ) Τηρεί μία κεντρική βάση δεδομένων όλων των αρχείων διαιτησίας. 

 

2. Υπεύθυνος Αξιωματούχων Αγώνα Κατηγορίας Elite 

α) Οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης για αξιωματούχους αγώνα 

κατηγορίας elite, σε συνεργασία με τον εθνικό εκπαιδευτή· 

β) Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο επικοινωνίας μεταξύ των αξιωματούχων αγώνα κατηγορίας 

elite και παρέχει υποστήριξη ανάλογα με την περίπτωση που προκύπτει κάθε φορά· 

γ) Επιβλέπει την παροχή τεχνογνωσίας στον τομέα της αθλητικής επιστήμης, την παροχή 

κατάρτισης και ανάλυσης στους τομείς της ψυχολογίας, της φυσικής κατάστασης και της 

τακτικής, διατροφικών και ιατρικών συμβουλών, κατάρτισης στη διαχείριση των ΜΜΕ και, 

εφόσον κρίνεται απαραίτητο, την παροχή εκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα για όλους τους 

αξιωματούχους αγώνα κατηγορίας elite· 

δ) Έχει στενή συνεργασία με την ΚΕΔ/ΕΠΟ κατά τη διαδικασία ορισμών των αξιωματούχων 

αγώνα. 
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3. Υπεύθυνος Αξιωματούχων Αγώνα Κατηγορίας Υποδομών 

α) Οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης για αξιωματούχους αγώνα 

κατηγορίας υποδομών, σε συνεργασία με τον εθνικό εκπαιδευτή· 

β) Έχει στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο ένταξης και διατήρησης αξιωματούχων αγώνα, 

καθώς και με τον συντονιστή mentoring· 

γ) Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών υπευθύνων επιπέδου 

υποδομών και παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη του ζητηθεί· 

δ) Συνεργάζεται με τοπικές επιτροπές διαιτησίας, όσον αφορά τους πίνακες αξιωματούχων 

αγώνα επιπέδου υποδομών, και διασφαλίζει ότι η ΚΕΔ/ΕΠΟ έχει ενημερωθεί σχετικά. 

 

4. Ταλαντούχος Αξιωματούχος Αγώνα 

α) Έχει προταθεί από τον συντονιστή mentoring και εγκριθεί από την ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

β) Χαίρει θετικών εκθέσεων από τους παρατηρητές διαιτησίας· 

γ) Έχει τουλάχιστον δύο (02) έτη ενεργούς διαιτητικής δράσης σε τοπικό επίπδο· 

δ) Έχει εκτεταμένη γνώση των Κανόνων του Παιχνιδιού, με την εισαγωγική γραπτή εξέταση 

να αποτελεί απόδειξη αυτού· 

ε) Εχει προσέλθει σε συνέντευξη με επιτυχές αποτέλεσμα· 

στ) Έχει συχνή πρόσβαση στο προσωπικό του email· 

ζ) Εχει ολοκληρώσει με επιτυχία τα αγωνιστικά τεστ με σκοπό την προαγωγή σε ανώτερη 

κατηγορία αξιωματούχων αγώνα. 

 

5. Αξιωματούχοι Αγώνα και Προγράμματα Mentoring 

α) Παρευρίσκεται σε όλα τα σεμινάρια και συμμετέχει πλήρως στις δραστηριότητες και 

ασκήσεις του προγράμματος· 

β) Ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα φυσικής κατάστασης που του παρέχεται από τον 

εθνικό εκπαιδευτή φυσικής κατάστασης· 

γ) Συμπεριφέρεται πάντα με υπεύθυνο και προσεκτικό τρόπο· 

δ) Απαντά άμεσα και πλήρως σε κάθε επικοινωνία που τον αφορά και σχετίζεται με τις 

διαιτητικές του δραστηριότητες· 
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ε) Ολοκληρώνει με επιτυχία και με συνέπεια κάθε γραπτή εξέταση και αγωνιστικό τεστ και 

διατηρεί το κατάλληλο επίπεδο αγωνιστικής επίδοσης· 

στ) Διατηρεί ένα -τουλάχιστον- βασικό επίπεδο προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στην 

Αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο προγράμματος εθνικής εμβέλειας. 

 

6. Προπονητής Αξιωματούχων Αγώνα 

α) Εκτεταμένη εμπειρία ως αξιωματούχος αγώνα, ιδανικά σε ανώτερο επίπεδο· 

β) Πολύ καλή γνώση των Κανόνων του Παιχνιδιού· 

γ) Πολύ καλά προσόντα προφορικής επικοινωνίας· 

δ) Πολύ καλή ψυχολογία· 

ε) Πολύ καλά προσόντα ενεργούς συμμετοχής και κατανόησης προφορικού λόγου και 

διευκόλυνσης· 

στ) Πολύ καλά προσόντα ανάλυσης αγώνων· 

ζ) Εξαιρετικά προσόντα διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων του επαίνου, της ενθάρρυνσης, 

της παροχής πρακτικών συμβουλών και λύσεων· 

η) Καλή κατανόηση της τακτικής και του στυλ παιξίματος της elite κατηγορίας ποδοσφαίρου· 

θ) Κατάλληλα προσόντα τεχνικής κατάρτισης και ανάπτυξης· 

ι) Ικανότητα χρήσης τηλεοπτικού/μαγνητοσκοπημένου υλικού κατά τη διαδικασία 

προπόνησης των αξιωματούχων αγώνα· 

ια) Θέληση να παρευρίσκεται σε σεμινάρια κατάρτισης/εκπαίδευσης που διοργανώνονται 

από την ΕΠΟ. 

 

7. Εθνικός Εκπαιδευτής Φυσικής Κατάστασης Αξιωματούχων Αγώνα 

α) Καλή κατανόηση των αναγκών φυσικής κατάστασης που επιβάλλουν το ποδόσφαιρο, το 

ποδόσφαιρο σάλας και το ποδόσφαιρο άμμου στους αξιωματούχους αγώνα· 

β) Ενημερωμένη θεωρητική γνώση ως προς τον τρόπο εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων 

εγκύμνασης, π.χ. να προέρχεται από τον χώρο της γυμναστικής και της προπονητικής· 
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γ) Δυνατότητα οργάνωσης ενός φάσματος συγκεκριμένων συνεδριών εγκύμνασης για 

αξιωματούχους αγώνα που να συμβαδίζουν με τους αναγκαίους στόχους εκγύμνασης· 

δ) Δυνατότητα διάγνωσης ελλειπούς φυσικής κατάστασης σε αξιωματούχους αγώνα και 

παροχή υποστήριξης σε όσους χρειάζεται, με συγκεκριμένα και εξατομικευμένα 

προγράμματα εκγύμνασης· 

ε) Δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων στον τομέα της Διαιτησίας, ώστε να καταρτίζονται 

ολοκληρωμένες συνεδρίες εκγύμνασης· 

στ) Δυνατότητα χρήσης δεδομένων παρακολούθησης της καρδιακής συχνότητας, ώστε να 

παρακολουθείται η προπόνηση των αξιωματούχων αγώνα και να παρέχεται εξατομικευμένη 

μηνιαία ανατροφοδότηση· 

ζ) Δυνατότητα επαγγελματικής διεξαγωγής των αγωνιστικών τεστ της FIFA τουλάχιστον δύο 

(02) φορές ανά ποδοσφαιρική περίοδο και σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA· 

η) Χαίρει των απαραίτητων προσόντων για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των 

αγωνιστικών τεστ και την συνακόλουθη παροχή σχετικής ανατροφοδότησης· 

θ) Δυνατότητα χρήσης δεδομένων παρακολούθησης της καρδιακής συχνότητας, ώστε να 

παρακολουθείται η φυσική κατάσταση των αξιωματούχων αγώνα· 

ι) Δυνατότητα χρήσης των συστημάτων ελέγχου της UEFA· 

ια) Δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων RIDE και επιθυμία ενεργούς συμμετοχής· 

ιβ) Ευρύτητα σκέψης και επιθυμία συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων με άλλους 

προπονητές· 

ιγ) Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο, ώστε να 

διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο δίκτυο της UEFA· 

ιδ) Δυνατότητα αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης των αξιωματούχων αγώνα· 

ιε) Οργάνωση εβδομαδιαίων προγραμμάτων εκγύμνασης για αξιωματούχους αγώνα· 

ιστ) Ενημέρωση του συντονιστή εκγύμνασης αξιωματούχων αγώνα της UEFA, καθώς και της 

διοίκησης της UEFA σχετικά με οιoδήποτε θέμα προκύπτει γύρω από την εκγύμναση των 

αξιωματούχων αγώνα της UEFA· 

ιζ) Ενημέρωση του συντονιστή εκγύμνασης αξιωματούχων αγώνα της UEFA, καθώς και της 

διοίκησης της UEFA σχετικά με τα αποτελέσματα των αγωνιστικών τεστ της FIFA που έχουν 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ΕΠΟ εντός τριάντα έξι (36) ωρών από τη διεξαγωγή τους· 
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ιη) Συνεργασία με τους εκπαιδευτές φυσικής κατάστασης RIDE αναφορικά με τα 

αποτελέσματα των αγωνιστικών τεστ που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο για τους 

αξιωματούχους αγώνα κατηγορίας elite· 

ιθ) Συνεργασία με προπονητές φυσικής κατάστασης αξιωματούχων αγώνα της UEFA, ώστε 

να συντονίζεται ο εβδομαδιαίος σχεδιασμός εκγύμνασης, να παρέχονται συμβουλές 

εκγύμνασης, ασκήσεις για την αποφυγή τραυματισμών, οδηγίες για τα τεστ, διάφορες 

παρουσιάσεις, αλλά και να παράγεται εκπαιδευτικό υλικό· 

κ) Ελεγχο της προπόνησης των αξιωματούχων αγώνα που ορίζονται σε τελικό γύρο της 

UEFA, σε συνεργασία με τον συντονιστή προπονητή φυσικής κατάστασης αξιωματούχων 

αγώνα της UEFA· 

κα) Διεξαγωγή των αγωνιστικών τεστ της FIFA περίπου έναν (01) μήνα πριν τα 

μαθήματα/τουρνουά της UEFA· 

λ) Διεξαγωγή ειδικών ιατρικών εξετάσεων πρόληψης τραυματισμών για αξιωματούχους 

αγώνα των δύο ανώτερων κατηγοριών (ιδανικά δύο (02) φορές ετησίως)· 

μ) Διαχείριση ενός δικτύου προπονητών φυσικής κατάστασης αξιωματούχων αγώνα στο 

πλαίσιο της ΕΠΟ, η οποία να περιλαμβάνει: 

i. Συναντήσεις τουλάχιστον μία (01) φορά ετησίως για την παροχή σημαντικών 

πληροφοριών σχετικά με την εκγύμναση των αξιωματούχων αγώνα· 

ii. Παροχή προς τους εν λόγω προπονητές φυσικής κατάστασης λεπτομερών 

προγραμμάτων εκγύμνασης· 

iii. Τήρηση βάσης δεδομένων σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την φυσική κατάσταση νέων 

και ταλαντούχων αξιωματούχων αγώνα, σε συνεργασία με την ΚΕΔ/ΕΠΟ· 

iv. Παροχή προς τις ΕΔ/ΕΠΣ αναγκαίων πληφοροριών με σκοπό την ανάπτυξη της 

διαιτησίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. 

 

8. Παρατηρητής Διαιτησίας Κατηγορίας Elite 

α) Κατάλληλη εμπειρία ως πρώην διαιτητής ή βοηθός διαιτητής κατηγορίας elite· 

β) Πολύ καλή γνώση των Κανόνων του Παιχνιδιού· 

γ) Καλό επίπεδο παρατηρητικότητας· 
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δ) Εξαιρετική κατανόηση της τακτικής και του στυλ παιξίματος ποδοσφαίρου κατηγορίας 

elite· 

ε) Πολύ καλή ικανότητα ανάλυσης αγώνων κατηγορίας elite· 

στ) Δυνατότητα αναγνώρισης των προσόντων, πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων όλων 

των μελών της διαιτητικής ομάδας· 

ζ) Εξαιρετική ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας· 

η) Καλή ψυχολογική ικανότητα· 

θ) Ικανοποιητικά προσόντα διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων του επαίνου, της 

ενθάρρυνσης, της παροχής πρακτικών συμβουλών και λύσεων· 

ι) Ικανότητα χρήσης τηλεοπτικού/μαγνητοσκοπημένου υλικού κατά τη διαδικασία 

προπόνησης των αξιωματούχων αγώνα· 

ια) Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών εκθέσεων διαιτησίας και άλλων συστημάτων 

παρεχόμενων από την ΕΠΟ· 

ιβ) Επιθυμία παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης/εκπαίδευσης που διοργανώνονται 

από την ΕΠΟ· 

ιγ) Πολύ καλή βαθμολογία στα video test· 

ιδ) Διαθεσιμότητα για ορισμό στο 50% τουλάχιστον των αγωνιστικών. 

 

9. Παρατηρητής Διαιτησίας Επιπέδου Υποδομών 

α) Κατάλληλη ενεργό εμπειρία ως διαιτητής ή βοηθός διαιτητής· 

β) Καλή γνώση των Κανόνων του Παιχνιδιού· 

γ) Καλό επίπεδο παρατηρητικότητας· 

δ) Πολύ καλή ικανότητα ανάλυσης αγώνων· 

ε) Καλή ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας· 

στ) Εξαιρετική ψυχολογική ικανότητα· 

ζ) Ικανοποιητικά προσόντα διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων του επαίνου, της 

ενθάρρυνσης, της παροχής πρακτικών συμβουλών και λύσεων· 
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η) Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών εκθέσεων διαιτησίας και άλλων συστημάτων 

παρεχόμενων από την ΕΠΟ· 

θ) Επιθυμία παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης/εκπαίδευσης που διοργανώνονται 

από την ΕΠΟ· 

ι) Καλή βαθμολογία στα video test· 

ια) Διαθεσιμότητα για ορισμό στο 50% τουλάχιστον των αγωνιστικών. 

 

10. Επιβλέπων των Παρατηρητών Διαιτησίας 

α) Διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για παρατηρητές διαιτησίας, σε 

συνεργασία με τον εθνικό εκπαιδευτή· 

β) Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο επικοινωνίας μεταξύ των παρατηρητών διαιτησίας και 

παρέχει οιαδήποτε υποστήριξη του ζητηθεί κατά περίπτωση· 

γ) Εχει στενή συνεργασία με την επιτροπή διαιτησίας σχετικά με τον ορισμό των 

παρατηρητών διαιτησίας. 

 

11. Συντονιστής mentoring 

α) Συντονίζει τον σχεδιασμό και την τέλεση προγραμμάτων mentoring σε όλο το φάσμα του 

ποδοσφαίρου· 

β) Αποτελεί το κεντρικό σημείο επικοινωνίας και κατάθεσης πληροφοριών σχετικά με 

ταλαντούχους αξιωματούχους αγώνα· 

γ) Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο ένταξης και διατήρησης των αξιωματούχων αγώνα, ώστε 

να προτείνονται υποψήφιοι για προγράμματα mentoring στην επιτροπή διαιτησίας· 

δ) Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτές, ώστε να διεξάγονται σεμινάρια για ταλαντούχους 

αξιωματούχους αγώνα και μέντορες, σε συνεργασία με τον εθνικό εκπαιδευτή· 

ε) Ελέγχει την πρόοδο των ταλέντων καθώς περνούν από τα διάφορα στάδια των 

προγραμμάτων mentoring (επίπεδο υποδομών και elite), σε συνεργασία με την επιτροπή 

διαιτησίας. 
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12. Μέντορας 

α) Χαίρει εξαιρετικών επικοινωνιακών ικανοτήτων· 

β) Είναι ενεργός ακροατής και διαμεσολαβητής· 

γ) Είναι φιλικός και προσιτός· 

δ) Χαίρει επαρκούς εμπειρίας στη διαιτησία, ώστε να παράσχει αξιόπιστη ανατροφοδότηση· 

ε) Χαίρει καλού επιπέδου παρατηρητικότητας· 

στ) Εχει πλήρη και ενημερωμένη γνώση των Κανόνων του Παιχνιδιού· 

ζ) Δημιουργεί μια αμφίδρομη σχέση με τον ταλαντούχο αξιωματούχο αγώνα που του έχει 

οριστεί, η οποία βασίζεται στην εμπιστοσύνη· 

η) Καθοδηγεί, εκπαιδεύει, ενθαρρύνει και υποστηρίζει το ταλέντο κατά τη διαδικασία 

βελτίωσης των απαραίτητων προσόντων και τεχνικών· 

θ) Συνεργάζεται με το ταλέντο για την επίτευξη των από κοινού καθορισμένων τομέων 

βελτίωσης και εντός του συμφωνημένου χρονικού πλαισίου· 

ι) Βοηθά το ταλέντο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες εκμάθησης· 

ια) Βοηθά το ταλέντο να διατηρήσει μια θετική στάση και κατάλληλη συμπεριφορά· 

ιβ) Συνδράμει στη βελτίωση του επιπέδου του ταλέντου και στην εκπλήρωση του πλήρους 

δυναμικού του· 

ιγ) Έχει στενή συνεργασία με την επιτροπή διαιτησίας και τον συντονιστή mentoring. 

 

13. Εθνικός Εκπαιδευτής 

α) Έχει στενή συνεργασία με το τμήμα διαιτησίας αναφορικά με τον σχεδιασμό, τον 

συντονισμό και την τέλεση όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης· 

β) Προτείνει εκπαιδευτές στην επιτροπή διαιτησίας και δίδει συμβουλές όσον αφορά τις 

κατηγορίες· 

γ) Επιβλέπει το δίκτυο των τοπικών εκπαιδευτών, προπονητών και μεντόρων, τους παρέχει 

σχετική εκπαίδευση και πληροφορίες τουλάχιστον μία (01) φορά ετησίως· 

δ) Καταγράφει όλα τα βίντεο εθνικών αγώνων που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης· 
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ε) Συμμετέχει στα μαθήματα RIDE και παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 

14. Τεχνικός Εκπαιδευτής Αξιωματούχων Αγώνα 

α) Κατάλληλη εμπειρία ως αξιωματούχος αγώνα· 

β) Πολύ καλή γνώση των Κανόνων του Παιχνιδιού· 

γ) Πολύ καλή ικανότητα προφορικής επικοινωνίας· 

δ) Πολύ καλή ψυχολογική ικανότητα· 

ε) Ενεργός ακροατής και διαμεσολαβητής· 

στ) Πολύ καλή ικανότητα διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης εντός της 

αιθούσης, ικανότητα δημιουργίας παρουσιάσεων και εκμάθησης βασισμένης στον 

μαθητευόμενο.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

(Το παρόν κείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Διαιτησίας και εκγρίθηκε από την 

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίαση υπ’ 

αριθμόν 40 της 21 Ιουλίου 2020)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τεστ φυσικής κατάστασης στη διαιτησία πραγματοποιούνται σε όλες τις χώρες και 

ειδικότερα στο πλαίσιο της UEFA και της FIFA. Αυτοί οι οργανισμοί έχουν αρχίσει να 

μελετούν την αποτελεσματικότητα αυτών των τεστ ως μεθοδολογία αξιολόγησης του 

επιπέδου σωματικής απόδοσης των διαιτητών. Με αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζεται η 

σημασία της πραγματοποίησής τους, καθώς επιτρέπουν: 

1. Να αξιολογηθεί η φυσική κατάσταση των διαιτητών· 

2. Να προσαρμοστεί η διαδικασία προπόνησης με βάση την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων· 

3. Να αποτελέσουν ένα επίσημο στοιχείο αξιολόγησης. 

Το παρόν έγγραφο έχει ως σκοπούς: 

Α. Να αποτελέσει πυξίδα για τις 53 Τοπικές Ερασιτεχνικές Ενώσεις Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων  

Β. Να τονίσει τη σημασία της πραγματοποίησης των τεστ φυσικής κατάστασης· 

Γ.  Να εξασφαλίσει το σεβασμό για τα στάδια βιολογικής ανάπτυξης των διαιτητών· 

Δ.  Να αποτελέσει ευνοϊκό παράγοντα παραμονής στη διαιτησία· 

Ε.  Να ενθαρρύνει τη σταδιακή αύξηση δυσκολίας κατά τη διάρκεια της καριέρας· 

Στ. Να συντονιστεί με τους διεθνείς αρμόδιους οργανισμούς. 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

• Ως εγγύηση ποιότητας της απόδοσης και αξιολόγησης της φυσικής 

κατάστασης 

Οι στόχοι αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης δεν γίνονται πάντα αντιληπτοί με ξεκάθαρο 

τρόπο. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμεύει στη 

διάγνωση και τον έλεγχο της ατομικής προόδου, στην ταξινόμηση και την επιλογή 

διαγωνιζόμενων, στη διατήρηση προτύπων σωματικής απόδοσης και στο να δώσει κίνητρα 

στον κάθε διαγωνιζόμενο για τις ανάγκες των επίσημων διοργανώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, 

τα τεστ πρέπει να γίνονται περιοδικά και, πέρα από την ενδεχόμενη αξιολογική σημασία, 

οφείλουν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε διαφορετικές 

περιόδους, ώστε να γίνει αντιληπτό αν υπήρξαν βελτιώσεις ή απώλειες. 

Στη διαδικασία αθλητικής ανάπτυξης με προορισμό την αναζήτηση του άριστου, η 

αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης είναι θεμελιώδης παράμετρος. Ανάμεσα στους 

διάφορους στόχους που αναφέρθηκαν, η καταμέτρηση και αξιολόγηση της φυσικής 

κατάστασης του κάθε ανθρώπου, επιτρέπει την προσαρμογή του προγράμματος 

προπόνησης ώστε, αν χρειαστεί, να επανεξεταστούν οι διαδικασίες που εκτελέστηκαν σε μία 

προκαθορισμένη χρονική περίοδο από τον αντίστοιχο προπονητή.  

Στο πλαίσιο της διαιτησίας, παρουσιάζουμε τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη δυναμική 

έρευνας στον τομέα της φυσικής κατάστασης, προσφέροντας στις συνομοσπονδίες και τη 

FIFA το επιστημονικό υπόβαθρο για τις αλλαγές που παρατηρούνται στα τεστ φυσικής 

κατάστασης που εφαρμόζονται. 

Διάφοροι μελετητές έχουν ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Συνοπτικά, παρουσιάζουμε μερικές 

συναφείς πληροφορίες για το υπό ανάλυση ζήτημα: 

• Σύμφωνα με Castagna κ.α., (2005α), η πραγματοποίηση διεξοδικών σωματικών τεστ από 

τους διαιτητές ποδοσφαίρου συνιστάται ανεπιφύλακτα στο επίπεδο ελίτ, καθώς επιτρέπει την 

παρατήρηση πιθανών αδύναμων και δυνατών σημείων της απόδοσης, τα οποία μπορούν στη 

συνέχεια να αντιμετωπιστούν μέσω της εφαρμογής κατάλληλων εκπαιδευτικών στρατηγικών.  

• Η εφαρμογή αντικειμενικών μεθόδων αξιολόγησης φυσικής κατάστασης, με τη χρήση του Yo-

Yo Intermitent Test (YYIT), σε συνδυασμό με την απόδοση στο παιχνίδι, επιτρέπει να 

σχηματιστεί ένα λεπτομερές προφίλ της φυσικής κατάστασης των διαιτητών (Vescovi κ.α., 

2010). 

• Σύμφωνα με Castagna κ.α., (2005β), το YYIT μπορεί να βοηθήσει στο να 

διαφοροποιήσουμε τα αερόβια επίπεδα των ελίτ διαιτητών ποδοσφαίρου. Όσο για τη 

διαφοροποιητική εγκυρότητά του, σε σχέση με την απόδοση στο παιχνίδι, το YYIT μπορεί να 

θεωρηθεί ένα σημαντικό τεστ για να αξιολογηθεί η αερόβια αντοχή των έμπειρων διαιτητών 

ποδοσφαίρου και ένα χρήσιμο εργαλείο στην επιλογή ταλέντων. Επομένως, και σύμφωνα με 
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Castagna κ.α., (2005β), το YYIT μπορεί να θεωρηθεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την 

αξιολόγηση της ειδικής καταλληλότητας διαιτητών ποδοσφαίρου. 

• Ο Billat κ.α. (2000) ξεκίνησαν να μελετούν τα πλεονεκτήματα της διαλειμματικής 

προπόνησης, κάνοντας εναλλακτικά περιόδους τρεξίματος 30 δευτερολέπτων και 

περιόδους απόλυτης ανάπαυσης 30 δευτερολέπτων. Σε αυτή τη μελέτη, συγκρίθηκαν 

προγράμματα διαλειμματικής προπόνησης με προγράμματα συνεχούς προπόνησης 

(Billat κ.α., 2000). 

• Σύμφωνα με τον Weston κ.α. (2009), υπάρχει μία έντονη συσχέτιση ανάμεσα στα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τα νέα επίσημα τεστ της FIFA και στη σωματική 

απαίτηση των διαιτητών στο παιχνίδι. 

Να σημειωθεί, όμως, ότι η επιστημονική έρευνα αναζητά να μάθει περισσότερα για τα τεστ 

φυσικής κατάστασης των ελίτ διαιτητών αλλά λίγα γνωρίζουμε για την καταλληλότητα αυτών 

των τεστ σε άλλους διαιτητές όπως, για παράδειγμα, οι νεαροί υποψήφιοι. 

 

• Έννοια από τη βάση στην κορυφή 

Μπροστά στην αναγκαιότητα να προσαρμοστεί η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των 

διαιτητών ποδοσφαίρου στις παρούσες ανάγκες, είναι κριτικής σημασίας να προσαρμοστούν 

τα επίπεδα απαίτησης των τεστ φυσικής κατάστασης στα διάφορα αγωνιστικά επίπεδα. Η 

σταδιακή αύξηση του βαθμού δυσκολίας των συγκεκριμένων τεστ θα επιτρέψει στον διαιτητή 

ποδοσφαίρου να έχει μία παρόμοια διαδικασία προσαρμογής, συνδεδεμένη με τη 

φυσιολογική αύξηση της έντασης του παιχνιδιού. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε διαιτητής θα 

έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις φυσικές ικανότητές του, προσαρμοσμένες στο αγωνιστικό 

επίπεδο και βαθμό σωματικής απαίτησης που επικρατούν εκεί που σφυρίζει, μέχρι να φτάσει 

στη διεθνή κατηγορία. 

 

• Τα τεστ φυσικής κατάστασης ως παράγοντας παραμονής στην καριέρα 

Σε πολλές χώρες, η προσέλκυση και η παραμονή των διαιτητών ποδοσφαίρου είναι μία 

δυσκολία αισθητή από πολλές ομοσπονδίες. 

Παρότι δεν υπάρχει μία αποδεδειγμένη σχέση ανάμεσα στην παραίτηση και στον βαθμό 

δυσκολίας των τεστ φυσικής κατάστασης, αυτός ο τελευταίος παράγοντας πρέπει να γίνει 

αντικείμενο ανάλυσης σε βάθος από τους υπεύθυνους της Διαιτησίας. Στην πραγματικότητα, 

ξέρουμε ότι η καθιέρωση πολύ φιλόδοξων στόχων, όσον αφορά την πραγματοποίηση τεστ 

φυσικής κατάστασης στην αρχή της καριέρας ενός διαιτητή, πέρα από το ότι δεν συμβαδίζει 

με το αγωνιστικό επίπεδο, με τις αθλητικές πρακτικές πολλών υποψηφίων και, ίσως, με την 

ηλικία, μπορεί να τους αποθαρρύνει και να τους οδηγήσει στην παραίτηση. 
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• Σταδιακή αύξηση της δυσκολίας κατά τη διάρκεια της καριέρας 

Αναλύοντας την παρούσα κατάσταση, αναρωτιόμαστε: 

• Μήπως έχει νόημα να απαιτείται από τους διαιτητές των διαφόρων κατηγοριών 

(νεαροί μέχρι 18 ετών, τοπικού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου) η πραγματοποίηση 

των ίδιων τεστ φυσικής κατάστασης και με τον ίδιο βαθμό απαίτησης; 

• Με την πραγματοποίηση ίδιων τεστ φυσικής κατάστασης μήπως γίνονται σεβαστά τα 

διάφορα στάδια βιολογικής ανάπτυξης και ωρίμανσης; 

• Πρέπει να εξετάζεται η διαφοροποίηση των τεστ φυσικής κατάστασης κατά φύλο; 

Όπως συμβαίνει σε όλες τις δραστηριότητες, η αποτυχία ή ο ακατάλληλος βαθμός 

απαίτησης, οδηγεί στην αποθάρρυνση και στην παραίτηση – και η περίπτωση της Διαιτησίας 

δεν αποτελεί εξαίρεση. 

 

• Σεβασμός για τα στάδια ανάπτυξης και το φύλο 

Στην αρχή της ενασχόλησης, συγκεκριμένα στις κατηγορίες ΚΝ1 και Κ52, θεωρούμε ότι, 

περισσότερο από την καθιέρωση φιλόδοξων στόχων, είναι σημαντικό να καθιερώσουμε 

στόχους σωματικής απόδοσης που να θεωρούνται ελάχιστοι και που να προσφέρουν 

ευχαρίστηση κατά την πραγματοποίησή τους. Πιστεύουμε ότι, με αυτόν τον τρόπο, 

μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες προσαρμογής και εγγενή κίνητρα για την 

καριέρα του διαιτητή ποδοσφαίρου. 

 

• Το τεστ που πραγματοποιείται σε άνδρες και γυναίκες διαιτητές ΚΝ  

Με βάση αυτά τα ζητήματα, και για να ξεκινήσουμε να αποκτούμε συγκεκριμένα στοιχεία των 

διαφόρων κατηγοριών, πραγματοποιήθηκε, τον Οκτώβριο του 2012, στην πόλη Μπράγκα 

της Πορτογαλίας, μία μελέτη με τους άνδρες και τις γυναίκες διαιτητές ΚΝ. 

Στην πραγματοποίηση των τεστ φυσικής κατάστασης, όλοι οι διαιτητές ΚΝ χρησιμοποίησαν 

ένα ρολόι Polar RS400 και χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια εργαλεία μέτρησης από προηγούμενα 

τεστ, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα της καρδιαγγειακής 

αντίδρασης αυτών των διαιτητών, συγκεκριμένα φωτοηλεκτρικά κύτταρα στη δοκιμασία 

ταχύτητας και ηχοσυστήματα με το πρωτόκολλο FIFA στη δοκιμασία αντοχής. 

Η αξία αναφοράς του Μέγιστου Καρδιακού Ρυθμού που χρησιμοποιείται για τον κάθε 

διαιτητή καθιερώθηκε ακολουθώντας τον τύπο “220 – ηλικία”. 

Στην δοκιμασία ταχύτητας πραγματοποιήθηκαν 6 σπριντ των 40 μέτρων. 

 
1Κατηγορία ΚΝ: Άνδρες ή γυναίκες διαιτητές με ηλικίες ανάμεσα στα 14 και τα 17. 
2 Κατηγορία Κ5: διαιτητές στην πρώτη τους σεζόν ύστερα από το αρχικό εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο 
των ΕΠΣ. 
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Στην δοκιμασία αντοχής, η κάθε ομάδα διαιτητών, σύμφωνα με την κατηγορία και το φύλο 

πραγματοποίησε μόνο τους γύρους που υποδεικνύονται στην αρχική πρόταση. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που κατάφεραν με την καρδιοαγγειακή αντίδραση, 

παρατηρείται ότι η μέση αξία του Μέγιστου Καρδιακού Ρυθμού και Μέσου Καρδιακού 

Ρυθμού που βγήκε, είναι παρόμοια με τις αξίες που βγήκαν από τους Πορτογάλους διαιτητές 

Κ13, επιβεβαιώνοντας τη συσχέτιση που ήταν υπό αξιολόγηση και επικυρώνοντας την 

πρόταση που είχε παρουσιαστεί. 

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες (Κ54, Κ45 και Κ36), οι χρόνοι αναφοράς στα επίσημα τεστ 

φυσικής κατάστασης είναι ευθέως ανάλογοι με τη μείωση που έχει καθιερωθεί από τη FIFA 

ανάμεσα στους διαιτητές διεθνούς και εθνικής κατηγορίας. 

 

• Στην κατηγορία ΚΘ7 

Επίσης στις γυναίκες τηρήθηκε η ίδια προϋπόθεση προσαρμογής των χρόνων αναφοράς 

στις διάφορες κατηγορίες. 

Να σημειωθεί επίσης ότι οι διαιτητές ΚΘ που σκοπεύουν να ενταχθούν στην κατηγορία Κ2 

(ανδρών) θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τα ίδια τεστ φυσικής κατάστασης με τους άνδρες 

συναδέρφους τους. Έτσι, αυτή η μετάβαση κατηγορίας θα απαιτήσει κι άλλη μία ποιοτική 

εξέλιξη στις φυσικές τους ικανότητες, προσαρμόζοντας την αξιολόγηση του επίπεδου 

φυσικής καταλληλότητας στο αντίστοιχο αγωνιστικό επίπεδο. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ FIFA 

• Στις ανώτερες κατηγορίες 

Με βάση τις διάφορες σκέψεις, και με μία άποψη από τη βάση μέχρι την κορυφή, προτείνεται 

ένα μοντέλο που στοχεύει στη σταδιακή αύξηση των χρόνων αναφοράς στις διάφορες 

κατηγορίες. Πέρα από τους χρόνους αναφοράς μπορεί επίσης να εφαρμοστεί μια θετική 

αποτίμηση για τους διαιτητές που καταφέρουν τον μέγιστο αριθμό των 12 (δώδεκα) γύρων 

που προτείνει η FIFA. 

Ύστερα από τη δημιουργία ενός διαδοχικού μοντέλου από τις διάφορες εθνικές κατηγορίες, 

άλλο ένα ζήτημα που εξετάζεται, αφορά τον συντονισμό με τα τεστ φυσικής κατάστασης των 

διαιτητών και βοηθών διαιτητών Κ1 με αυτό που απαιτείται από την FIFA. Είναι θεμελιώδες 

όλα τα τεστ φυσικής κατάστασης (επίσημα και συμπληρωματικά) που πραγματοποιούνται 

στα διεθνή σεμινάρια να αναγνωρίζονται και να πραγματοποιούνται επίσης στην Ελλάδα. 

 
3Κατηγορία Κ1: Διαιτητές της υψηλότερης εθνικής κατηγορίας που σφυρίζουν στις επαγγελματικές 
διοργανώσεις. 
4 Κατηγορία Κ5: Διαιτητές με 1 ή περισσότερες σεζόν ενασχόλησης, στο πλαίσιο των ΕΠΣ. 
5Κατηγορία Κ4: Διαιτητές με τουλάχιστον 2 σεζόν ενασχόλησης, στο πλαίσιο των ΕΠΣ. 
6 Κατηγορία Κ3: Διαιτητές με τουλάχιστον 3 σεζόν ενασχόλησης. 
7 Κατηγορία ΚΘ: Αποτελείται από διαιτητές γένους θηλυκού.  
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Σήμερα στα διεθνή σεμινάρια, πέρα από τα επίσημα τεστ φυσικής κατάστασης (Αντοχή και 

Ταχύτητα), πραγματοποιούνται επίσης τα εξής τεστ φυσικής κατάστασης: 

• Yo-Yo – IRT Επίπεδο 1 (Διαιτητές) 

• Yo-Yo – IET – Επίπεδο 2 – ARIET (Βοηθοί Διαιτητές) 

• Dynamic Yo-Yo (Διαιτητές) 

• CODA (Βοηθοί Διαιτητές) 

Μπροστά σε αυτή τη διεθνή πραγματικότητα, θεωρείται θεμελιώδης η πραγματοποίηση 

αυτών των τεστ φυσικής κατάστασης για την εξελικτική διαδικασία των διαιτητών και των 

βοηθών διαιτητών της ανώτερης κατηγορίας. Έχουμε την πεποίθηση ότι, με αυτόν τον 

τρόπο, οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές θα αποκτήσουν περισσότερη σωματική και 

πνευματικής άνεση όταν πρέπει να πραγματοποιήσουν παρόμοια τεστ σε διεθνή σεμινάρια. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ενισχύοντας περισσότερο τη διαφοροποίηση ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες, ο αριθμός 

των επίσημων ή συμπληρωματικών τεστ φυσικής κατάστασης που προτείνονται τώρα ανά 

αγωνιστική σεζόν είναι επίσης αυξανόμενος, και συνιστάται η πραγματοποίηση 2 (δύο) 

φορές στις κατηγορίες ΚΝ, Κ5 και Κ4 (στο πλαίσιο των 53 Ενώσεων Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων (ΕΠΣ), 3 (τρεις) φορές στις κατηγορίες ΚΘ, Κ3, Κ2 και ΒΔΚ2 και 4 (τέσσερις) 

φορές στις κατηγορίες Κ1 και ΒΔΚ18 (στο πλαίσιο της ΕΠΟ). 

Αυτά τα τεστ φυσικής κατάστασης θα πρέπει επίσης να εισάγονται στον εβδομαδιαίο 

σχεδιασμό προπόνησης, με πιο χαμηλά επίπεδα εκτέλεσης, και προσαρμοσμένα στις 

διάφορες στιγμές της αθλητικής σεζόν. 

Εννοείται ως «επίσημο» τεστ φυσικής κατάστασης το κανονικό τεστ, δηλαδή, αυτό που 

αναγράφεται στους ισχύοντες κανονισμούς και στους ισχύοντες κανόνες κατάταξης, και ως 

τεστ «συμπληρωματικό» το τεστ φυσικής κατάστασης που πραγματοποιείται ως απλό 

στοιχείο της διαδικασίας της προπόνησης ή ως παράγοντας ελέγχου της φυσικής 

κατάστασης. 

Να επισημανθεί ότι η κάθε μία από τις 53 Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) έχει 

αρμοδιότητα να προσαρμόζει το τεστ φυσικής κατάστασης στη δική της πραγματικότητα και 

ιδιαιτερότητα.  

 

 
 
 
 

 
8Κατηγορία ΒΔΚ1: Ειδικοί βοηθοί διαιτητές της υψηλότερης κατηγορίας που περιλαμβάνει τους FIFA. 
Κατηγορία ΒΔΚ2 είναι οι βοηθοί διαιτητές δεύτερης κατηγορίας που συνοδεύουν τους διαιτητές Κ2. 
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ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

(Άνδρες και Γυναίκες) 

 

Τεστ φυσικής κατάστασης της FIFA 

Το επίσημο τεστ φυσικής κατάστασης για τους διαιτητές ποδοσφαίρου αποτελείται από 2 

τεστ: 

1ο Τεστ: Επαναληπτικά σπριντ: μετράει την ικανότητα του διαιτητή να εκτελεί 

επαναλαμβανόμενα σπριντ των 40 μέτρων. 

2ο Τεστ: Διαλειμματικό: μετράει την ικανότητα του διαιτητή να εκτελεί μια σειρά από υψηλής 

έντασης δρόμους των 75 μέτρων, τα οποία ακολουθούν 25 μέτρα περπάτημα.  

Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του τέλους του πρώτου τεστ και της αρχής του δευτέρου 

πρέπει να είναι 6’ με 8’ λεπτά το μέγιστο. 

Τα παραπάνω τεστ πρέπει να εκτελεσθούν σε στάδιο στίβου ή σε φυσικό/τεχνητό γήπεδο 

ποδοσφαίρου. Απαγορεύεται η χρήση αθλητικών παπουτσιών με καρφιά (spikes) κατά την 

εκτέλεση των τεστ. 

Όλοι οι διαιτητές πρέπει να επιτύχουν στα τεστ τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.  

Προτείνεται η επίβλεψη των παραπάνω τεστ από έμπειρους προπονητές. Είναι, επίσης, 

επιτακτική η παρουσία ενός ασθενοφόρου με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό, κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης των τεστ. 

 

FIFA – Εγκεκριμένα συμπληρωματικά τεστ 

Συμπληρωματικά στο επίσημο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Dynamic YO-YO test και το 

YO-YO Intermittent Test Level 1 ως μέθοδος αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης 

ακολουθώντας το ενδεδειγμένο πρωτόκολλο.  
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Τεστ 1: Ικανότητα επαναλαμβανόμενων sprint – Ταχύτητα: (Διαδικασία) 

1. Ηλεκτρονικές πύλες με χρονόμετρο (φωτοκύτταρα) πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 

να μετρήσουμε τα σπριντ. Οι πύλες δεν πρέπει να τοποθετηθούν πάνω από 100 

εκατοστά από το έδαφος. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πύλες, τότε πρέπει ένας 

εξειδικευμένος προπονητής να μετρήσει κάθε σπριντ με χρονόμετρο χειρός. 

2. H πύλη εκκίνησης πρέπει να τοποθετηθεί στα 0 μ. και η πύλη τερματισμού στα 40 μ. 

Η γραμμή εκκίνησης είναι 1 ,5 μέτρο πίσω από την πύλη εκκίνησης (όπως φαίνεται 

στην εικόνα).  

3. Οι διαιτητές προς μέτρηση έχουν το μπροστινό τους πόδι επάνω στην γραμμή 

εκκίνησης. Μόλις του κάνει σινιάλο ο προπονητής ότι η πύλη είναι έτοιμη ή ότι είναι 

έτοιμος να του κρατήσει τον χρόνο με το χρονόμετρο χειρός, ο διαιτητής μπορεί να 

ξεκινήσει.  

4. Κάθε διαιτητής έχει το πολύ 60’’ (δεύτερα) διάλειμμα μεταξύ κάθε σπριντ των 6x40 μ. 

Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων τους, επιστρέφουν περπατώντας στην αφετηρία.  

5. Αν κάποιος σκοντάψει ή πέσει, πρέπει να του δοθεί μία επιπλέον ευκαιρία, δηλαδή 

άλλο ένα 40άρι για τη δίκαιη αξιολόγηση του.  

6. Αν κάποιος διαιτητής αποτύχει σε ένα από τα (6) έξη 40άρια, του δίνεται και ένα 

έβδομο αμέσως, μετά την ολοκλήρωση του έκτου. Αν κάποιος αποτύχει σε 2 εκ των 

επτά από τα 40άρια, έχει αποτύχει στο τεστ.  

 

 

 

Τεστ 1: Χρόνοι αναφοράς για άνδρες διαιτητές  

1. Διαιτητές 1ης και 2ης κατηγορίας όριο 6.00 sec σε κάθε επανάληψη 

2. Διαιτητές 3ης κατηγορίας όριο 6.10 sec σε κάθε επανάληψη 



 

81 

 

3. Διαιτητές 4ης κατηγορίας όριο 6.20 sec σε κάθε επανάληψη 

4. Διαιτητές 5ης κατηγορίας όριο 6.30 sec σε κάθε επανάληψη 

5. Διαιτητές κατηγορίας Νέων 16/17 χρονών όριο 6.40 sec σε κάθε επανάληψη 

6. Διαιτητές κατηγορίας Νέων 14/15 χρονών όριο 6.60 sec σε κάθε επανάληψη 

 

Τεστ 1: Χρόνοι αναφοράς για γυναίκες διαιτητές 

1. Γυναίκες διαιτητές 1ης κατηγορίας όριο 6.40 sec σε κάθε επανάληψη 

2. Γυναίκες διαιτητές 2ης κατηγορίας όριο 6.60 sec σε κάθε επανάληψη 

3. Γυναίκες διαιτητές κατηγορίας Νεανίδων 16/17 χρονών όριο 6.80 sec σε κάθε 

επανάληψη 

4. Γυναίκες διαιτητές κατηγορίας Νεανίδων 14/15 χρονών όριο 7.00 sec σε κάθε 

επανάληψη 

 

Τεστ 2: Διαλειμματικό τέστ – Αντοχή : (Διαδικασία) 

1. Οι διαιτητές 1ης και 2ης κατηγορίας πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 48x75 μ. 

τρεξίματος υψηλής έντασης τα οποία ακολουθούν 25 μέτρα περπάτημα. Αυτό ισούται 

με τουλάχιστον 4.800 μ. ή 12 γύρους σε στάδιο στίβου. Οι διαιτητές όλων των άλλων 

κατηγοριών πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 40x75 μ. τρεξίματος υψηλής 

έντασης τα οποία ακολουθούν 25 μέτρα περπάτημα. Αυτό ισούται με τουλάχιστον 

4.000 μ. ή 10 γύρους σε στάδιο στίβου. Η 2η κατηγορία γυναικών διαιτητών και 

βοηθών και  οι κατηγορίες νέων και νεανίδων 16/17 ετών έχουν υποχρέωση για 8 

γύρους σε στάδιο στίβου και 14/15 ετών έχουν υποχρέωση για 6 γύρους σε στάδιο 

στίβου. Ο ρυθμός υπαγορεύεται από το αρχείο ήχου και οι χρόνοι ολοκλήρωσης 

ποικίλουν, ανάλογα με την κατηγορία. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο αρχείο ήχου, τότε 

ένας εξειδικευμένος προπονητής μπορεί να χρησιμοποιήσει χρονόμετρο και 

σφυρίχτρα για να σας κατευθύνει ανάλογα με τον ρυθμό.  

2. Οι διαιτητές πρέπει να ξεκινήσουν από όρθια θέση και δεν πρέπει να ξεκινήσουν πριν 

το εναρκτήριο σήμα. Για να είμαστε σίγουροι ότι κανένας από τους διαιτητές δεν θα 

ξεκινήσει νωρίτερα προτείνεται η παρακολούθηση τους στην αφετηρία από τους 

προπονητές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σημαία για να εμποδίσετε κάποιον να 

ξεκινήσει. Μόλις ακουστεί η σφυρίχτρα, η σημαία πρέπει να πέσει για να μπορούν οι 

διαιτητές να ξεκινήσουν να τρέχουν.  

3. Μόλις κάποιος διαιτητής ολοκληρώσει το τρέξιμο, πρέπει να εισέλθει στην «περιοχή 

περπατήματος» πριν ακουστεί η σφυρίχτρα. Η παραπάνω περιοχή έχει μαρκαριστεί 
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με γραμμή 1,5 μέτρου πριν και 1 ,5 μέτρου μετά τη γραμμή των 75 μέτρων μόνο σε 

περίπτωση που το τεστ γίνεται σε κυκλικό στάδιο τρεξίματος.  

4. Αν κάποιος  διαιτητής δεν καταφέρει να τοποθετήσει ένα πόδι στην περιοχή για 

περπάτημα πριν το σφύριγμα τότε θα λάβει μια σαφή παρατήρηση, από τον 

υπεύθυνο του τεστ. Αν ο ίδιος διαιτητής δεν καταφέρει για 2η φορά να εισέλθει στην 

περιοχή, τότε πρέπει να σταματήσει το τεστ καθώς έχει αποτύχει.  

5. Προτείνετε το παραπάνω τεστ να εκτελεσθεί από ομάδες διαιτητών, οι οποίες δεν 

αποτελούνται παραπάνω από 6 μέλη. Είναι εφικτό να εκτελούν το τεστ 4 ομάδες 

ταυτόχρονα, που σημαίνει ότι συνολικά 24 διαιτητές μπορούν να εκτελέσουν το τεστ 

ταυτόχρονα. Κάθε ομάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί με τον προπονητή ο οποίος τους 

παρακολουθεί κατά την διάρκεια του τεστ.   

 

 

Τεστ 2: Χρόνοι αναφοράς για άνδρες διαιτητές 

1. Διαιτητές 1ης και 2ης κατηγορίας: μέγιστο σε 15 sec για τα 75 m τρεξίματος και 18 sec 

για τα 25 m περπάτημα  

2. Διαιτητές 3ης κατηγορίας: μέγιστο σε 15 sec για τα 75 m τρεξίματος και 20 sec για τα 

25 m περπάτημα  
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3. Διαιτητές 4ης κατηγορίας: μέγιστο σε 15 sec για τα 75 m τρεξίματος και 22 sec για τα 

25 m περπάτημα  

4. Διαιτητές 5ης κατηγορίας: μέγιστο σε 15 sec για τα 75 m τρεξίματος και 22 sec για τα 

25 m περπάτημα  

5. Διαιτητές κατηγορίας Νέων 16/17 χρονών μέγιστο σε 15 sec για τα 75 m τρεξίματος 

και 22 sec για τα 25 m περπάτημα (τρέχουν 8 στροφές σε στίβο 400m ή 3200m) 

6. Διαιτητές κατηγορίας Νέων 16/17 χρονών μέγιστο σε 15 sec για τα 75 m τρεξίματος 

και 22 sec για τα 25 m περπάτημα (τρέχουν 6 στροφές σε στίβο 400m ή 2400m) 

 

Τεστ 2: Χρόνοι αναφοράς για γυναίκες διαιτητές 

1. Γυναίκες διαιτητές 1ης κατηγορίας: μέγιστο σε 17 sec για τα 75 m τρεξίματος και 20 

sec για τα 25 m περπάτημα  

2. Γυναίκες διαιτητές 2ης κατηγορίας: μέγιστο σε 17 sec για τα 75 m τρεξίματος και 22 

sec για τα 25 m περπάτημα (τρέχουν 8 στροφές σε στίβο 400m ή 3200m) 

3. Γυναίκες διαιτητές κατηγορίας Νεανίδων 16/17 χρονών: μέγιστο σε 17 sec για τα 75 

m τρεξίματος και 22 sec για τα 25 m περπάτημα (τρέχουν 8 στροφές σε στίβο 400m ή 

3200m) 

4. Γυναίκες διαιτητές κατηγορίας Νεανίδων 14/15 χρονών: μέγιστο σε 17 sec για τα 75 

m τρεξίματος και 22 sec για τα 25 m περπάτημα (τρέχουν 6 στροφές σε στίβο 400m ή 

2400m) 

 

 

Προαιρετικό τεστ 1, Δυναμικό Yo-Yo: Διαδικασία 

1. Οι κώνοι πρέπει να τοποθετηθούν όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Είναι 

σημαντικό τα χρώματα (π.χ. κόκκινο, κίτρινο κ.λπ.) να τοποθετηθούν με ακρίβεια. Η 

απόσταση μεταξύ κίτρινων και κόκκινων είναι ακριβώς 20μ. Οι διαιτητές έχουν 

επιλογή να ξεκινήσουν, είτε από κόκκινο, είτε από κίτρινο κώνο. Προτείνεται να 

δημιουργηθούν ομάδες για την εκτέλεση του τεστ, όπου κάθε ομάδα δεν αποτελείται 

πάνω από 2 διαιτητές που ξεκινούν από τον ίδιο κώνο. 

2. Οι διαιτητές που ξεκινάνε από κίτρινο κώνο, τρέχουν ως τον κόκκινο, γυρνάνε και 

συνεχίζουν μέχρι τον επόμενο κίτρινο. Κάθε τρέξιμο ακολουθείται από περίοδο 

αποκατάστασης. 
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3. Οι διαιτητές που ξεκινάνε από κόκκινο κώνο, τρέχουν ως τον κίτρινο, γυρνάνε και 

συνεχίζουν μέχρι τον επόμενο κόκκινο. Κάθε τρέξιμο ακολουθείται από περίοδο 

αποκατάστασης.  

4. Το αρχείο ήχου καθορίζει το ρυθμό που πρέπει να έχετε καθώς και το μέγεθος της 

περιόδου ξεκούρασης που θα έχετε. Οι διαιτητές πρέπει να ακολουθούν τον ρυθμό 

του αρχείου ήχου, έως ότου φτάσουν στο κατάλληλο επιθυμητό επίπεδο. 

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

να ειδοποιηθεί από τον υπεύθυνο του τεστ. Αν ο ίδιος διαιτητής αποτύχει και 2η φορά 

να φτάσει στον κώνο τερματισμού πρέπει να σταματήσει, καθώς έχει αποτύχει στο 

τεστ. 

 

 

 

Προαιρετικό τεστ 1, Δυναμικό Yo-Yo: Χρονικό όριο αντρών διαιτητών 

1. Διαιτητές 1ης και 2ης κατηγορίας: όριο αποτελεί το επίπεδο 18.5 / 1920 m  

2. Διαιτητές 3ης κατηγορίας: όριο αποτελεί το επίπεδο 17.8 / 1720 m  

 

Προαιρετικό τεστ 1, Δυναμικό Yo-Yo: Χρονικό όριο γυναικών διαιτητών 

1.  Γυναίκες διαιτητές 1ης κατηγορίας: όριο αποτελεί το επίπεδο 17.8 / 1720 m 

2. Γυναίκες διαιτητές 2ης κατηγορίας: όριο αποτελεί το επίπεδο 15.8 / 1080 m 
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Προαιρετικό τεστ 2,  Yo-Yo:  Διαδικασία 

 

Το yo-yo test (UEFA test) γίνεται μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου σε έναν χώρο που ορίζεται 

από τους κώνους σύμφωνα με το παρακάτω σχεδιάγραμμα. 

1.Οι κώνοι τοποθετούνται σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα και οι αποστάσεις είναι 

οι εξής: 

• Η απόσταση B - C είναι 20 m  

• Η απόσταση A - B είναι 5 m.  

 

2.Οι διαιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν την ακόλουθη διαδικασία σύμφωνα με τον ρυθμό 

που δίνει το κατάλληλο  ηχητικό σήμα.  

a.Τρέχουν 20m (B-C), γυρνούν και τρέχουν 20m (C-Β) 

b. Περπατούν 5m (B-A), γυρνούν και περπατούν 5m (A-Β) 

 

3. Το ηχητικό αναφοράς Yo-Yo Intermittent Recovery run (level1) καθορίζει τον ρυθμό του 

τρεξίματος και την διάρκεια κάθε περιόδου ανάπαυσης. Οι διαιτητές πρέπει να εκτελούν 

το τεστ σύμφωνα τον ρυθμό του ηχητικού μέχρι το απαιτούμενο όριο. 

 

4. Στην αφετηρία οι διαιτητές στέκονται όρθιοι με το μπροστινό πόδι στην γραμμή (Β). Οι  

διαιτητές πρέπει να πατούν επάνω στην γραμμή (C ) που γίνεται η στροφή. Εάν ένας 

διαιτητής αποτύχει να τοποθετήσει το πόδι στην  γραμμή C ή αποτύχει να γυρίσει στην 

γραμμή Β έγκαιρα, πρέπει να δεχτεί μια ξεκάθαρη προειδοποίηση από τον υπεύθυνο του 

τεστ. Εάν ένας διαιτητής αποτύχει να τοποθετήσει το πόδι στην  γραμμή C ή αποτύχει να 

γυρίσει στην γραμμή Β  εγκαίρως και σε μια δεύτερη περίπτωση, πρέπει να 

απομακρυνθούν από το τεστ από τον υπεύθυνο του τεστ. 
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Προαιρετικό τεστ 2, ΥΟ-ΥΟ : Χρονικό όριο αντρών διαιτητών 

1.  Διαιτητές 1ης και 2ης κατηγορίας: όριο αποτελεί το επίπεδο 17.8/ 1720 m  

2.  Διαιτητές 3ης κατηγορίας: όριο αποτελεί το επίπεδο 17.2/ 1480 m 

 

Προαιρετικό τεστ 2, ΥΟ-ΥΟ : Χρονικό όριο γυναικών διαιτητών 

1.  Διαιτητές 1ης  κατηγορίας: όριο αποτελεί το επίπεδο 16.4/ 1240 m  

2.  Διαιτητές 2ης κατηγορίας: όριο αποτελεί το επίπεδο 15.2/ 840 m 

 

 

 

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚHΣ ΚΑΤAΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟYΣ ΔΙΑΙΤΗΤEΣ 

(Άνδρες και Γυναίκες) 

 

Τεστ φυσικής κατάστασης της FIFA 

Το επίσημο τεστ για τους βοηθούς διαιτητές αποτελείται από 3 επιμέρους τεστ:  

1ο Τεστ: CODA, αξιολογεί την ικανότητα του βοηθού διαιτητή να αλλάζει κατευθύνσεις. 

2ο Τεστ: Ικανότητα για επαναλαμβανόμενα Σπριντ, μετράει την ικανότητα του διαιτητή να 

εκτελεί επαναλαμβανόμενα σπριντ για 30 μ.  

3ο Τεστ: Διαλειμματικό τεστ (Interval test) μετράει την ικανότητα του βοηθού διαιτητή να 

εκτελεί υψηλής έντασης τρέξιμο για 75 μ. το οποίο ακολουθείται από 25 μ. περπάτημα.  

Ο χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος του 1ου Τεστ έως και την αρχή του 2ου πρέπει να 

κυμαίνεται μεταξύ των 2 και των 4 λεπτών (μέγιστο). Ο Χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος 

του 2ου τεστ έως και την έναρξη του 3ου κυμαίνεται μεταξύ των 6 έως και 8 λεπτών 

(μέγιστο). 

Τα παραπάνω τεστ πρέπει να εκτελεσθούν σε στάδιο στίβου ή σε φυσικό/τεχνητό γήπεδο 

ποδοσφαίρου. Απαγορεύεται η χρήση αθλητικών παπουτσιών με καρφιά (spikes) κατά την 

εκτέλεση των τεστ. 

Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να εκτελούν επιτυχώς το FIFA Τεστ φυσικής κατάστασης 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 
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Προτείνεται όλα τα τεστ να εκτελεσθούν κάτω από την επίβλεψη ενός εξειδικευμένου 

προπονητή. Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει ασθενοφόρο με τον απαραίτητο ιατρικό 

εξοπλισμό, καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των σετ. 

 

FIFA – Εγκεκριμένα συμπληρωματικά τεστ 

Συμπληρωματικά στο επίσημο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ARIET Test  ως μέθοδος 

αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης βοηθών διαιτητών ακολουθώντας το ενδεδειγμένο 

πρωτόκολλο.  

 

Τεστ 1: CODA (Ικανότητα Αλλαγής Πορείας): Διαδικασία 

1. Ηλεκτρονικές πύλες (φωτοκύτταρα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση 

του τεστ CODA. Οι Πύλες δεν πρέπει να τοποθετηθούν πάνω από 100 εκατοστά από 

το έδαφος. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πύλες, τότε ένας εξειδικευμένος προπονητής 

πρέπει να κρατήσει τους χρόνους κατά την διάρκεια εκτέλεσης του τεστ μέσω 

χρονομέτρου χειρός.  

2. Κώνοι πρέπει να τοποθετηθούν όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Η 

απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β είναι 2μέτρα κ’ η απόσταση μεταξύ των 

σημείων Β και C είναι 8μέτρα.  

3. Μόνο μία πύλη χρειάζεται για την εκτέλεση του CODA test. (Α). Η γραμμή αφετηρίας 

είναι 0,5 μέτρα πριν την πύλη. 

4. Βοηθοί διαιτητές ξεκινούν με το μπροστινό πόδι πάνω στην γραμμή αφετηρίας. Μόλις 

ο προπονητής κάνει σήμα ότι είναι έτοιμη η πύλη ή το χρονόμετρο, ανάλογα με το 

πώς κρατούνται οι χρόνοι, ο βοηθός διαιτητής μπορεί να ξεκινήσει το τεστ.  

5. Οι βοηθοί διαιτητές εκτελούν σπριντ 10 μέτρων (Α -> C), πλάγια βήματα (αριστερά) 

για 8 μέτρα (C->B) κ’ πλάγια βήματα (δεξιά) (Β->C) κ’ 10μ σπριντ (C -> A). 

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

7. Αν κάποιος βοηθός διαιτητής αποτύχει στο πρώτο σπριντ , του δίνεται μία επιπλέον 

ευκαιρία. Αν αποτύχει 2 φορές, ο βοηθός διαιτητής έχει αποτύχει στο τέστ.  



 

88 

 

 

 

 

Τεστ 1: Χρονικό όρια βοηθών αντρών διαιτητών 

1. Βοηθοί διαιτητές 1ης και 2ης κατηγορίας όριο 10.00 sec 

2. Βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας όριο 10.10 sec 

 

Τεστ 1: Χρονικό όριο βοηθών γυναικών διαιτητών 

1. Γυναίκες βοηθοί διαιτητές 1ης κατηγορίας όριο 11.00 sec 

2. Γυναίκες βοηθοί διαιτητές 2ης κατηγορίας όριο 11.20 sec 

 

 

Τεστ 2: Ικανότητα επαναλαμβανόμενων sprint – Ταχύτητα: (Διαδικασία) 

 

1. Πύλες τοποθετούνται, όχι πάνω από 100 εκατοστά από το έδαφος. Αν δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες, τότε ένας εξειδικευμένος προπονητής πρέπει να κρατήσει τους χρόνους 

με ένα χρονόμετρο χειρός.  

2. Η Πύλη αφετηρίας τοποθετείται στα 0 μέτρα, και η πύλη τερματισμού στα 30 μέτρα. Η 

γραμμή εκκίνησης είναι 1,5 μέτρο πίσω από την πύλη αφετηρίας. 

3. Οι βοηθοί διαιτητές ξεκινάνε με το μπροστινό πόδι πάνω στη γραμμή, όπως και στην 

προηγούμενη άσκηση, μόλις οι πύλες είναι έτοιμες ή ο προπονητής που κρατάει το 

χρόνο μέσω χρονομέτρου χειρός κάνει σήμα ότι είναι έτοιμος, τότε ο βοηθός 

διαιτητής μπορεί να ξεκινήσει. 
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4. Οι βοηθοί διαιτητές έχουν διάλειμμα 30 δεύτερα μεταξύ των 5 σπριντ. Κατά την 

διάρκεια του διαλείμματος οι βοηθοί πρέπει να περπατήσουν μέχρι την αφετηρία. 

5. Αν κάποιος βοηθός διαιτητής πέσει ή παραπατήσει, του δίνεται επιπλέον ευκαιρία (1 

προσπάθεια = 1x 30m).  

6. Αν κάποιος βοηθός διαιτητής δεν επιτύχει σε ένα από τα σπριντ των 30μέτρων, τότε 

του δίνεται μία επιπλέον ευκαιρία. Αν όμως δεν τα καταφέρει και στο 6ο σπριντ 30μ., 

τότε πρέπει να σταματήσει γιατί έχει αποτύχει στο τεστ.  

 

 

 

Τεστ 2: Χρονικό όριο βοηθών αντρών διαιτητών 

1. Βοηθοί διαιτητές 1ης και 2ης κατηγορίας όριο 4.70 sec σε κάθε επανάληψη 

2. Βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας όριο 4.80 sec σε κάθε επανάληψη 

 

Τεστ 2: Χρονικό όριο βοηθών γυναικών διαιτητών 

1. Γυναίκες βοηθοί διαιτητές 1ης κατηγορίας όριο 5.10 sec σε κάθε επανάληψη 

2. Γυναίκες βοηθοί διαιτητές 2ης κατηγορίας όριο 5.20 sec σε κάθε επανάληψη 
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Τεστ 3: Διαλειμματικό τέστ – Αντοχή : (Διαδικασία) 

1. Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 40x75 μ. τρεξίματος 

υψηλής έντασης τα οποία ακολουθούν 25 μέτρα περπάτημα. Η συνολική απόσταση 

που καλύπτεται είναι τουλάχιστον 4000m. ή 10 γύροι σε στάδιο στίβου. Ο ρυθμός 

ορίζεται από το αρχείο ήχου, ο οποίος είναι ανάλογος με την κατηγορία του βοηθού 

διαιτητή. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο αρχείο ήχου, τότε τον ρυθμό μπορεί να τον ορίσει 

ένας εξειδικευμένος προπονητής μέσω χρονομέτρου και σφυρίχτρας. 

2. Οι βοηθοί διαιτητές ξεκινάνε από όρθια θέση και δεν πρέπει να ξεκινήσουν πριν το 

εναρκτήριο λάκτισμα. Για να είμαστε σίγουροι ότι κανένας βοηθός δεν θα ξεκινήσει 

νωρίτερα, οι προπονητές τοποθετούνται στην γραμμή αφετηρίας για σωστό έλεγχο. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία σημαία η οποία εμποδίζει τους βοηθούς να 

ξεκινήσουν. Μόλις ακουστεί η σφυρίχτρα, η σημαία πρέπει να πέσει ώστε οι βοηθοί 

να μπορέσουν να ξεκινήσουν.  

3. Στο τέλος κάθε τρεξίματος, ο βοηθός διαιτητής οφείλει να εισέλθει στην περιοχή για 

περπάτημα, πριν το σφύριγμα. Η περιοχή για περπάτημα έχει μαρκαριστεί 1,5 μέτρο 

πριν και 1,5 μέτρο μετά τη γραμμή των 75 μέτρων μόνο σε περίπτωση που το τεστ 

γίνεται σε κυκλικό στάδιο τρεξίματος.  

4. Αν κάποιος βοηθός διαιτητής δεν καταφέρει να τοποθετήσει ένα πόδι στην περιοχή 

για περπάτημα πριν το σφύριγμα τότε θα λάβει μια σαφή παρατήρηση, από τον 

υπεύθυνο του τεστ. Αν ο ίδιος βοηθός δεν καταφέρει για 2η φορά να εισέλθει στην 

περιοχή, τότε πρέπει να σταματήσει το τεστ καθώς έχει αποτύχει.  

6. Προτείνεται η δημιουργία ομάδων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του τεστ. Η κάθε 

ομάδα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα έξι μέλη. Είναι δυνατόν να εκτελείται το τεστ για 4 

ομάδες ταυτοχρόνως, δηλαδή 24 βοηθοί την ίδια στιγμή. Κάθε ομάδα έχει τον δικό 

της υπεύθυνο του τεστ και ο τρόπος διεξαγωγής φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.  
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Τεστ 3: Χρονικό όριο αντρών βοηθών διαιτητών 

1. Βοηθοί διαιτητές 1ης και 2ης κατηγορίας: μέγιστο σε 15 sec για τα 75 m τρεξίματος και 

20 sec για τα 25 m περπάτημα  

2. Βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας: μέγιστο σε 15 sec για τα 75 m τρεξίματος και 22 sec 

για τα 25 m περπάτημα  

 

Τεστ 3: Χρονικό όριο γυναικών βοηθών διαιτητών 

1.Γυναίκες βοηθοί διαιτητές 1ης κατηγορίας: μέγιστο σε 17 sec για τα 75 m τρεξίματος και 

22 sec για τα 25 m περπάτημα  

2.Γυναίκες βοηθοί διαιτητές 2ης κατηγορίας: μέγιστο σε 17 sec για τα 75 m τρεξίματος και 

22 sec για τα 25 m περπάτημα (τρέχουν 8 στροφές σε στίβο 400m ή 3200m) 
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Προαιρετικό τεστ ARIET 

Διαδικασία 

Το ARIET test  γίνεται μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου σε έναν χώρο που ορίζεται από τους 

κώνους σύμφωνα με τα παρακάτω σχεδιαγράμματα :  

 

1.Οι κώνοι τοποθετούνται σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα και οι αποστάσεις είναι 

οι εξής: 

• Η απόσταση B - D είναι 20 m 

• Η απόσταση B - C είναι 12,5 m  

• Η απόσταση A - B είναι 2,5 m.  

 

2.Οι βοηθοί διαιτητές ξεκινούν από όρθια θέση. Πρέπει να ολοκληρώσουν την ακόλουθη 

διαδικασία σύμφωνα με τον ρυθμό που δίνει το κατάλληλο  ηχητικό σήμα.  

a.Τρέχουν 20m προς τα εμπρός (B-D), γυρνούν και τρέχουν 20m προς τα εμπρός (D-Β),   

b. Περπατούν 2,5m (B-A), γυρνούν και περπατούν 2,5m (A-Β) 

c. Τρέχουν με πλάγια βήματα 12,5 m (B-C), και τρέχουν με πλάγια βήματα κοιτώντας 

προς την ίδια πλευρά 12,5 m (C-Β) 

d. Περπατούν 2,5m (B-A), γυρνούν και περπατούν 2,5m (A-Β) 

3.  Το ηχητικό καθορίζει τον ρυθμό του τρεξίματος και την διάρκεια κάθε περιόδου 

ανάπαυσης. Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να εκτελούν το τεστ σύμφωνα τον ρυθμό του 

ηχητικού μέχρι το απαιτούμενο όριο. 
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Ως ηχητικό αναφοράς χρησιμοποιείται το UEFA Yo Yo Intermittent endurance test (level 2)  

4.Στην αφετηρία οι βοηθοί διαιτητές στέκονται όρθιοι με το πόδι στην γραμμή (Β). Οι βοηθοί 

διαιτητές πρέπει να πατούν επάνω στην γραμμή που γίνεται η στροφή (C και D). Εάν ένας 

βοηθός διαιτητής αποτύχει να τοποθετήσει το πόδι στις γραμμές Β, C και D έγκαιρα, πρέπει 

να δεχτεί μια ξεκάθαρη προειδοποίηση από τον υπεύθυνο του τεστ. Εάν ένας βοηθός 

διαιτητής αποτύχει να φτάσει εγκαίρως και σε μια δεύτερη περίπτωση πρέπει να 

απομακρυνθεί από το τεστ από τον υπεύθυνο του τεστ. 

 

Προαιρετικό τεστ 1, ARIET : Χρονικό όριο αντρών βοηθών διαιτητών 

1.Βοηθοί διαιτητές 1ης και 2ης κατηγορίας: όριο αποτελεί το επίπεδο 16.0-3 / 1470 m  

2. Βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας: όριο αποτελεί το επίπεδο 15.5-1 / 1210 m 

 

Προαιρετικό τεστ 1, ARIET: Χρονικό όριο γυναικών βοηθών διαιτητών 

1. Γυναίκες βοηθοί διαιτητές 1ης κατηγορίας: όριο αποτελεί το επίπεδο 14.5-3 / 1080 m 

2.  Γυναίκες βοηθοί διαιτητές 2ης κατηγορίας: όριο αποτελεί το επίπεδο 14-3 / 820 m 

 

 

Τεστ φυσικής κατάστασης της FIFA για διαιτητές 

ποδοσφαίρου σάλας 5x5 (futsal) και άμμου (beach soccer) 

(άνδρες και γυναίκες) 

 

 

1. Εισαγωγή (τεστ FIFA)  

Το τεστ φυσικής κατάστασης της FIFA για διαιτητές ποδοσφαίρου σάλας 5χ5 αποτελείται 

από τρία τεστ. 

Το πρώτο τεστ (Τεστ 1) μετρά την ταχύτητα και την ικανότητα επιτάχυνσης και 

επιβράδυνσης σε μικρές αποστάσεις 20 μέτρων. 

Το δεύτερο τεστ (Τεστ 2 -coda) μετρά την ικανότητα αλλαγής κατεύθυνσης. 

Το τρίτο τεστ (Τεστ 3 -ARIET) μετρά την αντοχή του διαιτητή να επαναλάβει έμπροσθεν και 

πλαγίως με τρέξιμο σε αυξανόμενο ρυθμό και σε παρατεταμένη περίοδο. 



 

94 

 

Ο χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος του 1 ου Τεστ έως και  την αρχή του 2ου πρέπει να 

κυμαίνεται μεταξύ των 2 και των 4 λεπτών (μέγιστο). 

Ο χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος του 2ου τεστ έως και την έναρξη του 3ου κυμαίνεται 

μεταξύ 6 και 8 λεπτών (μέγιστο). 

Τα τεστ πρέπει να εκτελεστούν σε γήπεδο σάλας ή αντίστοιχη επιφάνεια. 

Προτείνεται όλα τα τεστ να εκτελεσθούν κάτω από την επίβλεψη ενός εξειδικευμένου 

προπονητή. Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει ασθενοφόρο με τον απαραίτητο ιατρικό 

εξοπλισμό, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των σετ. 

 

1ο Tεστ: Ικανότητα Επαναλαμβανόμενων Σπριντ 

Διαδικασία 

Πύλες τοποθετούνται, όχι πάνω από 100 εκατοστά από το έδαφος. Αν δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες, τότε ένας εξειδικευμένος προπονητής πρέπει να κρατήσει τους χρόνους με ένα 

χρονόμετρο χειρός. 

Η Πύλη αφετηρίας τοποθετείται στα 0 μέτρα, και η πύλη τερματισμού στα 20 μέτρα. Η 

γραμμή εκκίνησης είναι 1.5 μέτρο πίσω από την πύλη αφετηρίας. 

Οι διαιτητές ξεκινάνε με το μπροστινό πόδι πάνω στη γραμμή, μόλις οι πύλες είναι έτοιμες ή 

ο προπονητής που κρατάει το χρόνο μέσω χρονομέτρου χειρός κάνει σήμα ότι είναι έτοιμος, 

τότε ο διαιτητής μπορεί να ξεκινήσει. 

Οι διαιτητές έχουν διάλειμμα έως 90 δευτερόλεπτα (μέγιστος χρόνος) μεταξύ των 2 σπριντ. 

Κατά την διάρκεια του διαλείμματος οι διαιτητές πρέπει να περπατήσουν μέχρι την αφετηρία. 

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

Αν κάποιος διαιτητής δεν επιτύχει σε ένα από τα δύο σπριντ των 20μέτρων, τότε του δίνεται 

επιπλέον μία ευκαιρία για τρίτο σπριντ. Αν όμως αποτύχει σε δύο εκ των τριών σπρίντ , τότε 

πρέπει να σταματήσει γιατί έχει αποτύχει στο τεστ. 

 

Χρονικό όριο αντρών διαιτητών 

Διεθνείς και 1ης Εθνικής Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε επανάληψη σε 3’’.30’ 

δεύτερα (μέγιστο) 

2ης Εθνικής Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε επανάληψη 3’’.40’ δεύτερα (μέγιστο) 

3ης και 4ης Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε επανάληψη 3’’.60’ δεύτερα (μέγιστο) 
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Τοπικών πρωταθλημάτων: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε επανάληψη 3’’.70’ δεύτερα 

(μέγιστο) 

 

Χρονικό όριο γυναικών διαιτητών 

Διεθνείς και 1ης Εθνικής Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε επανάληψη 3’’.60’’ 

δεύτερα (μέγιστο) 

Χαμηλότερης Κατηγορίας: Πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε επανάληψη 3’’.70’ δεύτερα (μέγιστο) 

 

2ο Tεστ: Ι.Α.Π. – CODA (Ικανότητα Αλλαγής Πορείας) 

Διαδικασία 

 

Ηλεκτρονικές πύλες (φωτοκύτταρα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση του τεστ 

CODA. Οι Πύλες ΔΕΝ πρέπει να τοποθετηθούν πάνω από 100 εκατοστά από το έδαφος. Αν 

δεν υπάρχουν διαθέσιμες πύλες, τότε ένας εξειδικευμένος προπονητής πρέπει να κρατήσει 

τους χρόνους κατά την διάρκεια εκτέλεσης του τεστ μέσω χρονομέτρου χειρός. 

Κώνοι πρέπει να τοποθετηθούν όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Η απόσταση 

μεταξύ των σημείων Α κ’ Β είναι 2μέτρα και η απόσταση μεταξύ των σημείων Β κ’ C είναι 

8μέτρα. 

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

0.5 μέτρα πριν την πύλη. 

Oi διαιτητές ξεκινούν με το μπροστινό πόδι πάνω στην γραμμή αφετηρίας. Μόλις ο 

προπονητής κάνει σήμα ότι είναι έτοιμη η πύλη ή το χρονόμετρο, ανάλογα με το πώς 

κρατούνται οι χρόνοι, ο βοηθός διαιτητής μπορεί να ξεκινήσει το τεστ. 

Οι διαιτητές εκτελούν σπριντ 10 μέτρων (Α -> C), πλάγια βήματα (αριστερά) για 8 μέτρα (C-

>B) και πλάγια βήματα (δεξιά) (Β->C) και 10μ σπριντ (C -> A) 

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

Αν κάποιος διαιτητής αποτύχει σε ένα, του δίνεται μία επιπλέον ευκαιρία. Αν αποτύχει 2 

φορές, το τεστ έχει τελειώσει για αυτόν με αρνητικό αποτέλεσμα. 
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Χρονικά όρια αντρών διαιτητών 

 

Διεθνείς και 1ης Εθνικής κατηγορίας: Μέγιστο 10.00 δεύτερα για κάθε επανάληψη 

2ης Εθνικής κατηγορίας: Μέγιστο 10.10 δεύτερα για κάθε επανάληψη 

3ης και 4ης Κατηγορίας: Μέγιστο 10.40 δεύτερα για κάθε επανάληψη 

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

επανάληψη 

 

Χρονικά όρια γυναικών διαιτητών 

 

Διεθνείς: Μέγιστο 11.00 δεύτερα για κάθε επανάληψη 

1ης Εθνικής Κατηγορίας: Μέγιστο 11.10 δεύτερα για κάθε επανάληψη 

2ης Εθνικής κατηγορίας: Μέγιστο 11.30 δεύτερα για κάθε επανάληψη 

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

επανάληψη 
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3ο Τεστ: ARIET Test 

Διαδικασία 

 

Μετά την παρέλευση 8-10 λεπτών από το 2ο τεστ διεξάγεται το Ariet test (UEFA-FIFA Futsal 

beach soccer test) το οποίο γίνεται μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σάλας ή τεχνητού 

χλοοτάπητα 3ης γενιάς και σε έναν χώρο που ορίζεται από τους κώνους σύμφωνα με το 

παρακάτω σχεδιάγραμμα 

 

 

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

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

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

 

Αφετηρία είναι η ευθεία που ορίζεται από τους κίτρινους κώνους και οι διαιτητές ξεκινούν να 

τρέχουν προς την τελική γραμμή (απόσταση 20 μέτρα) ακολουθώντας το ηχητικό σήμα. 

Πατούν την γραμμή και επιστρέφουν τρέχοντας, περνώντας την ευθεία που ορίζεται από 

τους κίτρινους κώνους πριν από το αντίστοιχο ηχητικό σήμα. Οι διαιτητές είναι έπειτα 

υποχρεωμένοι να περπατήσουν την απόσταση των 2,5 μέτρων προς τους μπλέ κώνους και 

να επιστρέψουν στους κίτρινους περιμένοντας το ηχητικό σήμα για να ξεκινήσουν. Μόλις 

ακουστεί το ηχητικό σήμα οι διαιτητές ξεκινούν να κάνουν πλάγια βήματα μέχρι τους 

κόκκινους κώνους (απόσταση 
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12,5 m) και αφού πατήσουν, στην ευθεία μεταξύ των κόκκινων κώνων, επιστρέφουν στους 

κίτρινους κώνους πριν από το αντίστοιχο ηχητικό σήμα. Ακολούθως περπατούν την 

απόσταση 

των 2,5 μέτρων προς τους μπλέ κώνους και επιστρέψουν στους κίτρινους περιμένοντας το 

ηχητικό σήμα για να ξεκινήσουν. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς εναλλάσσοντας 

κανονικό τρέξιμο και πλάγια βήματα. 

Ως ηχητικό αναφοράς χρησιμοποιείται το UEFA Yo Yo Intermittent endurance test (level 2) 

Επιτυχημένη είναι η προσπάθεια όταν οι διαιτητές ολοκληρώσουν όλες τις επαναλήψεις 

μέχρι το όριο που έχει αποφασιστεί από την ΚΕΔ/ΕΠΟ. 

Εάν δεν βρεθούν στα καθορισμένα σημεία σύμφωνα με το ηχητικό σήμα ή δεν 

ολοκληρώσουν την προσπάθεια ή δεν τηρήσουν τους κανόνες της δοκιμασίας 

παρατηρούνται πρώτα με κίτρινη κάρτα και έπειτα, εάν το επαναλάβουν, παρατηρούνται με 

κόκκινη και αποκλείονται της διαδικασίας. 

 

Χρόνοι αναφοράς: 

Χρόνοι αναφοράς ανδρών διαιτητών Σάλας και Άμμου 

 

1. Διεθνείς 15.5-3 / 1,275 m. 

2. 1ης κατηγορίας : 15-3 / 1,170 m. 

3. Χαμηλότερης κατηγορίας : 14-8 / 975 m. 

 

Χρόνοι αναφοράς γυναικών διαιτητών Σάλας και Άμμου 

 

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

2.  Χαμηλότερης κατηγορίας : 14-3 / 820 m. 
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