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Κανονισμός Διαιτησίας ΕΦΟΑ
1. Γενικά
Στα αθλήματα της ΕΦΟΑ, δεν υφίσταται αναγνωρισμένη Ομοσπονδία ή Σύνδεσμος Διαιτητών, όπως
αναφέρεται και περιγράφεται στο άρθρο 66 του νόμου 3057/10-10-02, που αποτελεί τροποποίηση
του άρθρου 43 του αθλητικού νόμου 2725/99. Ως εκ τούτου, όλα τα όργανα Διαιτησίας και οι
αρμοδιότητες τους ορίζονται από το ΔΣ της ΕΦΟΑ (άρθρο 67 παράγραφος 3 Νόμος 3057).

2. Επιτροπή Διαιτησίας (ΕΔ)
2.1 Συγκρότηση - Θητεία
Η Επιτροπή Διαιτησίας (ΕΔ) συγκεντρώνει για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την
επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των Officials (Επιδιαιτητές, βοηθοί
Επιδιαιτητών, Διαιτητές, Κριτές Γραμμών κ.λ.π.). Η πενταμελής ΕΔ, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ.
και η θητεία της είναι ίση με αυτή του Δ.Σ.
Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, λήξει η θητεία του ΔΣ λήγει και η θητεία των μελών της
ΕΔ.
Οι αποφάσεις της ΕΔ, εκτός των εξαιρέσεων που περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα, είναι
οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της ΕΦΟΑ,
πλην αυτών αρμοδιότητας της Δικαστικής Επιτροπής και του Δ.Σ.

2.2 Αρμοδιότητες ΕΔ
1. Εγκρίνει και αναθέτει τη λειτουργία Σχολών διαιτησίας, ορίζει τους δασκάλους και το
πρόγραμμα και χορηγεί τα αντίστοιχα πτυχία.
2. Αναθέτει τη διοργάνωση Σεμιναρίων και εξετάσεων και ορίζει τους δασκάλους αυτών.
3. Συνεργάζεται με το ΔΣ της ΕΦΟΑ, για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την βελτίωση
της διαιτησίας του αθλήματος.
4. Προεπιλέγει τους Officials των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων.
5. Αξιολογεί και προάγει τους Officials από κατηγορία σε κατηγορία, με βάση τα κριτήρια του
άρθρου 2.3 του παρόντος.
6. Εισηγείται στο ΔΣ της ΕΦΟΑ, για τροποποίηση του παρόντος κανονισμού διαιτησίας.
7. Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο των Officials.
8. Επιτρέπει τη διεξαγωγή αγώνα από ενεργό official χαμηλότερης βαθμίδας. Η άδεια αυτή
δίνεται κατόπιν γραπτής αίτησης του Σωματείου και έχει περιορισμένη διάρκεια.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΔ λειτουργεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό και το Καταστατικό της
ΕΦΟΑ

2.3 Αξιολόγηση Διαιτητών
Η ΕΔ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των Officials, λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη τουλάχιστον
τα παρακάτω κριτήρια:
1. Διεθνή εμπειρία από διαιτησίες, επιδιαιτησίες σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού και
εσωτερικού.
2. Τίτλους σπουδών σε σχολές διαιτησίας, συμμετοχή και αποτελέσματα εξετάσεων σε
σεμινάρια διαιτησίας.
3. Το ήθος και την εν γένει συμπεριφορά τους στον χώρο του αθλήματος.
4. Διαγωγή και συνέπεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως η πλήρης διεκπεραίωση
του αγώνα, η παράδοση φύλλων αγώνα, η προώθηση ενστάσεων στην ΕΦΟΑ, η πλήρης
έκθεση για τυχόν αξιοσημείωτα περιστατικά, η έγκαιρη παράδοση αποτελεσμάτων
πρωταθλημάτων, διοργανώσεων, κ.λπ.
5. Εμπειρία και απόδοση από επιδιαιτησίες - διαιτησίες σε εθνικά κυρίως Πρωταθλήματα.
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6. Ορθή και πλήρης εφαρμογή των μηχανογραφικών προτύπων της ΕΦΟΑ.
7. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
Οι Officials όλων των βαθμίδων επανελέγχονται τακτικά από την ΕΦΟΑ, ανά τριετία ή όταν υπάρχουν
σημαντικές αλλαγές στα μηχανογραφικά πρότυπα ή τους κανονισμούς.

2.4 Ορισμός Officials.
Η ΕΔ ορίζει τους Officials όλων των Πανελληνίων διοργανώσεων, σε συνεργασία με του διοργανωτές,
λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό δυσκολίας κάθε αγώνα, την κρισιμότητά του και τις ιδιαιτερότητες
του χώρου διεξαγωγής.
Επιτρέπει στα Σωματεία ή τις Ενώσεις να ορίζουν Επιδιαιτητές από τους επίσημους πίνακες της ΕΦΟΑ
σε Περιφερειακά, Τοπικά, κ.λπ. πρωταθλήματα.

2.5 Αποζημίωση, Αμοιβές - Οδοιπορικά Διαιτητών
Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής και αποζημίωσης οδοιπορικών των Διαιτητών και των
βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας στις διοργανώσεις της ΕΦΟΑ καθορίζεται από το ΔΣ της ΕΦΟΑ
ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΔ.
Η ΕΔ επιτρέπει στις Ενώσεις και τα Σωματεία να ορίζουν τις αμοιβές των Επιδιαιτητών και των
διαιτητών στα πρωταθλήματα τα οποία διοργανώνουν, οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση της ΕΦΟΑ.
.

3. Πειθαρχικός έλεγχος Διαιτητών
3.1 Πειθαρχικές αρμοδιότητες της ΕΔ
Η ΕΔ είναι αποκλειστικά αρμόδια επί παραβάσεων καθηκόντων όλων των Officials και για την
επιβολή των πειθαρχικών ποινών (κατόπιν εγκρίσεως από το ΔΣ της ΕΦΟΑ), που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις, σε αγώνες των αθλημάτων της Ομοσπονδίας εντός Ελλάδος.

3.2 Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές Διαιτητών
Οι πειθαρχικές ποινές, οι οποίες μπορούν να επιβληθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά, είναι:
1. Παρατήρηση - προειδοποίηση.
2. Έγγραφη επίπληξη.
3. Απαγόρευση διευθύνσεως ή ανάληψης καθηκόντων σε πρωτάθλημα, που γίνεται στην Ελλάδα,
για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και οριστική διαγραφή.
4. Παραπομπή στη Δικαστική Επιτροπή ή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ) για
πρόσθετη ποινή.
Πειθαρχικά παραπτώματα (ενδεικτικά) είναι:
1. Για διαιτητές υποβολή ψευδούς αναφοράς για συμβάντα σε αγώνες και γενικά αναγραφή
ανακριβών στοιχείων στην αναφορά αγώνα. Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση εργασίας σε
οποιονδήποτε αγώνα από τρεις μήνες έως και ένα χρόνο.
Για Επιδιαιτητές αγώνων το αντίστοιχο παράπτωμα αφορά την ψευδή αναφορά ή την
αναγραφή σημαντικών ανακριβειών στην έκθεσή τους. Επιβαλλόμενη ποινή: από
παρατήρηση έως οριστική διαγραφή από τον πίνακα Επιδιαιτητών
2. Αδικαιολόγητη αποχή από διαιτησία, παρ' όλο που έλαβε γνώση του διορισμού του.
3. Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διαιτησίας οιουδήποτε αγώνα επί ένα ως και τέσσερις
μήνες.
4. Παράβαση των καθηκόντων διαιτητή κατά την διάρκεια της εργασίας του. Επιβαλλόμενη
ποινή: Από έγγραφη επίπληξη έως και απαγόρευση διαιτησίας οιουδήποτε αγώνα στην
Ελλάδα από ένα μήνα έως και ένα χρόνο.
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Ειδικότερες προβλέψεις (ενδεικτικά):
1. Άρνηση αναφοράς, σε απάντηση ένστασης αθλητή, της συγκεκριμένης διάταξης των
Κανονισμών ή της προκήρυξης του αγώνα, κ.λπ., που εφάρμοσε κατά την λήψη απόφασής
του.
2. Αναποτελεσματικότητα στην διαχείριση περιπτώσεων έντονου εκνευρισμού αθλητών, με
αποτέλεσμα την επιδείνωση επεισοδίων μεταξύ αθλητών ή/και την συμβολή στην
διατάραξη αγώνα.
3. Μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και προθεσμιών από τον οργανωτή, για την
εξαγωγή και ανακοίνωση αποτελεσμάτων αγώνα.
4. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση οριστικοποίησης αποτελεσμάτων αγώνα ή αμέλεια που έχει ως
αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκδίκασης ένστασης.
5. Απόκρυψη σοβαρών συμβάντων και μάλιστα πειθαρχικού χαρακτήρα, που έλαβαν χώρα
κατά την διάρκεια αγώνα (μη αναφορά ή μη καταγραφή στην έκθεση των διαιτητήεπιδιαιτητή).
6. Παράλειψη προώθησης ενστάσεων προς τα αρμόδια όργανα.
7. Ανάρμοστη συμπεριφορά διαιτητή προς τους αγωνιζόμενους.
8. Μη ευπρεπής εμφάνιση κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του.
Για τις παραπάνω περιπτώσεις οι επιβαλλόμενες ποινές είναι από ένα μήνα μέχρι ένα έτος. Ποινές
μέχρι 2 μήνες δυνατόν να επιβάλλονται με αναστολή.
Διαιτητής που τελεσίδικα τιμωρήθηκε από τη Δικαστική Επιτροπή της ΕΦΟΑ και, σε περίπτωση
προσφυγής του, από το ΑΣΕΑΔ, δεν επιτρέπεται να διευθύνει κανέναν αγώνα στην Ελλάδα κατά τον
χρόνο έκτισης της ποινής του.
Ο Official απολογείται στην ΕΔ εγγράφως ή προφορικώς. Εφ' όσον κληθεί και δεν απαντήσει ή δεν
παρουσιαστεί ενώπιον της ΕΔ, δικάζεται ερήμην απ' αυτή.

3.3 Πειθαρχική διαδικασία Διαιτητών
Η ΕΔ εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα, είτε αυτεπάγγελτα με πρωτοβουλία του Προέδρου της,
είτε ύστερα από αναφορά σχετική με πειθαρχικό παράπτωμα, που υποβάλλεται από τα αρμόδια
όργανα της ΕΦΟΑ (Παρατηρητής αγώνα, Μέλος ΔΣ της ΕΦΟΑ, αναφορά Σωματείου - Μέλους της
ΕΦΟΑ κ.λπ.).
H διαδικασία με την οποία εκδικάζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα των Officials είναι η εξής:
Ο Πρόεδρος της ΕΔ (ή το οριζόμενο από αυτόν μέλος της ΕΔ), αφού λάβει γνώση του ενδεχόμενου
πειθαρχικού παραπτώματος και αφού, εάν το κρίνει απαραίτητο, διενεργήσει προανάκριση,
συντάσσει υπόμνημα προς την ολομέλεια της ΕΔ, η οποία αποφασίζει εάν υπάρχουν αποχρώσες
ενδείξεις για τέλεση πειθαρχικού αδικήματος. Σε περίπτωση που η ΕΔ αποφασίσει ότι πράγματι
υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις, συντάσσεται από τον πρόεδρο της ΕΔ (ή το εξουσιοδοτημένο από
τον πρόεδρο μέλος) το πειθαρχικό κατηγορητήριο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη
κατά τόπο, τρόπο και χρόνο περιγραφή τού υπό εξέταση πειθαρχικού αδικήματος, καθώς και τις
ειδικές διατάξεις των κανονισμών διαιτησίας που παραβιάστηκαν, και καλεί σε απολογία τον
πειθαρχικώς διωκόμενο οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία
συνεδριάσεως της ΕΔ. Η προθεσμία αυτή εκτείνεται σε 15 ημέρες στην περίπτωση που ο πειθαρχικώς
διωκόμενος κατοικεί εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής.
Αποδεικτικά μέσα της πειθαρχικής διαδικασίας είναι μάρτυρες και έγγραφα.
Τα έγγραφα της πειθαρχικής διαδικασίας είναι απόρρητα προ της τελεσιδικίας της ποινής,
γνωστοποιούνται δε, υπ' ευθύνη της ΕΔ, μόνο στους παράγοντες που είναι αναγκαίοι για τη
διαλεύκανση της πειθαρχικής υπόθεσης.
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Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ισχύουν τα εξής:
α) Ο κατηγορούμενος, όπως και οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος (μάρτυρες, αντίδικος κ.λπ.), μπορεί
να εκπροσωπείται από δικηγόρο.
β) Η ΕΔ μπορεί να δέχεται, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, οποιονδήποτε μάρτυρα προταθεί
από οποιαδήποτε πλευρά, ή και να δεχτεί ως μαρτυρία οποιοδήποτε έγγραφο κατατεθεί.
γ) Η ΕΔ μπορεί να εκδικάσει μια υπόθεση ερήμην, αρκεί να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι
έχουν κληθεί νομίμως οι εμπλεκόμενοι με την υπόθεση (κατηγορούμενος, μάρτυρες κ.λπ.) έστω
και αν ο τελευταίος προσφύγει ενώπιον του ΑΣΕΑΔ,
δ) η ΕΔ ανάλογα με τη σοβαρότητα του γεγονότος δύναται να διαβιβάσει άμεσα το θέμα στη
Δικαστική Επιτροπή.
Η έκτιση της ποινής αρχίζει από την έγγραφη κοινοποίησή της στον τιμωρηθέντα.

3.4 Εφέσεις Διαιτητών
Κατά των αποφάσεων της ΕΔ που επιβάλλουν ποινή ανώτερη της έγγραφης επίπληξης μπορεί να
προσφύγει ο τιμωρηθείς ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής της ΕΦΟΑ ή του ΑΣΕΑΔ, σύμφωνα με τον
εκάστοτε ισχύοντα Αθλητικό Νόμο.
Η προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ δεν αναστέλλει την από την ΕΔ ή τη Δικαστική Επιτροπή επιβληθείσα ποινή
έως την κοινοποίηση της απόφασης του ΑΣΕΑΔ στην ΕΦΟΑ.

3.5 Ορισμός Παρατηρητών Αγώνων
Οι παρατηρητές αγώνων μπορεί να είναι Διεθνείς Officials ή όποιος ορισθεί από το Δ.Σ. της ΕΦΟΑ
(π.χ. από μέλη του Δ.Σ., της Εθνικής Επιτροπής, της Επιτροπής πρωταθλημάτων κ.λ.π.).
Μετά το τέλος του αγώνα ή πρωταθλήματος υποβάλλουν υποχρεωτικά την έκθεσή τους στην ΕΦΟΑ,
επί ειδικού εντύπου. Ο παρατηρητής αγώνων προωθεί προς την ΕΦΟΑ την έκθεσή του εντός 2
εργάσιμων ημερών από την λήξη των αγώνων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Η Βαθμολογία που δίνει ο παρατηρητής για τον official είναι σε μία κλίμακα από 1 έως 5 ( το 5 είναι
το άριστα).
Οι εκθέσεις των παρατηρητών καταχωρούνται στον ατομικό τους φάκελο, αλλά και στον φάκελο των
διαιτητών. Οι καταχωρήσεις θα γίνονται ει δυνατόν ηλεκτρονικά.

4. Καθήκοντα Officials
Όλοι οι αγώνες που διοργανώνουν, η ΕΦΟΑ, οι Ενώσεις και τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμή
της ή ανεξάρτητοι φορείς (π.χ. σχολικό πρωτάθλημα) διευθύνονται από Επιδιαιτητή.
Οι αμοιβές και κάθε είδους αποζημίωση, για το διαιτητικό έργο, καθορίζονται αποκλειστικά από την
ΕΦΟΑ σε συνεργασία με τις Ενώσεις και τα Σωματεία.
Ανάλογα με το Βαθμό δυσκολίας του κάθε πρωταθλήματος, δύναται να γίνεται κατανομή των
officials και ανάθεση καθηκόντων σε αυτούς σύμφωνα με τα παρακάτω.
4.1 ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:
1 Πριν την έναρξη των αγώνων ενημερώνει για τυχόν παραλήψεις της διοργάνωσης τον
Διευθυντή των Αγώνων.
2 Ελέγχει να έχει την τελευταία έκδοση αποτελεσμάτων της ΕΦΟΑ.
3 Έχει την τελική απόφαση για την ερμηνεία των κανόνων & κανονισμών.
4 Γνωρίζει τους όρους της προκήρυξης του πρωταθλήματος που του ανατέθηκε.
5 Πριν το πρωτάθλημα διοργανώνει συνάντηση και εκπαίδευση όλων των officials για να τους
ενημερώσει για τους Κανόνες και Κανονισμούς.
6 Εγκρίνει τους βοηθούς επιδιαιτητή και τους διαιτητές.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Διορίζει Διαιτητές ή βοηθούς εάν κρίνει ότι είναι απαραίτητη η παρουσία τους σε αγώνα.
Αναθέτει στους διαιτητές τους αγώνες που θα διαιτητεύσουν.
Αξιολογεί την επίδοση των βοηθών και των διαιτητών.
Επιβεβαιώνει ότι το γήπεδο είναι κατάλληλο για τον αγώνα.
Είναι υπεύθυνος για το ημερήσιο πρόγραμμα.
Είναι υπεύθυνος για την έκδοση των ταμπλό των αγώνων.
Ανακοινώνει την μέρα και ώρα του sign in.
Αποφασίζει λόγω κακών καιρικών συνθηκών αν θα μετακινήσει αγώνα σε άλλο γήπεδο
ανεξαρτήτως επιφάνειας.
Εφαρμόζει την Κώδικα Συμπεριφοράς των Αθλητών.
Είναι παρών καθ΄ όλη τη διάρκεια των αγώνων.
Αλλάζει τον τρόπο διεξαγωγής αγώνων σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών κατόπιν
εγκρίσεως της Επιτροπής Πρωταθλημάτων και τον ανακοινώνει στους διοργανωτές.
Έχει το δικαίωμα να απομακρύνει κάποιο άτομο από το χώρο των αγώνων σε περίπτωση που
εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
Συγκεντρώνει τα σκορ, συμπληρώνει τα ταμπλό και υποβάλλει τα αποτελέσματα στον
διοργανωτή για επίσημη αρχειοθέτηση ο οποίος με τη σειρά του στέλνει τα πρωτότυπα
αποτελέσματα στην ΕΦΟΑ αν απαιτείται.

20 Ο Επιδιαιτητής, με δική του ευθύνη, οφείλει να ενημερώνεται και να γνωρίζει όλες τις
εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, που διαθέτει ο διοργανωτής και η ΕΦΟΑ και να τις
χρησιμοποιεί και αξιοποιεί στο έπακρο, προς όφελος των συμμετεχόντων, όπως ενδεικτικά τα
εγκεκριμένα από την ΕΦΟΑ προγράμματα για λίστες αποδοχής, σύνθεση ταμπλό, κ.λπ.
21 Στέλνει τα ηλεκτρονικά αποτελέσματα (στην διεύθυνση που του έχει δοθεί) καθώς και την
Αναφορά Επιδιαιτητή στην ΕΦΟΑ.
22 Οφείλει να παραδώσει στην ΕΦΟΑ τις τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν ή/και
εκδικάστηκαν.
4.2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ OFFICIALS
1. Συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό των officials που χρειάζονται στο πρωτάθλημα.
2. Διοργανώνει μια συνάντηση πριν το πρωτάθλημα ώστε να κάνει εκπαίδευση και ενημέρωση
για τους Κανόνες & Κανονισμούς, Κώδικα Συμπεριφοράς και τον Κανονισμό διαιτησίας.
3. Αναθέτει στους διαιτητές και κριτές γραμμών τον αγώνα που θα διαιτητεύσουν κατόπιν
έγκρισης του Επιδιαιτητή.
4. Αξιολογεί τους διαιτητές και κριτές γραμμών.
5. Είναι παρών καθ΄ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
6. Δεν μπορεί να είναι διαιτητής ή κριτής γραμμών στο πρωτάθλημα που εργάζεται σαν
υπεύθυνος.
Συνήθως είναι ο επιδιαιτητής των αγώνων.
4.3 ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ
1. Αποφασίζει για την ερμηνεία των Κανόνων & Κανονισμών.
2. Ο Επιδιαιτητής του αναθέτει συγκεκριμένο αριθμό γηπέδων τα οποία θα επιτηρεί και θα είναι
υπεύθυνος για την τήρηση των κανονισμών.
3. Ελέγχει τα γήπεδα ώστε να είναι σε κατάσταση αγώνων.
4. Ελέγχει το ζέσταμα των αθλητών.
5. Λύνει τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των παικτών.
6. Ενημερώνει τον Επιδιαιτητή για το τέλος του αγώνα.
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7. Σε περίπτωση που είναι παρών και έχει καθαρή άποψη για ένα οφθαλμοφανές λάθος που
έκανε σε αναγγελία του ο παίκτης θα μπαίνει μέσα στο γήπεδο και θα ενημερώνει τον παίκτη
ότι έκανε ένα οφθαλμοφανές λάθος και θα γίνει επανάληψη του πόντου και σε περίπτωση
που θα επαναληφθεί θα χάσει τον πόντο.
8. Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ελέγχει την καταλληλόλητα των γηπέδων.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.4 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ
Πρέπει να γνωρίζει τους κανονισμούς του Τένις, του κανόνες του συγκεκριμένου
πρωταθλήματος που θα διαιτητεύει, τον Κώδικα Συμπεριφοράς και τους Κανόνες Διαιτητών.
Ντύνεται ανάλογα με τους άλλους διαιτητές κατόπιν υποδείξεως του Επιδαιτητή.
Βρίσκει τη σωστή αναγγελία των ονομάτων των αθλητών.
Είναι στο γήπεδο πριν από τους παίκτες.
Είναι πάντα στην ώρα του.
Κάνει το pre-match meeting με τους παίκτες.
Έχει χρονόμετρο ώστε να τηρεί το χρόνο ζεστάματος και ξεκούρασης μεταξύ των αλλαγών.
Έχει μαζί του τον απαραίτητο αριθμό μπαλών καινούργιων και μεταχειρισμένων που
χρειάζονται για τον αγώνα. Αλλάζει τις μπάλες κατόπιν των οδηγιών του πρωταθλήματος.
Έχει την τελική απάντηση σε θέματα γεγονότων.
Αλλάζει ή μετακινεί έναν κριτή γραμμών εάν κρίνει ότι είναι απαραίτητο.
Έχει την πρώτη άποψη σε θέματα κανονισμών αλλά δίνει στον παίκτη το δικαίωμα να καλέσει
τον Επιδιαιτητή για την τελική απόφαση.
Χρησιμοποιεί ή την κάρτα διαιτησίας ή εάν υπάρχει ηλεκτρονική συσκευή αποτελεσμάτων
κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Διορθώνει ένα καθαρό λάθος των κριτών γραμμών.
Είναι υπεύθυνος για να διαβάζει το σημάδι σε χωμάτινο γήπεδο. Δεν επιτρέπεται σε άλλη
επιφάνεια να διαβάζεται σημάδι στο γήπεδο.
Προσπαθεί να συγκρατεί το κοινό ώστε να μην ενοχλούν τους παίκτες.
Ελέγχει τα ball-kids ώστε να βοηθούν και να μη δημιουργούν πρόβλημα στους παίκτες.
Αποφασίζει εάν το γήπεδο είναι κατάλληλο για τον αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής είναι
υπεύθυνος να μαζέψει τις μπάλες του αγώνα. Σημειώνει το σκορ, τη μεριά που σέρβιρε ο
παίκτης και ποιος σέρβιρε.
Δίνει λεπτομερή καταγραφή σε περίπτωση που χρησιμοποίησε τον Κώδικα Συμπεριφοράς σε
κάποιον παίκτη.
4.5 ΚΡΙΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ
Είναι ντυμένος με τη στολή που του έχει δοθεί.
Παίρνει την καλύτερη θέση για να έχει καλό αποτέλεσμα στην εργασία του.
Κάνει την αναγγελία μόνο για τη γραμμή που του έχει δοθεί.
Φωνάζει τα foot fault όταν του έχει ανατεθεί η base, side ή center line service γραμμή.
Κάνει το σήμα ότι δεν είδε όταν τον εμποδίζουν οι παίκτες.
Διορθώνει αμέσως το λάθος του.
Δεν αντιδρά ότι ο διαιτητής τον διορθώνει.
Ενημερώνει τον διαιτητή όταν ένας παίκτης κάνει ή πει κάτι που παραβιάζει τον Κώδικα
Συμπεριφοράς.
Συνοδεύει τον παίκτη στην τουαλέτα και ενημερώνει τον διαιτητή σε περίπτωση που έχει
παραβιάσει τον Κώδικα Συμπεριφοράς.
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10.
11.
12.
13.

Δεν πιάνει τις μπάλες ή την πετσέτα του αθλητή.
Δεν συνομιλεί με τους παίκτες ή τους θεατές.
Δεν χειροκροτεί τους αγώνες.
Δε φεύγει από το γήπεδο χωρίς την άδεια του διαιτητή.

4.6 Συμπεριφορά των Επιδιαιτητών εκτός των αγώνων
Ο Επιδιαιτητής είναι όργανο της ΕΦΟΑ. Τυγχάνει ειδικής προσοχής και μεταχείρισης από την ΕΦΟΑ,
ιδιαίτερα όταν επιδιαιτητεύει αγώνες που οργανώνονται από την αυτή.
Ο Επιδιαιτητής, εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διαιτησία και τη διεκπεραίωση
γενικά των αγώνων που του ανατίθενται, έχει τις ακόλουθες πρόσθετες υποχρεώσεις όταν δεν
διαιτητεύει:
1. Όταν δεν επιδιαιτητεύει, οφείλει να αποδέχεται τη συμμετοχή του σε επιτροπή, να σέβεται το
καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΦΟΑ και να συνεργάζεται με Διαιτητές του εκάστοτε αγώνα,
αν και όταν του ζητηθεί.
2. Οφείλει να ενημερώνεται για τις τυχόν τροποποιήσεις των Διεθνών καθώς και των Ελληνικών
κανονισμών.
3. Οφείλει να αναφέρει στην ΕΦΟΑ τυχόν παραβιάσεις των κανονισμών του αθλήματος που έγιναν,
είτε από διοργανωτές, είτε από Διαιτητές, είτε από αθλητές.

4.7 Προϋποθέσεις διαιτησίας
Για να μπορούν όλοι οι officials να εργαστούν στα επίσημα πρωταθλήματα της ΕΦΟΑ πρέπει
απαραίτητα να πληρούν και τις τρεις (3) παρακάτω προϋποθέσεις αθροιστικά:
α) Να γνωρίζουν καλά τους Κανονισμούς και να είναι κάτοχοι εν ενεργεία Ταυτότητας διαιτητού της
ΕΦΟΑ, ανανεωμένης για το έτος που διαιτητεύει.
β) Να είναι ενήλικες (τουλάχιστον 18 ετών).
γ) Να έχουν τουλάχιστον τον τίτλο που απαιτείται από τις Κατηγορίες διαιτητών, προκειμένου να
εργαστούν σε κάποιο πρωτάθλημα (εκτός εάν η ΕΔ έχει δώσει ειδική άδεια).
ε) Να μην τελούν, κατά το χρονικό διάστημα που θα εργάζονται, υπό τιμωρία ή αναστολή του
δικαιώματος εργασίας από την ΕΔ.
Η ΕΦΟΑ δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση και μετά από γνωμοδότηση
της ΕΔ, να επιτρέψει την επιδιαιτησία αγώνα στην Ελλάδα από αλλοδαπό επιδιαιτητή, κρίνοντας
κατά περίπτωση με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία από τον ίδιο ή τον διοργανωτή του αγώνα. Τα
στοιχεία αυτά θα πρέπει να πιστοποιούν την ιδιότητά του ως επιδιαιτητή των αθλημάτων της ΕΦΟΑ
σε Ομοσπονδία κράτους-μέλους της Παγκόσμιας ομοσπονδίας (ITF) και να επιτρέπουν την
προσωρινή κατάταξή του, για τους σκοπούς του συγκεκριμένου αγώνα, σε μία από τις κατηγορίες
Επιδιαιτητών του επόμενου άρθρου

5.0 Κατηγορίες Διαιτητών
Οι Διαιτητές Αγώνων κατατάσσονται σε τρείς (3) κατηγορίες:
α) 1η κατηγορία: «Διεθνείς Officials», επιτρέπεται να επιδιαιτητεύουν σε όλα τα πρωταθλήματα στην
Ελλάδα.
β) 2η κατηγορία: «National Officials» οι οποίοι έχουν διαπίστευση «Επιδιαιτητού» από την ΕΦΟΑ,
επιτρέπεται να επιδιαιτητεύουν όλα τα Εθνικά πρωταθλήματα.
γ) 3η κατηγορία: «National Officials» οι οποίοι έχουν διαπίστευση «Διαιτητή». Για να έχουν τη
δυνατότητα να πάρουν διαπίστευση Επιδιαιτητού, θα πρέπει να εργαστούν ως βοηθοί επιδιαιτητή
σε 3 πρωταθλήματα (π.χ. Διεθνή, Πανελλήνια, Διασυλλογικά Α, Β και Γ΄ κατηγορίας, Master, Ε1, Ε2,
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Ε3) και να πάρουν έγγραφη θετική αξιολόγηση από τον Επιδιαιτητή του πρωταθλήματος.
Ο τίτλος του «Διεθνούς Officials» απονέμεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και είναι White,
Bronze, Silver & Gold.
Οι τίτλος του «Επιδιαιτητή» και του «Διαιτητή» απονέμονται από την ΕΦΟΑ
Η ΕΔ δύναται να επιτρέψει τη διοργάνωση αγώνων και από Officials μικρότερης κατηγορίας, σε
ειδικές περιπτώσεις.

6.0 Ενεργοί Διαιτητές
Η ΕΔ τηρεί Επετηρίδα των Διαιτητών και των τριών κατηγοριών. Από τον κατάλογο αυτό επιλέγονται
οι Επιδιαιτητές και οι Διαιτητές των αγώνων της ΕΦΟΑ, των Ενώσεων και των Σωματείων. Ο
κατάλογος συμπληρώνεται τακτικά.
Η ΕΦΟΑ μπορεί να ορίζει ετήσιο παράβολο ανανέωσης του δελτίου Επιδιαιτητή ή Διαιτητή.
Για να διευθύνει αγώνα μιας των ανωτέρω τριών βαθμίδων της ΕΦΟΑ ο Διαιτητής πρέπει να είναι
ενεργός. Ανενεργός Διαιτητής μπορεί να ενεργοποιηθεί και διευθύνει ξανά, εφόσον
παρακολουθήσει τουλάχιστον το τελευταίο χρονολογικά σεμινάριο διαιτησίας και έπειτα από
εισήγηση των εξεταστών.
Οι διεθνείς διαιτητές πιστοποιούνται από την ITF.

6.1.1 Ενεργός National Επιδιαιτητής
Είναι ο Επιδιαιτητής που ικανοποιεί τουλάχιστον ένα εκ των εξής κριτηρίων:
1. Επιδιαιτησία ή βοηθός επιδιαιτητή σε μία τουλάχιστον κατηγορία (π.χ. U12, U14, U16 κ.λ.π..)
Εθνικού πρωταθλήματος, διοργανωμένο από την ΕΦΟΑ κατά την τελευταία αγωνιστική
περίοδο.
2. Επιδιαιτησία σε δύο (2) τουλάχιστον κατηγορίες Ενωσιακών πρωταθλημάτων, κατά τις δύο
(2) τελευταίες αγωνιστικές περιόδους.
3. Συμμετοχή (ως εισηγητής ή με απλή παρουσία) σε τουλάχιστον ένα σεμινάριο Διαιτησίας κατά
το τελευταίο ημερολογιακό έτος, αν έχει διοργανωθεί από την ΕΦΟΑ.
4. Είναι οικονομικά ενήμερος προς την ΕΦΟΑ
Η θετική αξιολόγηση από την ΕΔ του έργου του είναι προαπαιτούμενο για την πιστοποίηση του, πέρα
από τα παραπάνω κριτήρια.

6.1.2 Ενεργός National Διαιτητής
Είναι ο Διαιτητής που ικανοποιεί τουλάχιστον ένα εκ των εξής κριτηρίων:
1) Διαιτησία, σε 3 τουλάχιστον κατηγορίες Εθνικών πρωταθλημάτων κατά την τελευταία
αγωνιστική περίοδο.
2) Διαιτησία σε 6 τουλάχιστον κατηγορίες Εθνικών πρωταθλημάτων κατά τις δύο (2) τελευταίες
αγωνιστικές περιόδους.
3) Συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα σεμινάριο Διαιτησίας κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος,
αν έχει διοργανωθεί από την ΕΦΟΑ.
4) Είναι οικονομικά ενήμερος προς την ΕΦΟΑ

7.0 Προϋποθέσεις ανακήρυξης National Official
Ο τίτλος απονέμεται από την ΕΔ μετά από την παρακολούθηση επίσημης Σχολής Διαιτησίας National
School της ΕΦΟΑ και αφού έχουν περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις της Σχολής.
Εάν ο υποψήφιος έχει απορριφθεί παλαιότερα, έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ξανά σε επόμενες
εξετάσεις, σε περίπτωση που το επιθυμεί, αφού παρακολουθήσει ξανά το Σεμινάριο National School
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με το σχετικό παράβολο της Σχολής.

8.0 Διαδικασία Σχολής και εξετάσεων
Οι Σχολές Διαιτησίας και οι εξετάσεις διεξάγονται σε ημερομηνία, ώρα και τόπο οριζόμενο από την
ΕΦΟΑ, με ανακοίνωσή της προς όλα τα Σωματεία της.
Η ΕΦΟΑ καθορίζει το κόστος συμμετοχής στη Σχολή, καθώς και τυχόν παράβολο συμμετοχής σε
σεμινάρια και εξετάσεις Διαιτησίας.
Σχολή διαιτησίας, εξετάσεις και σεμινάρια διοργανώνονται αποκλειστικά και μόνο από την ΕΦΟΑ
και μόνο αυτά αναγνωρίζονται.
Η Ε.Δ ή το Δ.Σ. της ΕΦΟΑ, αποκλειστικά, ορίζουν τους δασκάλους και καθορίζουν το πρόγραμμα
των Σχολών, των Σεμιναρίων κ.λ.π.

9.0 Δικαιώματα των Διαιτητών
Η ΕΦΟΑ προστατεύει το κύρος των Διαιτητών και είναι ιδιαίτερα αυστηρή απέναντι σε όσους
αθλητές προσπαθούν να εμποδίσουν ή να επηρεάσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, την εκτέλεση των
καθηκόντων των Διαιτητών.

10.0 Ερμηνείες - Ασάφειες
Για κάθε ασάφεια ή κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να αποφασίσει τελεσίδικα είναι το ΔΣ
της ΕΦΟΑ, κατόπιν αιτήματος που θα υποβληθεί από την ΕΔ, το οποίο μπορεί να προβαίνει και στην
τροποποίησή του.
Γενική διάταξη:
Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων, σχετικών με το
αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού που ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτού.

Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΕΦΟΑ στην συνεδρίασή της 16/01/2018.
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