
Θέματα διαιτησίας- επικοινωνία- 
πληροφόρηση 



 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.  

 

Σκεφτήκαμε  να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για  να 

επιτύχουμε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση των διαιτητών 

μας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος είναι η όσο το δυνατόν ενιαία αντιμετώπιση συμβάντων 

από τους διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο. 
 

 

 

  

 



Το άθλημα, 

 οι κανονισμοί που το διέπουν,   

είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός  

που συνεχώς εξελίσσεται. 
 

 

 

 

 

 



Θα παρακολουθούμε μαζί τις αλλαγές που αποφασίζουν τα 

όργανα της Διεθνούς Ομοσπονδίας,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αλλά ταυτόχρονα θα εμβαθύνουμε στους κανονισμούς και 

στον τρόπο που οφείλουμε να τους εφαρμόζουμε για να 

υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα στις αποφάσεις.  



Η ουσιαστική μελέτη των κανονισμών 

             είναι υπόθεση ουσίας.  

 

Όλοι οι Κανονισμοί που διέπουν 

την λειτουργία της  Ομοσπονδίας,  

τα ισχύοντα εν γένει στον Ελληνικό  

αθλητισμό αλλά και στον διεθνή χώρο, 

είναι γνώσεις που οφείλει να κατέχει  

ο διαιτητής. 

 

 

Υπόθεση ουσίας είναι και ο 

προβληματισμός πάνω  σε γεγονότα  

που καθημερινά ανακύπτουν,  

ο τρόπος που αντιμετωπίζονται  

τα αποτελέσματα που δημιουργούν,  

η ορθότητα ή μη των αποφάσεων  

που λαμβάνονται. Η εξέταση της 

κάθε περίπτωσης και η ανάλυσή της ώστε  

να γίνεται εμπειρία όλων το κάθε συμβάν. 



Ξεκινάμε: 

 

  το Φύλλο Αγώνα 

Προσοχή στην  ορθή σύνταξη του φύλλου αγώνα .  
 
Το φύλλο αγώνα είναι ένα δημόσιο έγγραφο.  
Από αυτό απορρέουν έννομα συμφέροντα.  
 

 
Ο διαιτητής  ευθύνεται  για την σύνταξη του. Πρέπει να είναι γραμμένο με 
ευκρινή γράμματα και αριθμούς. Να είναι καθαρό και ευανάγνωστο.  
 
Ο διαιτητής σε περίπτωση συμβάντων επιμελείται  την πιστή καταγραφή τους, 
με αμεροληψία και σαφήνεια. 
 
 Ό,τι αναγράφεται στο φύλλο αγώνα καθορίζει σημαντικότατες αποφάσεις  που 
λαμβάνονται από τα όργανα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., από υπηρεσίες της  ΓΓΑ, από το 
Υπουργείο Παιδείας, από το ΓΕΕΘΑ, από το αθλητικό δικαστήριο κ.α. ( 
νομιμότητα, εγκυρότητα αγώνων και αποτελεσμάτων, συμμετοχές αθλητών) 



Κάθε φύλλο αγώνα  

παρέχει σημαντικές 

πληροφορίες  



Συνεχίζουμε: 
Για τα καθήκοντα του διαιτητή είναι 
σημαντικό το άρθρο 17,  § 9 i έως  xii του 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 



Άρθρο 17ο Διαιτησία  
                                     9.Υποχρεώσεις Διαιτητών:   

Οι διαιτητές όλων των κατηγοριών υποχρεούνται:  
 

i.Να υποβάλλουν στην Κ.Ε.Δ όποτε τους ζητηθεί, δήλωση ότι επιθυμούν να 

διαιτητεύσουν στην προσεχή αγωνιστική περίοδο, να συμπληρώνουν τα στοιχεία 

που ζητά η Κ.Ε.Δ. και να την ενημερώνουν για κάθε μεταβολή.  

 
 

ii. Να μελετούν τους κανονισμούς της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, τις ερμηνευτικές 

διατάξεις κλπ  
 

iii. Να παρακολουθούν τα σεμινάρια και τις συγκεντρώσεις που κάνει η ΕΦΟΕπΑ.  

 
 

iv. Να μη διευθύνουν αγώνα στην περίπτωση που ο ορισμένος διαιτητής έκρινε, για 

οποιοδήποτε λόγο, ότι δεν πρέπει να γίνει ο αγώνας ή τον διέκοψε οριστικά πριν την 

κανονική του λήξη.  
 

 

 

v.Να βρίσκονται στην αίθουσα του αγώνα που διαιτητεύουν 20' πριν την έναρξή του, 

να φέρουν πάντα την καθορισμένη στολή, τα σχετικά σήματα και γενικά η εμφάνισή 

τους να είναι κόσμια και αξιοπρεπής.  

 
 

vi.Να ελέγχουν τα ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ και τις ρακέτες των αθλητών, να εφαρμόζουν αυστηρά το 

αγωνιστικό ωράριο, να κάνουν την κλήρωση στα ομαδικά αγωνίσματα παρουσία των 

αρχηγών των ομάδων, να ελέγχουν το φύλλο αγώνα για τη σωστή συμπλήρωσή του.  
 



vii.Να συνιστούν στους αθλητές κόσμια συμπεριφορά και να τιμωρούν μετά από 

προειδοποίηση κάθε πράξη που είναι αντίθετη με την κοσμιότητα, το φίλαθλο πνεύμα 

και τις αρχές «του ευ αγωνίζεσθαι». 

 

viii.Να γράφουν στο φύλλο αγώνα τ' αληθινά γεγονότα, με πλήρη περιγραφή τους, 

αμερόληπτα και αντικειμενικά χωρίς εμπάθεια, επιείκεια ή φόβο και να υποβάλλουν 

στον επιδιαιτητή και στην T.E. έκθεση για όποιο ζήτημα τους ζητηθεί.  

 
 

 

ix. Να μην κάνουν κρίσεις για συναδέλφους τους και για τα μέλη των διαφόρων 

επιτροπών της ΕΦΟΕπΑ, να συμπεριφέρονται προς όλα τα μέλη της αθλητικής 

οικογένειας μέσα και έξω από αγωνιστικούς χώρους με αξιοπρέπεια, άμεμπτο ήθος 

και κόσμια διαγωγή, ώστε να δημιουργούν προϋποθέσεις σεβασμού σ' αυτούς και 

στο λειτούργημα της Διαιτησίας.  
 

 

x. Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΦΟΕπΑ.  
 

 

xi. Αν έχουν παράπονα ή προτάσεις να τα υποβάλλουν έγγραφα στην Κ.Ε.Δ. που 

κατά την κρίση της μπορεί να τους καλεί στις συνεδριάσεις της για διευκρινήσεις ή 

συνεργασίες.  

 

 

xii. Οι διαιτητές όλων των κατηγοριών διευθύνουν χωρίς αποζημίωση φιλικούς 

αγώνες των Εθνικών-Προεθνικών ομάδων.  





Αγαπάμε το άθλημα. 

Είμαστε κομμάτι του. 

Διαιτητεύουμε,   

δεν καθορίζουμε την 

εξέλιξη του αγώνα. 


