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ηηρ Δλληνικήρ Ποδοζθαιπικήρ Ομοζπονδίαρ (ΔΠΟ) 

 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Απηή ε Δζληθή εξεπλεηηθή εξγαζία είρε ζθνπφ λα κειεηήζεη θαη λα θαηαγξάςεη κε ιεπηνκέξεηα 

φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ειιεληθή δηαηηεζία ηεο ΔΠΟ. Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ 

δεκηνπξγήζεθαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα. Σν έλα απνηεινχληαλ απφ 128 εξσηήζεηο, ην νπνίν 

ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο Αξρηδηαηηεηέο θαη ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ δηαηηεζίαο (Δ.Γ) ησλ 52 

ΔΠ. Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε 72 εξσηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεθε απφ 83 δηαηηεηέο 

(Γ..Λ) ηεο νχπεξ-Λίγθαο, ηεο Φνπηκπσι-Λίγθαο (Γ.Φ.Λ), απφ 175 βνεζνχο δηαηηεηέο (Β.Γ) 

ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ θαη απφ 115 παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο (Π.Γ). Δπίζεο έγηλαλ ελλέα 

πεξηθεξεηαθέο ζπλαληήζεηο κε φιεο ηηο ΔΠ παξνχζεο (53), ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 

136 άηνκα θαη ζηηο νπνίεο αθνχζηεθαλ πάλσ απφ 200 ζεκαληηθέο πξνηάζεηο. Οη 128 εξσηήζεηο 

ησλ ΔΠ νξγαλψζεθαλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1) Οξγάλσζε – δηνίθεζε δηαηηεζίαο, 2) 

Πξνζέιθπζε λέσλ δηαηηεηψλ, 3) Γηαηήξεζε – Παξακνλή δηαηηεηψλ ζην ρψξν, 4) Αλεχξεζε 

ηαιέλησλ – Πξνγξάκκαηα, 5) Δθπαίδεπζε, 6) Δθγχκλαζε – Δμάζθεζε δηαηηεηψλ, 7) 

Παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο, 8) Γηάθνξα – Απφςεηο – Δθηηκήζεηο, ελψ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ 72 

εξσηήζεσλ ησλ δηαηηεηψλ, ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ θαη ησλ 2 εζληθψλ 

θαηεγνξηψλ απνηέιεζαλ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 1) Οξγάλσζε – Γηνίθεζε δηαηηεζίαο, 2) 

Αζιεηηθή δηαρείξηζε, 3) Πξνζέιθπζε λέσλ δηαηηεηψλ, 4) Αλεχξεζε ηαιέλησλ – Πξνγξάκκαηα, 

5) Δθπαίδεπζε, 6) Κνξπθαίν επίπεδν αλάπηπμεο – θνπφο ΔΠΟ, 7) Δθγχκλαζε – Δμάζθεζε 

δηαηηεηψλ, 8) Βαζκνινγηθή θαηάηαμε – χζηεκα αμηνιφγεζεο, 9) Καλνληζκφο δηαηηεζίαο.  

Λέξεις Κλειδιά: Δζληθή Δξεπλεηηθή εξγαζία, Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο (ΚΔΓ/ΔΠΟ), 

Γηαηηεηέο (Γ), Δπηηξνπέο Γηαηηεζίαο (ΔΓ/ΔΠ), Γηαηηεηέο θαη βνεζνί Γηαηηεηέο ηεο νχπεξ-

Λίγθαο (Γ & Β.Γ/.Λ), Γ θαη Β.Γ ηεο θνπηκπσι-Λίγθαο (Γ & Β.Γ/Φ.Λ), Παξαηεξεηέο 

Γηαηηεζίαο (Π.Γ), Γηαηηεηηθή Οκάδα (Γ.Ο). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Ζ θνηλσληνινγηθή θαη νηθνλνκηθή επίδξαζε ηνπ πνδνζθαίξνπ είλαη θαλεξή θαη 

απνδεθηή ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ είλαη ην πην δεκνθηιέο ζπνξ ζηελ 

πθήιην. (Giulianotti, 2012). Σν πνδφζθαηξν είλαη πνιηηηζκηθφ άζιεκα. Έρεη ζρέζε κε ηελ 

θνπιηνχξα ηεο θάζε ρψξαο. 

 Αλαπφζπαζην θνκκάηη φισλ ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ, αιιά θαη ηνπ πνδνζθαίξνπ 

εηδηθφηεξα, απνηειεί ε δηαηηεζία. Φπζηθά νη πνδνζθαηξηζηέο θαη νη πξνπνλεηέο είλαη ην 

επίθεληξν ησλ αγψλσλ, εληνχηνηο ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ δηαηηεηψλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα 

αλαγλσξίδεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή, ε δχζθνιε θαη πεξίπινθε απνζηνιή ησλ δηαηηεηψλ 

(Wicker & Frick, 2016, Asajusetal., 2016). Δπηπιένλ ν δηαηηεηήο πθίζηαηαη εμνλπρηζηηθφ έιεγρν 

(Webb,2016), γηαηί ν θαζέλαο ειπίδεη ζε αλακθηζβήηεηα ζθπξίγκαηα (απνθάζεηο)-(Lexetal., 

2014), αθνχ ην πνδφζθαηξν απνηειεί ζήκεξα ηεξάζηηα  «αζιεηηθή βηνκεραλία» (Gulec & 

Yilmnz, 2016). Πνιιέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνδνζθαίξνπ έρνπλ εκπνξηθή-ρξεκαηηθή αμία 

πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα (KPMG, 2016). 

 Τπάξρνπλ 240 εθαηνκκχξηα πνδνζθαηξηζηέο κε δειηία (17% είλαη γπλαίθεο). Ζ FIFA 

έρεη 800.000 εγγεγξακκέλνπο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο δηαηηεηέο. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ         

δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο ζηε ζνχπεξ-Λίγθα, ζηελ θνχηκπνι-Λίγθα, ζηελ 3
ε
 θαηεγνξία        

θαη ζηηο ΔΠ. Δπίζεο ππάξρνπλ 200 παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο. Σέινο ππάξρνπλ θαη γπλαίθεο 

δηαηηεηέο θαη βνεζνί δηαηηεηέο, φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. Σνλ πνδνζθαηξηθφ αγψλα δηεπζχλεη έλαο 

δηαηηεηήο θαη δχν βνεζνί δηαηηεηέο. Δπίζεο ζε θάζε αγψλα ησλ δχν επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ 

ππάξρεη θαη ν ηέηαξηνο δηαηηεηήο. 

Ο θάζε βνεζφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πιάγηα πιεπξά ηνπ γεπέδνπ θαη ηελ γξακκή ηνπ 

ηέξκαηνο (ηεο εζηίαο). Τπνδεηθλχεη, εάλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή (αξάνπη) ή ηελ 

γξακκή ηεο εζηίαο (γθνι). Κάζε βνεζφο ρξεψλεηαη ην κηζφ ηνπ γεπέδνπ. Πξνζέρεη θαη 

ππνδεηθλχεη ηηο πεξηπηψζεηο νθ-ζάηλη. Τπνδεηθλχεη πεξηπηψζεηο θάνπι, πνπ γίλνληαη πνιχ 

θνληά ηνπ θαη ίζσο ν δηαηηεηήο δελ κπνξεί λα δεη θαλνληθά. Πάληα φκσο ν δηαηηεηήο, έρεη ην 

δηθαίσκα λα δερηεί θάπνηα ππφδεημε ηνπ βνεζνχ ή φρη. πάληα ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

ζηνλ ρψξν, πνπ βξίζθεηαη ε κπάια. Δίλαη ην παξαπάλσ δεπγάξη καηηψλ, γηα ηπρφλ παξεκβάζεηο 

πνπ γίλνληαη καθξηά απφ ην ρψξν, πνπ βξίζθεηαη ε κπάια. 

Ο δηαηηεηήο πξέπεη λα γλσξίδεη άξηζηα ηνπο θαλνληζκνχο, λα έρεη δίθαηε θαη ζσζηή 

θξίζε, λα έρεη ηθαλφηεηεο ειέγρνπ ησλ παηθηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε άγρνπο θαη 

πίεζεο θαη ηέινο λα ηνλ δηαθξίλεη ε άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε. 

Ζ ζέζε ηνπ δηαηηεηή ζην γήπεδν έρεη κεγάιε ζεκαζία. Πξέπεη ν δηαηηεηήο λα βιέπεη ηελ 

εμέιημε ηνπ αγψλα, αιιά θαη ηνπο βνεζνχο. Ο δηαηηεηήο πξέπεη λα βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ 

κπάια ζε απφζηαζε 20 κέηξσλ. Ο δηαηηεηήο ζεσξείηαη κέξνο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη αλ ε 

κπάια ρηππήζεη επάλσ ηνπ, είλαη ζαλ λα ρηχπεζε ζηα δνθάξηα. 

Ο βνεζφο Α ειέγρεη ην ρψξν ηεο δεμηάο πιάγηαο γξακκήο, ηελ πάλσ γξακκή ηνπ 

ηέξκαηνο θαη ην ήκηζπ ηνπ γεπέδνπ. Ο ρψξνο ηνπ Β είλαη ε αξηζηεξή πιάγηα γξακκή, ε θάησ 
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γξακκή ηνπ ηέξκαηνο θαη ην άιιν κηζφ ηνπ γεπέδνπ. Ο δηαηηεηήο βξίζθεηαη θνληά ζηελ 

αξηζηεξή πιάγηα γξακκή, φηαλ είλαη ζην Α κέξνο ηνπ γεπέδνπ θαη ζηε δεμηά πιάγηα γξακκή, 

φηαλ ε κπάια είλαη ζην Β. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν δηαηηεηήο κπνξεί πάληα λα βιέπεη ηε κπάια θαη 

ηνλ ππεχζπλν βνεζφ. 

 Δλψ νη δηαηηεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα θάζε αγψλα πνδνζθαίξνπ, ην άζιεκα δηνηθείηαη απφ 

ηελ FIFA, ε νπνία έρεη 211 πνδνζθαηξηθέο νκνζπνλδίεο απφ φιν ηνλ θφζκν θαη ηελ UEFA κε 55 

εζληθέο πνδνζθαηξηθέο νκνζπνλδίεο απφ ηελ Δπξψπε (FIFA.com, 2017, UEFA.com, 2017). Ζ 

FIFA θαη ε UEFA αλαπηχζζνπλ λένπο ηξφπνπο γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ δηαηηεηψλ 

(Cattewetal., 2010) κε ηελ κείσζε ησλ ιαζψλ, πξάγκα ην νπνίν αξθεηνί πηζηεχνπλ φηη είλαη 

αδχλαηνλ λα επηηεπρζεί. (Groot, 2009, Hill, 2009b). 

 Απηνί νη νξγαληζκνί έρνπλ αλαθαιχςεη θαη ζπλερίδνπλ λα ην θάλνπλ, δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ αθξίβεηα ησλ απνθάζεσλ ησλ δηαηηεηψλ (Dawsonet al., 

2007, Nevileetal., 2013), παξέρνληαο δηάθνξεο αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο θαη ηερλνινγηθέο 

αιιαγέο. ε ζρέζε κε ηηο αλζξψπηλεο επηινγέο επηιέρζεθε θαη ν ηέηαξηνο δηαηηεηήο (Tenezeetal., 

2015), ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνλ δηαηηεηή ζην θαιχηεξν έιεγρν ηνπ αγψλα. 

 Σν έηνο 2009, δχν επηπξφζζεηνη βνεζνί δηαηηεηψλ (Β.Γ) πξνζηέζεθαλ ζηελ Γηαηηεηηθή 

νκάδα (Γ.Ο), κε κνξθή δνθηκαζηηθή. ήκεξα νη θαλνληζκνί ηνπ αγψλα 2016/17 επηηξέπνπλ ηνλ 

νξηζκφ ησλ παξαπάλσ Β.Γ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αγψλα. 

 Σν 2003 έγηλε ρξήζε ηνπ ελδν-επηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο ηαπηφρξνλεο επηθνηλσλίαο ηεο δηαηηεηηθήο νκάδαο. Ζ FIFA πηζηεχεη φηη «ε 

ρξήζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα βειηηψζεη ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ κεηαμχ ησλ 

αμησκαηνχρσλ κε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν» (UEFA.com, 2013). Δπίζεο ζήκεξα γίλεηαη 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, γηα ην αλ ε κπάια έρεη πεξάζεη ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο θαη αλ είλαη 

γθνι ή φρη (π.ρ. Euro 2016, World Cup 2014). Πξφζζεηα ε ρξήζε ηνπ Βίληεν Βνεζνχ 

Γηαηηεηή(Video Assistant Referees - VAR) είλαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην. ηελ πξάμε ην VAR ζα 

επηηξέπεη ηελ επαιήζεπζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ δηαηηεηή (πρ επίηεπμε γθνι, πέλαιηπ, θφθθηλεο 

θάξηεο, θίηξηλεο θάξηεο). 

 Ζ ειπίδα απηψλ ησλ κέηξσλ είλαη ε δπλαηφηεηα κείσζεο ή εμάιεηςεο ησλ ιαζψλ, ηα 

νπνία ζπκβαίλνπλ ζηνλ αγψλα. Απφ κφλε ηεο ε ρξήζε ηεο ηερλνινγηθήο βνήζεηαο δελ ζα 

νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηδεμηνηήησλ ησλ δηαηηεηψλ. Απιά απηά ηα «ηερλνινγηθά 

εξγαιεία» απνηεινχλ έλα ζχζηεκα επαλαηξνθνδφηεζεο ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ 

(Slack et al., 2013). 

 Τπάξρνπλ αξθεηέο εξεπλεηηθέο κειέηεο κε ζθνπφ ηελ γλψζε ησλ δηάθνξσλ παξαγφλησλ, 

νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ δηαηηεηψλ. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη νη απνζηάζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ νη δηαηηεηέο ζηνλ αγψλα, ε θπζηθή θαηάζηαζε (Φ.Κ) ησλ δηαηηεηψλ, ε πξνδηάζεζε 

ησλ δηαηηεηψλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ (Dawson, 2012). Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ππάξρνπλ κειέηεο 

θαη ζε άιια ζέκαηα: θπζηνινγηθά γλσξίζκαηα δηαηηεηψλ (Castangaetal., 2007), πξνπφλεζε Φ.Κ 

δηαηηεηψλ (Mascarenhasetal., 2005) θαη βνεζψλ (Patetal., 2004). Οη θπζηθέο απαηηήζεηο ησλ 

δηαηηεηψλ είλαη πεξίπνπ ίδηεο κε ηνπο παίθηεο. Έλαο δηαηηεηήο εθηειεί απνζηάζεηο απφ 9 έσο 13 

ρηιηφκεηξα ζε έλαλ αγψλα , κε 4%-8% ηξνράδελ πςειήο έληαζεο. Ο δηαηηεηήο εθηειεί πεξίπνπ 
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1270 δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο ζηνλ αγψλα θαη ιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 130 απνθάζεηο. Μειέηε 

πνπ έγηλε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2014-2015 ζηνπο Έιιελεο δηαηηεηέο ηεο .Λ βξέζεθε ε 

κέγηζηε πξφζιεςε Ο2 (VO2max) λα είλαη γηα ηνπο άλδξεο 51.68 ml-kg-min θαη γηα ηελ γπλαίθα 

44.05ml-kg-min. Απφ ηηο ηηκέο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη Έιιελεο δηαηηεηέο είλαη ζε πνιχ θαιφ 

επίπεδν ζηελ κέγηζηε πξφζιεςε νμπγφλνπ θαη δελ δηαθέξνπλ θαζφινπ απφ ηνπο μέλνπο 

δηαηηεηέο (ΚΔΓ/ΔΠΟ, 2014-2015, Castangaetal., 2001, Casajusetal., 2017, Westonetal., 2011). 

Γηαπηζηψζεθε φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ δηαηηεηψλ είλαη 

πνιπζχλζεηνη (Παπαληθνιάνπ, 2004), φπσο δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηνλ Dickson (2002) πνπ 

πνηθίινπλ απφ ηελ ζσζηή εθηέιεζε θαη πηζηή εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ, κέρξη ηελ θνηλσληθή 

αληίιεςε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο, φπσο νη ίδηνη ηελ 

βηψλνπλ. Δπίζεο φπσο κνπ δειψζαλ νη δηαηηεηέο αληηκεησπίδνληαη αξλεηηθά απφ ηα ΜΜΔ θαη 

πσο ην ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε «βιέπνπλ» ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηνπο αγψλεο 

σο «δηακνξθσηέο» απνηειεζκάησλ (Παπαληθνιάνπ, 2004). 

 Δθηφο απφ ηα ζεκηλάξηα θαλνληζκψλ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζηξεο 

(Burke, 1991, Καηζίδεο θ.α, 1998, Σξαπιφο θ.α., 2000) θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε εθπαίδεπζε 

ζηελ δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ, αιιά θαη ε βειηίσζε ηνπ πξνθίι ησλ 

δηαηηεηψλ πξνο ηελ αζιεηηθή θνηλφηεηα. Γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνθίι ησλ δηαηηεηψλ κεγάιν 

κέξνο ηεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ηνπο αλήθεη θαη ζηα ΜΜΔ. 

 Δληνχηνηο, πεξηζζφηεξεο κειέηεο απαηηνχληαη ζηελ αληηθαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αγψλα, 

ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο δχζθνισλ ζπλζεθψλ, ζηνλ ξφιν ησλ Β.Γ, ηελ επηινγή θαη ηελ 

παξακνλή ησλ δηαηηεηψλ, ηελ επίδξαζε ηνπ θχιινπ, ηελ ζχλζεζε ηνπ ζψκαηνο, ην επάγγεικα 

ηνπ δηαηηεηή, ηνπο ηξαπκαηηζκνχο, ηα ζσκαηηθά πξνζφληα, ηελ ειηθία ησλ δηαηηεηψλ, ηελ 

δηαηηεηηθή νκάδα, ηελ απνρψξεζε θαη ηελ ζσκαηηθή - ςπρηθή εμάληιεζε, ηελ δηαηξνθή, ην ζηπι 

ηεο δσήο, θαη ηνλ ηξφπν θαη ην είδνο ησλ απνθάζεσλ (Pooltonetal., 2011, Catteewetal., 2009, 

johanson, 2015, Kimsmong, 2016, Casajusetal., 2016, Oliveiraetal., 2016, Yancietal., 2016, 

Castilloetal., 2016, Sammel, 2015, Paes & Fernandez, 2016, Oudejansetal., 2005). 

Πνιιέο θνξέο ν δηαηηεηήο θαη νη βνεζνί ηνπ θαινχληαη λα ιάβνπλ έγθαηξα ηηο ζσζηέο 

απνθάζεηο θαη κάιηζηα ζε θάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ακθηζβεηνχκελεο. Σαπηφρξνλα 

βιέπνπκε φηη πνιχ ζπρλά νη απνθάζεηο ησλ δηαηηεηψλ ακθηζβεηνχληαη, αιιά θαη νη ίδηνη 

απνδνθηκάδνληαη απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο εκπιεθφκελνπο(θηιάζινπο ηεο νκάδαο, παίθηεο, 

παξάγνληεο, πξνπνλεηέο θιπ). Δπηπξνζζέησο πνιχ ζπάληα νη απνθάζεηο ησλ δηαηηεηψλ 

επηδνθηκάδνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ, κηαο θαη ζεσξείηαη απηνλφεην, φηη ν 

δηαηηεηήο πξέπεη πάληα λα παίξλεη ηε ζσζηή απφθαζε.  

Σν άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ κε ζπρλέο ελαιιαγέο ηεο κπάιαο απφ ηε κία πιεπξά ηνπ 

γεπέδνπ ζηελ άιιε, ηδίσο ζε πςειφ επίπεδν, απαηηεί απφ ηνπο δηαηηεηέο λα βξίζθνληαη (α) ζε 

θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, (β) λα έρνπλ άξηζηε γλψζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ ηερληθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αζιήκαηνο (Brown, 1993), (γ) δηαηηεηηθή εκπεηξία θαη (δ) λα δηαζέηνπλ ην 

θαηάιιειν ςπρνινγηθφ πξνθίι γηα λα κπνξέζνπλ κε επηηπρία λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο (Burke, 1991, Clegg & Thompson, 1993). 
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Οη Weinberg & Richardson (1990) δηαρσξίδνπλ 2 επίπεδα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

δηαηηεηψλ, ζπγθεθξηκέλα ζε επηηπρεκέλνπο (θαινχο) θαη κε επηηπρεκέλνπο (θαθνχο) δηαηηεηέο. 

Οη επηηπρεκέλνη δηαηηεηέο δηεπθνιχλνπλ ηα αζιεηηθά ζπκβάληα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ελφο 

πνδνζθαηξηθνχ αγψλα εμαζθαιίδνληαο  κε ηελ απφδνζή ηνπο, ην απνηέιεζκα ηνπ αγψλα ην 

νπνίν λα εμαξηάηαη απφ ηηο επηδεμηφηεηεο ησλ παηθηψλ, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ηελ ηαθηηθή πνπ 

αθνινπζεί ε θάζε νκάδα. Απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, νη κε επηηπρεκέλνη δηαηηεηέο κε 

ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο, νδεγνχλ ζε ακθηζβεηνχκελεο θάζεηο, κε απνηέιεζκα λα 

θαηαζηξέθεηαη ε δηαζθέδαζε πνπ αηζζάλνληαη γηα ην παηρλίδη νη παίθηεο, ν πξνπνλεηήο θαη νη 

θίιαζινη. 

Δπηπιένλ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά επηηπρεκέλσλ δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ 

πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο, φπσο: α) εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη απηνπεπνίζεζε, 

β) επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, γ) απνθαζηζηηθφηεηα, δ) εξεκία, ε) ςπρξαηκία, ζη) ζηαζεξφηεηα 

απνθάζεσλ, δ) αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ε) δηθαηνζχλε θαη αληηθεηκεληθφηεηα απνθάζεσλ, ζ) 

ζπλέπεηα θαη ζηαζεξφηεηα θαη η) επραξίζηεζε θαη παξαθίλεζε. Δπίζεο επηηπρεκέλνη δηαηηεηέο 

κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζε ζηηγκέο έληαζεο, λα αγλννχλ ηηο παξελνριήζεηο 

θαη λα ειέγρνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

Οη Weinberg & Richardson (1990) έθαλαλ δηάθξηζε κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

πεγψλ ζηξεο. Οη εμσηεξηθέο πεγέο αλαθέξνληαη ζηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην γήπεδν 

πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ελψ νη εζσηεξηθέο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηηο ζθέςεηο θαη 

εθηηκήζεηο ηνπ δηαηηεηή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Απφ ηελ έξεπλα ησλ Taylor θ.α. (1988) πνπ έγηλε ζε 529 δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ 

βξέζεθε, φηη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο εκθάληζεο ιαζψλ απφ ηνπο δηαηηεηέο είλαη ην ζηξεο. 

ηελ ίδηα έξεπλα βξέζεθε φηη ε έληαζε ηνπ αληηιακβαλφκελνπ ζηξεο ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ 

ςπρνινγηθή θαη ηελ θπζηνινγηθή (ζσκαηηθή) ππεξθφπσζε ησλ δηαηηεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα νη 

πεγέο ζηξεο πνπ βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ήηαλ ν θφβνο πηζαλήο 

απνηπρίαο, νη δηαπξνζσπηθέο δηαθσλίεο θαη νη αληηζέζεηο κεηαμχ ηνπ ξφινπ ηνπ δηαηηεηή θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο άιισλ αηφκσλ. 

Δπίζεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε Έιιελεο, Απζηξαινχο θαη Ακεξηθάλνπο δηαηηεηέο 

θαιαζνζθαίξηζεο (Anshel & Weinberg, 1995, Kaissidis & Anshel,1993, Καηζίδεο-Ρνδαθελφο, 

Anshel, Σζνξκπαξηδνχδεο & ηδεξίδεο, 1998) έδεημαλ φηη νη πην ζεκαληηθέο πεγέο ζηξεο είλαη: 

α) ιάζνο ζθχξηγκα, β) ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπλάδειθν δηαηηεηή, γ) ε παξνπζία ηνπ βνεζνχ κνπ, 

δ) νη απεηιέο ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ε) νη χβξεηο απφ ηνπο πξνπνλεηέο.  

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη, φηη νη απνθάζεηο πνπ θαινχληαη λα πάξνπλ νη δηαηηεηέο 

ζηε δηάξθεηα ελφο πνδνζθαηξηθνχ αγψλα έρνπλ ςπρνινγηθέο  θαη αληηθεηκεληθέο ζπλέπεηεο 

(απνηέιεζκα ηνπ αγψλα) γηα ηνπο ίδηνπο, αιιά θαη γηα ηηο αγσληδφκελεο 

νκάδεο(Καηζίδεοθ.α.,1998). Απφ πεξαηηέξσ έξεπλεο ππνζηεξίδεηαη, φηη ε δηαηηεζία είλαη κηα 

ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλν δξαζηεξηφηεηα, ζε ζεκείν κάιηζηα πνπ λα πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο ελφο 

ςπρνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνεηνηκαζίαο ησλ δηαηηεηψλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ 

ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ (Burke,1991, Kαηζίδεο-Ρνδαθελφο θ.α. , 1997, 1998, Σξαπιφο θ.α. , 

2000). 
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Γεγνλφο είλαη φηη απφ ηηο κέρξη ηψξα έξεπλεο δελ ππνζηεξίδεηαη μεθάζαξα πνηνη είλαη νη 

παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ δηαηηεηψλ θαη ζε απηφ ζπκβάιεη 

επίζεο ν κε ηθαλνπνηεηηθφο νξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ δηαηηεηή. Ο ξφινο ηνπ δηαηηεηή πεξηνξίδεηαη 

(α) ζηελ θξίζε ησλ θάζεσλ (Grunska, 1995), (β) ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ παηρληδηνχ (Burke, 1991), 

(γ) ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηαηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ (Dickson, 2002). 

Πεξηζζφηεξν μεθάζαξα είλαη ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ην ζηξεο ζηελ απφδνζε ησλ δηαηηεηψλ, αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ην 

πξνθαινχλ(Anshel & Weinbergetal, 1995). Δπίζεο είλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ιίγα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα γηα ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ (Dickson, 2002) θαη 

γηα ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ απφδνζή ηνπο παξάγνληεο, φπσο ε αζηπλφκεπζε ησλ γεπέδσλ, 

ε βία ζηα γήπεδα θαη ε πξννπηηθή ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ζηνπο δηαηηεηέο πνδνζθαίξνπ. 

 

κοπόρ ηηρ μελέηηρ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εζληθήο εξεπλεηηθήο κειέηεο ήηαλ ε νινθιεξσκέλε θαη ε 

παλνξακηθή θαηαγξαθή ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηνπ ζπλφινπ ηεο ειιεληθήο δηαηηεζίαο ηεο ΔΠΟ. 

1) Ζ ζπζηεκαηηθή θαηαλφεζε θαη αλάιπζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζα νδεγήζεη ζηελ 

δεκηνπξγία ελφο εγρεηξηδίνπ κε φια ηα ζπκπεξάζκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ εθαξκνγή 

ελφο «ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Διιεληθή Γηαηηεζία» γηα ηελ πεξίνδν 2018 – 2022. 

Σν εγρεηξίδην ζα νξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηα επφκελα 5 ρξφληα, 

έρνληαο πξνθχςεη απφ ηελ εμνλπρηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη 

ηεο αλαγλψξηζεο ησλ αλαγθψλ. 

2) Σελ έθδνζε ηνπ «Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο», δειαδή ελφο 

δνκεκέλνπ εγρεηξίδηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε αλάπηπμε ησλ εζληθψλ δηαηηεηψλ, κε κηα 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε απφ ηελ βάζε ζηελ θνξπθή, γηα φιεο ηηο ΔΠ. Τπάξρεη 

αλάγθε πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ Διιήλσλ δηαηηεηψλ 

θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

3) Σελ έθδνζε ηνπ «Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο», πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

ζσκαηηθή, ηερληθή θαη πξαθηηθή εμάζθεζε κε εληαίν ηξφπν ζε φιε ηελ ρψξα. 

4) Σελ έθδνζε ηνπ «Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνζρφκελσλ ηαιέλησλ», πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ αλίρλεπζε λέσλ δηαηηεηψλ ηαιέλησλ θαη ζηελ εμέιημε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπο. 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα ήηαλ απαξαίηεηε γηα λα θαηαγξαθνχλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα θαη λα 

δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ επαθξηβψο θαη επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ 

δηαηηεηψλ ζηνπο αγψλεο θαη φρη κφλν απφ ηελ αζιεηηθή άπνςε ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ. 
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Οπολογία 

ΔΠΟ: Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία 

ΚΔΓ / ΔΠΟ: Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο / ΔΠΟ 

Απσιδιαιηηηήρ ΚΔΓ/ΔΠΟ: Ο πξφεδξνο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ  

Τπεύθςνορ ανάπηςξηρ – εκπαίδεςζηρ: Πξψελ δηεζλήο δηαηηεηήο κε πςειφ δηαηηεηηθφ 

ππφβαζξν πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαηηεηψλ 

Μέλη ΚΔΓ/ΔΠΟ: Πξψελ δηαηηεηέο – κέιε ηεο ΚΔΓ 

Δ.Π..: Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ 

ΔΓ/ ΔΠ: Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ησλ ΔΠ 

Απσιδιαιηηηήρ ΔΓ / ΔΠ: Δίλαη ν ππεχζπλνο δηαηηεηήο ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαο ησλ ΔΠ. 

Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ ησλ ΔΠ είλαη κέινο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηεο θάζε Δ.Π. Μέιε ηεο 

Δ.Γ. είλαη δπν πξψελ δηαηηεηέο, έλαο ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ν άιινο γηα ηνπο 

νξηζκνχο δηαηηεηψλ ζηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα.  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ:  

Γ – S.L. : Γηαηηεηήο Super League (1
εο

 θαηεγνξίαο) 

Β.Γ. – S.L. : Βνεζφο Γηαηηεηή Super League (1
εο

 θαηεγνξίαο) 

Γ – F.L. : Γηαηηεηήο Football League (2
εο

 θαηεγνξίαο) 

Β.Γ. – F.L. : Βνεζφο Γηαηηεηή Football League  (2
εο

 θαηεγνξίαο) 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ :  

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ 2 επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο πνδνζθαίξνπ: ε Football League θαη ε 

Super League. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ 
 

 Ζ επηζήκαλζε ηεο εζληθήο εξεπλεηηθήο κειέηεο ηεο Διιεληθήο δηαηηεζίαο / ΔΠΟ 

θαηαγξάθεηαη ζην θεθάιαην έλα, ζηελ εηζαγσγή.  

Γελ έγηλε επηινγή ησλ δνθηκαδνκέλσλ γηαηί ε παξνχζα κειέηε έθαλε ρξήζε φινπο ηνπο 

θνξείο ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηαηηεζία. πκκεηείραλ νη επηηξνπέο 

δηαηηεζίαο (Δ.Γ.) ησλ 52 ΔΠ απφ ηηο 53 ΔΠ. Τπήξραλ ελλέα (9) πεξηθεξεηαθέο ζπλαληήζεηο 

κε φιεο ηηο ΔΠ παξνχζεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 136 άηνκα θαη ζηηο νπνίεο 

παξνπζηάζηεθαλ 200 ζεκαληηθέο πξνηάζεηο. Σέινο απεζηάιε εξσηεκαηνιφγην ζε φινπο ηνπο 

δηαηηεηέο, ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο θαη παξαηεξεηέο ησλ δχν εζληθψλ θαηεγνξηψλ θαη 

ζπγθεληξψζεθαλ 373 απαληήζεηο.    

 

 

Γξάθεκα 2.1. 

ην γξάθεκα 2.1. βιέπνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ 1
εο

 θαηεγνξίαο γηα ην 

έηνο 2017-18 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ δηαηηεηψλ ηεο SL γηα ηελ 

αγσληζηηθή πεξίνδν 2017-18 αλέξρεηαη ζηνπο 24, ελψ ν αξηζκφο ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ είλαη 54.  
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ην γξάθεκα 2.2. βιέπνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ 2
εο

 θαηεγνξίαο 

γηα ην έηνο 2017-18.  Ο αξηζκφο ησλ δηαηηεηψλ ηεο 2
εο 

αλέξρεηαη ζηνπο 59 θαη ησλ βνεζψλ 

δηαηηεηψλ ζηνπο 120.
 

 

 
ην γξάθεκα 2.3.βιέπνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ 3

εο
 θαηεγνξίαο 

γηα ην έηνο 2017-18. Ο αξηζκφο ησλ δηαηηεηψλ ηεο 3
εο 

θαηεγνξίαο αλέξρεηαη ζηνπο 135 θαη ησλ 

βνεζψλ δηαηηεηψλ ζηνπο 204. 
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Γξάθεκα 2.4. ην γξάθεκα 2.4 θαίλεηαη ην ζχλνιν δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ ηεο 1
εο

 2
εο

 

θαη 3
εο

 θαηεγνξίαο λα ΔΠ γηα ηα αγσληζηηθά έηε 2016-2017 θαη 2017-2018. 

 

Όπγανα Μέηπηζηρ 

Γφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα απφ 128 εξσηήζεηο ζηηο ΔΠ. Οη εξσηήζεηο 1-11 αθνξνχζαλ 

ηελ νξγάλσζε - δηνίθεζε δηαηηεζίαο, νη εξσηήζεηο 12-19 ηελ πξνζέιθπζε λέσλ δηαηηεηψλ, νη 

εξσηήζεηο 20-27 ηελ δηαηήξεζε - παξακνλή ησλ δηαηηεηψλ ζην ρψξν, νη εξσηήζεηο 28-39 ηελ 

αλεχξεζε ηαιέλησλ, νη εξσηήζεηο 40-69 ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαηηεηψλ, νη εξσηήζεηο 70-90 ηελ 

εθγχκλαζε – εμάζθεζε ησλ δηαηηεηψλ, νη εξσηήζεηο 91-108 ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη 

ηέινο νη εξσηήζεηο 109-128 αθνξνχζαλ δηάθνξεο απφςεηο θαη εθηηκήζεηο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο δηαηηεηέο, βνεζνχο δηαηηεηέο θαη παξαηεξεηέο 

απνηεινχληαλ απφ 72 εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο 1-5 αθνξνχζαλ ηελ νξγάλσζε - δηνίθεζε 

δηαηηεζίαο, νη εξσηήζεηο 6-24 αθνξνχζαλ ηελ αζιεηηθή δηαρείξηζε, νη εξσηήζεηο 25-30 ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ δηαηηεηψλ, νη εξσηήζεηο 31-37 ηελ αλεχξεζε ηαιέλησλ, νη εξσηήζεηο 38-43 

αθνξνχζαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαηηεηψλ, νη εξσηήζεηο 44-50 ην θνξπθαίν επίπεδν αλάπηπμεο, 

νη εξσηήζεηο 51-60 ηελ εθγχκλαζε – εμάζθεζε ησλ δηαηηεηψλ θαη ηέινο νη εξσηήζεηο 61-72 ηε 

βαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ δηαηηεηψλ. 

 

ηαηιζηική Ανάλςζη 

Ο ηχπνο ηεο έξεπλαο ήηαλ πεξηγξαθηθφο κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. Γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ρξήζε ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Σα απνηειέζκαηα είλαη 

έγθπξα θαη αμηφπηζηα ζε εζληθφ επίπεδν, γηαηί σο δείγκα ζπκκεηείραλ ην ζχλνιν ησλ ΔΠ, ησλ 

δηαηηεηψλ, ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

3.1 Δπιηποπών Γιαιηηζίαρ Δ.Π..  

3.1.1 Οπγάνυζη - Γιοίκηζη Γιαιηηζίαρ 

Οη ελψζεηο ζε πνζνζηφ 100% απάληεζαλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ επηηξνπψλ δηαηηεζίαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

Γηαηηεζίαο. Δπίζεο απάληεζαλ φηη ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζα ζπκβάιεη 100% ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο,49 ελψζεηο απάληεζαλ ζεηηθά θαη 1 

αξλεηηθά γηα ην φηη ε πινπνίεζε ελφο εζληθνχ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε θαη φηη έλα ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο 

θνηλφ γηα φιεο ηηο Δ.Π. ζα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζα ηππνπνηήζεη ηηο δηνηθεηηθέο 

κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο. Οη 46 ελψζεηο απάληεζαλ ζεηηθά φηη ε επηηξνπή δηαηηεζίαο ηεο 

έλσζεο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα φια ηα ζέκαηα δηαηηεζίαο θαη 4 ελψζεηο απάληεζαλ 

αξλεηηθά. Δπίζεο φιεο νη ελψζεηο απάληεζαλ φηη ε επηηξνπή δηαηηεζίαο αλαθέξεηαη απεπζείαο 

ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή - Γ ηεο ΔΠ ή ζε ηζνδχλακε επηηξνπή. 

 
Γξάθεκα 3.1.1. 

ην Γξάθεκα 3.1.1. βιέπνπκε πφζνη αγψλεο ηεο πξνεγνχκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 

2016 - 17 δελ είραλ πιήξεηο ηξηάδεο δηαηηεηψλ.  

3
3

5

4

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΠ ΧΩΡΙ ΠΛΗΡΗ 
ΣΡΙΑΔΑ

ΠΛΗΡΕΙ ΣΡΙΑΔΕ ΑΝΩ ΣΩΝ 50 ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 50 ΑΓΩΝΩΝ
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Γξάθεκα 3.1.2. 

ην Γξάθεκα 3.1.2. βιέπνπκε ην πνζνζηφ επί ησλ αγψλσλ ρσξίο πιήξε ηξηάδα θαη 

πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη κφλν ζε 2 αγψλεο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ ΔΠ δελ είραλ πιήξεηο 

ηξηάδεο. 

 

 

Γξάθεκα 3.1.3. 

ην Γξάθεκα 3.1.3. βιέπνπκε ηελ ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δελ είρακε θάιπςε 

απφ πιήξεηο ηξηάδεο ζε αγψλεο. 
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Γξάθεκα 3.1.4. 

ην Γξάθεκα 3.1.4. βιέπνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ αγψλσλ  ΔΠ θαη ησλ παηδηθψλ 

πξσηαζιεκάησλ γηα θάζε αγσληζηηθή.  

 
Γξάθεκα 3.1.5. 

ην Γξάθεκα 3.1.5. παξαηεξνχκε ηνλ  ειάρηζην αξηζκφ αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο ν 

νπνίνο επαξθεί γηα θάζε αγσληζηηθή ζε θάζε ΔΠ. 

 

3.1.2 Μέθοδορ Πποζέλκςζηρ Νέυν Γιαιηηηών  

Όιεο νη ελψζεηο απάληεζαλ  φηη ε πξνζέιθπζε / ζηξαηνιφγεζε λέσλ δηαηηεηψλ είλαη 

έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαηηεζία. Απφ ηηο 46 ελψζεηο απάληεζαλ φηη έρνπλ 

πξφγξακκα πξνζέιθπζεο λέσλ δηαηηεηψλ θαη 5 φηη δελ έρνπλ. Δλψ 22 ελψζεηο απάληεζαλ φηη ην 

ζεκεξηλφ ζχζηεκα πξνζέιθπζεο/ζηξαηνιφγεζεο πνπ έρνπλ είλαη επαξθέο θαη έρεη ηθαλά 

27 20
40

80

120

24 24

75

50
35 28

93
111

70
60

40
50 50

36
48 54 57 48 39

50

86

114

40
55 60

30 26
15

45

90

54
36

96

25

50

200

54 63

12
35

21

52

22 25

60 64

0

50

100

150

200

250

Κ
ΤΚ

Λ
Α

Δ
Ε

Κ
ΕΦ

Α
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΑ



Λ
Α

Κ
Ω

Ν
ΙΑ

Α
ΙΣ

Ω
Λ

Ο
Α

Κ
Α

Ρ
Ν

Α
Ν

ΙΑ

Μ
Α

Κ
Ε

Δ
Ο

Ν
ΙΑ

Θ
Ε

Π
Ρ

Ω
ΣΙ

Α

Λ
Α


ΙΘ

Ι

Χ
Α

Ν
ΙΑ

Χ
Α

Λ
Κ

ΙΔ
ΙΚ

Η

Φ
Λ

Ω
Ρ

ΙΝ
Α

Α
Μ

Ο


Ε
Ρ

Ρ
Ε

Π
ΙΕ

Ρ
ΙΑ

Π
Ε

ΙΡ
Α

ΙΑ


ΞΑ
Ν

Θ
Η

Λ
Ε


Β

Ο


Κ
Ο

Ρ
ΙΝ

Θ
ΙΑ

Κ
Ο

ΖΑ
Ν

Η

Κ
ΙΛ

Κ
Ι

Κ
Ε

Ρ
Κ

Τ
Ρ

Α

Κ
Α


Σ

Ο
Ρ

ΙΑ

Κ
Α

Ρ
Δ

ΙΣ
Α

Κ
Α

Β
Α

Λ
Α

Θ
Ρ

Α
Κ

Η

Θ
Ε




Α
Λ

ΙΑ


Η
Ρ

Α
Κ

Λ
ΕΙ

Ο

Η
Π

Ε
ΙΡ

Ο


Η
Μ

Α
Θ

ΙΑ

Η
Λ

ΕΙ
Α

ΕΤ
Β

Ο
ΙΑ

ΕΒ
Ρ

Ο


Δ
Τ

Σ
.Α

Σ
Σ

ΙΚ
Η

ΓΡ
ΕΒ

ΕΝ
Α

Β
Ο

ΙΩ
ΣΙ

Α

Α
Χ

Α
ΙΑ

Α
Ρ

Κ
Α

Δ
ΙΑ

Π
Ρ

ΕΒ
ΕΖ

Α
-Λ

ΕΤ
Κ

Α
Δ

Α

Λ
Α

Ρ
Ι

Α

Φ
Ω

Κ
ΙΔ

Α

Α
Ρ

ΓΟ
Λ

ΙΔ
Α

Α
Θ

Η
Ν

Α

Π
Ε

Λ
Λ

Α

Φ
Θ

ΙΩ
Σ

ΙΔ
Α

Ε
Τ

Ρ
Τ

Σ
Α

Ν
ΙΑ

Α
Ρ

ΣΑ

Χ
ΙΟ



Δ
Ρ

Α
Μ

Α

Ρ
ΕΘ

Τ
Μ

Ν
Ο

ΖΑ
Κ

ΤΝ
Θ

Ο


Δ
Ω

Δ
ΕΚ

Α
Ν

Η
Α

Α
Ν

Α
Σ.

Α
ΣΣ

ΙΚ
Η

ΔΙΑΙΣΗΣΕ & ΒΟΗΘΟΙ



16 

 

θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ππνςεθίσλ, ελψ ν ίδηνο αξηζκφο 22 ελψζεσλ απάληεζαλ φηη 

είλαη αλεπαξθέο.  

Γξάθεκα 3.1.6. 

Γξάθεκα 3.1.6.βιέπνπκε ηνπο επηηπρφληεο ησλ λέσλ ζρνιψλ ηα έηε 2015-2017 

Οη 42 ΔΠ απάληεζαλ φηη ελήιηθεο παίθηεο ζε αλψηεξεο θαηεγνξίεο ζην ηέινο ηεο 

θαξηέξαο ηνπο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ αμία κε ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηαηηεζία θαη 9 ΔΠ 

απάληεζαλ αξλεηηθά. Οη 40 ΔΠ ππνζηήξημαλ φηη ε θαηάξηηζε πηλάθσλ κε εκη ή πιήξεηο 

επαγγεικαηίεο δηαηηεηέο ζην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν ζα πξνζθέξεη ζηελ αχμεζε ηεο 

πξνζέιθπζεο ζηε δηαηηεζία, ελψ 11 ελψζεηο δελ ππνζηήξημαλ ηελ άπνςε. Οη 37 ελψζεηο 

απάληεζαλ πσο απνζηέιινπλ θάζε κήλα ην αξρείν δεδνκέλσλ κε ην θχιιν πνηφηεηαο, αξρείν 

αγψλσλ, εθπαηδεπηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θιπ φπσο δηακνξθψλεηαη θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν κε 

ηελ θαηεγνξία θάζε δηαηηεηή, βνεζνχ, παξαηεξεηή, εθπαηδεπηή ζε εζληθφ θαη επίπεδν ΔΠ (4ε-

5ε θαη.) ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο πεξηφδνπο θαη 4 ελψζεηο απάληεζαλ φηη δελ απνζηέιινπλ ιφγσ 

θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ επηθεθαιήο ηεο ΔΓ (πξψελ δηαηηεηήο). Οη 49 ελψζεηο αθνινπζνχλ  ην 

πξφγξακκα πξνζέιθπζεο λέσλ ππνςεθίσλ ηεο ΔΠΟ, κε ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

εηζαγσγηθψλ ζρνιψλ δηαηηεζίαο ελψ 2 ελψζεηο δελ ην αθνινπζνχλ.  

 

3.1.3 Γιαηήπηζη - Παπαμονή Γιαιηηηών ζηο Υώπο 

Όιεο νη ΔΠ απάληεζαλ φηη ε δηαηήξεζε θαη ε παξακνλή ζηε δηαηηεζία ελφο λένπ 

δηαηηεηή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε δηαηηεζία. Οη 35 ΔΠ απάληεζαλ φηη ην 

ζεκεξηλφ κνληέιν εμέιημεο θαξηέξαο ζην ρψξν, πξνάγεη ηε δηαηήξεζε ηεο δηαηηεζίαο, ελψ 16 φηη 

δελ ηελ πξνάγεη, ελψ ν ίδηνο αξηζκφο απάληεζε φηη ην ζεκεξηλφ κνληέιν εμέιημεο θαξηέξαο ζην 

ρψξν, είλαη επέιηθην θαη αλνηρηφ ζε φινπο. Οη 40 ΔΠ απάληεζαλ φηη αλ γίλνπλ επαγγεικαηίεο 

νη δηαηηεηέο ζην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο δηαηήξεζεο θαη 
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ζηαζεξνπνίεζεο ηεο δηαηηεζίαο θαη 11ΔΠ  φηη δελ ζα ζπκβάιεη αλ γίλνπλ επαγγεικαηίεο νη 

δηαηηεηέο. Οη 37 ΔΠ απάληεζαλ φηη έρνπλ ζηξαηεγηθέο δηαηήξεζεο δηαηηεηψλ ή πξνγξάκκαηα 

ζηελ ΔΠ θαη 14 ΔΠ φηη δελ έρνπλ. Οη  33 ΔΠ απάληεζαλ φηη νη ζηξαηεγηθέο απηέο είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ δηαηηεηψλ, 10 απάληεζαλ φηη δελ είραλ θαλέλα απνηέιεζκα θαη 8 

δελ απάληεζαλ θαζφινπ ζηελ εξψηεζε.  

 

Γξάθεκα 3.1.7. 

ην γξάθεκα 3.1.7. βιέπνπκε πφζνη/πφζεο λένη/λέεο ζηακάηεζαλ ηελ δηαηηεζία ελψ 

απέθηεζαλ δίπισκα επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ρνιήο Γηαηηεζίαο (δελ απάληεζαλ 10 ΔΠ ζε 

ζχλνιν 53)  

 

84%

16%

ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ

18 0
40

1

150

12 5 4 33
0 0 0

-1

49
9 10

-1

32 7 20

-1

20 0

-1

6
79

15 14 12 17 0 0 0

-1

40 10 3
61

-1

17 42
3 0 2 5 19 13 0 7

-1

40

818

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Κ
Τ

Κ
Λ

Α
Δ

Ε
Κ

Ε
Φ

Α
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΑ


Λ

Α
Κ

Ω
Ν

ΙΑ
Α

ΙΣ
Ω

Λ
Ο

Α
Κ

Α
Ρ

Ν
Α

Ν
ΙΑ

Μ
Α

Κ
ΕΔ

Ο
Ν

ΙΑ
Θ

Ε
Π

Ρ
Ω

ΣΙ
Α

Λ
Α


ΙΘ

Ι
Χ

Α
Ν

ΙΑ
Χ

Α
Λ

Κ
ΙΔ

ΙΚ
Η

Φ
Λ

Ω
Ρ

ΙΝ
Α

Α
Μ

Ο


Ε
Ρ

Ρ
Ε

Π
ΙΕ

Ρ
ΙΑ

Π
ΕΙ

Ρ
Α

ΙΑ


ΞΑ
Ν

Θ
Η

Λ
Ε


Β

Ο


Κ
Ο

Ρ
ΙΝ

Θ
ΙΑ

Κ
Ο

ΖΑ
Ν

Η
Κ

ΙΛ
Κ

Ι
Κ

ΕΡ
Κ

ΤΡ
Α

Κ
Α


Σ

Ο
Ρ

ΙΑ
Κ

Α
Ρ

Δ
ΙΣ

Α
Κ

Α
Β

Α
Λ

Α
Θ

Ρ
Α

Κ
Η

Θ
Ε




Α
Λ

ΙΑ


Η
Ρ

Α
Κ

Λ
Ε

ΙΟ
Η

Π
Ε

ΙΡ
Ο


Η

Μ
Α

Θ
ΙΑ

Η
Λ

ΕΙ
Α

ΕΤ
Β

Ο
ΙΑ

Ε
Β

Ρ
Ο


Δ

Τ
Σ.

Α
ΣΣ

ΙΚ
Η

ΓΡ
ΕΒ

ΕΝ
Α

Β
Ο

ΙΩ
ΣΙ

Α
Α

Χ
Α

ΙΑ
Α

Ρ
Κ

Α
Δ

ΙΑ
Π

Ρ
ΕΒ

ΕΖ
Α

-Λ
ΕΤ

Κ
Α

Δ
Α

Λ
Α

Ρ
Ι

Α
Φ

Ω
Κ

ΙΔ
Α

Α
Ρ

ΓΟ
Λ

ΙΔ
Α

Α
Θ

Η
Ν

Α
Π

ΕΛ
Λ

Α
Φ

Θ
ΙΩ

Σ
ΙΔ

Α
ΕΤ

Ρ
ΤΣ

Α
Ν

ΙΑ
Α

Ρ
ΣΑ

Χ
ΙΟ


Δ

Ρ
Α

Μ
Α

Ρ
Ε

Θ
Τ

Μ
Ν

Ο
Ζ

Α
Κ

Τ
Ν

Θ
Ο


Δ

Ω
Δ

ΕΚ
Α

Ν
Η

Α
Α

Ν
Α

Σ 
Α

ΣΣ
ΙΚ

Η
Τ

Ν
Ο

Λ
Ο

ΔΕΝ ΤΝΕΧΙΑΝ

ΔΕΝ ΤΝΕΧΙΑΝ



18 

 

 

Γξάθεκα 3.1.8 Οη επηηπρφληεο ησλ λέσλ ζρνιψλ δηαηηεζίαο 2015-2017. Καη ζηηο 53 ελψζεηο 

ιεηηνχξγεζαλ λέεο ζρνιέο δηαηηεζίαο θαη απεθνίηεζαλ 1704 λένη δηαηηεηέο.  

 

 

3.1.4 Ανεύπεζη Σαλένηυν – Ππογπάμμαηα 

 Όιεο νη ΔΠ απάληεζαλ φηη ε αλίρλεπζε ησλ ηαιέλησλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηε δηαηηεζία θαη φηη είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ζρέδηα αλίρλεπζεο ηαιέλησλ 

ζηηο ΔΠ, ΔΠΟ θαη Super League. Δπίζεο φιεο ζπκθσλήζαλ φηη ηα λέα ηαιέληα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ θαηάιιεια επηιεγκέλνπο θαη θαηαξηηζκέλνπο ζπκβνχινπο / κέληνξεο 

εθπαηδεπηέο. Αθφκε πηζηεχνπλ φηη ν δηαηηεηήο ζα επσθειεζεί απφ ηελ χπαξμε ελφο δνκεκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε ηαιέλησλ θαη ζπκβνχισλ/κεληφξσλ. Οη 23 

ΔΠ έρνπλ πξφγξακκα ηαιέλησλ, ελψ 28 ΔΠ δελ έρνπλ πξφγξακκα ηαιέλησλ.  

1704
Νζοι διαιτητζς

Στοιχεία Υπ. Εκπαίδευσης  Ανάπτυξης Διαιτησίας Ε.Π.Ο.
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Γξάθεκα 3.1.9. 

ην γξάθεκα 3.1.9. βιέπνπκε ηελ απάληεζε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο Σαιέλησλ ησλ εηψλ 2015 & 2016. 

 

ηελ εξψηεζε αλ κέινο ηεο ΔΠ (δηαηηεηήο/βνεζφο/εθπαηδεπηήο) έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηαιέλησλ ή ζε θέληξν αλέιημεο ηαιέλησλ 2015-2016 ηεο ΔΠΟ, νη 

43 ΔΠ απάληεζαλ ζεηηθά θαη νη 8 αξλεηηθά. 

 

Γξάθεκα 3.1.10. 

ην Γξάθεκα 3.1.10. βιέπνπκε ηελ εθηίκεζή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο 

ηαιέλησλ (ζπκκεηνρή 51 ΔΠ) 

 

 

ΦΣΩΧΗ
0%

ΜΕΣΡΙΑ
10%

ΚΑΛΗ
20%

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
31%

ΑΡΙΣΗ
21%

ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΩ
18%

ΕΚΣΙΜΗΗ
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3.1.5 Δκπαίδεςζη 

Οη 47 ΔΠ απάληεζαλ φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα 

ηξία αγσληζηηθά επίπεδα (ηνπηθή, εζληθή θαη επαγγεικαηηθή) ελψ 3 ΔΠ απάληεζαλ αξλεηηθά, 

ελψ κηα ΔΠ επέιεμε δελ γλσξίδσ δελ απαληψ σο απάληεζε. Όιεο νη ελψζεηο απάληεζαλ φηη 

πξφζζεηα πεξηερφκελα θαηάξηηζεο (ςπρνινγία, δηαηξνθή, θιπ.) ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δηαηηεηψλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Οη 50 ελψζεηο απάληεζαλ φηη ε θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαζ’ φιε ηε ζηαδηνδξνκία θαη γηα φινπο ηνπο πξσηαγσληζηέο ζηε δηαηηεζία 

ελψ 1 έλσζε απάληεζε αξλεηηθά. Όιεο νη ελψζεηο ζπκθψλεζαλ φηη ε εηζαγσγή  λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο, κε ηελ νκνηφκνξθε 

κεηαθνξά ηεο ζε φιε ηε ρψξα. Ο επαγγεικαηίαο δηαηηεηήο ζηε SL θαη FL ζα ζπλέβαιε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ λέσλ δηαηηεηψλ απάληεζαλ 44 ελψζεηο, αξλεηηθά απάληεζαλ 6 θαη ίζσο απάληεζε 

1 έλσζε. Οη 50 ΔΠ ιεηηνπξγνχλ κε εθπαηδεπηηθή δνκή απφ ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε ζχκθσλα 

κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ΔΠΟ θαη 1 ΔΠ δελ 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. Σν 100% ησλ ΔΠ εθαξκφδνπλ ην πξφγξακκα θαη ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζεκάησλ ζηηο εηζαγσγηθέο ζρνιέο δηαηηεζίαο λέσλ ππνςεθίσλ πνπ παξέρεηαη 

απφ ηελ ΔΠΟ. Οη 49 ΔΠ εθαξκφδνπλ ην πξφγξακκα κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζε εζληθφ 

επίπεδν ππφ ηελ θαζνδήγεζε πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ δηαηηεηψλ ηεο θάζε ΔΠ, ελψ 2 ΔΠ 

δελ ην εθαξκφδνπλ.  

 

Γξάθεκα 3.1.11. 

ην γξάθεκα 3.1.11. βιέπνπκε ηηο ζπλνιηθέο ψξεο πνπ δηήξθεζε ε ηειεπηαία ζρνιή 

δηαηηεζίαο ζηηο ΔΠ.  

Οη 39 ΔΠ έρνπλ εηήζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ δηαηηεηψλ θαη 11 ελψζεηο δελ έρνπλ, ελψ δελ έρεη θαζφινπ εθπαηδεπηή ε ΔΠ 
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άκνπ. Οη ΔΠ ελεκεξψλνπλ θάζε εθπαηδεπηή 5-7 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ θαη ηνπ δίλνπλ ην 

εγρεηξίδην πνπ απνζηέιιεη ν ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο.  

 Γξάθεκα 3.1.12. 

ην Γξάθεκα 3.1.12. βιέπνπκε ησλ αξηζκφ εθπαηδεπηψλ θάζε έλσζεο θαη πφζνη απφ 

απηνχο ρεηξίδνληαη εχθνια ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη αλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ 

παξνπζηάζεηο. 

 

 3.1.6 Δκγύμναζη – Δξάζκηζη Γιαιηηηών  

Οη 46 ΔΠ παξέρνπλ γήπεδν πνδνζθαίξνπ γηα ηελ εθγχκλαζε ησλ δηαηηεηψλ θαη 5 ΔΠ 

δελ παξέρνπλ. ην παξαθάησ γξάθεκα 3.1.13. βιέπνπκε πφζεο θνξέο αλά εβδνκάδα πνπ 

παξέρνπλ γήπεδν πνδνζθαίξνπ γηα ηελ εθγχκλαζε ησλ δηαηηεηψλ ε θάζε ΔΠ. 

 

 Γξάθεκα 3.1.13. 
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Γξάθεκα 3.1.14.  

ην παξαπάλσ γξάθεκα 3.1.14. παξαηεξνχκε ζε πνζνζηά ηε ζπρλφηεηα ησλ εκεξψλ 

αλά εβδνκάδα πνπ είλαη δηαζέζηκν ην γήπεδν γηα ηνπο δηαηηεηέο ησλ ΔΠ. 

 
Γξάθεκα 3.1.15. 

ην γξάθεκα 3.1.15. απεηθνλίδνληαη ηα ιεπηά ηεο ψξαο πνπ δηαξθεί ε θάζε πξνπφλεζε.  
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 Οη 50 ΔΠ παξέρνπλ έλαλ επηθεθαιήο εθπαηδεπηή γηα επηκνξθσηηθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ 

δηαηηεηψλ θαη 2 ΔΠ δελ παξέρνπλ. Οη 43 ΔΠ πξαγκαηνπνηνχλ επηκνξθσηηθέο ζπγθεληξψζεηο 

ησλ δηαηηεηψλ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα, θάζε Γεπηέξα, 2 ΔΠ θάζε εβδνκάδα  4 θνξέο - Γεπηέξα, 

Σξίηε, Πέκπηε θαη Παξαζθεπή, 2 ΔΠ θάζε κήλα 4 θνξέο - Γεπηέξα θαη Παξαζθεπή αλά 2 

εβδνκάδεο. Σέινο ε ζπρλφηεηα ησλ ζπλαληήζεσλ γηα 2 ΔΠ ήηαλ θάζε έηνο 3 θνξέο απφ 

Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ γηα 15 ΔΠ ήηαλ θάζε θνξά 60 ιεπηά, 

21 ΔΠ θάζε θνξά 90 ιεπηά, 10 ΔΠ θάζε θνξά 120 ιεπηά θαη 6 ΔΠ άλσ ησλ 120 ιεπηψλ.  Οη 

34 ΔΠ παξέρνπλ έλαλ  γπκλαζηή γηα ηηο πξνπνλήζεηο ησλ δηαηηεηψλ θαη 19 ΔΠ δελ παξέρνπλ. 

Οη 3 ΔΠ παξέρνπλ θάζε εβδνκάδα 1 θνξά θάζε Γεπηέξα, 3 ΔΠ 1 θνξά θάζε Πέκπηε, 1 ΔΠ 

1 θνξά θάζε Σεηάξηε, 2 ΔΠ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή, 1 ΔΠ θάζε 

εβδνκάδα 2 θνξέο Σξίηε θαη Σεηάξηε, 2 ΔΠ  θάζε εβδνκάδα 2 θνξέο Γεπηέξα θαη Σεηάξηε, 9 

ΔΠ θάζε εβδνκάδα 2 θνξέο Σξίηε θαη Πέκπηε, 2 ΔΠ θάζε εβδνκάδα 3 θνξέο Γεπηέξα, 

Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή, 2 ΔΠ θάζε εβδνκάδα 3 θνξέο Σξίηε, Πέκπηε θαη Παξαζθεπή, 4 ΔΠ 

θάζε εβδνκάδα 3 θνξέο Σξίηε, Σεηάξηε θαη Πέκπηε, 5 ΔΠ θάζε εβδνκάδα 4 θνξέο Γεπηέξα, 

Σξίηε, Πέκπηε θαη Παξαζθεπή,3 ΔΠ θάζε εβδνκάδα 5 θνξέο Γεπηέξα, Σξίηε, Σεηάξηε Πέκπηε 

θαη Παξαζθεπή, 4 ΔΠ θάζε εβδνκάδα 3 θνξέο Γεπηέξα, Σξίηε, Πέκπηε, 1 ΔΠ θάζε εβδνκάδα 

3 θνξέο Γεπηέξα, Σξίηε θαη Πέκπηε. 

 
Γξάθεκα 3.1.16. 

ην γξάθεκα απηφ θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ πξνπνλήζεσλ ησλ δηαηηεηψλ αλά εβδνκάδα κε 

ππεχζπλν γπκλαζηή πνπ εθηεινχληαη ζηηο ΔΠ. 
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Γξάθεκα 3.1.17. ην γξάθεκα απηφ θαίλεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ ησλ 

δηαηηεηψλ ζε ιεπηά. 

 
Γξάθεκα 3.1.18.Σν γξάθεκα καο δείρλεη φηη ην 64% ησλ ΔΠ έρνπλ γπκλαζηή γηα ηελ 

πξνπφλεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ δηαηηεηψλ, ελψ ην 36% δελ έρνπλ. 

 

 Οη 40 ΔΠ ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο αζθήζεηο ζε γήπεδν απφ εθπαηδεπηή ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο ζπλεδξίεο θαη 10 ΔΠ δελ ρξεζηκνπνηνχλ. Υξεζηκνπνίεζε λεαξψλ παηθηψλ 

ζηελ πξαθηηθή άζθεζε έρνπλ 20 ΔΠ ελψ 20 ΔΠ δελ έρνπλ ρξήζε λεαξψλ παηρηψλ. Οη εκέξεο 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζπλήζσο είλαη Γεπηέξα ή Σξίηε. 



25 

 

 
Γξάθεκα 3.1.19. 

 

 
Γξάθεκα 3.1.20. 

 

ην γξάθεκα 3.1.20. βιέπνπκε ηηο εκέξεο κε πξαθηηθέο αζθήζεηο ζε γήπεδν πνπ θάλνπλ 

νη δηαηηεηέο ζηηο ΔΠ. 
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Γξάθεκα 3.1.21.ην γξάθεκα απηφ θαίλεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο αλά 

ΔΠ. 

 

Οη 50 ΔΠ έρνπλ δηνξγαλψζεη ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηνπο δηαηηεηέο ηεο Έλσζήο 

ηνπο θαη 2 δελ έρνπλ δηνξγαλψζεη. 

 

3.1.7 Παπαηηπηηέρ Γιαιηηζίαρ  

 Όιεο νη ΔΠ ζπκθψλεζαλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξίζνπκε ην πξνθίι θαη ην πιαίζην 

ησλ εμνπζηψλ ηνπ παξαηεξεηή θαη φηη νη παξαηεξεηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπλερή θαη εηδηθή 

εθπαίδεπζε. Οη 21 ΔΠ ππνζηήξημαλ φηη ε βαζκνινγία ησλ παξαηεξεηψλ πξέπεη λα απνηειεί 

ηνλ απνθιεηζηηθφ παξάγνληα παξακνλήο, ππνβηβαζκνχ ή πξναγσγήο ησλ δηαηηεηψλ θαη 30 ΔΠ 

δελ ππνζηήξημαλ ηελ παξαπάλσ άπνςε. Οη αξκφδηνη παξαηεξεηέο παξακέλνπλ ππφ ηελ επζχλε 

ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαο ζε φιεο ηηο ΔΠ θαη φινη νη παξαηεξεηέο είλαη πξψελ δηαηηεηέο. Οη 42 

ΔΠ απάληεζαλ φηη νη παξαηεξεηέο παξέρνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κεηά ηνλ αγψλα κηα πξνθνξηθή 

εθηίκεζε/αλάιπζε ηεο απφδνζεο ησλ αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο ηνπ αγψλα, 5 ΔΠ απάληεζαλ 

φηη παξέρνπλ κηα πξνθνξηθή εθηίκεζε/αλάιπζε ηεο απφδνζεο θάπνηεο θνξέο, 2 ΔΠ παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη 3 ΔΠ δελ απάληεζαλ. Οη 33 ΔΠ παξέρνπλ έλα 

ζπκπιεξσκέλν έγγξαθν παξαηεξεηή δηαηηεζίαο θαη 3 δελ παξέρνπλ. Ζ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή 

ηνπ δηαηηεηή παξακέλεη εκπηζηεπηηθή κφλν ζηελ επηηξνπή δηαηηεζίαο. Οη 16 ΔΠ απάληεζαλ φηη 

ιακβάλεη ν δηαηηεηήο / βνεζφο ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο, 10 ΔΠ φηη ιακβάλεη 

εληφο κηαο εβδνκάδνο, 2  ΔΠ φηη ιακβάλεη κεηά απφ 15 εκέξεο, 2 ΔΠ φηη ιακβάλεη ν 
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δηαηηεηήο ηελ έθζεζή ηνπ φπνηε ην επηζπκεί, 1 ΔΠ φηη ιακβάλεη φηαλ ηε δεηήζεη θαη φηαλ 

πξέπεη, 1 ΔΠ ηελ ιακβάλεη κφλν ζε ρακειή βαζκνινγία, 1 ΔΠ είπε φηη γίλεηαη καδηθή 

απνζηνιή ησλ εθζέζεσλ ησλ παξαηεξεηψλ ηξεηο θνξέο ην ρξφλν, 16 ΔΠ είπαλ φηη δελ ηηο 

απνζηέιινπλ ζηνπο δηαηηεηέο θαη 3 ΔΠ δελ απάληεζαλ. Οη 5 ΔΠ είπαλ φηη φινη νη αγψλεο 

είλαη θάησ απφ ηελ παξαθνινχζεζε παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο, 45 ΔΠ φηη δελ είλαη, ελψ 2 ΔΠ 

δελ απάληεζαλ. Οη 5 ΔΠ είπαλ φηη φινη νη αγψλεο 5εο θαηεγνξίαο είλαη θάησ απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο, νη 45 ΔΠ φηη δελ είλαη, ελψ 2 ΔΠ δελ απάληεζαλ. 

Οη 13 ΔΠ είπαλ φηη φινη νη αγψλεο 4εο θαηεγνξίαο είλαη  θάησ απφ ηελ παξαθνινχζεζε 

παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο, 36 ΔΠ φηη δελ είλαη, ελψ 3 ΔΠ δελ απάληεζαλ. Οη 38 ΔΠ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνπο αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνπλ  απφ ηελ ΔΠ σο παξαηεξεηέο πξψελ 

δηαηηεηέο, πνπ δελ είλαη αμηνινγεκέλνη ζε Δζληθέο θαηεγνξίεο, 13 ΔΠ δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαη 1 

ΔΠ δελ απάληεζε. Σν έγγξαθν παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ησλ ΔΠ είλαη ζπλήζσο φκνην κε ην 

πξφηππν ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ.  

 
Γξάθεκα 3.1.22.ην γξάθεκα απηφ θαίλνληαη νη αγψλεο κε παξαηεξεηέο αλά ΔΠ θαη αλά 

εξαζηηερληθή θαηεγνξία, θαη ν κέζνο φξνο αλά αββαηνθχξηαθν. 

 

 

3.1.8 Γιάθοπα - Απότειρ - Δκηιμήζειρ  

Οη 18 ΔΠ έρνπλ θάπνην πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν 

γηα ηε δηαηηεζία ζηελ Έλσζή ηνπο, 32 ΔΠ δελ έρνπλ θαη 2 ΔΠ δελ απάληεζαλ. Οη 13 ΔΠ 

γλσξίδνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν γηα ηνπο δηαηηεηέο 

ηεο Έλσζήο ηνπο, 36 δελ γλσξίδνπλ θαη 3 ΔΠ δελ απάληεζαλ. Οη 8 ΔΠ έρνπλ νξγαλψζεη 

ζεκηλάξηα ή εκεξίδεο δηαηηεζίαο πνδνζθαίξνπ κε ηελ απνθιεηζηηθή ζπλδξνκή ρνξεγψλ, ελψ 44 

ΔΠ δελ έρνπλ νξγαλψζεη. Οη 34 ελψζεηο απάληεζαλ φηη ε ΔΠ ή άιινο θνξέαο παξαθξαηεί 
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πνζνζηφ απφ ηηο ακνηβέο ησλ αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο αγψλσλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ, 4 

ΔΠ είπαλ φηη δελ ππάξρεη παξαθξάηεζε πνζνζηνχ, 4 ΔΠ είπαλ φηη παξαθξαηεί πνζνζηφ ν 

ζχλδεζκνο δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ, 8 ΔΠ δελ αλέθεξαλ ηνλ θνξέα πνπ θάλεη ηελ 

παξαθξάηεζε (ΔΠ ή ΓΠ) θαη 2 ΔΠ δελ απάληεζαλ. Οη 29 ελψζεηο απάληεζαλ φηη ε ΔΠ ή 

άιινο θνξέαο παξαθξαηεί πνζνζηφ απφ ηηο ακνηβέο ησλ αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο αγψλσλ 

Πξσηαζιεκάησλ ΔΠ, 6 ΔΠ είπαλ φηη δελ ππάξρεη παξαθξάηεζε πνζνζηνχ, 5 ΔΠ είπαλ φηη 

παξαθξαηεί πνζνζηφ ν ζχλδεζκνο δηαηηεηψλ πνδνζθαίξνπ, 8 ΔΠ δελ αλέθεξαλ ηνλ θνξέα πνπ 

θάλεη ηελ παξαθξάηεζε (ΔΠ ή ΓΠ) θαη 1 ΔΠ είπε φηη ππάξρεη παξαθξάηεζε απφ ΔΠ θαη 

δίλεηαη ζηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο θαη 3 ΔΠ δελ απάληεζαλ. Οη 39 ελψζεηο απάληεζαλ φηη 

ε ΔΠ ή άιινο θνξέαο δελ παξαθξαηεί πνζνζηφ απφ ην θφζηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ 

αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο αγψλσλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ, 7 ΔΠ παξαθξαηνχλ, 1 

παξαθξαηεί γηα ηελ ΓΠ, 2 παξαθξαηνχλ αιιά δελ αλέθεξαλ ηνλ θνξέα πνπ θάλεη ηελ 

παξαθξάηεζε (ΔΠ ή ΓΠ) θαη 3 ΔΠ δελ απάληεζαλ, 37 ελψζεηο απάληεζαλ φηη ε ΔΠ ή 

άιινο θνξέαο δελ παξαθξαηεί πνζνζηφ απφ ην θφζηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ αμησκαηνχρσλ 

δηαηηεζίαο αγψλσλ Πξσηαζιεκάησλ ΔΠ, 5 ΔΠ παξαθξαηνχλ, 3 ΔΠ παξαθξαηνχλ γηα ησλ 

ΓΠ , 2 παξαθξαηνχλ αιιά δελ αλέθεξαλ ηνλ θνξέα πνπ θάλεη ηελ παξαθξάηεζε ( ΔΠ ή 

ΓΠ), 1 έλσζε παξαθξαηεί θαη γηα ηελ ΔΠ θαη γηα ΓΠ θαη 4 ΔΠ δελ απάληεζαλ Ζ ΔΠ ή 

άιινο θνξέαο παξαθξαηεί πνζνζηφ απφ ηηο ακνηβέο ησλ δηεζλψλ αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο 

αγψλσλ UEFA / FIFA, φπνπ ππάξρνπλ δηεζλείο απάληεζαλ νη ΔΠ, 1 ΔΠ απάληεζε φηη 

παξαθξαηνχλ γηα ηνλ ΓΠ (30 €/ΑΓΧΝΑ) θαη γηα ηηο ΔΠ 10-20%. Οη 26 ΔΠ απάληεζαλ φηη 

νη ηνπηθέο Δπηηξνπέο Γηαηηεζίαο κέζσ ησλ ΔΠ έρνπλ έζνδα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο Δθπαίδεπζεο ελψ 21 ΔΠ δελ έρνπλ έζνδα, 3 ΔΠ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο κέζσ 

ΓΠ, ελψ ηέινο 2 ΔΠ δελ απάληεζαλ. Οη 3 ΔΠ είπαλ φηη ππάξρνπλ άιιεο πεγέο εζφδσλ απφ 

ελέξγεηεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο εθηφο ηεο ΔΠ, 47 ΔΠ φηη δελ ππάξρνπλ άιιεο πεγέο 

εζφδσλ, ελψ 2 ΔΠ δελ απάληεζαλ. Οη4 ΔΠ παξέρνπλ ηελ ελδπκαζία ησλ λέσλ δηαηηεηψλ ηεο 

ρνιήο Γηαηηεζίαο δσξεάλ, 44 ΔΠ δελ παξέρνπλ δσξεάλ, 1 ΔΠ είπε φηη παξέρνπλ δσξεάλ 

ελδπκαζία κεξηθέο θφξεο, 1 ΔΠ παξέρεη δσξεάλ κέζσ ΓΠ, 1 ΔΠ παξέρεη δσξεάλ κέζσ 

ρνξεγίαο θαη 1 ΔΠ δελ απάληεζε. Οη 20 ΔΠ παξέρνπλ ηελ ελδπκαζία ησλ λέσλ δηαηηεηψλ ηεο 

ζρνιήο δηαηηεζίαο κε εηδηθή έθπησζε επί ηεο πσιεζείζαο ηηκήο, 5ΔΠ ηελ παξέρνπλ δσξεάλ, 26 

ΔΠ δελ έρνπλ εηδηθή έθπησζε θαη 1 ΔΠ δελ απάληεζε. Οη 7ΔΠ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθήκηζε 

ζηηο θαλέιεο ησλ δηαηηεηψλ κε αληαπνδνηηθά νθέιε πξνο ηελ ΔΓ / ΔΠ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

δηαηηεηψλ, 44 ΔΠ δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαη 1 ΔΠ δελ απάληεζε. Οη 12 ΔΠ απάληεζαλ φηη 

ππάξρεη αληίηηκν ζπκκεηνρήο γηα ππνςεθίνπο πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο εηζαγσγηθέο ζρνιέο 

Γηαηηεζίαο ησλ ΔΓ/ΔΠ, ελψ 39 ΔΠ απάληεζαλ φηη δελ ππάξρεη αληίηηκν θαη 1 ΔΠ δελ 

απάληεζε.  

Ζ άπνςή ησλ ΔΠ γηα 2 δηαηηεηέο εληφο ηνπ γεπέδνπ, 2 βνεζνχο ζηα πιάγηα θαη 1 

ηέηαξην δηαηηεηή (ζχλνιν 5 αμησκαηνχρνη). Οη 7 ΔΠ είλαη ππέξ θαη 44 ΔΠ είλαη θαηά, ελψ 1 

ΔΠ δελ απάληεζε. Ζ άπνςή ησλ ΔΠ γηα 1 δηαηηεηή κε 2 βνεζνχο , 2 επηπξφζζεηνπο δηαηηεηέο 

θαη 1 ηέηαξην δηαηηεηή (ζχλνιν 6 αμησκαηνχρνη). Οη 46 ΔΠ είλαη ππέξ θαη 5 ΔΠ είλαη θαηά, 

ελψ 1 ΔΠ δελ απάληεζε. Ζ άπνςε ησλ ΔΠ γηα ην ζχζηεκα VAR (Video Assistant Referee) 
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βίληεν βνεζφο δηαηηεηή. Οη 28 ΔΠ είλαη ππέξ θαη 23 ΔΠ είλαη θαηά, ελψ 1 ΔΠ δελ απάληεζε. 

ηελ εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ε άπνςε ησλ ΔΠ γηα ηελ ηερλνινγία γξακκήο ηέξκαηνο Goal 

Line Technology (GLT), 49 ΔΠ είλαη ππέξ θαη 1 ΔΠ είλαη θαηά, ελψ 1 ΔΠ δελ απάληεζε. 

 

Γξάθεκα 3.1.23. 

ην γξάθεκα 3.1.23. βιέπνπκε ησλ αξηζκφ ησλ ΔΠ πνπ είλαη ππέξ ησλ ζπλδπαζκψλ ή 

ελαιιαθηηθψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζην παηρλίδη ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ ακθηζβεηήζεηο. Δπηπιένλ 

ζην γξάθεκα θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ ελψζεσλ πνπ πξνηείλνπλ 5 δηαηηεηέο αλά αγψλα ή 6 

δηαηηεηέο, ην V.A.R. θαη ην Goal Line Technology. 

 

3.2 Γιαιηηηών, βοηθών διαιηηηών και παπαηηπηηών 

3.2.1 Οπγάνυζη  - Γιοίκηζη Γιαιηηζίαρ 

Οη δηαηηεηέο, νη βνεζνί δηαηηεηέο θαη νη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο (αμησκαηνχρνη αγψλα) 

ζε πνζνζηφ 100% απάληεζαλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

επηηξνπψλ δηαηηεζίαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο Γηαηηεζίαο. Δπίζεο 

απάληεζαλ κε πνζνζηφ 100%  φηη ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο. Αθφκα κε πνζνζηφ 93,4%  νη αμησκαηνχρνη αγψλα 

απάληεζαλ φηη ε πινπνίεζε ελφο εζληθνχ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε. Σέινο κε ζεηηθφ πνζνζηφ 99% πηζηεχνπλ φηη έλα 
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ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο θνηλφ γηα φιεο ηηο Δ.Π. ζα απμήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζα ηππνπνηήζεη ηηο δηνηθεηηθέο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο. 

 

3.2.2 Αθληηική Γιασείπιζη 

 
Γξάθεκα 3.2.1. 

ην γξάθεκα3.2.1. βιέπνπκε ηνπο αξηζκνχο ησλ αγψλσλ ηεο πεξηφδνπ 2016-17 ησλ δηαηηεηψλ 

πνπ είλαη ζηελ 1
ε
 θαηεγνξία ηψξα (Super-League). 

 

Γξάθεκα 3.2.2. 
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ην γξάθεκα 3.2.2. βιέπνπκε ηνπο αξηζκνχο ησλ αγψλσλ ηεο πεξηφδνπ 2016-17 ησλ 

Βνεζψλ Γηαηηεηψλ πνπ είλαη ζηελ 1
ε
 θαηεγνξία ηψξα (Super-League). 

 

 
Γξάθεκα 3.2.3. 

 ην γξάθεκα3.2.3. βιέπνπκε ηα πνζνζηά πνπ απάληεζαλ νη δηαηηεηέο ζηελ εξψηεζε αλ 

είλαη αξθεηφο ν αξηζκφο αγψλσλ πνπ έρνπλ αλά πεξίνδν. 

 
Γξάθεκα 3.2.4. 



32 

 

Παξαηεξνχκε ζην γξάθεκα 3.2.4. ησλ αξηζκφ ησλ πξνπνλήζεσλ θάζε εβδνκάδα, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ.  

 
Γξάθεκα 3.2.4. 

ην γξάθεκα 3.2.4. βιέπνπκε ηελ άπνςε ησλ Γ θαη ΒΓ γηα ην κέγηζην αξηζκφ 

εβδνκάδσλ ρσξίο αγψλεο έηζη ψζηε λα κε ράλνπλ ηε θφξκα ηνπο. Οη Γ θαη νη ΒΓ απάληεζαλ κε 

πνζνζηφ 100% φηη είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπλ ηαθηηθά νξηζκνχο. 

 
Γξάθεκα 3.2.5. 
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ην γξάθεκα 3.2.5. 82% ζπκθσλνχλ κε ηνλ ηαθηηθφ νξηζκφ ησλ ηξηψλ αμησκαηνχρσλ. 

 

Γξάθεκα 3.2.6. 

ην Γξάθεκα 3.2.6. ππάξρεη ηελ άπνςε γηα ηελ θαιχηεξε ελαιιαθηηθή κέζνδν αλ δελ 

έρνπλ νινθιεξσκέλα ηξίν. Οη δηαηηεηέο απάληεζαλ φηη ζπλήζσο έρνπλ νξηζκφ κε κε 

νινθιεξσκέλν ηξίν. 

 
Γξάθεκα 3.2.7. 
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Γξάθεκα 3.2.8. 

ηα γξαθήκαηα 3.2.7. θαη 3.2.8. βιέπνπκε ηνλ κέγηζην αξηζκφ δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ 

ζηελ θάζε θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ Γ θαη ησλ ΒΓ.  

 

 
Γξάθεκα 3.2.9. 

ην γξάθεκα 3.2.9.βιέπνπκε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζην αλ ζέινπλ λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ηελ δηαηηεηηθή νκάδα. Σν 71% ησλ δηαηηεηψλ επηζπκνχλ λα επηιέγνπλ 

νη ίδηνη ηε δηαηηεηηθή νκάδα. 
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Γξάθεκα 3.2.10. 

ην γξάθεκα 3.2.10. βιέπνπκε ηελ πξνηίκεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ δηαηηεηή ή ηνλ 

βνεζφ ηεο πεξηνρήο ηνπο ή κε ηνλ θαιχηεξν δηαηηεηή ή βνεζφ απφ νπνηαδήπνηε πεξηνρή. 

 

3.2.3 Πποζέλκςζη Νέυν Γιαιηηηών  

 Σν 99% ησλ αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο πηζηεχνπλ φηη ε πξνζέιθπζε / ζηξαηνιφγεζε 

λέσλ δηαηηεηψλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαηηεζία. 

 
Γξάθεκα 3.2.11. 
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ην Γξάθεκα 3.2.11 βιέπνπκε αλ ε ζεκεξηλή δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο λέσλ δηαηηεηψλ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Ζ πξνζέιθπζε λέσλ δηαηηεηψλ είλαη ζεηηθή γηα ην 57% θαη αξλεηηθή γηα ην 

43%. 

 
Γξάθεκα 3.2.12. 

ην Γξάθεκα 3.2.12 βιέπνπκε αλ έρεη ε ζεκεξηλή δηαδηθαζία ηεο πξνζέιθπζεο ησλ 

λέσλ δηαηηεηψλ επαξθή θίλεηξα. Σν 68% δειψλνπλ φηη ππάξρνπλ επαξθή θίλεηξα, ελψ ην 32 

δειψλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ. 

Με πνζνζηά 83% απάληεζαλ φηη νη ελήιηθεο παίθηεο ζε αλψηεξεο θαηεγνξίεο ζην ηέινο 

ηεο θαξηέξαο ηνπο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ αμία κε ηελ έληαμε ηνπο ζηελ δηαηηεζία. Σν 92% 

απάληεζαλ φηη ε επαγγεικαηηθή δηαηηεζία ζηε SL ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ζπκκεηνρήο 

αηφκσλ ζηε δηαηηεζία. 

 

3.2.4 Ανεύπεζη Σαλένηυν - Ππογπάμμαηα 

 Με πνζνζηά 100% απάληεζαλ φηη ε  αλίρλεπζε ππνζρφκελσλ λεαξψλ αηφκσλ είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δηαηηεζία. Δίλαη νπζηψδεο λα ππάξρεη πξφγξακκα αλεχξεζεο 

ηαιέλησλ ζηηο ΔΠ θαη πξφγξακκα αλεχξεζεο ηαιέλησλ ζηελ ΔΠΟ. Με πνζνζηά 99% 

πηζηεχνπλ φηη ζα πξέπεη νη λένη ππνζρφκελνη δηαηηεηέο λα ζπλνδεχνληαη κε θαηάιιεινπο ζε 

πξνζφληα ζπκβνχινπο-κέληνξεο. Σν 96% απάληεζαλ φηη ζα κπνξνχλ νη λένη ππνζρφκελνη 

δηαηηεηέο λα ζπλνδεχνληαη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο θαη κε ην ίδην πνζνζηφ 96%  κπνξεί ε 

δηαηηεζία λα έρεη θέξδνο απφ επηπιένλ πξνγξάκκαηα ζηελ αλεχξεζε ηαιέλησλ, κε ζπλερφκελα 

εηήζηα πξνγξάκκαηα. 

 

32%

68%

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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3.2.5 Δκπαίδεςζη  

 Σν 74,6 %  πηζηεχνπλ φηη ν ηξέρσλ εθπαηδεπηηθφο θχθινο εληφο ησλ ΔΠ είλαη επαξθήο 

ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπο, ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ ζπκθσλεί γηα ηελ 

επάξθεηα κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο έληαμεο  πεξηζζφηεξεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζην γήπεδν.  Με 

απφιπην πνζνζηφ 100% πηζηεχνπλ φινη φηη κπνξεί επηπιένλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (θπζηθήο 

θαηάζηαζεο, ςπρνινγηθήο πξνεηνηκαζίαο, δηαηξνθήο θιπ) λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δηαηηεηψλ.  

 

3.2.6 Κοπςθαίο Δπίπεδο Ανάπηςξηρ - κοπόρ ΔΠΟ 

 Σν 86,8 % απάληεζε φηη ε ζεκεξηλή Δθπαίδεπζε ηεο ΔΠΟ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηνπο 

ζηφρνπο. Πξφηεηλαλ ζπρλφηεξε νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ αλά θαηεγνξία  θαη έιεγρνο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο. Ζ εθπαίδεπζε λα είλαη αλάινγε κε ηηο δηνξγαλψζεηο (ΔΠΟ Δζληθά Πξσηαζιήκαηα  

- ΔΠ ηνπηθά πξσηαζιήκαηα) απάληεζε ην 68% θαη λα κελ είλαη αλάινγε κε ηα πξσηαζιήκαηα 

αιιά εληαία γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο απάληεζε ην 32%. Σν 98,67% απάληεζαλ φηη ιακβάλνπλ 

ζρεηηθή εθπαίδεπζε ζηελ αξρή θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Σν 100% ησλ δηαηηεηψλ ζπκθσλνχλ 

φηη πξέπεη ε εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο 

θαη λα είλαη ζπλερήο θαη ηαθηηθή.  

 

3.2.7 Δκγύμναζη – Δξάζκηζη Γιαιηηηών  

Οη Γ-ΒΓ απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 52 %  φηη νη ΔΠ κέζσ ηεο ΔΓ παξέρεη ρψξν άζιεζεο 

θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα πξνπφλεζεο, ελψ 48% απάληεζαλ φηη δελ παξέρνπλ. Σν 100% 

ζπκθψλεζε φηη ε πξνπφλεζε θπζηθήο θαηάζηαζεο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Πξνπνλνχληαη ηαθηηθά ζε γήπεδν πνδνζθαίξνπ φινη νη Γ-ΒΓ θαη ην 

98,67% πηζηεχνπλ φηη είλαη ζεκαληηθή ε πξνπφλεζε ζε γήπεδν πνδνζθαίξνπ. Σν 70,63%  έρνπλ 

γπκλαζηή γηα ηηο πξνπνλήζεηο, 26,67% δελ έρνπλ θαη 2,7% έρνπλ πξνζσπηθφ γπκλαζηή. ε 

ζέκαηα ηερληθήο θαηάξηηζεο ην 51% δελ έρνπλ επηθεθαιήο εθπαίδεπζεο θαη ην ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφ λα έρνπλ απηνί πνπ απάληεζαλ φηη δελ έρνπλ. Σν 33,3% ιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα 

πνπ ηνπο βνεζνχλ ζηελ εβδνκαδηαία πξνπφλεζε θαη ζα ήζειαλ λα ιακβάλνπλ φζνη απάληεζαλ 

φηη δελ ιακβάλνπλ.  

 

3.2.8 Βαθμολογική Καηάηαξη – ύζηημα Αξιολόγηζηρ 

 Οη Γ-ΒΓ απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 18,67% φηη ε ππάξρνπζα βαζκνιφγεζε - αμηνιφγεζε 

ζηελ ΔΓ/ΔΠ δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ελψ νη παξαηεξεηέο απάληεζαλ ζε 
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πνζνζηφ 22,22%. Οη Γ-ΒΓ απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 14,67% φηη ε ππάξρνπζα βαζκνιφγεζε - 

αμηνιφγεζε ζηελ ΚΔΓ ΔΠΟ δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο, ελψ νη παξαηεξεηέο 

απάληεζαλ φηη θαιχπηεη 100% ηηο αλάγθεο. Οη Γ-ΒΓ απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 98,67% θαη νη 

παξαηεξεηέο ζε πνζνζηφ 100% φηη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα 

ηε Γηαηηεζία. Οη Γ-ΒΓ  θαη νη παξαηεξεηέο ζπκθσλνχλ απφιπηα φηη πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην 

πξνθίι θαη ην πιαίζην αξκνδηφηεηαο ηνπ παξαηεξεηή θαη φηη ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζπλερήο 

εθπαίδεπζε θαη εμεηδηθεπκέλε ζηνπο παξαηεξεηέο. Οη Γ-ΒΓ απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 98,67% θαη 

νη παξαηεξεηέο ζε πνζνζηφ 100% φηη πξέπεη κε ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο λα 

πξνσζείηαη  ε έληαμε ησλ δηαηηεηψλ ζε θαηεγνξίεο. Οη Γ-ΒΓ απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 73,33%  

φηη ιακβάλνπλ αλαθνξά, θαζνδήγεζε / αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Οη Γ-ΒΓ  θαη νη 

παξαηεξεηέο ζπκθσλνχλ απφιπηα θαη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα ιακβάλνπλ αλαθνξά, θαζνδήγεζε 

/ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο. Οη Γ-ΒΓ απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 68% θαη νη παξαηεξεηέο ζε 

πνζνζηφ 78,58% φηη ην ππάξρνλ ζχζηεκα βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ζηελ ΔΓ ΔΠ θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο. Οη Γ-ΒΓ απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 72% φηη ην ππάξρνλ ζχζηεκα 

βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ζηελ ΚΔΓ ΔΠΟ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο, ην 24% φηη 

δελ θαιχπηεη θαη ην 4% φηη θαιχπηεη ελ κέξεη. Οη παξαηεξεηέο ζε πνζνζηφ 71% απάληεζαλ φηη 

θαιχπηεη ελψ δελ απάληεζε ην 29%. Οη Γ-ΒΓ απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 76% φηη ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφ λα ππάξρεη εηήζηα βαζκνινγηθή θαηάηαμε, ελψ ην 24% δελ ην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ. 

Οη παξαηεξεηέο ζε πνζνζηφ 83,33% απάληεζαλ φηη ην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ελψ δελ απάληεζε ην 

16,67%. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΤΖΗΣΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ 
 

4.1. Δπιηποπών Γιαιηηζίαρ Δ.Π..  

4.1.1 Οπγάνυζη- Γιοίκηζη Γιαιηηζίαρ 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηνηθεηηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Δπηηξνπψλ Γηαηηεζίαο απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο Γηαηηεζίαο. Ζ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε 

ρξήζε εληαίνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο εληφο ελφο εζληθνχ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ πνηφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο. Οη Δπηηξνπέο δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα έρνπλ ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε ζε ζέκαηα δηαηηεζίαο θαη αλαθέξνληαη ζηελ εθηειεζηηθή Δπηηξνπή ησλ 

ΔΠ. Οη αγψλεο ησλ εξαζηηερληθψλ αγψλσλ δηεμάγνληαη κε πιήξεηο ηξηάδεο ζηηο ΔΠ (κφλν 2 

αγψλεο απνηέιεζαλ ηελ εμαίξεζε ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 2016-17).Ο αξηζκφο ησλ 

αμησκαηνχρσλ αγψλα επαξθεί γηα φιεο ηηο αγσληζηηθέο ησλ αγψλσλ απηψλ αλά ΔΠ. Δλψ νη 

αγψλεο Κ-12 γίλνληαη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία κε έλαλ δηαηηεηή θαη ησλ Κ-15 κε έλαλ ή 

δχν. 

 

4.1.2 Πποζέλκςζη Νέυν Γιαιηηηών 

Ζ θάζε ΔΠ δηαζέηεη θαη έρεη πξνβεί ζε θακπάληεο πξνζέιθπζεο λέσλ ππνςεθίσλ 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα αλάπηπμεο ηεο ΔΠΟ κέζσ αθηζψλ, ΜΜΔ θαη ζρνιείσλ. Ζ 

ζηξαηνιφγεζε λέσλ δηαηηεηψλ έρεη θαηαζηεί δπζθνιφηεξε ιφγσ έιιεηςεο θηλήηξσλ γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο.  εκαληηθνί ιφγνη είλαη ε κηθξή ζπκκεηνρή νκάδσλ ζε θάπνηεο κε αζηηθέο 

πεξηνρέο, ην ρακειφ επίπεδν ηνπ πνδνζθαίξνπ, ε θξηηηθή ησλ δηαηηεηψλ απφ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο (ΜΜΔ) ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζηαζία ησλ δηαηηεηψλ. Οη ελήιηθεο παίθηεο ζε αλψηεξεο 

θαηεγνξίεο ζην ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ αμία κε ηελ έληαμή ηνπο ζηε 

δηαηηεζία αξθεί λα ηεξνχληαη ηα απαξαίηεηα φξηα ειηθίαο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη λα 

ππάξρεη γξήγνξε ζρεηηθή αλέιημή ηνπο κεηά απφ πνηνηηθφ έιεγρν. Όινη ζπκθσλνχλ κε ηελ 

ηήξεζε ηεο απνζηνιήο ησλ κεληαίσλ αξρείσλ δεδνκέλσλ ζηνλ ππεχζπλν αλάπηπμεο 

εθπαίδεπζεο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη, αιιά ε ζηειέρσζε ησλ ΔΓ/ΔΠ δελ απνηειείηαη 

απφ πιήξνπο απαζρφιεζεο άηνκα θαη ε θαζπζηέξεζε απνζηνιήο απφ κηα κηθξή νκάδα ΔΠ 

νθείιεηαη ζε απηφ ην ιφγν. Ζ πιεηνςεθία ζπκθσλεί κε ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ απφ εκη-

επαγγεικαηίεο δηαηηεηέο ζηελ αλψηεξε θαηεγνξία πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

ππνςεθίσλ κε πξνζφληα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζέιθπζεο πνπ εθαξκφδεηαη 

θξίλεηαη απφ φινπο ζεηηθφ θαη ε επηηπρήο παλειιήληα παξαθνινχζεζε 1704 λέσλ δηαηηεηψλ ηηο 

δχν πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο είλαη έλα αμηνδήιεπην λνχκεξν γηα ηα επξσπατθά δεδνκέλα.  
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4.1.3 Γιαηήπηζη – Παπαμονή Γιαιηηηών ηο Υώπο 

Ζ δηαηήξεζε θαη ε παξακνλή ζηε δηαηηεζία ελφο λένπ δηαηηεηή απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ Διιεληθή δηαηηεζία. Καηά ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ, ην 

ζεκεξηλφ κνληέιν εμέιημεο θαξηέξαο ζην ρψξν, πξνάγεη ηε δηαηήξεζε ησλ δηαηηεηψλ θαη 

ζεσξείηαη αξθεηά επέιηθην θαη αλνηθηφ ζε φινπο. Οη ζηξαηεγηθέο δηαηήξεζεο ζηνλ ρψξν, πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά πιεηνςεθία απφ ηηο ΔΠ έρνπλ θέξεη απνηέιεζκα θαη 

δεκηνχξγεζαλ κηα ζρεηηθή αχμεζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ λέσλ, ελψ ε επαγγεικαηνπνίεζε ζα 

κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζε απηφ αξθεηά ζεηηθά. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε έπαημαλ ε 

δηαξθήο παξαθνινχζεζε ζε αγσληζηηθφ επίπεδν, ε παξνρή αζιεηηθνχ πιηθνχ γηα θάζε 

αγσληζηηθή πεξίνδν, ε αζιηαηξηθή ππνζηήξημε, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ καζεκάησλ θαη 

εκεξίδσλ θαζψο επίζεο θαη νη θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαηηεηψλ κε εβδνκαδηαίεο 

ζπλαληήζεηο  θαη ζπδεηήζεηο ζε δηαηηεηηθά ζέκαηα, απφ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

ΔΓ/ΔΠ. 

 

4.1.4 Ανεύπεζη Σαλένηυν  

Ζ αλίρλεπζε ησλ ηαιέλησλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαηηεζία. Δίλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα αλίρλεπζεο ηαιέλησλ ζηηο ΔΠ, ΔΠΟ, Super League. Σα 

λέα ηαιέληα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ θαηάιιεια επηιεγκέλνπο θαη θαηαξηηζκέλνπο 

ζπκβνχινπο/κέληνξεο θαη εθπαηδεπηέο. Οη δηαηηεηέο ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ ζπλερή χπαξμε 

ελφο δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε ηαιέλησλ θαη 

ζπκβνχισλ/κεληφξσλ. Ζ ζρεηηθή πιεηνςεθία δελ έρεη αλαπηχμεη πξνγξάκκαηα ζε ηνπηθφ 

επίπεδν ΔΠ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηαιέλησλ θαη 

εηδηθά ηα θέληξα αλέιημεο ηαιέλησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είραλ ηελ ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

90% φζσλ ζπκκεηείραλ ζηε ζρεηηθή εξψηεζε. Πεξαηηέξσ απφςεηο ήηαλ ε κε ζηαζεξφηεηα ησλ 

πηλάθσλ πνπ απνηέιεζε ηξνρνπέδε ζηελ εμέιημή ηνπ θαη φινη ζπκθσλνχλ ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

επφκελεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλεχξεζεο ηαιέλησλ κε εχξεζε πφξσλ γηα ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζφηεξσλ ζεκηλαξίσλ  θαη λα ππάξρεη ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε ησλ δηαηηεηψλ. Σέινο λα δίλεηαη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ 

ηαιέλησλ απφ ηνπο κέληνξεο/ζπκβνχινπο ηνπο ζε πεξηζζφηεξνπο επίζεκνπο αγψλεο. 

 

4.1.5 Δκπαίδεςζη Γιαιηηηών 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα ηξία αγσληζηηθά επίπεδα 

(ηνπηθά, εζληθά θαη επαγγεικαηηθά) θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ 

αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο, θάηη ζην νπνίν ζπκθσλεί θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ (94%). Πξέπεη λα βξεζεί ρξφλνο ζηα ζεκηλάξηα κε πξφζζεηα πεξηερφκελα 
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θαηάξηηζεο (ςπρνινγία, δηαηξνθή, θιπ.) ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαηηεηψλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα. Ζ ζπλερήο εηζαγσγή  λέσλ ηερλνινγηψλ ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο, κε ηελ νκνηφκνξθε κεηαθνξά ηεο ζε φιε ηε ρψξα. ε θάζε ΔΠ  

ιεηηνπξγεί κηα εθπαηδεπηηθή δνκή απφ ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε ζχκθσλα κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ. Δθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα θαη ε 

δηδαζθαιία ησλ ζεκάησλ ζηηο εηζαγσγηθέο ζρνιέο δηαηηεζίαο λέσλ ππνςεθίσλ πνπ παξέρεηαη 

απφ ηελ ΔΠΟ. Δθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν 

ππφ ηελ θαζνδήγεζε πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ δηαηηεηψλ ηεο ΔΠ. Πεξηνρέο ρσξίο 

εθπαηδεπηή φπσο ε ΔΠ άκνπ θαη Εαθχλζνπ θαινχλ απφ άιιεο ΔΠ (επηβάξπλζε νηθνλνκηθή 

– ζπκπχθλσζε πξνγξακκάησλ). ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία νη ψξεο δηδαζθαιίαο εηζαγσγηθψλ 

ζρνιψλ μεπεξλνχλ ηηο 30 ψξεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δίδαμε φια ηα ζέκαηα κε φιν ην 

δπλακηθφ ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο πνπ κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη Ζ/Τ εθηφο απφ ζέκαηα ςπρνινγίαο 

θαη θνηλσληνινγίαο αζιεηηζκνχ ζην πξφγξακκα ησλ ζρνιψλ. Όιεο πξαγκαηνπνίεζαλ πξαθηηθή 

εμάζθεζε ζην γήπεδν θαη εμεηάζεηο κε ηνλ νξηζκφ νπδέηεξνπ εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο. 

 

4.1.6 Δκγύμναζη – Δξάζκηζη Γιαιηηηών 

Οη ΔΠ ζε πνζνζηφ 95% παξέρνπλ γήπεδν πνδνζθαίξνπ γηα ηελ εθγχκλαζε ησλ 

δηαηηεηψλ θαη ην 95% ησλ ΔΠ κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ εθγχκλαζε γίλεηαη ζε πνζνζηφ 64% κε 

ππεχζπλν γπκλαζηή. Ζ δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ κε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη άλσ 

ησλ 90 ιεπηψλ θαη νη πξνπνλήζεηο είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 - 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Υξεζηκνπνηνχλ 

πξαθηηθέο αζθήζεηο ζε γήπεδν απφ εθπαηδεπηή ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο ζπλαληήζεηο  νη 

πεξηζζφηεξεο ΔΓ/ΔΠ (75%) θαη ε δηάξθεηά ηνπο είλαη πάλσ απφ κία ψξα, ζπλήζσο Γεπηέξα 

θαη Σξίηε. Τπάξρεη ζε πνζνζηφ 98% έλαο επηθεθαιήο εθπαηδεπηήο γηα επηκνξθσηηθέο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ δηαηηεηψλ θάζε εβδνκάδα κε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 90 ιεπηά θαηά ηελ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία. Ζ πιεηνςεθία ησλ ΔΓ/ΔΠ δηεμάγνπλ ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπιάρηζηνλ 1-2 θνξέο ηνλ ρξφλν. 

 

4.1.7 Παπαηηπηηέρ Γιαιηηζίαρ 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξηζζεί ην πξνθίι θαη ην πιαίζην ησλ εμνπζηψλ ηνπ παξαηεξεηή. 

Οη παξαηεξεηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπλερή θαη εηδηθή εθπαίδεπζε. Ζ ζρεηηθή πιεηνςεθία 

ζεσξεί φηη ε βαζκνινγία ησλ παξαηεξεηψλ δελ πξέπεη λα απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ παξάγνληα 

παξακνλήο, ππνβηβαζκνχ ή πξναγσγήο ησλ δηαηηεηψλ. Οη  παξαηεξεηέο παξακέλνπλ ππφ ηελ 

επζχλε ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαο ηεο ΔΠ θαη είλαη φινη πξψελ δηαηηεηέο ή βνεζνί δηαηηεηψλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη παξαηεξεηέο παξαδίδνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κηα πξνθνξηθή εθηίκεζε/αλάιπζε ηεο 

απφδνζεο ησλ αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο ηνπ αγψλα κε ηελ ιήμε ηνπ. Οη δηαηηεηέο ιακβάλνπλ 
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ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ηδίσο φηαλ είλαη αξλεηηθή θάζε εβδνκάδα (50%), ζε 

ιίγεο  ΔΠ γίλεηαη νκαδηθή απνζηνιή ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ην ρξφλν ελψ έλαο κεγάινο ζρεηηθφο 

αξηζκφο ζεσξεί επαξθή ηελ αλάιπζε - εθηίκεζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ κεηά ηνλ αγψλα απφ 

ηνλ παξαηεξεηή ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή ηνπ δηαηηεηή παξακέλεη 

εκπηζηεπηηθή θαη κφλν ε επηηξνπή δηαηηεζίαο ιακβάλεη γλψζε. Οη αγψλεο 4εο θαηεγνξίαο αλά 

αββαηνθχξηαθν είλαη απηνί πνπ θπξίσο παξαθνινπζνχληαη απφ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο θαη 

φπνπ επαξθεί ν αξηζκφο παξαηεξεηψλ θαη ζε θάπνηνπο αγψλεο θπξίσο ησλ λέσλ δηαηηεηψλ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ΔΓ/ΔΠ ρξεζηκνπνηεί θαη παξαηεξεηέο πνπ δελ είλαη αμηνινγεκέλνη ζε εζληθέο 

θαηεγνξίεο. 

 

4.1.8 Γιάθοπα - Απότειρ - Δκηιμήζειρ 

Οη ΔΠ θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία παξαθξαηνχλ πνζνζηφ απφ ηηο ακνηβέο ησλ 

αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο αγψλσλ Δζληθψλ θαη Πξσηαζιεκάησλ ΔΠ. Σέζζεξεηο (4) ΓΠ 

αλαιακβάλνπλ ηελ παξαθξάηεζε πνζνζηνχ θαη ζπκβάιινπλ απνθιεηζηηθά ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ινηπψλ εμφδσλ. Γελ παξαθξαηνχλ (ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία) πνζνζηφ επί ησλ κεηαθηλήζεσλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ δηαηηεηψλ. Τπάξρεη 

παξαθξάηεζε πνζνζηνχ απφ ηνπο δηεζλείο αμησκαηνχρνπο πνπ έρεη ζηε δχλακή ηεο ε θάζε ΔΠ 

ή ΓΠ (είηε ζε θαζνξηζκέλν πνζφ είηε ζε πνζνζηφ επί ηνπ πνζνχ ησλ εκεξαξγηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ). ε 5 ΔΠ νη δηαηηεηέο έρνπλ δηαθήκηζε ζηηο θαλέιεο ηνπο κε αληαπνδνηηθά νθέιε. 

Γελ γλσξίδνπλ νη πεξηζζφηεξεο ΔΓ/ΔΠ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΠ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δηαηηεζίαο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία έρεη δηνξγαλψζεη εκεξίδεο ελεκέξσζεο θαλφλσλ 

παηρληδηνχ θπξίσο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ιακβάλνπλ ηαθηηθά απφ ην Σκήκα 

Δθπαίδεπζεο ΚΔΓ/ΔΠΟ. Σέζζεξηο (4) απφ ηηο ΔΠ παξέρνπλ δσξεάλ ζηνιή δηαηηεζίαο ζε 

δηαηηεηέο ηνπο ελψ φιεο ή νη πεξηζζφηεξεο ΔΠ ηηο παξέρνπλ κε ζεκαληηθή έθπησζε επί ηεο 

ηηκήο πψιεζεο. ηηο 12 απφ ηηο 51 εηζαγσγηθέο ζρνιέο δηαηηεζίαο ππάξρεη αληίηηκν ζπκκεηνρήο 

ησλ ππνςεθίσλ. Δίλαη ππέξ ηεο άπνςεο γηα 1 δηαηηεηή κε 2 βνεζνχο, 2 επηπξφζζεηνπο δηαηηεηέο 

θαη 1 ηέηαξην δηαηηεηή (ζχλνιν 6)ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ. Δλψ κε ζρεηηθή 

πιεηνςεθία είλαη ππέξ ηνπ βίληεν βνεζνχ δηαηηεηή (V.A.R.) θαη φινη ππέξ άιισλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ ή ηνλ ζπλδπαζκφ θάπνησλ απφ ηηο αλσηέξσ κε ζηφρν λα βνεζήζνπλ θαη φρη λα 

δεκηνπξγνχλ πεξαηηέξσ ακθηζβεηήζεηο. 

 

4.2. Γιαιηηηών, βοηθών διαιηηηών και παπαηηπηηών 

4.2.1 Οπγάνυζη- Γιοίκηζη Γιαιηηζίαρ 

Οη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηψλ πξνηείλνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε – αλαθνίλσζε 

πεξηθεξεηαξρψλ κε ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ειέγρνπ 
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ηήξεζεο ησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ (έιεγρνο απφδνζεο δηαηηεηψλ ζε παηρλίδηα ησλ ΔΠ, έιεγρνο 

πξνπνλήζεσλ, έιεγρνο παξνπζηψλ ζε επηκνξθσηηθέο ζπγθεληξψζεηο, ζπλεξγαζία ζε πςειφ 

επίπεδν γηα αλίρλεπζε ηαιέλησλ, έιεγρνο εληαίαο εθαξκνγήο θαλνληζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν). 

Πξνηείλνπλ επίζεο λα παξέρεηαη πεξηζζφηεξε επηκφξθσζε γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ ΔΓ/ΔΠ. 

Να θαηαζθεπαζηεί ζειίδα ζηελ νπνία ζα έρνπλ πξφζβαζε κφλν ηα κέιε πνπ ζα είλαη ελεξγνί 

δηαηηεηέο θαη ζα ππάξρεη άκεζε ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία. Πηζηεχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη ε 

δηνηθεηηθή δηαρείξηζε πζηεξεί ζηα «ΔΡΓΑΛΔΗΑ» φπσο: ην ζχζηεκα ακνηβψλ θαη αμηνιφγεζεο 

ηεο απφδνζεο ησλ δηαηηεηψλ φπσο πεξηζζφηεξα ή δπζθνιφηεξα παηρλίδηα, ην ζχζηεκα ειέγρνπ 

ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο  ησλ δηαηηεηψλ (πρ ψξεο πξνπφλεζεο, έιεγρνο κέζσ polar, Garmin, 

ψξεο αηνκηθήο εθπαίδεπζεο θαλνληζκφο βίληεν θιπ), ακεζφηεηα επηθνηλσλίαο  κε ηνλ δηαηηεηή ή 

ηνλ βνεζφ δηαηηεηή γηα επεμήγεζε ζηηο ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο αιιά θαη ελζάξξπλζε ζηηο 

ζσζηέο. Σέινο πηζηεχνπλ φηη ε ςπρνινγία ηνπ δηαηηεηή είλαη θπξίαξρν ζεκείν γηα λα κπνξέζεη 

πιένλ λα έρεη κηα ζηαζεξή θαη θαιή απφδνζε. 

 

4.2.2 Αθληηική Γιασείπιζη  

Οη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηψλ πξνηείλνπλ επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη δηαξθή 

έιεγρν. Οη δηαηηεηέο θαη βνεζνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλερή αγσληζηηθφ ξπζκφ, ν νπνίνο ζα 

πξνθχπηεη απφ ηνπο ζπρλνχο νξηζκνχο είηε σο δηαηηεηέο, βνεζνί ή 4νη. Αθφκε θαη εάλ έλαο 

δηαηηεηήο δελ πάεη θαιά ζε έλαλ αγψλα δελ ζα πξέπεη λα κέλεη αξθεηφ δηάζηεκα εθηφο νξηζκψλ 

δηφηη ράλεη ηνλ αγσληζηηθφ ηνπ ξπζκφ θαη πέθηεη ε ςπρνινγία ηνπ. Αλ επαλαιεθζεί ε θαθή ηνπ 

απφδνζε ηφηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΔΓ ζα πξέπεη λα εληνπηζηεί ε αηηία θαη ελ ζπλερεία κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο ΚΔΓ θαη άιισλ εηδηθψλ (π.ρ. γπκλαζηήο θιπ) λα δνπιέςεη ζηνρεπκέλα γηα 

θάπνην δηάζηεκα έηζη ψζηε λα επαλέιζεη πην απνηειεζκαηηθφο. Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη εζληθφο 

γπκλαζηήο ΔΠΟ γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη φηη αλαξηάηαη κεληαίν πξφγξακκα πξνπφλεζεο ζην ζάηη 

ηεο ΔΠΟ είλαη ζεηηθφ αιιά ν θάζε δηαηηεηήο ζην επίπεδν ηεο S.L. έρεη δηαθνξεηηθέο 

πξνπνλεηηθέο απαηηήζεηο θιπ, άξα ζα πξέπεη λα είλαη δεδνκέλε ε ζπλεξγαζία θάζε δηαηηεηή κε 

θάπνηνλ γπκλαζηή θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ γπκλαζηή κε ηνλ εζληθφ καο γπκλαζηή. 

Δπίζεο, λα γίλνληαη ζπρλφηεξα fitness check, λα ππάξρεη έιεγρνο θπζηθήο θαηάζηαζεο κέζσ 

πιαηθφξκαο, λα παξέρνληαη εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο πξνπφλεζεο ζε θάζε δηαηηεηή, επαθή - 

ζπλάληεζε αλά δχν κήλεο κε ηνπο γπκλαζηέο ησλ δηαηηεηψλ αλά ΔΠ θαη λα ππάξρεη 

ζπλεξγαζία κε εξγνθπζηνιφγν θαη δηαηξνθνιφγν γηα θαιχηεξε παξαθνινχζεζε. Πξνηείλνπλ λα 

είλαη κηθξφηεξνο ν αξηζκφο αμηνινγεκέλσλ δηαηηεηψλ ζηνπο πίλαθεο νη νπνίνη ζα είλαη κε πιήξε 

δηαθάλεηα (point system). Να γίλεηαη νξηζκφο αμησκαηνχρσλ ζε αγψλεο ηεο θαηψηεξεο 

θαηεγνξίαο γηα δηαηήξεζε ηεο αγσληζηηθήο θφξκαο. 
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4.2.3 Πποζέλκςζη Νέυν Γιαιηηηών 

Θα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ην πξφηππν ηνπ δηαηηεηή. Γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

δηαηηεηψλ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ video ηα νπνία λα πξνβάιινπλ π.ρ. ηελ πξνεηνηκαζία 

ελφο δηαηηεηή (πξνπφλεζε, πξνεηνηκαζία γηα ηνλ αγψλα θιπ...) θαη ελ ζπλερεία απηά ηα video λα 

πξνβάιινληαη είηε ζηα θνηλσληθά δίθηπα είηε κέζσ ηεο ηειεφξαζεο. Να γίλεηαη δηαθήκηζε ησλ 

επηηπρηψλ θαη ηεο εκθάληζεο ελφο ζπλαδέιθνπ ψζηε λα πξνζειθχνληαη λέα παηδηά. Αχμεζε 

ακνηβψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο, δηαηηεζία κε ζπκβφιαην ζηνπο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ηέινο λα κελ ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο.  

 

4.2.4 Ανεύπεζη Σαλένηυν - Ππογπάμμαηα 

Οη κέληνξεο πξνηείλνπλ λα αιιάδνπλ θάζε δχν ρξφληα. Δπίζεο πξνηείλνπλ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηα πξφηππα UEFA/CORE κε  ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΠΟ, γηαηί ε εκπεηξία έρεη 

δείμεη φηη ε εζεινληηθή ππνζηήξημε απφ θάπνηεο ΔΠ δελ αξθεί. Σα θέληξα αλέιημεο ηαιέλησλ 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έρνπλ απνθνκίζεη ηα θαιχηεξα ζρφιηα αιιά θαη ηε δηαπίζησζε ηεο 

αλάγθεο πξαγκαηνπνίεζεο ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξέπεη λα ππάξρεη πξφγξακκα 

αλίρλεπζεο ηαιέλησλ απφ κηθξφηεξε ειηθία θαη ελεξγνπνίεζε-νξηζκφο ππεπζχλσλ αλά ΔΠ, 

παξνπζία δηεζλψλ δηαηηεηψλ ζε θακπάληεο πξνζέιθπζεο λέσλ δηαηηεηψλ θαη ζπλεξγαζία κε 

ππνπξγείν παηδείαο γηα επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία αλζξψπσλ κε πεξγακελέο ζηνλ ρψξν ηεο 

δηαηηεζίαο, ζπλεξγαζία ησλ ΔΠ κε ηνπηθέο  αθαδεκίεο, νκάδεο πνδνζθαίξνπ θαη ελεκέξσζε 

απηψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ φξνπ δηαηηεηήο, βνεζφο δηαηηεηήο, ζχλδεζε δηαηηεζίαο κε ην κάζεκα 

ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηα ζρνιεία. Ζ ΔΠΟ λα δηνξγαλψλεη ηνπξλνπά θαη νη ΔΠ λα πξνηείλνπλ 

γηα νξηζκφ ηνπο δηαηηεηέο ηαιέληα (θαιχηεξνπο κε αμηνινγεκέλνπο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο) φπνπ 

ζα ηνπο βιέπνπλ παξαηεξεηέο SL & FL. 

 

4.2.5 Δκπαίδεςζη 

 πκθσλνχλ φινη ζηε ζσζηή ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο εθπαίδεπζεο κέζσ ησλ 

ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ε νπνία αζθείηαη νκνηφκνξθα. Μπνξνχλ νη 

δηαηηεηέο ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο λα βνεζήζνπλ ηνπο λένπο δηαηηεηέο κε παξνπζηάζεηο πξνο 

ηνπο λένπο ζε εθπαηδεπηηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο ζην γήπεδν θαη κε αλάιπζε 

αγψλσλ κεηά απφ ηελ παξνπζία ηνπο ζε αγψλεο ΔΠ. Δπηπιένλ νη δηαηηεηέο ζην ζχλνιν ηνπο 

δειψλνπλ φηη ην επηπιένλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ζέκαηα θπζηθήο θαηάζηαζεο, ςπρνινγηθήο 

πξνεηνηκαζίαο θαη δηαηξνθήο ζα ηνπο βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπο. 
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4.2.6 Κοπςθαίο Δπίπεδο Ανάπηςξηρ - κοπόρ ΔΠΟ 

Πξνηείλνπλ λα γίλεη επαγγεικαηηθή ε δηαηηεζία, λα ππάξρεη ηαθηηθή εθπαίδεπζε θαη 

δηαξθήο αμηνιφγεζε πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Να έρνπλ φινη νη δηαηηεηέο ηνπο 

πξναπαηηνχκελνπο αγψλεο γηα πξφνδν φζν πην ζχληνκα γίλεηαη. 

 

4.2.7 Δκγύμναζη – Δξάζκηζη Γιαιηηηών 

Πξνηείλνπλ λα ππάξρεη δηαξθήο έιεγρνο θπζηθήο θαηάζηαζεο απφ ηνλ εζληθφ γπκλαζηή 

θαη ηελ ΚΔΓ. Να ππάξρεη εηδηθή πιαηθφξκα ή απνζηνιή κε email ησλ πξνπνλήζεσλ αιιά θαη 

ηε ιήςε αληίζηνηρσλ νδεγηψλ. Να γίλεη ππνρξεσηηθή ε ζέζπηζε γπκλαζηή αλά ΔΠ θαη λα 

ππάξρεη εληαία ελεκέξσζε. Ζ ΚΔΓ λα παξαθνινπζεί ηα πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο φισλ ησλ δηαηηεηψλ. 

 

4.2.8 Βαθμολογική Καηάηαξη – ύζηημα Αξιολόγηζηρ 

      Ζ βαζκνινγηθή θαηάηαμε θαζψο θαη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε κφλν ηε βαζκνινγία ησλ εθζέζεσλ. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε επηπξνζζέησο: ε 

ζεκαληηθφηεηα ελφο αγψλα, ε δηαρείξηζε ελφο αγψλα, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηαηηεηή ζηνλ 

αγψλα θιπ., ηα νπνία ζα πξνζηίζεληαη μερσξηζηά σο «bonus» ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ 

δηαηηεηή. Ζ ηειηθή βαζκνινγία λα δηακνξθψλεηαη απφ εηδηθνχο ζπληειεζηέο φπσο: βαζκφο 

δπζθνιίαο, αξηζκφο αγψλσλ αλά πεξίνδν, ζπληειεζηήο εκπεηξίαο, παξνπζία ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

ζπγθεληξψζεηο, αγσληζηηθέο επηδφζεηο θαη επίδνζε ζε εμεηάζεηο ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ. 

Πξέπεη λα ππάξρεη εληαία εθαξκνγή θαη νδεγία ζηνπο παξαηεξεηέο γηα ειάρηζην - κέγηζην ρξφλν 

ζπδήηεζεο κεηά ηνλ αγψλα ζηα απνδπηήξηα. Κάπνηνη παξαηεξεηέο αλαιψλνληαη ζε πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο επεθηείλνληαο ηε ζπδήηεζε κεηά ηνλ αγψλα πάλσ απφ 50 ιεπηά ηεο ψξαο. Δπίζεο 

ζα πξέπεη λα έρνπλ άπνςε - εθηίκεζε  επί ησλ θάζεσλ ζην γήπεδν θαη φρη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

γλσζηή θξάζε: «ζα ην δσ ζην βίληεν». Γίλεηαη ε εληχπσζε φηη επεξεάδνληαη απφ ην ηη ζα πνπλ 

ηα ΜΜΔ θαη νη δηάθνξνη ηειεθξηηηθνί. Να γίλεηαη πην γξήγνξα ε απνζηνιή ησλ εθζέζεσλ θαη 

πην εκπεξηζηαησκέλε άπνςε αιιά θαη αλάιπζε νδεγηψλ – ζπκβνπιψλ. Οη δηαηηεηέο εθθξάδνπλ 

ηελ άπνςε ηνπο γηα άκεζε πξνψζεζε ησλ 5 πξψησλ αμησκαηνχρσλ απφ θάζε θαηεγνξία ζηελ 

αλψηεξε θαη λα αλαθνηλψλνληαη νη ηξεηο πξψηνη θάζε θαηεγνξίαο. 

 

 

4.3 Κανονιζμόρ Γιαιηηζίαρ 

     Ο θαλνληζκφο δηαηηεζίαο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη κε ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο. Οη δηαηηεηέο λα 

κελ πιεξψλνπλ πνζνζηά απφ ηα ρξήκαηα ηεο δηαηηεζίαο ζε αγψλεο ησλ ελψζεσλ (ΔΠ). Οη 

ελψζεηο λα βξνπλ άιιεο ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκάησλ. Ζ ζχλζεζε ησλ επηηξνπψλ Γηαηηεζίαο 
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ησλ ελψζεσλ λα είλαη κφλν απφ δηαηηεηέο κε ελ ελεξγεία. Σα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο 

(ΔΔ) ησλ ελψζεσλ λα κελ είλαη κέιε ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαο. Οη δηαηηεηέο λα κελ δίλνπλ 

πνζνζηά ζηηο ελψζεηο απφ ηνπο αγψλεο θαηεγνξηψλ 1, 2, 3. Να γίλεη κείσζε ησλ δηαηηεηψλ ψζηε 

λα δηαηηεηεχζνπλ πεξηζζφηεξνπο αγψλεο. Υξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα κειεηήζνπλ ηηο 

ηπρφλ αιιαγέο ζηνλ θαλνληζκφ ηεο δηαηηεζίαο. Σξνπνπνίεζε θαη απάιεηςε ηνπ νξίνπ ειηθίαο 

(αθεηεξία απφ ην 14
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ζε αθαδεκίεο θαη φρη φξην ειηθίαο πξηλ ηελ πξναγσγή 

ζηελ θαηεγνξία θαηάηαμεο). Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΔΓ θαη ηηο αλαθνξέο 

απφ ηνπο παξαηεξεηέο. Παξέκβαζε ηεο ΚΔΓ φηαλ απαηηείηαη. Γεκηνπξγία δπν θαηεγνξηψλ γηα 

γπλαίθεο δηαηηεηέο θαη κηα γηα βνεζνχο δηαηηεηέο. ηελ Α΄ Δζληθή θαηεγνξία ηνπ γπλαηθείνπ 

πξσηαζιήκαηνο νη δηαηηεηέο λα είλαη γπλαίθεο , νη νπνίεο έρνπλ πεξάζεη ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο 

θαη ζηα ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο (ΦΚ) ηεο ΚΔΓ-ΔΠΟ. Οη γπλαίθεο δηαηηεηέο λα δηαηηεηεχνπλ 

φια ηα γπλαηθεία πξσηαζιήκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ησλ γπλαηθψλ 

δηαηηεηψλ λα εκπεξηέρεη φιεο ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ 4
ε
 θαηεγνξία ησλ ελψζεσλ. 

Απηέο λα είλαη δηαηηεηέο κφλν ζηελ Γεχηεξε θαη Σξίηε θαηεγνξία ησλ γπλαηθείσλ 

πξσηαζιεκάησλ. Οη βνεζνί δηαηηεηέο (Β,Γ) απηήο ηεο θαηεγφξηαο ζα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 

γπλαίθεο ηεο 4
εο

 θαηεγνξίαο ησλ ελψζεσλ. Μπνξεί λα είλαη βνεζνί δηαηηεηψλ ζε φιεο ηηο ηξεηο 

θαηεγφξηεο ηνπ γπλαηθείνπ πξσηαζιήκαηνο. Έρνληαο δπν θαηεγνξίεο γπλαηθψλ δηαηηεηψλ θαη 

κηα γπλαηθψλ βνεζψλ ζα κπνξνχζακε λα θαιχςνπκε πάλσ απφ ην 80% ησλ παηρληδηψλ ηνπ 

γπλαηθείνπ πξσηαζιήκαηνο κε ηξηάδα γπλαηθψλ.                                                                             

 

      Ζ παξνχζα κειέηε αζρνιήζεθε θαη αλέιπζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο έιιελεο 

δηαηηεηέο. Ζ πεξίπινθε – πνιπζχλζεηε εξγαζία ηνπ δηαηηεηή, κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θξίζεθε απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ απαξαίηεηε απηή ε εζληθή εξεπλεηηθή 

κειέηε γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο γλψζεο θαη ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο δηαηηεζίαο.  

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο κειέηεο θαίλεηαη θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή εξεπλεηηθή κειέηε ζε εζληθφ επίπεδν πνπ 

αθνξά ηελ ειιεληθή δηαηηεζία, ε νπνία αλαδεηθλχεη ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη ε 

ΚΔΓ/ΔΠΟ λα εθπαηδεχζεη ηνπο δηαηηεηέο πεξηζζφηεξν, ψζηε λα ππάξμεη βειηίσζε θαη 

αλάπηπμε. 

            Ζ δηαηηεζία κπνξεί λα βειηησζεί κφλν κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε  θαη κε ζρέδηα 

αλάπηπμεο. Ζ ΚΔΓ εξγάδεηαη κεζνδηθά θαη εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ εθαξκνγή ελφο 

καθξνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ, ην νπνίν πξνθαλψο θαη πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί απφ ηελ ΔΠΟ. Με 

ηελ παξνχζα κειέηε ηίζεληαη γεξέο βάζεο γηα κία λέα επνρή ζηελ Διιεληθή Γηαηηεζία. Με 

πεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε, ηελ ζπλνιηθή πξνζπκία θαη δέζκεπζε, καδί κε φινπο φζνη 

εμειίρζεθαλ ζην πνδφζθαηξν, φινη νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαγέλλεζε ηεο δηαηηεζίαο 

γηα ην θαιφ ηνπ Διιεληθνχ πνδνζθαίξνπ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.  

            Σα ζέκαηα / ηνκείο πνπ δηδάρζεθαλ νη λένη ππνςήθηνη δηαηηεηέο ήηαλ θαλφλεο ηνπ 

παηρληδηνχ, θαλνληζκνί δηαηηεζίαο, ηερληθέο δηαηηεζίαο, ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο, ηαθηηθή 

πνδνζθαίξνπ θαη κεζνδνινγία εθπαίδεπζεο. Γελ δηδάρηεθαλ ζέκαηα ςπρνινγίαο θαη 

θνηλσληνινγίαο ηνπ αζιεηηζκνχ ζην πξφγξακκα ησλ ζρνιψλ. Πξαγκαηνπνίεζαλ πξαθηηθή 

εμάζθεζε ζην γήπεδν θαη νη εμεηάζεηο ζε φιεο ηηο ελψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ θιήζε 

νπδέηεξνπ εθπαηδεπηή δηαηηεζίαο. 

             πγθεθξηκέλα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζε ζχγθξηζε κε δηεζλείο 

κειέηεο γίλεηαη απνδεθηφ φηη ε εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ δηαηηεηψλ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο 

γλσζηηθά αληηθείκελα: ζσκαηηθή απφδνζε (θπζηθή θαηάζηαζε), ηερληθή απφδνζε, αζιεηηθή 

ςπρνινγία, θνηλσληνινγία, δηαηξνθή, νξγαλσηηθά ζέκαηα, ηξαπκαηηζκνί, εξγνθπζηνινγία, 

αλαπηπμηαθά κνληέια. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο αθνξνχλ ηελ ζσκαηηθή (θπζηθή) θαη ηελ 

ηερληθή απφδνζε. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο παξνχζεο κειέηεο αλαθέξεη φηη ε 

αλάπηπμε ησλ επηδεμηνηήησλ ησλ δηαηηεηψλ δελ έρεη ηελ ίδηα πξνζνρή ζε ζρέζε κε ηνπο 

πνδνζθαηξηζηέο. Πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ησλ δηαηηεηψλ. Απηφ γηαηί 

ππάξρεη έιιεηςε ελφο «εννοιολογικού μονηέλος», ην νπνίν ζα εκπεξηέρεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο 

θαη απαηηήζεηο ηεο δηαηηεζίαο. 

Δίλαη ζπνπδαίν θαη απαξαίηεην ε δεκηνπξγία κνληέισλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηνπο δηαηηεηέο 

θαη βνεζνχο δηαηηεηψλ λα πεηχρνπλ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα απφδνζεο πην γξήγνξα θαη λα 

θηάζνπλ ζην άξηζην επίπεδν ηεο απφδνζε. 

1) Σαλένηο θαη εμπειπία: Καζνξηζηηθφο ν ηξφπνο αλάπηπμε ηνπ δηαηηεηή κε δηάθνξα 

πξνζφληα π.ρ. θπζηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο. 

2) Φςσοπνεςμαηικά μονηέλα: Πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηε δηαηηεηηθήο νκάδαο θαη ε 

επίδξαζε ζηελ απφδνζε. 
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3) Λήτη αποθάζευν: Δάλ νη απνθάζεηο βειηηψλνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη κε 

παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα αλαπηπρζεί ε ηθαλφηεηα ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

4) Δπικοινυνία: Μειέηε ηεο πξαγκαηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαηηεηψλ κε ηε ρξήζε 

ηερλνινγίαο. 

5) Ηγεζία ηηρ διαιηηηικήρ ομάδαρ (εγεηηθφ ζηπι): Πνηα επίδξαζε έρεη ν πξψηνο δηαηηεηήο 

ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζηελ απφδνζε ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο. 

Ζ νξγάλσζε – δηνίθεζε πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηηο αλζξψπηλεο πεγέο, αζιεηηθή πνιηηηθή, 

ηελ επηινγή – παξακνλή ησλ δηαηηεηψλ, ην πιάλν αλάπηπμεο θαξηέξαο, ηελ εξγαζηαθή 

επραξίζηεζε, ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ηελ ηερλνινγία, ηελ αλάιπζε παξνπζίαζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο. 

Πξέπεη λα γίλεη εμεηδίθεπζε ηνπ ξφινπ ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ ζε φια ηα 

επίπεδα, ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ offside. 

         Θα βνεζήζεη αξθεηά ε παξνπζία δηεζλψλ δηαηηεηψλ ζε θακπάληεο πξνζέιθπζεο λέσλ 

δηαηηεηψλ θαη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν παηδείαο γηα επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία 

αλζξψπσλ κε πεξγακελέο ζηνλ ρψξν ηεο δηαηηεζίαο. Να ππάξρεη ζπλεξγαζία ησλ ΔΠ κε 

ηνπηθέο  αθαδεκίεο, νκάδεο πνδνζθαίξνπ θαη ελεκέξσζε απηψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ φξνπ 

δηαηηεηήο, βνεζφο δηαηηεηήο. Ζ δηαηηεζία λα απνηειέζεη κάζεκα ηεο Φπζηθήο αγσγήο ζηα 

ζρνιεία.  

Ζ ΔΠΟ λα δηνξγαλψλεη ηνπξλνπά θαη νη ΔΠ λα πξνηείλνπλ γηα νξηζκφ ηνπο δηαηηεηέο 

ηαιέληα (θαιχηεξνπο κε αμηνινγεκέλνπο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο) φπνπ ζα ηνπο βιέπνπλ 

παξαηεξεηέο SL & FL. 

Διπίδνπκε φηη απηή ε εζληθή εξεπλεηηθή κειέηε ηεο ειιεληθήο δηαηηεζίαο ζα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε ηνπ ζαπκάζηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ. 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

1. ηελ παξνχζα κειέηε ζπκκεηείραλ νη δηεζλείο δηαηηεηέο, νη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο ηεο 

νχπεξ-Λίγθαο, ηεο Φνπηκπφι-Λίγθαο θαη ηεο 3εο θαηεγνξίαο. Θα πξέπεη λα ππάξμεη ρσξηζηή 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε θαηεγνξία, δειαδή ε κειέηε λα γίλεη μερσξηζηή αλάιπζε 

ησλ δηεζλψλ δηαηηεηψλ (Γ.Γ), ησλ δηαηηεηψλ S.L, ησλ δηαηηεηψλ F.L, ησλ δηαηηεηψλ ηεο 3
εο

 

θαηεγνξίαο θαη ησλ δηαηηεηψλ ησλ ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ ησλ ΔΠ.  

2. Πξέπεη λα δνζεί ην εξσηεκαηνιφγην θαη ζηνπο δηαηηεηέο ησλ ΔΠ, ησλ ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ 

ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα, κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θάζε επηπέδνπ δηαηηεζίαο. 

3. Ζ παξνχζα κειέηε έρεη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Θα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο αξηζκνχ δηαηηεηψλ, δειαδή κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαηηεηηθήο νκάδαο γηα 

ζπλερφκελα παηρλίδηα θαη πεξηζζφηεξεο πνηνηηθέο κειέηεο θαη φρη πνζνηηθέο εηδηθά ζηελ 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο δηαηηεζίαο. 
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4. Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη νη δηαηηεηέο εξγάδνληαη σο νκάδα πιένλ. Απηφ 

ζεκαίλεη εθπαίδεπζε ζηελ δηαρείξηζε ηεο δηαηηεηηθήο νκάδαο, γηαηί απηφ ζα ζπκβάιεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ δηαηηεηή θαη ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ. Ζ δηαηηεζία είλαη νκαδηθή 

εξγαζία. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ελφο «πξνγξάκκαηνο δεζίκαηνο ηεο δηαηηεηηθήο 

νκάδαο – refereeing team building». Θα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ νη δηαηηεηέο ζε πξαθηηθέο ηεο 

εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Πξέπεη λα κειεηεζεί εάλ ην εγεηηθφ ζηπι ηεο δηαηηεηηθήο νκάδαο 

αιιάδεη ηελ επηθνηλσλία, ηνλ ζπγρξνληζκφ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ ςπρνινγηθή θαη 

πλεπκαηηθή θαηάζηαζε εληφο ηεο νκάδαο (ηξηάδα, ηεηξάδα, εμάδα). 

5. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πεξαηηέξσ ην ζχζηεκα επηινγήο ησλ δηαηηεηψλ, ησλ πξαθηηθψλ 

παξακνλήο ηνπο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνψζεζεο απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή. Απηφ έρεη 

κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο λεαξνχο δηαηηεηέο, νη νπνίνη μεθηλνχλ ηελ θαξηέξα ηνπο. Πξέπεη ν 

ρξφλνο εμέιημεο ηνπ δηαηηεηή απφ ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα ζην θνξπθαίν επίπεδν λα κεησζεί, 

ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε δηαηηεηή. Απηφο είλαη ν θχξηνο 

ιφγνο πνπ νη λεαξνί δηαηηεηέο απνγνεηεχνληαη θαη ζηακαηνχλ ηε δηαηηεζία. 

6. Πξέπεη λα εμαρζνχλ απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα μερσξηζηά γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο 

βνεζνχο, ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ θαη αλά θαηεγνξία. 

7. Θα ρξεηαζηεί λέα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα εξεπλεηηθέο κειέηεο λέσλ ζεκάησλ θαη γηα ηελ 

πεξαηηέξσ θαηαλφεζε θάπνησλ θαηλνκέλσλ. 

8. Πξνηείλνπλ επίζεο λα δεκηνπξγεζεί ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ζηελ νπνία λα έρνπλ πξφζβαζε 

φινη νη δηαηηεηέο κε αληίζηνηρν θσδηθφ ζηελ νπνία λα θαινχληαη λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε 

videoquiz θαη θνηλέο εθπαηδεπηηθέο ζπγθεληξψζεηο κέζσ Skype.  

9. Πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ νη δηαηηεηέο ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο λα βνεζήζνπλ ηνπο λένπο 

δηαηηεηέο κε παξνπζηάζεηο πξνο ηνπο λένπο ζε εθπαηδεπηηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη πξαθηηθέο 

αζθήζεηο ζην γήπεδν. Να ππάξρεη αλάιπζε αγψλσλ απφ δηαηηεηέο ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο 

κεηά απφ ηελ παξνπζία ηνπο ζε αγψλεο ΔΠ. 

10. Πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα ζηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαηηεηψλ ζε ζέκαηα 

νξγάλσζεο (πρ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα, επηινγή θαη παξακνλή δηαηηεηψλ, πιάλν αλάπηπμεο 

θαξηέξαο ηνπ δηαηηεηή, αλζξψπηλεο πεγέο (resources), εξγαζηαθή επραξίζηεζε, ηερλνινγία ζηελ 

εθπαίδεπζε). 

11. Πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζε πην ζπνπδαία ζέκαηα: πρ offside, θάιπςε 

απνζηάζεσλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, άγρνο, παξαθίλεζε-θίλεηξα, ζηξεο, πξνδηάζεζε. 

12. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη γλψζε ηεο ειιεληθήο δηαηηεζίαο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη 

ππνθαηεγνξίεο εληφο ησλ θαηεγνξηψλ (π.ρ. ππνθαηεγνξία off-side). 
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Α/Α ΔΡΧΣΖΔΗ ΔΠ: 

1 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηνηθεηηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Δπηηξνπψλ Γηαηηεζίαο απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο Γηαηηεζίαο; ΝΑΗ ή ΌΥΗ? 

2 Ζ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο; 

ΝΑΗ ή ΌΥΗ? 

3 Ζ πινπνίεζε ελφο εζληθνχ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο ζα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηνηθεηηθή 

δηαρείξηζε; ΝΑΗ ή ΌΥΗ? 

4 Έλα ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο θνηλφ γηα φιεο ηηο Δ.Π. απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ηππνπνηεί ηηο δηνηθεηηθέο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο; ΝΑΗ ή ΌΥΗ? 

5 Πφζνη αγψλεο ηεο πξνεγνχκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2016-17 δελ είραλ πιήξεηο ηξηάδεο αγψλσλ? 

Ληγφηεξνη απφ 50 ή πεξηζζφηεξνη απφ 50 ή αθξηβήο αξηζκφο 

6 ε πνηεο ειηθίεο αγψλσλ? Κάησ ησλ 14 εηψλ/Κ-15 έσο Κ16/εξαζηηερληθνί αγψλεο ΔΠ 

7 ε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ηεο πεξηφδνπ? Αξρή/κέζε/ηέινο/ζε φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν 

8 Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ αγψλσλ  ΔΠ θαη ησλ παηδηθψλ πξσηαζιεκάησλ γηα θάζε αγσληζηηθή 

(αββαην-Κχξηαθν) ? Αξηζκφο 

9 Πνηνο είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο ν νπνίνο επαξθεί γηα θάζε αγσληζηηθή 

(αββαην-Κχξηαθν) ? Αξηζκφο 

10 Ζ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα φια ηα ζέκαηα δηαηηεζίαο; ΝΑΗ ή ΌΥΗ? 

11 Ζ επηηξνπή δηαηηεζίαο αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή / Γ ηεο ΔΠ ή ζε ηζνδχλακε 

επηηξνπή; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

12 Ζ πξνζέιθπζε / ζηξαηνιφγεζε λέσλ δηαηηεηψλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαηηεζία; 

ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

13 Έρεηε πξφγξακκα πξνζέιθπζεο λέσλ δηαηηεηψλ ζηελ ΔΠ ?  ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

14 Σν ζεκεξηλφ ζχζηεκα πξνζέιθπζεο/ζηξαηνιφγεζεο πνπ έρεηε είλαη επαξθέο θαη έρεη ηθαλά θίλεηξα γηα 

ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ππνςεθίσλ; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

15 Δλήιηθεο παίθηεο ζε αλψηεξεο θαηεγνξίεο ζην ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ αμία 

κε ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηαηηεζία ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ  

16 Ζ θαηάξηηζε πηλάθσλ κε εκη ή πιήξεηο επαγγεικαηίεο δηαηηεηέο ζην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν ζα 
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πξνζθέξεη ζηελ αχμεζε ηεο πξνζέιθπζεο ζηε δηαηηεζία ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

17 Απνζηέιεηαη θάζε κήλα ην αξρείν δεδνκέλσλ κε ην θχιιν πνηφηεηαο, αξρείν αγψλσλ, εθπαηδεπηηθψλ 

ζπγθεληξψζεσλ θιπ φπσο δηακνξθψλεηε θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν κε ηε θαηεγνξία θάζε 

δηαηηεηή/βνεζνχ/παξαηεξεηή/εθπαηδεπηή ζε εζληθφ θαη επίπεδν ΔΠ (4ε-5ε θαη.) ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο 

πεξηφδνπο ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ   

18 Αθνινπζείηαη ην Πξφγξακκα πξνζέιθπζεο λέσλ ππνςεθίσλ ηεο ΔΠΟ, κε ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

Δηζαγσγηθψλ ρνιψλ Γηαηηεζίαο ? ΝΑΗ ή ΟΥΗ 

19 Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία πψο νξγαλψλεηε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο έληαμεο λέσλ δηαηηεηψλ  θαη 

εληνπίδεηε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Αλνηρηή εξψηεζε, αλ πξνζζέηεηε άιιεο πξαθηηθέο ζην πξφγξακκα 

20 Ζ δηαηήξεζε θαη ε παξακνλή ζηε δηαηηεζία ελφο λένπ δηαηηεηή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 

εζάο ζηε δηαηηεζία ? ΝΑΗ ή ΟΥΗ 

21 Σν ζεκεξηλφ κνληέιν εμέιημεο θαξηέξαο ζην ρψξν, πξνάγεη ηε δηαηήξεζε ηεο δηαηηεζίαο; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

22 Σν ζεκεξηλφ κνληέιν εμέιημεο θαξηέξαο ζην ρψξν, είλαη επέιηθην θαη αλνηρηφ ζε φινπο; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

23 Ζ επαγγεικαηνπνίεζε ησλ δηαηηεηψλ ζην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

δηαηήξεζεο / ζηαζεξνπνίεζεο ζηε δηαηηεζία; ΝΑΗ ή ΌΥΗ 

24 Έρεηε ζηξαηεγηθέο δηαηήξεζεο ή πξνγξάκκαηα ζηελ ΔΠ ζαο; ΝΑΗ ή ΌΥΗ? 

25 Οη ζηξαηεγηθέο απηέο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ δηαηηεηψλ; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

26 Πφζνη / πφζεο λένη / λέεο ζηακάηεζαλ ηελ δηαηηεζία ελψ απέθηεζαλ δίπισκα επηηπρνχο ζπκκεηνρήο 

ρνιήο Γηαηηεζίαο ? Παξέρεηε Λίζηα κε νλνκαηεπψλπκα θαη αξηζκνχο δηπισκάησλ. Αλαγξάςηε ζηα 

αληίζηνηρα ΠΟΟΗ ΑΝΣΡΔ θ ΠΟΔ ΓΤΝΑΗΚΔ.  

27 Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία πψο νξγαλψλεηε ηηο ζηξαηεγηθέο δηαηήξεζεο θαη πξνζδηνξίδεηε ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο.  

28 Ζ αλίρλεπζε ησλ ηαιέλησλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαηηεζία; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

29 Δίλαη απαξαίηεην λα έρεηε ζρέδηα αλίρλεπζεο ηαιέλησλ ζηηο ΔΠ, ΔΠΟ θαη Super League; ΝΑΗ ή ΌΥΗ 

? 

30 Σα λέα ηαιέληα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ θαηάιιεια επηιεγκέλνπο θαη θαηαξηηζκέλνπο ζπκβνχινπο 

/ κέληνξεο εθπαηδεπηέο; ΝΑΗ ή ΌΥΗ? 

31 Ο δηαηηεηήο ζα επσθειεζεί απφ ηελ χπαξμε ελφο δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 
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θαηάξηηζε ηαιέλησλ θαη ζπκβνχισλ/κεληφξσλ; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

32 Έρεηε ζηελ ΔΠ πξφγξακκα Σαιέλησλ ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

33 Παξέρεηε ηελ αληίζηνηρε ιίζηα ησλ ηαιέλησλ ζαο. Δπηζπλάςηε ιίζηα. 

34 Παξέρεηε ηελ αληίζηνηρε ιίζηα ησλ ζπκβνχισλ / κεληφξσλ ζαο. Δπηζπλάςηε ιίζηα. 

35 Παξέρεηε ιεπηνκέξεηεο γηα εκεξίδεο / ζεκηλάξηα γηα αλεχξεζε ηαιέλησλ ΔΠ ή  Πεξηθέξεηαο πνπ ηπρφλ 

δηνξγαλψζεθαλ θαη ζπκκεηείραηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαιφγσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ησλ 

εκεξνκεληψλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλνηρηή εξψηεζε 

36 Αμηνινγήζηε ην Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο Σαιέλησλ ησλ εηψλ 2015 & 2016 θαη πξνζδηνξίζηε ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Αλνηρηή εξψηεζε 

37 Έρεη κέινο ηεο ΔΠ (δηαηηεηήο/βνεζφο/εθπαηδεπηήο) ζπκκεηάζρεη ζε Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο 

Σαιέλησλ ή ζε Κέληξν Αλέιημεο Σαιέλησλ 2015-2016 ηεο ΔΠΟ ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

38 Πνηα είλαη ε εθηίκεζή ηνπ ? ΦΣΧΥΖ - ΜΔΣΡΗΑ - ΚΑΛΖ- ΠΟΛΎ ΚΑΛΖ - ΑΡΗΣΖ  

39 Αλ ε αμηνιφγεζε ηνπ/ησλ δελ είλαη άξηζηε, ηη ζα πξνηείλεηε σο βειηίσζε ? Αλνηρηήεξψηεζε. 

40 Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα ηξία αληαγσληζηηθά επίπεδα 

(πεξηθεξεηαθή, εζληθή θαη επαγγεικαηηθή); ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

41 Πξφζζεηα πεξηερφκελα θαηάξηηζεο (ςπρνινγία, δηαηξνθή, θιπ.) πκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δηαηηεηψλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

42 Ζ θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαζ 'φιε ηε ζηαδηνδξνκία θαη γηα φινπο ηνπο 

πξσηαγσληζηέο ζηε δηαηηεζία ; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

43 Ζ εηζαγσγή  λέσλ ηερλνινγηψλ ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο, κε ηελ 

νκνηφκνξθε κεηαθνξά ηεο ζε φιε ηε ρψξα; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

44 Ο επαγγεικαηηζκφο δηαηηεηψλ ζην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν ζα ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

δηαηηεηψλ; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

45 ηελ ΔΠ ζαο ιεηηνπξγεί κηα εθπαηδεπηηθή δνκή απφ ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε ζχκθσλα κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ΔΠΟ; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

46 Δθαξκφδεηε ην Πξφγξακκα θαη ηε δηδαζθαιία ησλ ζεκάησλ ζηηο εηζαγσγηθέο ρνιέο Γηαηηεζίαο λέσλ 

ππνςεθίσλ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ΔΠΟ ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 
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47 Έθαξκφδεηε ην πξφγξακκα κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ δηαηηεηψλ ηεο ΔΠ ζαο; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

48 Πφζεο ψξεο ζπλνιηθά δηήξθεζε ε ηειεπηαία ζαο ρνιή Γηαηηεζίαο ? Ληγφηεξν απφ 20 ψξεο/κεηαμχ 20-

30 σξψλ/κεηαμχ 30-40 σξψλ/ άλσ ησλ 40 σξψλ. 

49 Πνηα ζέκαηα / ηνκείο δηδάρζεθαλ νη λένη ππνςήθηνη; Καλφλεο ηνπ παηρληδηνχ / Καλνληζκνί δηαηηεζίαο / 

Σερληθέο δηαηηεζίαο / Σεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο / Σαθηηθή πνδνζθαίξνπ / Μεζνδνινγία εθπαίδεπζεο / 

Φπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ / Κνηλσληνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ / / Άιια (παξαθαινχκε αλαθέξαηε) 

50 Παξέρεηε ιεπηνκέξεηεο ελφο πξνγξάκκαηνο Δηζαγσγηθήο ρνιήο. Αλνηρηή εξψηεζε. 

51 Έρεη ε ΔΠ ζαο εηήζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπηψλ δηαηηεηψλ 

ζαο; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

52 Παξέρεηε παξαδείγκαηα κε κηα ιίζηα ηχπνπ καζεκάησλ φπνπ νη εθπαηδεπηέο ζαο ηαθηηθά παξέρνπλ 

εθπαίδεπζε / αλάιπζε ζηνπο αμησκαηνχρνπο δηαηηεζίαο ζαο. 

53 Πφζνπο ζπλνιηθά εθπαηδεπηέο έρεηε? 

54 Πφζνη απφ απηνχο ρεηξίδνληαη εχθνια ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ 

παξνπζηάζεηο ? 

55 Παξέρεηε ιεπηνκέξεηεο ηνπ εηήζηνπ πξoγξάκκαηνο. Λίζηα. 

56 Παξέρεηαη γήπεδν πνδνζθαίξνπ γηα ηελ εθγχκλαζε ησλ δηαηηεηψλ ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

57 Αλ ΝΑΗ πφζν ζπρλά? Κάζε εκέξα/εβδνκάδα/κήλα/έηνο 

58 Αλ ΝΑΗ πφζεο θνξέο ? 2/ 3 /4 / 5 

59 Πνηεο εκέξεο ? ΓΔ/ΣΡ/ΣΔ/ΠΔ/ΠΑ 

60 Πφζα ιεπηά ηεο ψξαο ? 60 ιεπηά/90 ιεπηά /120 ιεπηά /άλσ ησλ 120 ιεπηψλ. 

61 Αλ ΝΑΗ  πφζεο θνξέο ην κήλα ? Αξηζκφο 

62 Αλ ΝΑΗ  πφζεο θνξέο ην ρξφλν ? Αξηζκφο 

63 Παξέρεηε έλαλ Δπηθεθαιήο Δθπαηδεπηή γηα επηκνξθσηηθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ δηαηηεηψλ; 

ΝΑΗ/ΟΝΟΜΑ ή ΌΥΗ  

64 Αλ ΝΑΗ πφζν ζπρλά? Κάζε εκέξα/εβδνκάδα/κήλα/έηνο 

65 Αλ ΝΑΗ πφζεο θνξέο ? 1/2/ 3 /4 / 5 
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66 Πνηεο εκέξεο ? ΓΔ/ΣΡ/ΣΔ/ΠΔ/ΠΑ 

67 Πφζα ιεπηά ηεο ψξαο ? 60 ιεπηά/90 ιεπηά /120 ιεπηά /άλσ ησλ 120 ιεπηψλ. 

68 Αλ ΝΑΗ  πφζεο θνξέο ην κήλα ? Αξηζκφο 

69 Αλ ΝΑΗ  πφζεο θνξέο ην ρξφλν ? Αξηζκφο 

70 Παξέρεηε έλαλ Δπηθεθαιήο Γπκλαζηή γηα ηηο πξνπνλήζεηο ησλ δηαηηεηψλ; ΝΑΗ ή ΌΥΗ  

71 Αλ ΝΑΗ πφζν ζπρλά? Κάζε εκέξα/εβδνκάδα/κήλα/έηνο 

72 Αλ ΝΑΗ πφζεο θνξέο ? 2/ 3 /4 / 5 

73 Πνηεο εκέξεο ? ΓΔ/ΣΡ/ΣΔ/ΠΔ/ΠΑ 

74 Πφζα ιεπηά ηεο ψξαο ? 60 ιεπηά/90 ιεπηά /120 ιεπηά /άλσ ησλ 120 ιεπηψλ. 

75 Αλ ΝΑΗ  πφζεο θνξέο ην κήλα ? Αξηζκφο 

76 Αλ ΝΑΗ  πφζεο θνξέο ην ρξφλν ? Αξηζκφο 

77 Υξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο αζθήζεηο ζε γήπεδν απφ εθπαηδεπηή ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο ζπλεδξίεο; ΝΑΗ 

/ ΌΥΗ ? 

78 Αλ ΝΑΗ πφζν ζπρλά? Κάζε εκέξα/εβδνκάδα/κήλα/έηνο 

79 Αλ ΝΑΗ πφζεο θνξέο ? 1/2/ 3 /4 / 5 

80 Πνηεο εκέξεο ? ΓΔ/ΣΡ/ΣΔ/ΠΔ/ΠΑ 

81 Πφζα ιεπηά ηεο ψξαο ? 60 ιεπηά/90 ιεπηά /120 ιεπηά /άλσ ησλ 120 ιεπηψλ. 

82 Πφζεο θνξέο έρεηε δηνξγαλψζεη ηεζη θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηνπο δηαηηεηέο ηεο Έλσζήο ζαο ? 

83 Αλ ΝΑΗ  πφζεο θνξέο ην ρξφλν ? Αξηζκφο 

84 Υξεζηκνπνηείηε λεαξνχο πνδνζθαηξηζηέο ζηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

85 Αλ ΝΑΗ πφζν ζπρλά? Κάζε εκέξα/εβδνκάδα/κήλα/έηνο 

86 Αλ ΝΑΗ πφζεο θνξέο ?1/ 2/ 3 /4 / 5 

87 Πνηεο εκέξεο ? ΓΔ/ΣΡ/ΣΔ/ΠΔ/ΠΑ 

88 Πφζα ιεπηά ηεο ψξαο ? 60 ιεπηά/90 ιεπηά /120 ιεπηά /άλσ ησλ 120 ιεπηψλ. 
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89 Αλ ΝΑΗ  πφζεο θνξέο ην κήλα ? Αξηζκφο 

90 Αλ ΝΑΗ  πφζεο θνξέο ην ρξφλν ? Αξηζκφο 

91 Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξίζνπκε ην πξνθίι θαη ην πιαίζην ησλ εμνπζηψλ ηνπ παξαηεξεηή; ΝΑΗ ή ΌΥΗ? 

92 Οη παξαηεξεηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπλερή θαη εηδηθή εθπαίδεπζε; ΝΑΗ ή ΟΥΗ 

93 Ζ βαζκνινγία ησλ παξαηεξεηψλ πξέπεη λα απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ παξάγνληα παξακνλήο, 

ππνβηβαζκνχ ή πξναγσγήο ησλ δηαηηεηψλ; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

94 Παξέρεηε ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεηψλ. Λίζηα εζληθψλ θαη ηνπηθψλ παξαηεξεηψλ. 

95 Οη αξκφδηνη παξαηεξεηέο παξακέλνπλ ππφ ηελ επζχλε ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαο ηεο ΔΠ; ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

96 Δίλαη φινη νη παξαηεξεηέο ζαο πξψελ δηαηηεηέο ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ ? 

97 Παξέρνπλ νη παξαηεξεηέο ζαο ζε ηνπηθφ επίπεδν κηα πξνθνξηθή εθηίκεζε/αλάιπζε ηεο απφδνζεο ησλ 

αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο ηνπ αγψλα κεηά απφ απηφλ ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ ή ΚΑΠΟΗΔ ΦΟΡΔ ή ΣΗ 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΦΟΡΔ; 

98 Παξέρεηε έλα ζπκπιεξσκέλν έγγξαθν παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ηεο ΔΠ. Γείγκα 

99 Παξέρεηε ιεπηνκέξεηεο γηα ην πξφγξακκα θαη ην πεξηερφκελν εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ / ζεκηλαξίσλ 

γηα παξαηεξεηέο δηαηηεηψλ ηηο ηειεπηαίεο δχν αγσλ. πεξηφδνπο. Παξάδεηγκα 

100 Ζ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή ηνπ δηαηηεηή παξακέλεη εκπηζηεπηηθή κφλν ζηελ επηηξνπή δηαηηεζίαο? 

ΝΑΗ/ΌΥΗ 

101 Λακβάλεη ν δηαηηεηήο / βνεζφο ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο. Αλ ΝΑΗ πφηε ? ΝΑΗ-ΌΥΗ 

102 Δίλαη φινη νη αγψλεο θάησ απφ ηελ παξαθνινχζεζε παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο ? ΝΑΗ ή ΟΥΗ 

103 Δίλαη φινη νη αγψλεο 5εο θαηεγνξίαο  θάησ απφ ηελ παξαθνινχζεζε παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο ? ΝΑΗ ή 

ΟΥΗ 

104 Πφζνη αγψλεο 5εο θαηεγνξίαο αλα αββαην Κχξηαθν ? Μέζνο φξνο (Αξηζκφο). 

105 Δίλαη φινη νη αγψλεο 4εο θαηεγνξίαο  θάησ απφ ηελ παξαθνινχζεζε παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο ? ΝΑΗ ή 

ΟΥΗ 

106 Πφζνη αγψλεο 4εο θαηεγνξίαο αλα αββαην Κχξηαθν ? (Μέζνο φξνο) Αξηζκφο. 

107 Παξέρεηε έλα θελφ έγγξαθν παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ηεο ΔΠ. Γείγκα 
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108 Υξεζηκνπνηείηε γηα ηνπο αγψλεο ζαο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ ΔΠ σο παξαηεξεηέο πξψελ 

δηαηηεηέο πνπ δελ είλαη αμηνινγεκέλνη ζε Δζληθέο θαηεγνξίεο ?  ΝΑΗ ή ΟΥΗ 

109 Έρεηε θάπνην πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν γηα ηε δηαηηεζία ζηελ 

Έλσζή ζαο ? ΝΑΗ ή ΟΥΗ 

110 Γλσξίδεηε ην πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν γηα ηνπο δηαηηεηέο ηεο 

Έλσζήο ζαο ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ  

111 Μπνξείηε λα παξέρεηε έλα πιάλν κε ηα ζεκηλάξηα ή εκεξίδεο ή ελέξγεηεο ηηο νπνίεο ζα ζέιαηε λα 

πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν ? Πιάλν 

112 Έρεηε νξγαλψζεη ζεκηλάξηα ή εκεξίδεο δηαηηεζίαο πνδνζθαίξνπ κε ηελ απνθιεηζηηθή ζπλδξνκή 

ρνξεγψλ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ  

113 Ζ ΔΠ ή άιινο θνξέαο παξαθξαηά πνζνζηφ απφ ηηο ακνηβέο ησλ αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο αγψλσλ 

Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ Αλαθέξαηε πνζνζηφ αλά θνξέα ζηα αληίζηνηρα πεδία δίπια  

114 Ζ ΔΠ ή άιινο θνξέαο παξαθξαηά πνζνζηφ απφ ηηο ακνηβέο ησλ αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο αγψλσλ 

Πξσηαζιεκάησλ ΔΠ ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ Αλαθέξαηε πνζνζηφ αλά θνξέα ζηα αληίζηνηρα πεδία δίπια  

115 Ζ ΔΠ ή άιινο θνξέαο παξαθξαηά πνζνζηφ απφ ην θφζηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ αμησκαηνχρσλ 

δηαηηεζίαο αγψλσλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ Αλαθέξαηε πνζνζηφ αλά θνξέα ζηα 

αληίζηνηρα πεδία δίπια  

 

116 

Ζ ΔΠ ή άιινο θνξέαο  παξαθξαηά πνζνζηφ απφ ην θφζηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ αμησκαηνχρσλ 

δηαηηεζίαο αγψλσλ Πξσηαζιεκάησλ ΔΠ ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ  

Αλαθέξαηε πνζνζηφ αλά θνξέα ζηα αληίζηνηρα πεδία δίπια 

117 Ζ ΔΠ ή άιινο θνξέαο παξαθξαηά πνζνζηφ απφ ηηο ακνηβέο ησλ δηεζλψλ αμησκαηνχρσλ δηαηηεζίαο 

αγψλσλ UEFA / FIFA ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ  

Αλαθέξαηε πνζνζηφ αλά θνξέα ζηα αληίζηνηρα πεδία δίπια  

118 Έρεη ε ηνπηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο κέζσ ηεο ΔΠ έζνδα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο? ΝΑΗ ή ΌΥΗ  

119 Τπάξρνπλ άιιεο πεγέο εζφδσλ απφ ελέξγεηεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο εθηφο ηεο ΔΠ? ΝΑΗ ή ΟΥΗ 

120 Ζ ελδπκαζία ησλ λέσλ δηαηηεηψλ ηεο ρνιήο Γηαηηεζίαο παξέρεηαη δσξεάλ ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ 

121 Ζ ελδπκαζία ησλ λέσλ δηαηηεηψλ ηεο ρνιήο Γηαηηεζίαο παξέρεηαη κε εηδηθή έθπησζε επί ηεο 

πσιεζείζαο ηηκήο? ΝΑΗ ή ΌΥΗ 
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122 Υξεζηκνπνηείηε δηαθήκηζε ζηηο θαλέιεο ησλ δηαηηεηψλ κε αληαπνδνηηθά νθέιε πξνο ηελ ΔΓ / ΔΠ θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαηηεηψλ ? ΝΑΗ ή ΟΥΗ 

123 Τπάξρεη αληίηηκν ζπκκεηνρήο γηα ππνςεθίνπο πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο εηζαγσγηθέο ζρνιέο Γηαηηεζίαο 

ησλ ΔΓ/ΔΠ? ΠΟΟ Δ ΔΤΡΧ- ΌΥΗ  

124 Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα 2 δηαηηεηέο εληφο ηνπ γεπέδνπ, 2 βνεζνχο ζηα πιάγηα θαη 1 ηέηαξην 

δηαηηεηή. χλνιν5 ? ΤΠΔΡ ή ΚΑΣΆ 

125 Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα 1 δηαηηεηή κε 2 βνεζνχο , 2 επηπξφζζεηνπο δηαηηεηέο θαη 1 ηέηαξην 

δηαηηεηή. χλνιν6 ? ΤΠΔΡ ή ΚΑΣΆ 

126 Πνηα είλαη ε άπνςε ζαο γηα ην ζχζηεκα VAR (Video Assistant Referee) Βίληεν βνεζφο δηαηηεηή ? 

ΤΠΔΡ ή ΚΑΣΆ  

127 Πνηα είλαη ε άπνςε ζαο γηα ηελ ηερλνινγία γξακκήο ηέξκαηνο Goal Line Technology (GLT)? ΤΠΔΡ ή 

ΚΑΣΑ 

128 Δίζζε ππέξ άιισλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ ή ηνλ ζπλδπαζκφ θάπνησλ απφ ηηο αλσηέξσ ? Αλνηρηή 

εξψηεζε 
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Α/Α ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ-ΒΟΖΘΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ-ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΧΝ 

1 Δίλαη ζεκαληηθή ε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δηαηηεζίαο ? ΝΑΗ ή ΌΥΗ 

2 Οη λέεο ηερλνινγίεο (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, e-mail , θ.ιπ.) βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο; 

3 Μήπσο έλα εζληθφ δίθηπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο ΔΠΟ θαη ησλ ΔΠ θαζηζηά ηελ Γηνηθεηηθή 

Γηαρείξηζε απνηειεζκαηηθφηεξε; 

4 Δηδηθφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο θνηλφ γηα φιεο ηηο ΔΠ απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ηππνπνηεί ηηο δηνηθεηηθέο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο ; 

5 Πνηεο πξνηάζεηο έρεηε λα πξνηείλεηε ζρεηηθέο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα (Γηνηθεηηθή Γηαρείξηζε); 

Αλαθέξεηε δίπια. 

6 Πφζνπο αγψλεο Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ είραηε ηελ πεξίνδν 2016-2017 ; 

7 Πφζνπο αγψλεο δηνξγάλσζεο UEFA είραηε ηελ πεξίνδν 2016-2017 ; Αθνξά δηεζλείο αμησκ. 

δηαηηεζίαο. 

8 Πφζνπο αγψλεο ΔΠ είραηε ηελ πεξίνδν 2016-2017 ; 

9 Πφζνπο αγψλεο είραηε ηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηφδνπο ζπλνιηθά ; 

10 Δίλαη αξθεηφο ν αξηζκφο αγψλσλ πνπ είραηε αλά πεξίνδν ; 

11 Πφζνπο αγψλεο ζεσξείηε αξθεηνχο αλά πεξίνδν; 

12 Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ πξνπνλήζεψλ ζαο θάζε εβδνκάδα; 

13 Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ πξνπνλήζεσλ πνπ ζεσξείηε φηη είλαη ηδαληθφο αλά εβδνκάδα; 

14 Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ πξνπνλήζεσλ πνπ ζεσξείηε φηη είλαη ηδαληθφο αλά αγσληζηηθή 

πεξίνδν; 

15 Ση πξνηάζεηο έρεηε λα πξνηείλεηε ζρεηηθά κε ην πεδίν Αζιεηηθή δηαρείξηζε 1; 

16 Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρεηε ηαθηηθά νξηζκνχο; 

17 Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο εβδνκάδσλ ρσξίο αγψλεο έηζη ψζηε λα κε ράλεηε ηε θφξκα ζαο; 

18 πκθσλείηε κε ηνλ ηαθηηθφ νξηζκφ ηξίν αιιά φρη πάληνηε νινθιεξσκέλα. Γει. Γχν ζηάληαξλη 

βνεζνί ζε δηαηηεηή ; 
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19 Αλ φρη, πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ε θαιχηεξε κέζνδν; 

20 πλήζσο έρεηε νξηζκφ κε κε νινθιεξσκέλν ηξίν; 

21 Πνηνο πηζηεχεηε λα είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ ζηε θαηεγνξία ζαο; 

22 Θα ζέιαηε λα είραηε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγαηε εζείο ηελ δηαηηεηηθή νκάδα ζαο; ΝΑΗ/ΌΥΗ 

23 Πξνηηκάηε λα ζπλεξγάδεζζε κε ην δηαηηεηή ή ηνλ βνεζφ ηεο πεξηνρήο ζαο ή κε ηνλ θαιχηεξν 

δηαηηεηή ή βνεζφ απφ νπνηαδήπνηε πεξηνρή; 

24 Ση πξνηάζεηο έρεηε λα πξνηείλεηε ζρεηηθά κε ην πεδίν Αζιεηηθή δηαρείξηζε 2; 

25 Δίλαη ε πξνζέιθπζε λέσλ δηαηηεηψλ έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαηηεζία; 

26 Δίλαη ε ζεκεξηλή δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο λέσλ δηαηηεηψλ ηθαλνπνηεηηθή ; 

27 Έρεη ε ζεκεξηλή δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο λέσλ δηαηηεηψλ επαξθή θίλεηξα ; 

28 Μπνξνχλ νη πξφζθαηα απνρσξήζαληεο πνδνζθαηξηζηέο λα απνηεινχλ έλα πνιχηηκν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν εθφζνλ εληαρζνχλ ζηε δηαηηεζία; 

29 Ζ επαγγεικαηηθή δηαηηεζία ζηε Super League ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε κειψλ ζηε δηαηηεζία; 

30 Ση πξνηάζεηο έρεηε λα θάλεηε ζην πεδίν απηφ (Δηζαγσγή-πξνζέιθπζε-Ακνηβή); 

31 Δίλαη ε αλίρλεπζε ππνζρφκελσλ λεαξψλ αηφκσλ έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δηαηηεζία; 

32 Δίλαη νπζηψδεο λα ππάξρεη Πξφγξακκα αλεχξεζεο ηαιέλησλ ζηηο ΔΠ ; 

33 Δίλαη νπζηψδεο λα ππάξρεη Πξφγξακκα αλεχξεζεο ηαιέλησλ ζηελ ΔΠΟ ; 

34 Θα πξέπεη λένη/εο ππνζρφκελνη/εο δηαηηεηέο λα ζπλνδεχνληαη κε θαηάιιεινπο ζε πξνζφληα 

ζπκβνχινπο / κέληνξεο; 

35 Θα κπνξεί λένη/εο ππνζρφκελνη/εο δηαηηεηέο λα ζπλνδεχνληαη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο ; 

36 Θα κπνξεί ε δηαηηεζία λα έρεη θέξδνο απφ επηπιένλ πξνγξάκκαηα αλεχξεζεο ηαιέλησλ ; Αλ 

ΝΑΗ. Πψο ; 

37 Ση πξνηάζεηο έρεηε λα θάλεηε ζην πεδίν απηφ Πξνγξάκκαηα Αλεχξεζεο ηαιέλησλ; 

38 Δίλαη ν ηξέρσλ εθπαηδεπηηθφο θχθινο εληφο ησλ ΔΠ επαξθήο ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη 

ησλ ζηφρσλ ηνπο ; Αλ ΌΥΗ ηη ζα πξέπεη επηπιένλ λα γίλεη ; 
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39 Θεσξείηε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη αξρηθή βαζηθή εθπαίδεπζε; Αλ ΝΑΗ πσο λα είλαη απηή 

; 

40 Μπνξεί επηπιένλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (θπζηθήο θαηάζηαζεο, ςπρνινγηθήο πξνεηνηκαζίαο, 

δηαηξνθήο θιπ) λα βνεζήζεη ζηελ Αλάπηπμε ησλ δηαηηεηψλ ; 

41 Μπνξεί ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο, κεηαθέξνληάο ηελ απηή ζε φιε ηε ρψξα ζε έλαλ νκνηφκνξθν ηξφπν; Αλ ΝΑΗ πνηεο 

είλαη απηέο; 

42 Μπνξνχλ νη δηαηηεηέο ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο λα βνεζήζνπλ ηνπο λένπο δηαηηεηέο; Αλ ΝΑΗ 

πψο; 

43 Ση πξνηάζεηο έρεηε λα θάλεηε ζην πεδίν απηφ (Δθπαίδεπζε λέσλ δηαηηεηψλ - ρνιψλ Τπνδνκήο); 

44 Ζ ζεκεξηλή Δθπαίδεπζε ηεο ΔΠΟ θαιχπηεη αλάγθεο θαη ζηφρνπο; Αλ ΌΥΗ γηαηί ; 

45 Θα πξέπεη ε εθπαίδεπζε λα είλαη αλάινγε κε ηηο δηνξγαλψζεηο ( ΔΠΟ Δζλ. Πξσηαζιήκαηα _ 

ΔΠ ηνπηθά πξση/ηα) 

46 Λακβάλεηε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ζηελ αξρή θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ; 

47 Πξέπεη ε εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζηαδηνδξνκίαο; 

48 Μπνξεί ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε κηαο καθξφρξνλεο 

εθπαίδεπζεο, κεηαθέξνληάο ηελ απηή ζε φιε ηε ρψξα ζε έλαλ νκνηφκνξθν ηξφπν; Αλ ΝΑΗ πνηεο 

είλαη απηέο; 

49 Δίζζε ππέξ επαγγεικαηηψλ δηαηηεηψλ ζηε Super League ; 

50 Ση πξνηάζεηο έρεηε λα θάλεηε ζην πεδίν απηφ (Κνξπθαίν επίπεδν Αλάπηπμεο - θνπφο ΔΠΟ); 

51 Ζ ΔΠ κέζσ ηεο ΔΓ παξέρεη ρψξν άζιεζεο θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα πξνπφλεζεο; 

52 Δίλαη ε πξνπφλεζε ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ δξαζηεξηφηεηά ζαο ; 

53 Πξνπνλείζζε ηαθηηθά ζε γήπεδν πνδνζθαίξνπ; 

54 Αλ φρη, παξφια απηά πηζηεχεηε φηη είλαη ζεκαληηθή ε πξνπφλεζε ζε γήπεδν πνδνζθαίξνπ ; 

55 Έρεηε επηθεθαιήο εθγχκλαζεο ; 

56 Έρεηε επηθεθαιήο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα ηερληθήο θαηάξηηζεο; 
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57 Αλ ΌΥΗ ην ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα έρεηε; 

58 Λακβάλεηε πξνγξάκκαηα πνπ ζαο βνεζνχλ ζηελ εβδνκαδηαία ζαο πξνπφλεζε; 

59 Αλ ΌΥΗ, ζα ζέιαηε λα ιακβάλεηε; 

60 Ση πξνηάζεηο έρεηε λα θάλεηε ζην πεδίν απηφ ( Πξαθηηθή - ηερληθή θαη εθγχκλαζε) ; 

61 Ζ ππάξρνπζα βαζκνιφγεζε - αμηνιφγεζε ζηελ ΔΓ/ΔΠ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο; 

62 Ζ ππάξρνπζα βαζκνιφγεζε - αμηνιφγεζε ζηελ ΚΔΓ ΔΠΟ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηνπο 

ζηφρνπο; 

63 Δίλαη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε Γηαηηεζία; 

64 Πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην πξνθίι θαη ην πιαίζην αξκνδηφηεηαο ηνπ παξαηεξεηή; 

65 ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζπλερή εθπαίδεπζε θαη εμεηδηθεπκέλε ζηνπο παξαηεξεηέο; 

66 Πξέπεη κε ηε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο λα πξνσζείηαη  ε έληαμε ησλ δηαηηεηψλ ζε 

θαηεγνξίεο ; 

67 Λακβάλεηε αλαθνξά, θαζνδήγεζε / αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ζαο; 

68 Θεσξείηε ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηε αλαθνξά ,θαζνδήγεζε / αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ζαο; 

69 Σν ππάξρνλ ζχζηεκα βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ζηελ ΔΓ ΔΠ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηνπο 

ζηφρνπο; 

70 Σν ππάξρνλ ζχζηεκα βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ζηελ ΚΔΓ ΔΠΟ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηνπο 

ζηφρνπο; 

71 Θεσξείηε ζεκαληηθφ λα έρνπκε εηήζηα βαζκνινγηθή θαηάηαμε; 

72 Ση πξνηάζεηο έρεηε λα θάλεηε ζην πεδίν απηφ (Βαζκνινγηθή θαηάηαμε - χζηεκα αμηνιφγεζεο); 
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Σα γξαθήκαηα 2.1 έσο 2.4, ηα 3.1 έσο 3.23, ηα 3.2.1 έσο 3.2.12 δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ ηνλ ππεχζπλν αλάπηπμεο θαη εθπαίδεπζεο δηαηηεζίαο θ. Βαζζάξα Κχξν. 
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