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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Ο Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης, σύμφωνος με το αρ. 44 Ν 

2725/1999, όπως ισχύει, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την σύσταση και 

λειτουργία των οργάνων διαιτησίας, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, τη 

διαδικασία αξιολόγησης διαιτητών, τα όργανα και τη διαδικασία του πειθαρχικού 

ελέγχου τους κατά την αγωνιστική τους δράση καθώς και την συνεργασία των οργάνων 

αυτών με την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας (Ο.Δ.Κ.Ε.).  

Με τον Κανονισμό Διαιτησίας ρυθμίζονται επίσης και όλα τα ως άνω θέματα 

που αφορούν τους βοηθούς διαιτητές, ήτοι τις αρμοδιότητες του σημειωτή και 

χρονομέτρη των αγώνων καθώς και του Κομισαρίου και του Παρατηρητή διαιτησίας, 

γίνεται σχετική αναφορά στον Εθνικό Καθηγητή Διαιτησίας και στον Καθηγητή 

Διαιτησίας. Ο κανονισμός αυτός οφείλει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας των 

διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων και να διασφαλίζει το 

ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών στα πλαίσια του 

«ευ αγωνιζεσθαι». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται: 

«Αγώνας»: Κάθε αθλητική δραστηριότητα που αφορά την αγωνιστική δράση στο 

άθλημα της καλαθοσφαίρισης, που τελείται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες 

κανονισμούς παιδιάς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης 

«Διεθνής Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης»: International Basketball Federation 

(FIBA)  

«Ε.Ο.Κ.»: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης 

«Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας» : Επιτροπή που συγκροτείται κατ’ αρ. 44 Ν 

2725/1999 όπως ισχύει. 

«Διαιτητής» : φυσικό πρόσωπο που παρακολούθησε σχολή διαιτησίας, πέτυχε στις 

προβλεπόμενες δοκιμασίες και εντάχθηκε ως μέλος αναγνωρισμένου συνδέσμου 

διαιτητών που τελεί υπό την Ο.Δ.Κ.Ε. κριθέν άξιο για διεύθυνση αγώνα 

καλαθοσφαίρισης 

«Παρατηρητής διαιτησίας» : φυσικό πρόσωπο προερχόμενο από τις τάξεις των 

διαιτητών, με έργο την παρακολούθηση των διαιτητών αγώνα καλαθοσφαίρισης και 

υποβολή παρατηρήσεων επί του έργου τους. 

«Εθνικός Καθηγητής» : Καθηγητής Διαιτησίας που έλαβε τον σχετικό τίτλο από την 

FIBA σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και αρμοδιότητες των παρ. 196 επ. του 

Εσωτερικού Κανονισμού FIBA (FIBA Internal Regulations - Book 3 Players and 

Offocials) 

«Βοηθός Διαιτητής» : ο κριτής αγώνα, δηλαδή ο σημειωτής (φύλλο αγώνα), ο βοηθός 

σημειωτή, ο χρονομέτρης, ο χειριστής της συσκευής των 24 ΄΄. 
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«Κομισάριος» : Τεχνικός Παρατηρητής του αγώνα. 

«Κανονισμός Παιδιάς» : Οι κανόνες με τις σχετικές ερμηνείες και οδηγίες εφαρμογής 

του Κανονισμού που διέπει την τέλεση αγώνα καλαθοσφαίρισης όπως κάθε φορά 

εγκρίνονται από την FIBA. 

«Πρωτάθλημα» : σύστημα διεξαγωγής αγώνων μεταξύ ενός συνόλου ομάδων οι 

οποίες αγωνίζονται μεταξύ τους σε μια κατηγορία στην οποία συμπεριελήφθησαν 

βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Για τα ζητήματα που αφορούν την διαιτησία, κάθε 

αγώνας καλαθοσφαίρισης που τελείται στην Ελλάδα, υπόκειται στις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού, ανεξάρτητα από τον φερόμενο φορέα διαχείρισης του αγώνα. 

«Τουρνουά» : σύστημα διεξαγωγής αγώνων μεταξύ ενός συνόλου ομάδων οι οποίες 

αγωνίζονται είτε μεταξύ τους στο σύνολό είτε με σύστημα αγώνων νοκ-άουτ είτε με 

μίξη των προαναφερομένων δύο τρόπων διαγωνισμού, με σύστημα γύρων πρόκρισης 

μέχρι τελικό.  

«Δοκιμασίες» : Οι εκάστοτε δοκιμασίες ελέγχου της φυσικής κατάστασης και της 

γνώσης των Κανονισμών Παιδιάς της Καλαθοσφαίρισης.    

«Επιλογή διαιτητών» : Κρίση αναφορικά με την αναγνώριση της καταλληλότητας 

ενός διαιτητή να διευθύνει αγώνα συγκεκριμένου επιπέδου (κατηγορίας).  

«Αξιολόγηση διαιτητών» : Κατάταξη διαιτητή αναφορικά με την πρόοδο, επάρκεια 

και προαγωγή ή υποβιβασμός του κατά επίπεδο (κατηγορία) 

«Ορισμός διαιτητών» : η διεργασία, με σύστημα απευθείας ορισμού ή με σύστημα 

κλήρωσης, μέσα από την οποία η Κ.Ε.Δ. καθορίζει τον αγώνα που θα διευθύνει ο 

διαιτητής 

«Πειθαρχικός έλεγχος» : των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας, των 

κομισάριων και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας. 

«Ντόπινγκ» :  Φαρμακοδιέγερση. Αλλοίωση της γνησιότητας του αθλητικού 

ανταγωνισμού ως προσπάθειας των διαιτητών, που δύναται να θέτει σε κίνδυνο την 

υγεία των διαιτητών, είναι αντίθετη με τις θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπιακού 

Αθλητικού Πνεύματος, του «ευ αγωνίζεσθε» και της ιατρικής ηθικής και εκ τούτου 

απαγορεύεται. Ως ντόπινγκ νοείται η χρήση απαγορευμένων ουσιών όπως αυτές 

προσδιορίζονται στον αθλητικό νόμο, στον Διεθνή Κώδικα της WADA, στην εκάστοτε 

ισχύουσα ΚΥΑ του α. 128Γ παρ. 2 του Ν.2725/1999  και στις αποφάσεις της ΔΟΕ και 

της αρμόδιας Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης κατά του Ντόπινγκ (Ν. 

2371/1996). Η πράξη αυτή είναι πειθαρχικά ελεγκτέα ανεξαρτήτως του αν εντοπίστηκε 

κατά τη διάρκεια διοργάνωσης (αγώνα καλαθοσφαίρισης) ή εκτός αυτής, 

καταλαμβανομένων όλων των εν γένει υποχρεώσεων των διαιτητών, ήτοι ενδεικτικά 

αξιολογήσεις, αγωνιστικά τεστ, σεμινάρια κ.α. 
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ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Άρθρο 1 - ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

(Κ.Ε.Δ.) 

1.Στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης λειτουργεί τριμελής ή πενταμελής 

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), της οποίας η θητεία είναι διετής ή τριετής. 

Συγκεντρώνει δε για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την 

αξιολόγηση, τον ορισμό των διαιτητών και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των 

παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών 

πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας κατά την άσκηση των αγωνιστικών 

καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 68 του Ν. 3057/2002. Η Ε.Ο.Κ. διατηρεί την γενική εποπτεία με δικαίωμα 

ελέγχου αλλά και ορισμού των αντίστοιχων σχηματισμών των Κ.Ε.Δ. των Ενώσεων 

και των Τοπικών Επιτροπών Καλαθοσφαίρισης. Η κρίση της Ε.Ο.Κ. υπερισχύει κάθε 

αντίθετης θέσης Ενέσεως ή Τοπικής Επιτροπής Καλαθοσφαίρισης. 

2.Η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή 

καθηγητές διαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν ενεργεία (non 

active) διαιτητές της ανώτατης κατηγορίας αγώνων. Ορίζονται από το Δ.Σ. της 

ομοσπονδίας με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του και 

μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του 

Δ.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με την παρ. 2 β' του άρθρου 44 του Ν. 

2725/1999 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3057/2002. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι το μέλος να έχει εμπρόθεσμα και νομότυπα υποβάλλει δήλωση «μη 

ενέργειας» στο σχετικό οργανόγραμμα της Ο.Δ.Κ.Ε. και αυτή να έχει εγκριθεί 

σύμφωνα με τις δομές και διεργασίες που η Ο.Δ.Κ.Ε. έχει ορίσει. Την θέση του στην 

Κ.Ε.Δ. την διατηρεί για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η δήλωση «μη ενέργειάς» του. 

Σε περίπτωση ανάκλησής της για οποιονδήποτε λόγο ή μη έγκαιρης υποβολής της για 

την επόμενη αγωνιστική περίοδο, το μέλος εκπίπτει της θέσης του στην Κ.Ε.Δ. 

3.Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. μπορεί να ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με την 

ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί πρόεδρος, τα καθήκοντα του 

προέδρου ασκεί το μέλος που επιλέγεται με πλειοψηφία από την Κ.Ε.Δ. άλλως το 

αρχαιότερο μέλος της. 

4.Ασυμβίβαστα των μελών της Κ.Ε.Δ. 

a. Τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 

2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ισχύουν αντίστοιχα και για τα 

μέλη της Κ.Ε.Δ. και των Επιτροπών που συγκροτούνται σύμφωνα με τα 

κατωτέρω οριζόμενα. 

b. Ασυμβίβαστη είναι η ιδιότητα των μελών της Κ.Ε.Δ. με την ιδιότητα του 

μέλους οργάνου διοίκησης της Ε.Ο.Κ. ή Αθλητικής Ένωσης και Τοπικής 

Επιτροπής, της Ο.Δ.Κ.Ε. και των Συνδέσμων Διαιτητών, αθλητικού σωματείου, 

Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε. ή άλλου οργάνου των προαναφερομένων οντοτήτων καθώς 

και με τους διατηρούντες Πρακτορείο Προγνωστικών Αθλητικών Αγώνων ή 

εμπορίας αθλητικών ειδών.  
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c. Ασυμβίβαστη είναι η ιδιότητα μέλους της Κ.Ε.Δ. εφόσον υπάρχει συγγενική 

σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας (ακόμη και από σχέση ελεύθερης συμβίωσης) 

ως και τον α΄ βαθμό εξ αίματος, με διαιτητή που μετέχει στους πίνακες ενεργών 

διαιτητών από τους οποίους γίνεται ο ορισμός των διαιτητών αρμοδιότητας της 

Κ.Ε.Δ. Σε περίπτωση επιγενόμενης εμφάνισης του κωλύματος, το μέλος της 

Κ.Ε.Δ. εκπίπτει αυτοδίκαια της θέσης που κατέχει. Μέχρι την αναπλήρωσή του, 

η Κ.Ε.Δ. λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά μέλη. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση 

προσωρινού κωλύματος συμμετοχής του μέλους της και μέχρι την επάνοδό της. 

Η θέση του προέδρου καταλαμβάνεται από τον αρχαιότερο από τα 

εναπομείναντα μέλη. Σε κάθε περίπτωση διχογνωμίας επί ισοψηφίας, η ψήφος 

του Προέδρου ή του προεδρεύοντος υπερτερεί. 

d. Ασυμβίβαστη είναι η ιδιότητα μέλους της Κ.Ε.Δ. εφόσον υπάρχει σχέση 

εξηρτημένης εργασίας με Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων ή με αθλητικό 

Σωματείο που καλλιεργεί το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, ως τέτοιας 

νοουμένης κι εκείνης που υποκρύπτεται σε σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών (με κριτήριο αξιολόγησης λ.χ. το διευθυντικό καθήκον). 

5. Αρμοδιότητες Κ.Ε.Δ. 

a. Η Κ.Ε.Δ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την αξιολόγηση, τον 

ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο κατά την αγωνιστική δράση των διαιτητών, 

των παρατηρητών διαιτησίας, των κομισάριων, καθώς και τον πειθαρχικό 

έλεγχο  των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας (μέλη γραμματείας 

αγώνων) όλων των Εθνικών Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων Ελλάδας και όλων 

των διοργανώσεων που διοργανώνονται από την Ε.Ο.Κ. ή υπό τελούν εν τοις 

πράγμασιν υπό την αιγίδα της, πάντα μέσα στα πλαίσια και όρια του έργου της 

και αποκλειστικά αναφορικά με την τέλεση αγώνων. 

b. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν 

επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της αθλητικής Ομοσπονδίας ή της 

Ένωσης. 

c. Η Κ.Ε.Δ. επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους Διαιτητές και τους Παρατηρητές 

Διαιτησίας, αποκλειστικά για ζητήματα ορισμών και παρατηρήσεων σε αγώνες 

με τους οποίους σχετίζονται. Κάθε άλλη επικοινωνία τελείται μετά από 

διαβίβαση σχετικού αιτήματος στην Ο.Δ.Κ.Ε.  

d. Η Κ.Ε.Δ. διατηρεί το δικαίωμα να καλεί σε αγωνιστική δοκιμασία (physical 

test) τους διαιτητές όλων των εθνικών κατηγοριών ή μόνο συγκεκριμένων 

εθνικών κατηγοριών από το μήνα Ιανουαρίου εκάστου έτους (μέσο 

αγωνιστικής περιόδου – midseason test). Σε περίπτωση αποτυχίας του διαιτητή, 

που συμμετείχε στην σχετική δοκιμασία οδηγεί σε άμεσο αποκλεισμό του από 

ορισμούς όλων των εθνικών κατηγοριών μέχρι το επόμενο Επιμορφωτικό 

Σεμινάριο της Ο.Δ.Κ.Ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κωλύματος (λ.χ. ασθένεια, 

απώλεια προσώπου, τραυματισμός) ο διαιτητής που δικαιολογημένα 

απουσίασε από την δοκιμασία, υποβάλλεται σε τεστ κατά τον χρόνο που θα 

ορίσει η Κ.Ε.Δ. μέχρι τότε τίθεται εκτός ορισμών για όλες τις κατηγορίες 

εθνικών πρωταθλημάτων. 
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6.     Σχέσεις Κ.Ε.Δ. με την Ο.Δ.Κ.Ε.  

Η Κ.Ε.Δ. πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με την Ε.Ο.Κ. για τη ρύθμιση των 

θεμάτων που αφορούν τη σωστή οργάνωση και αναπτυξιακή λειτουργία του χώρου της 

διαιτησίας και την συνεχή βελτίωση της άσκησης των καθηκόντων των διαιτητών έτσι 

ώστε να προωθείται η επίτευξη των στόχων των αγωνιστικών θεσμών του αθλήματος 

σε συνθήκες αξιοκρατίας, δικαιοσύνης και αμεροληψίας. 

a. Η Κ.Ε.Δ. επίσης πρέπει να συνεργάζεται για τα ίδια θέματα με την Ο.Δ.Κ.Ε. 

καθώς και για την αξιολόγηση των διαιτητών. Κατά τις εργασίες των 

σεμιναρίων επιμόρφωσης (κεντρικά ή κατά τόπους), που διοργανώνει η 

Ο.Δ.Κ.Ε. η Κ.Ε.Δ. συνεργάζεται τόσο στον τομέα της επιμόρφωσης όσο και 

στον τομέα των δοκιμασιών (tests), είτε απευθείας με το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε. είτε 

με τον εκάστοτε οριζόμενο τεχνικό επιμόρφωσης της Ο.Δ.Κ.Ε. 

7 .Η Κ.Ε.Δ. συνεδριάζει στα Γραφεία της Ε.Ο.Κ. ή της Ο.Δ.Κ.Ε. και επικοινωνεί με 

τους διάφορους φορείς του αθλήματος μέσω της Ε.Ο.Κ. Σε κάθε περίπτωση με 

απόφαση του Προέδρου της, οι συνεδριάσεις των μελών της Κ.Ε.Δ. μπορούν να 

γίνονται με τηλεδιάσκεψη μέσω τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

που υποστηρίζονται από κοινώς αποδεκτές εφαρμογές (λ.χ. zoom, skype, webex) 

ακόμη και όταν η επικοινωνία αυτή αφορά μεμονωμένο μέλος της, ή τον εκπρόσωπο 

της Ο.Δ.Κ.Ε.    

8. Την λειτουργία της Κ.Ε.Δ. συνεπικουρεί ως γραμματέας αυτής υπάλληλος της 

Ομοσπονδίας, ο οποίος τηρεί και τα Πρακτικά συνεδριάσεών της Επιτροπής και ο 

οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. 

9. Απαρτία 

a. Η Κ.Ε.Δ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα (α) επί τριμελούς 

σύνθεσης όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) μέλη της και (β) επί 

πενταμελούς σύνθεσης όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη της. 

b. Εφόσον έχει οριστεί Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. και αυτός αδυνατεί να συμμετάσχει 

σε συνεδρίαση της Επιτροπής, η επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα τα υπόλοιπα 

μέλη της, όταν συντρέχουν λόγοι που καθιστούν αδύνατη την αναβολή της. 

Στην περίπτωση αυτήν καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος από τα 

παριστάμενα μέλη, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του. 

10.  Εκπρόσωπος της Ο.Δ.Κ.Ε. 

a. Το έργο και τις εργασίες της Κ.Ε.Δ. υποβοηθά και παρακολουθεί χωρίς να έχει 

δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος της Ο.Δ.Κ.Ε. που ορίζεται με απόφαση του 

Δ.Σ. αυτής και ο οποίος πρέπει να είναι μη εν ενεργεία διαιτητής. 

b. Η Κ.Ε.Δ. οφείλει να ενημερώνει την Ο.Δ.Κ.Ε. για τον τόπο και χρόνο έναρξης 

της εκάστοτε συνεδρίασής της, ώστε να μπορεί να εμφανιστεί ο εκπρόσωπός 

της 

11.Απώλεια ιδιότητας μέλους της Κ.Ε.Δ. 

a. Μέλος της Κ.Ε.Δ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέρα από τρεις συνεχόμενες 

συνεδριάσεις της ή λόγω αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντα που του 
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ανατέθηκαν, που δεν υπέβαλε έγκαιρα ή δεν εγκρίθηκε αρμοδίως η δήλωση «μη 

ενέργειάς» του, αντικαθίσταται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., ή 

παύεται για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Κ. με την τήρηση της διαδικασίας που περιγράφεται στις άνω διατάξεις 

(άρθρο 44) του Ν. 2725/1999. 

b. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που ανακύψει ή αναδειχθεί μεταγενέστερα 

του ορισμού του μέλους, κώλυμα ή ασυμβίβαστο από τα αναφερόμενα στην 

παρ. 4 του παρόντος άρθρου.  

12. Λειτουργία Κ.Ε.Δ. 

a. Η Κ.Ε.Δ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όποτε 

αυτό κριθεί αναγκαίο. 

b. Ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της Επιτροπής καθορίζει τα θέματα ημερήσιας 

διάταξης των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες της, δίνει το λόγο στα μέλη 

της, ορίζει εισηγητές για την ρύθμιση διαφόρων θεμάτων, αναβάλλει ή 

διακόπτει τη συζήτηση των υποθέσεων των και τη λήψη αποφάσεων επειδή 

συντρέχουν σπουδαίοι προς τούτο λόγοι, οι οποίοι σε περίπτωση διαφωνίας των 

μελών πρέπει να διατυπώνονται στο Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής, το 

οποίο στην περίπτωση αυτή κοινοποιείται στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. 

c. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας (ιδία 

σε συνεδρίαση με δύο μέλη) η ψήφος του προεδρεύοντος υπερτερεί.  

d. Για τις αποφάσεις που λαμβάνει η Κ.Ε.Δ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της 

πρέπει να ενημερώνεται το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. είτε με σχετικό έγγραφο είτε με την 

παρουσία του Προέδρου αυτής σε συνεδρίαση του Δ.Σ.  

Άρθρο 2 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Η Κ.Ε.Δ. προς διευκόλυνση του έργου της δύναται να αποφασίζει την σύσταση 

και λειτουργία επιτροπών με μονομελή ή τριμελή σύνθεση, τα μέλη των οποίων 

ορίζονται, μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Δ. με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. 

a. Τα μέλη των επιτροπών που έχουν την αυτή θητεία με την Κ.Ε.Δ. 

αντικαθίστανται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. που λαμβάνεται απλή 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

b. Την αντικατάσταση μελών των επιτροπών δύναται να εισηγείται προς το Δ.Σ. 

της Ε.Ο.Κ. και η Κ.Ε.Δ. αναφέροντας και τους λόγους που επιβάλλουν την 

λήψη της απόφασης αντικατάστασης. 

c. Οι Επιτροπές που συγκροτούνται με αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. λειτουργούν στα 

πλαίσια της Κ.Ε.Δ. οι πράξεις και αποφάσεις τους έχουν περιοριστικά 

εισηγητικό και όχι αποφασιστικό χαρακτήρα, αποκτούν δε ισχύ μόνο εφόσον 

αυτές ενσωματωθούν σε απόφαση της Κ.Ε.Δ. 

 

Άρθρο 3 - ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΩΝ 

 Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Το σύστημα που εφαρμόζεται για τον ορισμό των διαιτητών, επιλέγεται από 

την Κ.Ε.Δ. η οποία λαμβάνει υπόψη της την σχετική πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. Το 
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σύστημα ορισμού διαιτητών είναι δυνατό να διαφέρει ανά κατηγορία πρωταθλήματος 

(π.χ. απευθείας ορισμός εκ των πινάκων «εν ενεργεία» (active) διαιτητών, της αυτής ή 

και άλλης κατηγορίας, ορισμός με κλήρωση, ο τρόπος της οποίας υπόκειται στην κρίση 

των μελών της, ο αποκλεισμός από τη κλήρωση διαιτητών για οποιαδήποτε αιτία, κατά 

την κρίση της Κ.Ε.Δ και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι σχετική με τον τρόπο της 

κλήρωσης). Σε κάθε συνεδρίαση ορισμού διαιτητών από την Κ.Ε.Δ. τηρείται σχετικό 

πρακτικό. 

Άρθρο 4 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Ο Πειθαρχικός έλεγχος των διαιτητών, των σημειωτών, χρονομετρών και 

κομισάριων Ελλάδας, αποκλειστικά κατά την άσκηση των αγωνιστικών καθηκόντων 

τους, ανήκει στην Κ.Ε.Δ. και έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο και την επιβολή στους 

διαιτητές των πειθαρχικών ποινών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Κ.Ε.Δ. κατά τη διαδικασία του Πειθαρχικού 

ελέγχου είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και προσβάλλονται σε δεύτερο βαθμό 

ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. 

Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού ελέγχου της Κ.Ε.Δ. κοινοποιούνται στην 

Ο.Δ.Κ.Ε και στους κατά τόπους Συνδέσμους Κριτών. για την γνωστοποίησή τους., Η   

Ο.Δ.Κ.Ε. δύναται να αξιολογήσει τα πραγματικά περιστατικά και να τα υπαγάγει σε 

πειθαρχικό έλεγχο κατά τον εσωτερικό της κανονισμό, εφόσον διατηρείται περιστατικό 

που δεν αξιολογήθηκε κατά την ανωτέρω διαδικασία από την Κ.Ε.Δ. 

Άρθρο 5 - ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

Η εκδίκαση των ενστάσεων κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς, που 

προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. ανήκει στην αρμοδιότητα 

της Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με την ακόλουθα διαδικασία:  

Α. Σε πρώτο βαθμό την αρμοδιότητα εκδίκασης των ενστάσεων κακής 

εφαρμογής των Κανονισμών Παιδιάς έχει μονομελές δικαιοδοτικό όργανο, που 

αποτελείται από ένα εκ των μελών της Κ.Ε.Δ., που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου 

της. 

Β. Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου προσβάλλονται 

από το θιγόμενο Σωματείο με έφεση ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού 

οργάνου εκδίκασης των ενστάσεων κακής εφαρμογής των Κανονισμών Παιδιάς, που 

αποτελείται από τα υπόλοιπα μέλη της Κ.Ε.Δ., κατά τον σχηματισμό λειτουργίας της, 

η οποία ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών, που 

αρχίζει την επομένη της κοινοποίησης ή της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνώσης της 

απόφασης. Το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο εκδίκασης των ενστάσεων κακής 

εφαρμογής των Κανονισμών Παιδιάς λαμβάνει τις αποφάσεις του κατά πλειοψηφία, σε 

περίπτωση δε ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄ 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

Άρθρο 1 - ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του διαιτητή και την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

εγγραφής του στα μητρώα Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης, που λειτουργεί 

κατ’ αρ. 43 Ν 2725/1999, αποκλειστικά αρμόδιοι είναι ο Σύνδεσμος Διαιτητών 

Καλαθοσφαίρισης και η Ο.Δ.Κ.Ε., που λειτουργεί και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει 

το αρ. 43 Α Ν. 2725/1999, όπως ισχύει. 

2. Το όριο ηλικίας που λαμβάνεται υπόψη για να συμπεριληφθεί ένας ενεργός (active) 

διαιτητής στους πίνακες Διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών πριν από την έναρξη κάθε 

αγωνιστικής περιόδου, ορίζεται δε στο 50ο έτος της ηλικίας με απόφαση της Κ.Ε.Δ., η 

οποία λαμβάνει υπόψη της την σχετική θέση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., του Δ.Σ. της 

Ο.Δ.Κ.Ε. και σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το ηλικιακό όριο που 

καθορίζεται από την F.I.B.A. στο οποίο και άμεσα αναπροσαρμόζεται.  

Άρθρο 2 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Α. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Η ένταξη σε ενιαίο (ή κατά κατηγορίες) πίνακα των εν ενεργεία διαιτητών για 

τους αγώνες των εθνικών κατηγοριών και η υποβολή τους στην Ε.Ο.Κ. ανήκει στην 

αρμοδιότητα της Ο.Δ.Κ.Ε., η οποία μπορεί να συνεργάζεται στο θέμα αυτό με την 

Κ.Ε.Δ. 

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (active) ΚΑΙ MH ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (non active) 

Οι Διαιτητές κατατάσσονται σε «ενεργούς» (active), που έχουν την δυνατότητα 

διεύθυνσης αγώνα καλαθοσφαίρισης μετά από αρμόδιο ορισμό τους και «μη 

ενεργούς», που έχουν την δυνατότητα στελέχωσης Επιτροπών Διαιτησίας (Ενστάσεων 

κλπ). Στα πλαίσια αυτά κάθε διαιτητής (ενεργός και μη) είναι υποχρεωμένος να 

υποβάλλει εμπρόθεσμα, κατά τα ισχύοντα στον Εσωτερικό Κανονισμό και το 

Καταστατικό της Ο.Δ.Κ.Ε., την αντίστοιχη δήλωση «ενέργειας» ή «μη ενέργειας», 

έγκαιρα και νομότυπα. Η Ο.Δ.Κ.Ε. σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο που ανήκει ο 

εκάστοτε διαιτητής είναι αρμόδια για την έγκριση (αποδοχή) της δήλωσης. Η 

παράβαση της υποχρέωσης αυτής από τον Διαιτητή επιφέρει την αυτοδίκαιη και άμεση 

έκπτωσή του από τον ορισμό του ή την θέση του σε στελέχωση επιτροπής, 

επιφυλασσομένης της Ε.Ο.Κ. και της Ο.Δ.Κ.Ε. για κάθε ζημία που αποδεικνύει από 

την παραβίαση αυτής της υποχρέωσης.  

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Η αξιολόγηση των διαιτητών σε πίνακες των επί μέρους εθνικών κατηγοριών 

(Α' - Β' - Γ') ανήκει στην αρμοδιότητα της Κ.Ε.Δ. που συνεργάζεται με την Ο.Δ.Κ.Ε. 

λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της σχετικά, καθώς και τα κριτήρια του άρθρου 46 

του Ν. 2725/1999, όπως αυτό ισχύει. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται στην αρχή 

της αγωνιστικής περιόδου και εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι προς τούτο λόγοι μπορεί 
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η Κ.Ε.Δ. με ειδική απόφασή της να την επαναλαμβάνει ή να συμπληρώνει τις 

αξιολογήσεις της και κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. 

Άρθρο 3 – ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)  

Βασική Αρχή – Οι διαιτητές διακρίνονται σε «ενεργούς» (active) και «μη 

ενεργούς» (non active), ιδιότητα που προσδιορίζεται από την δήλωση που υποβάλλουν 

ως την 30η Ιουνίου κάθε έτους και ισχύει για την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο, 

εφόσον τύχει έγκρισης κατά τους οικείους κανονισμούς της Ο.Δ.Κ.Ε. και του 

Συνδέσμου του. Διακρίνονται δε σε: 

Α. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

Οι διαιτητές Πρωταθλημάτων Τοπικών Κατηγοριών διακρίνονται σε: 

1.ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

Οι διαιτητές αυτοί προέρχονται από τους αποφοιτήσαντες από τις σχολές 

διαιτησίας που έχουν αρμοδιότητα να λειτουργούν οι Σύνδεσμοι διαιτητών ύστερα από 

σχετική έγκριση της Ο.Δ.Κ.Ε. Έργο τους είναι η διεύθυνση αγώνων των κατωτέρων 

κατηγοριών των Τοπικών Πρωταθλημάτων των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, 

καθώς και αγώνες μίνι, παίδων, κορασίδων, νεανίδων, εφήβων. 

2.ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Β΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Οι διαιτητές αυτοί προέρχονται από το σώμα των δοκίμων διαιτητών, μετά από 

προαγωγή των, που συντελείται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου των, εφ' όσον 

έχουν στο διάστημα μιας αγωνιστικής περιόδου επιτύχει τα κριτήρια, που έχουν 

θεσπίσει οι Σύνδεσμοι των και η Ο.Δ.Κ.Ε. 

3.ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Α΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Οι διαιτητές αυτοί προέρχονται από την κατηγορία των διαιτητών Β' 

κατηγορίας, μετά από προαγωγή των που συντελείται με απόφαση του Δ.Σ. του 

Συνδέσμου των, εφ' όσον έχουν επιτύχει στο διάστημα μιας αγωνιστικής περιόδου τα 

κριτήρια, που έχουν θεσπίσει οι Σύνδεσμοί των και η Ο.Δ.Κ.Ε. Οι διαιτητές αυτοί 

έχουν δικαίωμα να διαιτητεύουν αγώνες όλων των Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων των 

Αθλητικών Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών. 

Η διαδικασία προαγωγής και στις δύο παραπάνω κατηγορίες, τελεί υπό την 

εποπτεία της Ο.Δ.Κ.Ε. 

 

Β. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

1. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Οι διαιτητές αυτοί προέρχονται από τους επιτυχόντες του σεμιναρίου επιλογής 

διαιτητών (προστάζ) που διοργανώνει η Ο.Δ.Κ.Ε. σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό 

της, για το οποίο μπορεί να συνεργάζεται με την Κ.Ε.Δ. Οι παραπάνω διαιτητές πρέπει 

να έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα δήλωση ενεργείας, διαθέτοντας όλα τα τυπικά 
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προσόντα και να έχουν παρακολουθήσει τις εργασίες του ετήσιου επιμορφωτικού 

σεμιναρίου διαιτησίας των αξιολογημένων διαιτητών εθνικών κατηγοριών και να 

έχουν περατώσει με επιτυχία τις προβλεπόμενες εξετάσεις. 

Οι διαιτητές της κατηγορίας αυτής έχουν δικαίωμα να διευθύνουν αγώνες Γ' 

Εθνικής Κατηγορίας και της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, εφόσον ορίζονται από 

την ΚΕΔ. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να διευθύνουν τις εκάστοτε οριζόμενες από την 

Ε.Ο.Κ. ως κατώτερες Εθνικές Κατηγορίες σε άνδρες και γυναίκες. 

2. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Οι διαιτητές αυτοί προέρχονται από τους διαιτητές Γ' Εθνικής Κατηγορίας, υπό 

την προϋπόθεση της παρουσίας για τουλάχιστον δύο συνεχόμενες αγωνιστικές 

περιόδους και επαρκή συμμετοχή και της πλήρωσης των κριτηρίων που θέτει σχετικά 

η Κ.Ε.Δ. Με απόφαση της Κ.Ε.Δ. μπορεί να αλλάζουν τα κριτήρια προαγωγής σε 

ανώτερη κατηγορία. Οι διαιτητές της Κατηγορίας αυτής έχουν δικαίωμα να 

διαιτητεύσουν εκτός των προηγουμένων αγώνων, αγώνες Β' Εθνικής Κατηγορίας 

Ανδρών ως και Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, εφόσον ορίζονται από την ΚΕΔ. 

3. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Οι διαιτητές της Κατηγορίας αυτής προέρχονται από το σώμα των διαιτητών Β' 

Εθνικής Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση της παρουσίας για τουλάχιστον δύο 

συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους και επαρκή συμμετοχή και της πλήρωσης των 

κριτηρίων που θέτει σχετικά η Κ.Ε.Δ. Με απόφαση της Κ.Ε.Δ. μπορεί να αλλάζουν τα 

κριτήρια προαγωγής σε ανώτερη κατηγορία.  

4. Όλοι οι διαιτητές της ανώτερης Κατηγορίας μπορούν να διαιτητεύουν 

αγώνες οποιασδήποτε κατώτερης Κατηγορίας, εφόσον ορίζονται από την ΚΕΔ. 

5. Η ένταξη ενός διαιτητή στους πίνακες των διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών 

παρέχει στην ΚΕΔ την ευχέρεια ορισμού του (κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση 

και επιλογή της) σε αγώνες οποιασδήποτε Εθνικής Κατηγορίας και όχι αντίστοιχη 

υποχρέωσή της. 

6. Σε περιπτώσεις διαιτητή που κρίνεται εξελίξιμος ή επέδειξε ιδιαίτερες 

επιδόσεις κατά την αγωνιστική του δράση, μετά από αιτιολογημένη κρίση της η Κ.Ε.Δ. 

μπορεί ελεύθερα να τον ορίζει σε αγώνα έως και της αμέσως ανώτερης εθνικής 

κατηγορίας στην οποία είναι αξιολογημένος, για σκοπούς μελλοντικής του 

αξιολόγησης.  

Γ΄ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

Διεθνείς διαιτητές είναι εκείνοι οι οποίοι αφού παρακολούθησαν τα ειδικά 

Σεμινάρια που διοργανώνει η FIBA, περάτωσαν επιτυχώς ταύτα και έλαβαν τον τίτλο 

του διεθνούς διαιτητή FIBA, διατηρούν δε την ιδιότητα του ενεργού (active) διεθνούς 

διαιτητή, όπως αυτή αποδίδεται από την FIBA. 

2. Για την συμμετοχή των υποψηφίων διεθνών διαιτητών στα ειδικά Σεμινάρια 

της FIBA τηρείται η ακόλουθη διαδικασία. 
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α. Μετά την γνωστοποίηση από την FIBA της διοργάνωσης Σεμιναρίου υποψηφίων 

διεθνών διαιτητών, ενημερώνεται η Ο.Δ.Κ.Ε. και μέσω αυτής οι Τοπικοί Σύνδεσμοι 

Διαιτητών. 

β. Οι διαιτητές που έχουν τα προσόντα που καθορίζει η FIBA, δύναται να υποβάλουν 

αρμοδίως αίτηση προς την Ο.Δ.Κ.Ε. η οποία διαβιβάζεται υποχρεωτικά στην Κ.Ε.Δ. 

γ. Η Κ.Ε.Δ. αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και εγκρίνει κατ’ αρχάς όσες εξ 

αυτών πληρούν τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις.  

δ. Η Κ.Ε.Δ. παρακολουθεί την πορεία και την απόδοση των υποψηφίων μέχρι την 

τελική ημερομηνία την οποία θέτει η Διεθνής Ομοσπονδία για την υποβολή των 

υποψηφιοτήτων και εισηγείται εμπρόθεσμα προς το ΔΣ της ΕΟΚ, που λαμβάνει την 

τελική απόφαση. 

ε. Οι υποψήφιοι διεθνείς διαιτητές πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται από 

την FIBA. 

Δ΄ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Η Ο.Δ.Κ.Ε. έχει το δικαίωμα να ονομάσει καθηγητή διαιτησίας «μη εν 

ενεργεία» (non active) διαιτητή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο 

Εσωτερικός Κανονισμός και το Καταστατικό της Ο.Δ.Κ.Ε. Για να ασκεί τις 

αρμοδιότητές του ο Καθηγητής πρέπει μέχρι την 30η Ιουνίου εκάστου έτους να 

υποβάλλει δήλωση «μη ενέργειας», η οποία να τύχει της κατά τους κανονισμούς 

έγκρισης, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, από τον Σύνδεσμό του και την Ο.Δ.Κ.Ε. 

Έργο του είναι η βάσει των οδηγιών της FIBA (δια των τεχνικών επιτροπών) και του 

Εθνικού Καθηγητή εκπαίδευση κι επιμόρφωση των διαιτητών αναφορικά με ζητήματα 

κανονισμού παιδιάς, συμπεριφοράς, διαχείρισης καταστάσεων, μηχανική διαιτησίας 

και ελέγχου του αγώνα. 

Ε΄ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Η Ο.Δ.Κ.Ε. έχει το δικαίωμα να ονομάσει παρατηρητή διαιτησίας «μη εν 

ενεργεία» (non active) διαιτητή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο 

Εσωτερικός Κανονισμός και το Καταστατικό της Ο.Δ.Κ.Ε. Μαζί με τους πίνακες 

διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών, πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ., η 

Ο.Δ.Κ.Ε. εγχειρίζει στην Κ.Ε.Δ. πίνακα παρατηρητών για κάθε αγωνιστική περίοδο. 

Για τον παρατηρητή διαιτησίας ισχύουν όλα τα κωλύματα που αναφέρονται κατωτέρω 

για τον Διαιτητή γενικά και ειδικότερα τα αναφερόμενα στην παρ. Ζ΄, υποπαρ. 1 εδ. 

α΄, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και του αρ. 1 παρ. 4 του Α΄ Κεφαλαίου του παρόντος 

Κανονισμού. 

Έργο του είναι η βάσει των οδηγιών της FIBA (δια των τεχνικών επιτροπών) 

και του Εθνικού Καθηγητή εποπτεία του έργου των «ενεργών» διαιτητών κατά την 

διεύθυνση αγώνα αναφορικά με ζητήματα κανονισμού παιδιάς, συμπεριφοράς, 

διαχείρισης καταστάσεων, μηχανική διαιτησίας και ελέγχου του αγώνα. Την 

παρατήρησή του την υποβάλλει εγγράφως στην Κ.Ε.Δ., η οποία δύναται, μετά από 

έγγραφη συναίνεση (ελεύθερα ανακλητή κατά τον ΓΚΠΔ) των διαιτητών και του ιδίου, 

να την κοινοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο, που θεμελιώνει έννομο συμφέρον. 
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ΣΤ΄ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό (Book 3 – παρ. 211) αθλητών 

και διαιτητών (αξιωματούχων),  η Ε.Ο.Κ. επιλέγει Εθνικό Καθηγητή Διαιτησίας, ο 

οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και έχει αναγνωριστεί ως Διεθνής Καθηγητής 

Διαιτησίας επιπέδου 1 (FRIP Level 1) από την FIBA σε πρόσφατη διαδικασία 

αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα αντικατάστασής του με 

άλλον που διαθέτει τις ίδιες προϋποθέσεις και αναγνωρισμένα προσόντα. 

Καθήκον και αρμοδιότητα του Εθνικού Καθηγητή είναι η ενημέρωση περί των 

υποχρεώσεων (κανονισμοί και συμπεριφορά) στους αξιωματούχους του αγώνα 

(διαιτητές και τεχνικοί παρατηρητές) βάσει των οδηγιών της FIBA (δια των τεχνικών 

επιτροπών) αναφορικά με ζητήματα κανονισμού παιδιάς, συμπεριφοράς, διαχείρισης 

καταστάσεων, μηχανική διαιτησίας και ελέγχου του αγώνα (παρ. 199) και η επίβλεψη 

του έργου των διαιτητών (παρ. 203). 

Ζ΄ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ 

1. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή με την ιδιότητα του μέλους ή του 

προπονητή ή γυμναστή σωματείου - Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε. ή η σύνδεσή του με οποιαδήποτε 

άλλη σχέση με αυτά. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την πρόοδο και καλλιέργεια του 

λειτουργήματος του διαιτητή, μπορεί να επιτρέπεται με απόφαση της Κ.Ε.Δ., που 

εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. σε διαιτητή να είναι και ενεργός καλαθοσφαιριστής 

σε επίπεδο τοπικών κατηγοριών αλλά και σε επίπεδο Εθνικών Κατηγοριών υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα ορίζεται ή κληρώνεται ως διαιτητής σε αγώνες της ίδιας 

Εθνικής Κατηγορίας, στην οποία συμμετέχει οποιοδήποτε τμήμα της ομάδας στην 

οποία δραστηριοποιείται ως καλαθοσφαιριστής. 

2. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή εν ενεργεία με την ιδιότητα του 

μέλους της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.Κ., του Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε., του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή άλλης 

Αθλητικής Ένωσης και Τοπικής Επιτροπής και των επιτροπών διαιτησίας τους, που 

έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα. 

3. Για τους διαιτητές ισχύουν τα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του 

ν. 2725/1999. Με μόνη την δήλωση «ενέργειας» ή «μη ενέργειας», ο Διαιτητής 

δηλώνει ανέκκλητα την έλλειψη κωλύματος στο πρόσωπό του. Η απόκρυψη ενός 

τέτοιου κωλύματος από μέρους του Διαιτητή, συνιστά ιδιαίτερα βαρύ πειθαρχικό 

παράπτωμα και η αποκάλυψή του έχει ως άμεση, αλλά όχι μοναδική, συνέπεια, την 

άμεση έκπτωσή του από τους πίνακες στους οποίους είναι ενταγμένος, αν είναι ενεργός 

και την έκπτωσή του από το όργανο στο οποίο λειτουργεί εφόσον είναι μη ενεργός. 

4. Διαιτητές που οι ίδιοι ή η σύζυγος ή τα τέκνα τους διατηρούν Πρακτορείο 

ΠΡΟΠΟ ή άλλων Προγνωστικών αθλητικών αγώνων ή κατάστημα εμπορίας 

αθλητικών ειδών δεν δύνανται να έχουν την ιδιότητα του εν ενεργεία διαιτητή. 
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Άρθρο 4 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Οι «εν ενεργεία» διαιτητές καλαθοσφαίρισης των Εθνικών Κατηγοριών (για τις 

ανάγκες του παρόντος άρθρου «διαιτητές») έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

1. Κάθε έτος πριν από την έναρξη των Πρωταθλημάτων όλοι οι διαιτητές των 

εθνικών κατηγοριών, που έχουν τα προσόντα που ορίζονται με τον Κανονισμό αυτό, 

υποβάλλονται υποχρεωτικά: 

α. Σε ιατρικές, ενδεχόμενα και εργαστηριακές, εξετάσεις για τη διαπίστωση της 

κατάστασης της υγείας τους, υποβάλλουν δε εμπρόθεσμα στην Ο.Δ.Κ.Ε. μαζί με την 

δήλωση ενέργειας την σχετική πιστοποίηση. 

β. Σε δοκιμασία αγωνιστικών δοκιμασιών (physical tests) για τη διαπίστωση 

της φυσικής κατάστασής τους, σύμφωνα με όσα καθορίζονται για την δοκιμασία αυτή 

από την FIBA. 

γ. Σε γραπτή δοκιμασία για τη διαπίστωση των γνώσεών τους επί των 

Κανονισμών Παιδιάς και Πρωταθλημάτων. 

2. Το Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών 

διοργανώνεται από την Ο.Δ.Κ.Ε., αφού προηγηθεί κλήση της για συμμετοχή και 

συνεργασία της Κ.Ε.Δ. ειδικά ως προς το πρόγραμμα και περιεχόμενο αυτού. Μετά την 

ολοκλήρωση του Ετήσιου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου η Ο.Δ.Κ.Ε. καταρτίζει και 

υποβάλλει στην Κ.Ε.Δ. τους πίνακες των επιτυχόντων διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών 

(ακόμη και σε ενιαία δομή συγκεντρωτικού πίνακα), με τις προτάσεις της περί 

προαγωγής ανά κατηγορία κατ άρθρο 43Α Ν 2725/1999, η οποία στην συνέχεια με 

απόφασή της προβαίνει στην οριστική κατάταξη των διαιτητών Εθνικών 

πρωταθλημάτων ανά Κατηγορία, αφού λάβει υπόψη της την παραπάνω πρόταση της 

Ο.Δ.Κ.Ε. Η Κ.Ε.Δ. δύναται να παρίσταται και να συλλειτουργεί με την Ο.Δ.Κ.Ε. κατά 

την διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων και της εξέτασης φυσικής κατάστασης κατά 

τις εργασίες του Ετήσιου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου και των οικείων επαναληπτικών 

εξετάσεων. Δικαιούται επίσης να διενεργεί αυτόνομα οποτεδήποτε ιδιαίτερες έκτακτες 

εξετάσεις σε όλους τους διαιτητές Εθνικών Κατηγοριών (συνολικά ή τμηματικά) σε 

χρόνο ή/και τόπο που μπορεί να ορίζει με δική της απόφαση κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στο αρ. 1 παρ. 5 περ. d του παρόντος. 

3. Οι διαιτητές που δεν επιτυγχάνουν ή που δεν συμμετείχαν για 

αποδεδειγμένους λόγους ασθενείας τους, ή για επίσης αποδεδειγμένους λόγους 

ανωτέρας βίας στις δοκιμασίες της παραγράφου 1 επανεξετάζονται σε ημερομηνία που 

καθορίζει με απόφασή της η Ο.Δ.Κ.Ε. μετά από συνεργασία με την Κ.Ε.Δ. σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται παραπάνω και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της 

Ο.Δ.Κ,Ε. Οι διαιτητές αυτοί δεν εντάσσονται στους πίνακες Εθνικών Κατηγοριών και 

δεν μπορεί να τύχουν πρότασης περί προαγωγής, ούτε να ορίζονται σε αγώνες. Οι 

διαιτητές αυτοί επανεντάσσονται στους πίνακες διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών, μετά 

από την επιτυχή επανεξέτασή τους, που πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο της Ο.Δ.Κ.Ε. 

προς την Κ.Ε.Δ. οπότε και κατατάσσονται ανά κατηγορία και τίθενται στην διάθεσή 

της Κ.Ε.Δ. 
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4. Σε ειδικές περιπτώσεις η Κ.Ε.Δ. για τους διαιτητές των εθνικών 

πρωταθλημάτων δύναται να ορίζει και έκτακτες δοκιμασίες αγωνιστικών και γραπτών 

τεστ για τη διαπίστωση του επιπέδου των διαιτητών. 

Οι διαιτητές επίσης υποχρεούνται: 

1. Να υποβάλουν, μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου, μέσω των συνδέσμων τους στην 

ΟΔΚΕ: 

α. έγγραφη δήλωση ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στο κεφ. Β. αρ. 2. περ. Β. του 

παρόντος. 

β. αντίγραφο ποινικού μητρώου 

γ. ιατρικές γνωματεύσεις από καρδιολόγο. Μετά ταύτα, η Ο.Δ.Κ.Ε. υποβάλει στην 

Ε.Ο.Κ. κατάσταση των ενεργών διαιτητών μέχρι 31 Αυγούστου, σε κάθε δε περίπτωση 

μετά τις εργασίες του Ετησίου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου, εφόσον αυτές 

ολοκληρώνονται μετά την 31η Αυγούστου. 

2. Να μελετούν τους Κανονισμούς Παιδιάς, τις ερμηνευτικές οδηγίες και τους 

Κανονισμούς πρωταθλημάτων και να εφαρμόζουν τις διατάξεις τους, σύμφωνα, με το 

γράμμα αλλά και το πνεύμα τους. 

3. Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις και τις οδηγίες που εκδίδουν η 

Ε.Ο.Κ., η Κ.Ε.Δ. και η Ο.Δ.Κ.Ε. 

4. Να μην αναλαμβάνουν τη διαιτησία αγώνα, επίσημου ή φιλικού, όταν δεν έχουν 

οριστεί, για το σκοπό αυτό, από την αρμόδια Επιτροπή, εξαιρουμένων των 

περιπτώσεων: 

a. της μη προσέλευσης σε αγώνα, διαιτητή, που είχε επίσημα οριστεί, οπότε 

υποχρεούνται να αναλάβουν τη διαιτησία του αγώνα. 

b. του ορισμού διαιτητών από την Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA). 

5. Να αποδέχονται τον ορισμό τους από την αρμόδια Επιτροπή. Αν υπάρχουν λόγοι 

εξαίρεσης από τη συμμετοχή τους σε αγώνα ή με συνάδελφό τους, οφείλουν να το 

γνωρίσουν στη «δήλωση ενεργείας τους» με την κατάλληλη αιτιολογία ή με 

συμπληρωματική δήλωσή τους προς την Ο.Δ.Κ.Ε., κοινοποιούμενη στην Κ.Ε.Δ., κατά 

την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Η αποδοχή ή όχι της αίτησης εξαίρεσης ανήκει 

στη κρίση της Επιτροπής. 

6. Να προσέρχονται, έγκαιρα, στο γήπεδο, στο οποίο πρόκειται να διεξαχθεί ο αγώνας, 

στον οποίο έχουν οριστεί, σαν διαιτητές. Έγκαιρη προσέλευση λογίζεται εκείνη της 

τουλάχιστον μιας (1) ώρας πριν την ορισμένη έναρξη του αγώνα παρουσίας στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις που θα τελεστεί ο αγώνας. Σε περίπτωση κωλύματός τους να 

ειδοποιούν, έγκαιρα, την αρμόδια Επιτροπή, για την αδυναμία προσέλευσής τους. 

7. Να αρνούνται να αναλάβουν τη διαιτησία αγώνα, για τον οποίο ο αρμόδιος 

ορισμένος διαιτητής έκρινε, για οποιοδήποτε λόγο, ότι δεν δύναται να διεξαχθεί ή 

διέκοψε αυτόν, οριστικά πριν από τη λήξη του. 
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8. Να μην προβαίνουν σε δημόσιες κρίσεις και μάλιστα, από τα Μαζικά Μέσα 

Ενημέρωσης, σε βάρος συναδέλφων τους και όλων όσων έχουν επίσημη σχέση με το 

άθλημα. Τις κρίσεις τους οι διαιτητές δικαιούνται να κάνουν στις συγκεντρώσεις των 

διαιτητών και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

9. Να μην διατυπώνουν δημόσια δια του Τύπου, γνώμη ή κρίση για τον αγώνα τον 

οποίο διηύθυναν, λόγω της ιδιάζουσας ιδιότητας και θέσης του διαιτητή και της 

βαρύτητας του λειτουργήματός του, το οποίο έχει ως σκοπό την απονομή της 

δικαιοσύνης στα διαγωνιζόμενα σωματεία. Σε περίπτωση κατά την οποία δια 

δημοσιευμάτων ή επωνύμων δηλώσεων θίγεται η τιμή ή η αξιοπρέπεια του διαιτητή ή 

επέρχεται ηθική εν γένει μείωση τούτου, αυτός δικαιούται να απαντήσει επί των σε 

βάρος του κρίσεων και μόνο γι' αυτές, εφόσον λάβει προηγουμένως την προς τούτο 

έγκριση της Κ.Ε.Δ. ενημερώνοντας σχετικά και την Ο.Δ.Κ.Ε. 

10. Να συμπεριφέρονται, τόσο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αλλά και κατά την 

ιδιωτική τους ζωή, προς όλους όσους έχουν οποιαδήποτε σχέση με το άθλημα, αλλά 

και τους φιλάθλους, με την επιβαλλόμενη, από το λειτούργημά τους, αξιοπρέπεια. 

11. Όταν μετακινούνται από την έδρα τους, για να διαιτητεύσουν αγώνα, που 

διεξάγεται σε άλλη πόλη, να παραμένουν σ' αυτή και την επόμενη μέρα, για τη 

διεύθυνσή του, στη περίπτωση, που ο αγώνας αυτός αναβληθεί ή διακοπεί, λόγω 

καιρικών συνθηκών. 

12. Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή στον αγώνα σε αθλητή, που στερείται του 

ατομικού του αθλητικού δελτίου, που πρέπει να φέρει και την ιατρική βεβαίωση της 

υγείας του, που θα ισχύει, κατά το χρόνο διεξαγωγής του αγώνα. 

13. Να ορίζει ο Α' Διαιτητής, κατά την απόλυτη κρίση του, τον Κομισάριο, σε 

περίπτωση μη προσέλευσης εκείνου, που, αρχικά, είχε οριστεί, σύμφωνα με όσα 

σχετικά ορίζονται στο άρθρο 38 των Κανονισμών της ΕΟΚ. 

14. Να μη δέχονται οποιαδήποτε αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα για το οποίο αυτοί και 

μόνο είναι αρμόδιοι, μετά το κλείσιμό του. 

15. Να αναγράφουν στο Φύλλο Αγώνα, ευανάγνωστα και με επιμέλεια και να 

βεβαιώνουν αληθινά γεγονότα και να περιγράφουν, με ακρίβεια, τον τρόπο διάπραξής 

τους καθώς και τις παραβάσεις των αθλητών, προπονητών και παραγόντων, χωρίς 

αλλοιώσεις και παραλείψεις. 

16. Σε περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων κακής εφαρμογής των Κανονισμών, 

υποχρεούνται να απαντούν, συνοπτικά, αλλά με σαφήνεια στο Φύλλο Αγώνα. 

17. Να υποβάλουν στην αρμόδια Επιτροπή, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, 

λεπτομερή έκθεση, σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή γεγονότων, που έχουν 

αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνα και να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους, με, απόλυτα, 

αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο, χωρίς εμπάθεια, επιείκεια ή φόβο. Η σχετική 

έκθεση υποβάλλεται και από τους δύο διαιτητές ατομικά. 

18. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να φέρουν την καθιερωμένη στολή, που 

καθορίζεται εκάστοτε από τη FIBA (για τους ενεργούς διεθνείς διαιτητές) ή την 

Ο.Δ.Κ.Ε. (για όλους τους μη διεθνείς διαιτητές), η οποία θα φέρει υποχρεωτικά το 
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διαφημιστικό λογότυπο χορηγού μόνο στην περίπτωση που η σύμβαση χορηγίας έχει 

εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. 

19. Να αποφεύγουν τη διαμονή στο ξενοδοχείο, που διαμένουν οι ομάδες του αγώνα, 

που θα διευθύνουν. 

20. Να παρίστανται στις συγκεντρώσεις, που διοργανώνονται από την Κ.Ε.Δ. την 

Ο.Δ.Κ.Ε. και τους Συνδέσμους διαιτητών. 

Άρθρο 6 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

1. Οι διαιτητές δικαιούνται αποζημίωσης για την άσκηση των καθηκόντων τους 

στους αγώνες που ορίζονται από την αρμόδια επιτροπή. 

2. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, οδοιπορικών και των 

εξόδων κίνησης των διαιτητών, των παρατηρητών και των μελών της γραμματείας των 

αγώνων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ύστερα από εισήγηση της 

Κ.Ε.Δ. αφού ληφθεί πρώτα υπόψη η σχετική πρόταση της Ο.Δ.Κ.Ε. πριν από την 

έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου και αναφέρεται στους οικονομικούς όρους των 

σχετικών Προκηρύξεών των Πρωταθλημάτων. 

Σε όσες περιπτώσεις ματαιωθούν αγώνες από οποιαδήποτε αιτία που δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του διαιτητή, η αποζημίωση των διαιτητών και των Κριτών 

που έχουν προσέλθει, περιορίζεται στο ήμισυ της κανονικής. 

Καταβάλλονται όμως κανονικά τα έξοδα μετακίνησης και η ημεραργία. 

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και της φύσης των υπηρεσιών που παρέχονται 

από τους διαιτητές και κριτές, η διαιτησία χαρακτηρίζεται σαν λειτούργημα. 

Άρθρο 7 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Η Κ.Ε.Δ. με απόφασή της και αφού λάβει υπόψη της τις σχετικές εισηγήσεις 

της Ο.Δ.Κ.Ε. μπορεί να δημιουργήσει σύστημα παρακολούθησης της ποιοτικής 

εξέλιξης των διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών, που θα τηρείται με ευθύνη της και για 

δική της χρήση. Οι ειδικοί όροι και συνθήκες λειτουργίας του συστήματος αυτού 

εναπόκεινται σε αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

1. Οι ποινές, που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, 

επιβάλλονται από τις Κ.Ε.Δ. της Ε.Ο.Κ. ή των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, 

μετά από έγγραφη καταγγελία, ή την έκθεση των παρατηρητών, γυμνασιαρχών ή των 

μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών και των ομάδων, 

που συμμετείχαν στον αγώνα, από το Φύλλο Αγώνα, αναφορές των μελών της 

Ο.Δ.Κ.Ε. και από άλλα στοιχεία, για πράξεις, παραλείψεις και παραπτώματα, που 

διαπράττονται από τους διαιτητές, κατά την άσκηση ή επ’ ευκαιρία της άσκησης των 

καθηκόντων τους, πριν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπολογιζόμενων και των 

διακοπών του ή μετά τη λήξη του, μέσα ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο και το γήπεδο, 

με την απαραίτητη, πάντα, προϋπόθεση της προηγούμενης κλήσης τους σε απολογία. 
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Ελεγχόμενες συμπεριφορές που δεν σχετίζονται με τον αγώνα που ορίσθηκε να 

λειτουργήσει ο παράγοντας διαιτησίας, εκφεύγουν του πειθαρχικού ελέγχου της Κ.Ε.Δ. 

Σε κάθε περίπτωση ο πειθαρχικός αυτός έλεγχος ασκείται παράλληλα και ανεξάρτητα 

από αντίστοιχο έλεγχο, που μπορεί ν' ασκηθεί από την Ο.Δ.Κ.Ε. Το τεκμήριο 

αρμοδιότητας για πειθαρχικό έλεγχο ανήκει στην Ο.Δ.Κ.Ε. 

2. Πειθαρχικώς ελεγχόμενες πράξεις – Πειθαρχικές ποινές 

Τα παραπτώματα και οι ποινές, που επισύρουν σε βάρος των υπαιτίων, 

καθορίζονται στις παρακάτω παραγράφους. 

a. Για παραπτώματα, που χαρακτηρίζονται, από το όργανο ελέγχου, ότι δεν έχουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα, για να επισύρουν ποινή αποκλεισμού, επιβάλλεται 

έγγραφη αυστηρή επίπληξη, που είναι δυνατόν, να συνοδεύεται με ανακοίνωσή 

της. 

b. Αποκλεισμός 20 ημερών (ημερολογιακών). Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε 

περιπτώσεις 

i.  καθυστερημένης αδικαιολόγητης προσέλευσης, για την άσκηση 

των καθηκόντων τους 

ii.  πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους 

iii.  ασαφούς και πλημμελούς διατύπωσης του Φύλλου Αγώνα. 

c. Αποκλεισμός 60 ημερών (ημερολογιακών). Η ποινή αυτή επιβάλλεται στις 

περιπτώσεις 

i.  παράβασης των Κανονισμών Παιδιάς, που, όμως, δεν 

συνεπάγεται την επανάληψη του αγώνα 

ii.  ανάρμοστης συμπεριφοράς προς συνάδελφό του διαιτητή ή 

βοηθό διαιτητή (κριτή).  

iii. αδικαιολόγητης μη προσέλευσης σε αγώνα, στον οποίο είχε 

ορισθεί και έλαβε γνώση του ορισμού του. Δεν αποκλείεται δε, 

να καταλογισθούν, σε βάρος των διαιτητών, που δεν 

προσέρχονται, αδικαιολόγητα, τα έξοδα που δημιουργήθηκαν 

iv. παράλειψη αναγραφής στο Φ.Α. ή σε σχετική έκθεση των 

προπονητών ή των αρμόδιων των ομάδων του αγώνα, που 

επέδειξαν ανάρμοστη συμπεριφορά 

v. αδικαιολόγητης μη αποδοχής του ορισμού του.  

d. Αποκλεισμός 75 ημερών (ημερολογιακών). Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε 

περιπτώσεις 

i.  αποφυγής αποβολής αθλητή και αναγραφής του στο Φ.Α. 

καθώς και επεισοδίων, που τυχόν σημειώθηκαν 

ii.  υποβολής αναληθών εκθέσεων, για τα όσα συνέβησαν στον 

αγώνα  

iii.  παράβασης των Κανονισμών Παιδιάς, συνεπεία της οποίας, 

επαναλαμβάνεται ο αγώνας 

iv.  ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος μέλους του Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Κ. των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών της Κ.Ε.Δ. της 

Ο.Δ.Κ.Ε. και των Επιτροπών του Νόμου μόνον εφόσον 

σχετίζονται με συγκεκριμένο ορισμό αγώνα.  
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e. Αποκλεισμός 90 ημερών (ημερολογιακών). Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες διαιτητής επιδεικνύει, γενικά, ανάρμοστη 

συμπεριφορά, που είναι αντίθετη, με τις αρχές του αθλητισμού. 

f. Αποκλεισμός 105 ημερών (ημερολογιακών). Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε 

περιπτώσεις 

i.  εξύβρισης της Ομοσπονδίας ή των μελών του Δ.Σ. της, των 

μελών των Δ.Σ. των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών 

ii.  βάναυσης συμπεριφοράς τους, σε βάρος αθλητών, θεατών ή 

οργάνων της Ομοσπονδίας.  

g. Αποκλεισμός 120 ημερών (ημερολογιακών). Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε 

περιπτώσεις, που διαιτητής επιδεικνύει απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά, 

που σημειώθηκε στο εξωτερικό, όπου είχε μεταβεί, για να διαιτητεύσει αγώνες, 

είτε μεμονωμένα είτε σαν μέλος επίσημης Ελληνικής αθλητικής αποστολής, 

σωματείου ή Εθνικού συγκροτήματος και από την οποία προκλήθηκαν δυσμενή 

σχόλια, σε βάρος της ελληνικής διαιτησίας. Στην περίπτωση, κατά την οποία, 

από την αναφερόμενη συμπεριφορά του διαιτητή προκλήθηκε ανεπανόρθωτη 

ηθική βλάβη, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει 

i.  την απαγόρευση στον υπαίτιο διαιτητή να διαιτητεύσει στο 

εξωτερικό, προσωρινά ή οριστικά 

ii. την επιβολή, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, ανάλογα, με τη 

βαρύτητα του παραπτώματος, ποινής αποκλεισμού, για 

διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών. 

iii. Αποκλεισμό από τους πίνακες για χρονικό διάστημα έως τριών 

(3) ετών. 

h. Αποκλεισμός δύο (2) έως πέντε (5) ετών. Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε 

περιπτώσεις, που διαιτητής δωροδοκήθηκε, ή συμμετείχε με οποιονδήποτε 

τρόπο σε υπόθεση δωροποκίας διαιτητή ή παράγοντα διαιτησίας, ή με 

οποιονδήποτε τρόπο συμμετείχε στον επηρρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή 

του αποτελέσματος αγώνα. Η περίπτωση που ο αγώνας είναι ενταγμνένος σε 

στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, συνιστά 

ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση. Στην περίπτωση αυτήν η παραπομπή της 

υπόθεσης με όλο το αποδεικτικό υλικό στον αρμόδιο Αθλητικό Εισαγγελέα 

είναι υποχρεωτική, όπως υποχρεωτική είναι και η παραπομπή της υπόθεσης με 

εξαγωγή αντιγράφων του φακέλου στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος 

Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για δικές τους 

ενέργειες. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής από το αρμόδιο για τον 

πειθαρχικό έλεγχο όργανο συνιστά λόγο για πειθαρχικό έλεγχο του οργάνου για 

παράβαση καθήκοντος. 

3.Υποτροπή 

Σε περίπτωση υποτροπής του, κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο, οι ποινές 

αυξάνονται στο διπλάσιο των προβλεπομένων. Σε περίπτωση υποτροπής του, κατά την 

επόμενη αγωνιστική περίοδο, οι ποινές αυξάνονται κατά το ήμισυ των προβλεπομένων. 

Υπότροπος θεωρείται ο διαιτητής, που υπέπεσε στο αυτό ή βαρύτερο παράπτωμα. 

Εξαιρετικά και για την υποτροπή στην περίπτωση h. (δωροδοκία/επηρεασμός 
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αποτελέσματος αγώνα) η ποινή είναι οριστική έκπτωση από τους πίνακες διαιτητών 

και ο οριστικός μη ορισμός του διαιτητή (ενεργού ή μη). 

4.Υποβιβασμός 

Στη περίπτωση, κατά την οποία διαιτητής υποπέσει στο αυτό παράπτωμα, 

περισσότερο από δύο φορές ή του έχουν επιβληθεί ποινές, συνολικού ύψους, που 

υπερβαίνει τον ένα χρόνο, κατά την τελευταία διετία, τότε αυτός, με απόφαση της 

Κ.Ε.Δ. υποβιβάζεται από την κατηγορία, στην οποία ανήκει, μέχρι και τη τελευταία 

κατηγορία, ανάλογα, με τη σοβαρότητα των ποινών, που του έχουν επιβληθεί.  

5.Διαδικασία Παραπομπής 

Η παραπομπή των διαιτητών στον πειθαρχικό έλεγχο γίνεται με απόφαση του 

Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή της Κ.Ε.Δ. ή μετά από εισήγηση της Ο.Δ.Κ.Ε. 

 Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες το παράπτωμα διαιτητή σημειώθηκε σε 

αγώνα αρμοδιότητας των Αθλητικών Ενώσεων ή Επιτροπών, το δικαίωμα επιβολής 

ποινής ανήκει στο αρμόδιο όργανο των Αθλητικών αυτών Ενώσεων και Επιτροπών, 

μετά από απόφαση για παραπομπή που λαμβάνει το Δ.Σ. τους. 

 Με την απόφαση παραπομπής ο υπόλογος για πειθαρχικό παράπτωμα καλείται 

σε απολογία και υποχρεούται να εμφανισθεί ενώπιον της Επιτροπής αυτής ή να 

υποβάλει έγγραφη απολογία, σε 48 ώρες, από την κοινοποίηση της κλήσης 

  Η μη εμφάνιση ενώπιον της Επιτροπής ή η μη υποβολή έγγραφης απολογίας, 

εκτιμάται ελεύθερα, κατά τη κρίση της Επιτροπής, η οποία προχωρεί, χωρίς την ανάγκη 

άλλη διαδικασίας, στην διερεύνηση της υπόθεσης. 

 Με την απόφαση, με την οποία παραπέμπεται ο διαιτητής, δύναται να τεθεί σε 

κατάσταση διαθεσιμότητας, μέχρι να εκδοθεί, για την υπόθεσή του, η οριστική 

απόφαση της επιτροπής, στο διάστημα δε αυτό, δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή του 

σε αγώνες. Ο χρόνος αυτός σε περίπτωση επιβολής ποινής, συνυπολογίζεται, κατά τα 

κατωτέρω αναφερόμενα. 

 Σε κάθε περίπτωση η διαθεσιμότητα δεν είναι δυνατόν, να διαρκέσει, πέραν 

των 15 ημερών. 

 Η απόφαση, για τυχόν, τιμωρία του κοινοποιείται τόσο στον ίδιο, με απόδειξη, 

ότι έλαβε το σχετικό έγγραφο, αλλά και σε κάθε σχετιζόμενο ενδιαφερόμενο (Αθλητική 

Ένωση, Ο.Δ.Κ.Ε. Σύνδεσμο). 

 Στην απόφαση πρέπει να γίνεται ακριβής καθορισμός του χρόνου έναρξης και 

λήξης της ποινής καθώς και πλήρης αιτιολόγησής της. Επίσης ο ελεγχόμενος 

ενημερώνεται για τις δυνατότητες προσβολής της απόφασης. 

 Οι ποινές, που επιβάλλονται, με τη παραπάνω διαδικασία, ισχύουν, για κάθε 

είδους αγώνες, φιλικού ή επίσημου χαρακτήρα καθώς και για αγώνες αρμοδιότητας της 

FIBA. 
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6.Χρόνος έκτισης ποινών 

Ο χρόνος έκτισης της ποινής δεν είναι δυνατόν να συμπίπτει, με το χρόνο της 

εποχιακής διακοπής του αθλήματος, έστω και αν κατά τη διάρκειά της διεξάγονται τα 

ειδικά Πρωταθλήματα παίδων, εφήβων, νεανίδων κ.λ.π. 

Στη περίπτωση, κατά την οποία ο διαιτητής, που παραπέμπεται, τίθεται σε 

κατάσταση διαθεσιμότητας και του επιβληθεί ποινή αποκλεισμού, ο χρόνος έναρξής 

της υπολογίζεται από την ημέρα, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. 

7.Γενική αρχή 

a. Η υπαγωγή συμπεριφορών που εκκινούν πειθαρχικό έλεγχο δεν περιορίζεται 

αυστηρά στις περιπτώσεις που καταγράφονται ανωτέρω αλλά και σε κάθε 

είδους συμπεριφορά που διαλαμβάνει τα θεμελιώδη στοιχεία των ελεγχομένων 

συμπεριφορών που περιγράφονται ανωτέρω. Η προσέγγιση αυτή σε καμιά 

περίπτωση δεν συνιστά αναλογική εφαρμογή ή επεκτατική ερμηνεία των 

πειθαρχικών παραπτωμάτων και έτσι το όργανο ελέγχου της Κ.Ε.Δ., της Ε.Ο.Κ. 

ή της Αθλητικής Ενωσης, σε αγώνες αρμοδιότητάς τους, δικαιούται να τα 

εντάξει, σε μία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις, προς επιβολή της 

αντίστοιχης ποινής. 

b. Τόσο η Κ.Ε.Δ. όσο και η Ο.Δ.Κ.Ε. δύναται να παραπέμπψουν ενώπιον της 

Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής 

Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΦΙΠΗΔ/ΕΟΕ), οποιοδήποτε από τα στον κανονισμό 

αναφερόμενα πρόσωπα για πράξεις ή παραλείψεις που άπτονται του 

αντικειμένου αρμοδιότητας της ανωτέρω επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 130 επ. 

Ν 2725/1999, όπως ισχύει. 

8. Συγχώνευση ποινών 

a. Κατά του υπαίτιου διαιτητή περισσοτέρων του ενός παραπτωμάτων, τα οποία 

προβλέπονται και τιμωρούνται, από διάφορες διατάξεις του Π.Δ. μετά την 

επιμέτρησή τους, επιβάλλεται μία συνολική ποινή, που σχηματίζεται από τη 

βαρύτερη των ποινών, που επαυξάνεται.  

b. Αν οι ποινές, που συντρέχουν είναι της αυτής κατηγορίας και ίσης χρονικής 

διάρκειας, η συνολική ποινή σχηματίζεται με την επαύξηση μιας από αυτές. 

c. Η επαύξηση της ποινής δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των τριών τετάρτων 

(3/4) του αθροίσματος των άλλων ποινών. 

9. Επαναχρησιμοποίηση διαιτητή που έχει διαγραφεί.  

Διαιτητής που έχει διαγραφεί με αμετάκλητη κρίση της Ο.Δ.Κ.Ε. ή του Συνδέσμου 

στον οποίον ανήκε ή μετά από αίτησή του και έτσι εξέπεσε από τους πίνακες διαιτητών, 

συνεπεία πειθαρχικού ή άλλης φύσης παραπτώματος ή απαίτησής του, δεν δικαιούται 

να ζητήσει την επανεγγραφή του στους πίνακες πριν παρέλθει διάστημα τουλάχιστον 

δύο (2) ετών από την, με οποιονδήποτε τρόπο, διαγραφή του. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄ 

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

Α΄  ΣΗΜΕΙΩΤΕΣ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Οι σημειωτές και χρονομέτρες ως μέλη της γραμματείας των αγώνων 

συνδράμουν το έργο των διαιτητών και γενικά έχουν τις αυτές υποχρεώσεις και τα ίδια 

ασυμβίβαστα και κωλύματα με τους διαιτητές, όπως αυτά αναλυτικά καθορίζονται στις 

προηγούμενες σχετικές διατάξεις. 

2. Οι δηλώσεις ενεργείας των σημειωτών και χρονομετρών υποβάλλονται στις 

Αθλητικές Ενώσεις και Επιτροπές, μέσω των Συνδέσμων τους μέχρι και την 31η 

Αυγούστου, κάθε χρόνου. 

3. Οι σημειωτές και χρονομέτρες θα πρέπει να είναι, απαραίτητα, κάτοχοι 

απολυτηρίου Λυκείου ή του παλιού εξατάξιου Γυμνασίου και να μην υπερβαίνουν το 

65 ο χρόνο της ηλικίας τους και να έχουν αποφοιτήσει από επίσημη Σχολή σημειωτών 

και χρονομετρών, που διοργανώνουν οι κατά τόπους Σύνδεσμοι Κριτών σε συνεργασία 

με  Αθλητικές Ενώσεις,  Τοπικές Επιτροπές και ΕΟΚ. 

4. Η επιλογή και αξιολόγηση των σημειωτών και χρονομετρών των αγώνων, 

γίνεται από τους κατά τόπους Συνδέσμους Κριτών. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΩΝ ( ΜΕΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ) 

Ο ορισμός των κριτών-μελών της γραμματείας αγώνων (σημειωτών-

χρονομετρών) γίνεται από τριμελή Επιτροπή Ορισμού Κριτών ( Σημειωτών – 

Χρονομετρών), τα μέλη της οποίας προέρχονται από μη εν ενεργεία σημειωτές και 

χρονομέτρες της ανώτατης κατηγορίας και αν δεν υπάρχουν μη ενεργοί από εν ενεργεία 

κριτές της ανώτατης βαθμίδας.  

Ο ορισμός των μελών της Επιτροπής αυτής γίνεται με απόφαση του ΔΣ της 

ΕΟΚ, ύστερα από εισήγηση των κατά τόπους  Συνδέσμων Κριτών. 

Ο ορισμός των μελών της γραμματείας των αγώνων των Εθνικών 

Πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου που διοργανώνει η ΕΟΚ, μπορεί να ανατεθεί με 

απόφαση του ΔΣ της ΕΟΚ σε όργανα τοπικών Ενώσεων στην εξαιρετική περίπτωση 

που δεν υπάρχουν κατά τόπους Σύνδεσμοι Κριτών. 

5. α όσα ισχύουν για τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών ισχύουν αναλογικά 

και για τους ως άνω  σημειωτές και χρονομέτρες, που υπάγονται στην δικαιοδοσία της 

Κ.Ε.Δ.. 

6 . Οι κριτές (σημειωτές και χρονομέτρες) ενός αγώνα θα πρέπει να μην έχουν 

την ιδιότητα του μέλους ή οποιαδήποτε άλλη σχέση και εξάρτηση, με ένα από τα 

διαγωνιζόμενα σωματεία και με παράγοντές τους και γενικά ισχύουν και γι' αυτούς τα 

ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που προβλέπονται για τους διαιτητές. 
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Β΄ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ (ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ) 

Ο Τεχνικός Παρατηρητής κάθε αγώνα ορίζεται από την Κ.Ε.Δ. Τα αγωνιστικά 

του καθήκοντα ορίζονται από τον κανονισμό παιδιάς, και πρέπει (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά αναφερόμενα) να μην έχει οποιοδήποτε συμφέρον από το αποτέλεσμα 

του διεξαγόμενου αγώνα στον οποίον ορίστηκε, να μην έχει την ιδιότητα του μέλους 

της διοικήσεως ή μετόχου σωματείου ή Κ.Α.Ε. οποιασδήποτε των συμμετεχουσών στο 

Πρωτάθλημα στο οποίο ορίζεται ή να συνδέεται με αυτά με σχέση εξηρτημένης 

εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, να έχει 

γνώση των κανονισμών παιδιάς και η όλη εμφάνιση και συμπεριφορά του θα πρέπει 

να είναι ανάλογη της σοβαρότητας και ευθύνης, που χαρακτηρίζουν το έργο του.  

Έργο του είναι η έγκαιρη προσέλευσή του στις εγκαταστάσεις διεξαγωγής του 

αγώνα ώστε να έχει την πλήρη επιστασία και παροχή αρωγής για την διεξαγωγή του 

αγώνα από τεχνικής απόψης, πάντα σε συνεργασία και επικοινωνία με τους διαιτητές 

και τους βοηθούς διαιτητές του αγώνα και την διοργανώτρια Αρχή, όπου αυτό 

καθίσταται αναγκαίο, πάντα με στόχο την έγκαιρη έναρξη και ομαλή διεξαγωγή του 

αγώνα. Να επιμελείται της έγκαιρης ενημέρωσης των αρμοδίων Αρχών και να 

συνεργάζεται με αυτές σε ζητήματα επιτήρησης του χώρου. Κατά τη διάρκεια του 

αγώνα να παρακολουθεί και όποτε παρίσταται ανάγκη να επεμβαίνει για τη διόρθωση 

τυχόν σφάλματος από τους βοηθούς διαιτητές (κριτές), κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους και πάντα μετά από την έγκριση του Α΄ διαιτητή με τον οποίον είναι 

σε σταθερή επικοινωνία καθόλη την διάρκεια του αγώνα. Μετά την λήξη του αγώνα 

να υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, να παραλαμβάνει το πρωτότυπο και να το υποβάλλει 

στην διοργανώτρια Αρχή την επόμενη της διεξαγωγής του αγώνα, να ενημερώνει δε σε 

γνωστοποιηθέντα λήπτη ηλεκτρονικής επικοινωνίας το αποτέλεσμα του αγώνα αμέσως 

μετά την τεχνική λήξη του. Είναι δε επιφορτισμένος με την εξασφάλιση της 

ακεραιότητας των δελτίων των αθλητών τα οποία επιστρέφει στις αγωνιζόμενες ομάδες 

μετά την λήξη του αγώνα. Επιμελείται δε της απαγόρευσης εισόδου στα αποδυτήρια 

των διαιτητών, από την άφιξή τους στο γήπεδό και μέχρι την αποχώρησή τους, 

οποιουδήποτε προσώπου, πλην του παρατηρητή διαιτησίας και αυτού μόνο μετά την 

λήξη του αγώνα καθώς και κάθε νομιμοποιούμενου για την υποβολή ένστασης και 

πάντα μετά από προηγούμενη άδεια των διαιτητών. Για ό,τι συνέβη στον αγώνα ο 

Τεχνικός Παρατηρητής συντάσσει και αποστέλει σχετική έκθεσή του προς την 

διοργανώτρια Αρχή. 

Για την διεξοδικότερη καταγραφή των σχετικών υποχρεώσεων δύναται να 

συνταχθεί σχετικός εσωτερικός κανονισμός. 

2. Οι Παρατηρητές (Κομισάριοι) Αγώνων επιλέγονται με βάση τα τυπικά και 

ουσιαστικά τους προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Κ. και υποχρεούνται να συμμετάσχουν και να περατώσουν με επιτυχία σεμινάριο 

Τεχνικών Παρατηρητών (Κομισάριων) Αγώνων το οποίο διοργανώνεται από την 

Κ.Ε.Δ. μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. Ανώτατο όριο ηλικίας για την 

ένταξη σε πίνακα Παρατηρητών είναι το εβδομηκοστό (70). 

3. Η επιλογή, αξιολόγηση, ο ορισμός και ο πειθαρχικός έλεγχος των Τεχνικών 

Παρατηρητών (Κομισάριων) Αγώνων γίνεται κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων 

που ρυθμίζουν τις αυτές διαδικασίες για τους Διαιτητές των Αγώνων. 
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4. Για τον Τεχνικό Παρατηρητή διαιτησίας ισχύουν αναλογικά όλα τα 

κωλύματα και ασυμβίβαστα που αναφέρονται ανωτέρω για τον Διαιτητή γενικά και 

ειδικότερα τα αναφερόμενα στην παρ. Ζ΄, υποπαρ. 1 εδ. α΄, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του 

Β΄ Κεφαλαίου. 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄ 

Άρθρο 1. Διατάξεις για την φαρμακοδιέγερση. 

1. Το ντόπινγκ έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες ηθικής τόσο του 

αθλητισμού, όσο και της ιατρικής. Το ντόπινγκ σημαίνει λήψη απαγορευμένων ουσιών, 

όπως και χρήση μεθόδων ντόπινγκ. Συχνότερα αφορά διάφορες ουσίες, που ενισχύουν 

την απόδοση, αλλά στον ορισμό συμπεριλαμβάνονται ακόμη και ηρεμιστικά, όπως και 

διουρητικά. Στην ίδια περίπτωση κατατάσσονται και μέθοδοι για αύξηση της 

μεταφοράς οξυγόνου: Φαρμακολογικές, χημικές, διαμέσου φυσικής χειραγώγησης και 

αντίστοιχα γονιδιακό ντόπινγκ.  

Η WADA (World Anti Doping Agency / Παγκόσμια υπηρεσία αντιντόπινγκ) 

είναι η παγκόσμια υπηρεσία, εκείνη που συντονίζει τις ενέργειες τις σχετικές με 

ντόπινγκ παγκοσμίως και διατηρεί ενημερωμένο κατάλογο των απαγορευμένων 

ουσιών. 

Μία ουσία, που επιφέρει μη συμβατή με τον ανθρώπινο οργανισμό βελτίωση 

της απόδοσης ή αντίστοιχη ίαση ή μεταβολές στην σωματοδομή του αγωνιζομένου 

λογίζεται ως φαρμακοδιέγερση. Μια ουσία λογίζεται ως «απαγορευμένη» σύμφωνα με 

τους εκάστοτε επικαιροποιημένους πίνακες ουσιών (ενδεικτικά Διεγερτικά, ναρκωτικά 

(συμπεριλαμβανομένων των ναρκωτικών αναλγητικών), ουσίες με αναβολική δράση, 

ινσουλίνες, πεπτιδικές ορμόνες, διεγέρτες βήτα-2, ουσίες με αντι-οιστρογονική δράση, 

διουρητικά και άλλες κεκαλυμμένες ουσίες και γλυκοκορτικοειδή (επιτρέπονται, όταν 

πρόκειται για τοπική χρήση) της WADA ή του αντίστοιχου Εθνικού Οργανισμού 

Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (αρ. 128 ΣΤ Ν 2725/1999, όπως ισχύει). 

 2. Η λήψη τέτοιων ουσιών από διαιτητή, τόσο εν όψει διεύθυνσης αγώνα ή εν 

όψει δοκιμασίας φυσικής κατάστασης, συνιστά λόγο αποκλεισμού του διαιτητή από 

ορισμούς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών και μπορεί να φτάσει μέχρι 

και οριστικό αποκλεισμό του διαιτητή. 

 3. Η λήψη απαγορευμένης ουσίας για λόγους υγείας/θεραπείας, πρέπει να 

γνωστοποιείται από τον ίδιο τον διαιτητή στην Ο.Δ.Κ.Ε. και την Κ.Ε.Δ. πριν από 

οποιαδήποτε συμμετοχή σε αγωνιστική ή διαγωνιστική δράση. 

 4.  Σε κάθε περίπτωση διατηρείται το δικαίωμα οποιασδήποτε να αναφέρει την 

χρήση απαγορευμένων ουσιών στην ΕΦΙΠΗΔ/ΕΟΕ, στην WADA και τον Εθνικό 

Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ. 

 5. Η δειγματοληψία και η γενικότερη διαδικασία επεξεργασίας δείγματος προς 

ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών γίνονται σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους 

κανόνες που επιβάλλει η WADA και η Εθνική Επιτροπή Καταπολέμησης του 

Ντόπινγκ. 
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Άρθρο 2. Συναίνεση Διαιτητή 

 1. Με μόνη την συμμετοχή του στους πίνακες διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών, 

ο κάθε «ενεργός» (active) διαιτητής δηλώνει την ελεύθερα ανακλητή συναίνεσή του 

για την υποβολή του σε δειγματοληπτικό έλεγχο με τρόπο και συνθήκες που 

προστατεύουν την προσωπικότητά του και πάντα σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους 

κανόνες που επιβάλλει η WADA και η Εθνική Επιτροπή Καταπολέμησης του 

Ντόπινγκ.   

 2. Η άρνηση του διαιτητή να συμμορφωθεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο 

αξιολογείται σα να βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία και εφαρμόζονται με 

διαπιστωτική πράξη της Κ.Ε.Δ. οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος 

κεφαλαίου.  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄ 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Τα αναφερόμενα πρόσωπα στον παρόντα Κανονισμό Διαιτησίας, με μόνη την 

αποδοχή ορισμού τους για συμμετοχή σε αγώνα (διαιτησία, παρατήρηση, τεχνική 

παρατήρηση, διδασκαλία κλπ) δηλώνουν την συναίνεσή τους στην διαχείριση των 

προσωπικών τους δεδομένων, των δικαιωμάτων από την εικόνα τους κλπ, από την 

διοργανώτρια Αρχή, την Κ.Ε.Δ. και την Ο.Δ.Κ.Ε., παραιτούμενοι οποιασδήποτε 

αξίωσης από τηλεοπτικά ή άλλα δικαιώματα. 

 Η ανωτέρω δήλωση είναι ελεύθερα ανακλητή αφού προηγηθεί έγκαιρη 

(προτέρα) δήλωση ανάκλησης απευθυντέα στην  διοργανώτρια Αρχή, την Κ.Ε.Δ. και 

την Ο.Δ.Κ.Ε., έναντι αποδεικτικού επίδοσης. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄ 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

1. Στις Αθλητικές Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές συγκροτείται, σύμφωνα με 

την παρ. 2ε του άρθρου 44 του Ν. 2725/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 

68 του Ν. 3057/2002, Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. αυτών και 

έχει σύνθεση μονομελή ή τριμελή. Δύναται μετά απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., η 

Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.Κ. να έχει την εποπτεία και να ασκεί ενεργό έλεγχο στις Κ.Ε.Δ. των 

ενώσεων ή των τοπικών επιτροπών της Ε.Ο.Κ. 

2. Για τις Κ.Ε.Δ. των Αθλητικών Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών ισχύουν και 

εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις που αφορούν την Κ.Ε.Δ. της Ε.Ο.Κ. 

3. Ο Κανονισμός Διαιτησίας εφαρμόζεται αναλογικά και από τις Αθλητικές 

Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές της Ε.Ο.Κ.  

4. Ο Κανονισμός Διαιτησίας εφαρμόζεται αναλογικά και από τις Αθλητικές 

Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές της Ε.Ο.Κ. 
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Τελική Διάταξη 

Η Κ.Ε.Δ. δύναται πως εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος να συντάξει, 

μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Κώδικα 

Δεοντολογίας. 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


