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ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    1 

ΚΡΙΤΗΣ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ   

1.1 Την ιδιότητα του Κριτή Τεχνικής Κολύμβησης αποκτά κάθε απόφοιτος Σχολής Κριτών - Χρονομε-

τρών,  που έχει διεξαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλά-

δας (Κ.Ο.Ε), σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Ν. 

2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.3057/2002. 

1.2 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, προκειμένου κάποιος να ονομασθεί κριτής τεχνικής κο-

λύμβησης, είναι: 

 

α) Να έχει Ελληνική Υπηκοότητα  

β) Να έχει καλή φυσική κατάσταση. 

γ) Να μην συντρέχουν οι περιορισμοί και τα πάσης φύσεως κωλύματα που αναφέρονται στο 

Ν.2725/99. (παραγρ. 1, 2 & 6 του άρθρου 3) ή στην εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. 

δ) Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

ε) Να γνωρίζει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. 

στ) Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από Σχολή Κριτών - Χρονομετρών Κολύμβησης της Κ.Ο.Ε.. 

ζ) Να αποδέχεται τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Κριτών Κολύμβησης της Κ.Ο.Ε. 

 

1.3 Οι κάτοχοι διπλώματος της Σχολής Κριτών - Χρονομετρών Κολύμβησης, υποχρεωτικά θα πρέπει, 

ύστερα από την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης, να εγγραφούν στο Μητρώο Κριτών Κο-

λύμβησης που διατηρεί η ΚΟΕ και να υποβάλουν προς την Κεντρική Επιτροπή Κριτών Κολύμβησης 

τα παρακάτω έγγραφα με κοινοποίηση στην Περιφερειακή Επιτροπή Κριτών Κολύμβησης στην ο-

ποία ανήκουν. 

 

α) Αντίγραφο διπλώματος της Σχολής Κριτών - Χρονομετρών Κολύμβησης από την οποία αποφοί-

τησαν 

β) Δήλωση ενεργείας 

γ) Κάρτα παρουσιών πρακτικής άσκησης. 

 

1.4  Οι απόφοιτοι Σχολής Κριτών – Χρονομετρών Τεχνικής Κολύμβησης,  που τυγχάνει να είναι αθλη-

τές, προπονητές, παράγοντες σωματείων τα οποία καλλιεργούν το άθλημα της Τεχνικής Κολύμβη-

σης, θα πρέπει να καταθέσουν στην Κ.Ο.Ε., αντίγραφο του διπλώματος της Σχολής Κριτών – Χρονο-

μετρών Τεχνικής Κολύμβησης που αποφοίτησαν και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο-

ποία  να δηλώνουν ότι στο μέλλον δεν πρόκειται να ασχοληθούν σε καμιά περίπτωση με το αντικεί-

μενο της προηγούμενης ειδικότητας τους. 

1.5 Σε περίπτωση που οι αποφοιτήσαντες της Σχολής Κριτών - Χρονομετρών Τεχνικής Κολύμβησης, 

σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, επανέλθουν στο αντικείμενο της προηγούμενης ειδικό-

τητας τους ή άλλης (αθλητή, προπονητή, εφόρου, παράγοντα κ.λπ.), τίθενται αμέσως σε διαθεσιμό-

τητα και παραπέμπονται από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., με το ερώτημα της διαγραφής τους από το Μητρώο 
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Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία εκτός και αν ζητήσουν σχε-

τική άδεια από το ΔΣ της ΚΟΕ. 

1.6 Οι  διαγραφέντες σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη δύνανται στο μέλλον να επανέλθουν ως Κριτές 

Τεχνικής Κολύμβησης, εφόσον εκλείψουν τα κωλύματα της προηγούμενης παραγράφου, μετά την 

πάροδο ενός (1) έτους. 

1.7 Αθλητές εν ενεργεία, προπονητές εν ενεργεία, παράγοντες κ.α. που παρακολούθησαν επιτυχώς και 

αποφοίτησαν της Σχολής Κριτών-Χρονομετρών, μόνο όταν αποσυρθούν από την ενεργό δράση ή 

σταματήσουν να λειτουργούν ως παράγοντες και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις 5, 6 και 

7 του παρόντος άρθρου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς την Κεντρική Επιτροπή Κριτών Τεχνι-

κής Κολύμβησης με κοινοποίηση στην ΚΟΕ και την Περιφερειακή Επιτροπή που ανήκουν, για να 

ενταχθούν στην κατηγορία των Δόκιμων Κριτών Κολύμβησης, από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

1.8 Οι Σχολές Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης  διεξάγονται αποκλειστικά από την Τεχνική Επιτροπή Τε-

χνικής Κολύμβησης σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης, τις 

αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης.  

1.9 Απαγορεύεται ρητά να ασκεί καθήκοντα κριτή τεχνικής κολύμβησης, αμειβόμενος με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας από την Κ.Ο.Ε. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΚΡΙΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΜΗΤΡΩΟ ΚΡΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

2.1 Οι  Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης κατατάσσονται σε κατηγορίες και ονομάζονται Δόκιμοι Κριτές, 

Κριτές Β΄ Κατηγορίας, Κριτές Α΄ κατηγορίας και τέλος Διεθνείς Κριτές. Οι πίνακες των εν ενεργεία 

Κριτών – Χρονομετρών Τεχνικής Κολύμβησης, που ανήκουν σε κάθε κατηγορία, καθώς και των μη 

εν ενεργεία, συντάσσονται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης  της Κ.Ο.Ε. ή 

τις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης σε συνεργασία με την Τε-

χνική Επιτροπή Τεχνικής Κολύμβησης της ΚΟΕ και τον Έφορο Τεχνικής Κολύμβησης της Περιφε-

ρειακής Επιτροπής όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

2.2 Η Κεντρική Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης διατηρεί το ενιαίο και Κεντρικό Μητρώο Κρι-

τών Τεχνικής Κολύμβησης το οποίο ενημερώνεται ετησίως από την Γραμματεία του Τμήματος Τε-

χνικής Κολύμβησης σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Επιτροπές Κριτών. 

2.3 Κατηγορία  Δόκιμων  Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης - Χρονομετρών 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι απόφοιτοι της Σχολής Κριτών - Χρονομετρών Τεχνικής Κολύμ-

βησης. Οι Δόκιμοι συμμετέχουν, πρακτικά ως ασκούμενοι κριτές, σε αγώνες Τεχνικής Κολύμβησης 

πάντοτε με τη συμμετοχή πρώτου Κριτή ανώτερης κατηγορίας. 

 

Οι προϋποθέσεις προαγωγής δόκιμου Κριτή Τεχνικής Κολύμβησης στη  Β΄ Κατηγορία είναι: 

 

α) Στην κατηγορία των δοκίμων να έχει συμμετάσχει το λιγότερο σε πέντε (5) επίσημους αγώνες ως 

πρακτικά ασκούμενος, στους οποίους ως πρώτος Κριτής θα είναι Κριτής ανώτερης κατηγορίας. Η 

παρουσία και συμμετοχή στους αγώνες αυτούς θα σημειώνεται στην ατομική καρτέλα παρουσίας 

του Κριτή που τηρείται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης της Κ.Ο.Ε. ή 

τις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης. Στην συνέχεια σε συνερ-

γασία με την Γραμματεία του Τμήματος Τεχνικής Κολύμβησης θα ενημερώνεται το Μητρώο Κρι-

τών Τεχνικής Κολύμβησης.  

β) Αφού ολοκληρώσει την πρακτική του άσκηση, να έχει εκτελέσει τα καθήκοντα, κριτή στροφών 

και του χρονομέτρη το λιγότερο σε πέντε (5) επίσημους αγώνες όλων των κατηγοριών, εκτός των 

Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Αναπτυξιακών Κατηγοριών (Νέοι - Νεάνιδες, Παίδες - Κορασίδες, 

Παμπαίδες - Παγκορασίδες Α’ & Β’) και Ανδρών - Γυναικών.  

γ) Στους αγώνες αυτούς να έχει συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας το επτά (7), με άριστα το δέκα 

(10) και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει βαθμολογία μικρότερη του πέντε (5) σε περισσότερους 

από τρεις (3) αγώνες. 

δ) Να έχει συμπληρώσει χρόνο παραμονής στη Δόκιμη Κατηγορία ένα (1) έτος. Ο μέσος όρος της 

βαθμολογίας του να είναι άνω του 60%. 
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ε) Μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την αποφοίτηση του από τη Σχολή, αν δεν έχει συμπληρώσει 

τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να παρατείνει το χρόνο παραμονής στη δόκιμη κατηγορία για 

ένα έτος ακόμη, αφού αξιολογηθεί συνολικά σε πέντε (5) επιπλέον επίσημους αγώνες το λιγότερο. 

Εάν, μετά και τη νέα δοκιμασία, δεν κριθεί ικανός ή δεν δείξει το ενδιαφέρον ώστε να ασκήσει τα 

καθήκοντα του Κριτή Τεχνικής Κολύμβησης, θα διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο Κριτών 

Τεχνικής Κολύμβησης. 

 

2.4 Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης  Β΄ Κατηγορίας 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κριτές - χρονομέτρες που προέρχονται είτε από προβιβασμό τους από 

τη Δόκιμη Κατηγορία είτε από υποβιβασμό τους από τη Α΄ κατηγορία. Οι κριτές - χρονομέτρες Β΄ 

κατηγορίας μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες Προαγωνιστικών & Αγωνιστικών Κατηγοριών, τα 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανδρών – Γυναικών, τους Πανελλήνιους Χειμερινούς Αγώνες. Μπορούν 

επίσης να συμμετέχουν σε Διεθνείς αγώνες, με τη βασική προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ικανός αριθμός 

κριτών Α’ ή Διεθνών Κριτών κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών Τεχνικής Κολύμβη-

σης ή των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιτροπών Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης. 

Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές ή αθλήτριες που έχουν αποφοιτήσει της Σχολής Κριτών - Χρονομετρών 

Τεχνικής Κολύμβησης και έχουν αποδεδειγμένα αγωνισθεί, τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, σε επίσημους 

αναπτυξιακών κατηγοριών και ανδρών – γυναικών εντάσσονται απευθείας στη Β’ κατηγορία μετά την 

ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης και έχοντας την σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής 

Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης ή τις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές Κριτών Τεχνικής Κολύμ-

βησης.  
 

Οι  προϋποθέσεις προαγωγής τους στη Α΄ κατηγορία είναι: 

α) Να  έχουν συμμετάσχει το λιγότερο σε τριάντα (30) επίσημους αγώνες στην Β’ κατηγορία. 

β) Στους αγώνες αυτούς να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας το οχτώ (8), με άριστα το 

δέκα (10).  

γ) Να έχουν συμπληρώσει  χρόνο παραμονής στη Β΄ κατηγορία ένα (1) έτος.  

δ) Εάν δεν κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, τους δίδεται το δικαίωμα να επανα-

κριθούν για δύο (2) ακόμη φορές, τα επόμενα δύο χρόνια. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει, σε 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον επιπλέον αγώνες, ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους να είναι το 

εφτά (7) με άριστα το δέκα (10) 

ε) Στην περίπτωση που ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους είναι μικρότερος του 60%, με εισήγηση 

της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης ή των αντίστοιχων Περιφερειακών Ε-

πιτροπών Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης υποβιβάζονται για το επόμενο έτος στη Β’ Κατηγορία 

 

2.5 Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης Α΄ Κατηγορίας 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κριτές κολύμβησης που προέρχονται από προβιβασμό τους από τη Β΄ 

κατηγορία. Οι κριτές Α΄ κατηγορίας μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες Τεχνικής Κολύμβησης όλων 

των κατηγοριών.    
 

   Οι προϋποθέσεις προαγωγής στον Πίνακα των Διεθνών Κριτών της CMAS είναι: 

α) Να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον σαράντα (40) επίσημους αγώνες στην κατηγορία αυτή. 

β) Στους αγώνες αυτούς να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας το οχτώ (8), με άριστα  το 

δέκα (10).  

γ) Να  έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής στη Α΄ κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

δ) Εάν δεν κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, τους δίδεται το δικαίωμα να κριθούν 

για δύο ακόμα φορές, μία φορά κάθε χρόνο. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει, σε δεκαπέντε (15) 

τουλάχιστον επιπλέον αγώνες κάθε χρόνο, ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους να είναι το οχτώ 

(8) και άνω με άριστα το δέκα (10).  
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ε) Στην περίπτωση που ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους είναι μικρότερος του 70%, με εισήγηση 

της Περιφερειακής Επιτροπής Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης, υποβιβάζονται για τα επόμενα δύο 

(2) χρόνια στη Β’ κατηγορία.  

στ) Επιπρόσθετο προσόν είναι η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

2.6 Διεθνείς Κριτές – Χρονομέτρες  

2.6.1 Η Περιφερειακή Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Περιφερειακής Επιτροπής Κριτών Τεχνικής 

Κολύμβησης υποβάλει και εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης με 

κοινοποίηση στην Τεχνική Επιτροπή Τεχνικής Κολύμβησης της Κ.Ο.Ε. τα ονόματα των κριτών Α’ 

κατηγορίας που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στις λίστες CMAS. 

Στη συνέχεια η Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΕ υποβάλει προς το Δ.Σ. της ΚΟΕ την λίστα των Διεθνών 

Κριτών που θα υποβληθεί προς την CMAS ώστε να λάβουν το χρίσμα του διεθνή κριτή τεχνικής κο-

λύμβησης.  Παρακολουθούν την αντίστοιχη σχολή κριτών – χρονομετρών Τεχνικής Κολύμβησης που 

διοργανώνει αποκλειστικά η Παγκόσμια Ομοσπονδία CMAS. 

2.6.2 Ειδική  διάταξη 

Οι Διεθνείς Κριτές, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των Περιφερειακών Επιτροπών και της ΚΟΕ για την 

παρουσία τους σε αγώνες που αποτελούν αγώνες ορίων πρόκρισης για την στελέχωση των Εθνικών Ο-

μάδων, αν αυτό τους ζητηθεί. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΡΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

3.1 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης, κατά τη συμμετοχή στους αγώνες αξιολογούνται και βαθμολογού-

νται από τους ορισμένους Αλυτάρχες στους συγκεκριμένους αγώνες από την Κεντρική ή Περιφε-

ρειακή Επιτροπής Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης της Κ.Ο.Ε. 

3.2 Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης σε συνεργασία με την Περιφε-

ρειακή Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης ανάλογα με τη βαθμολογία, τα λοιπά κριτήρια  αξιο-

λόγησης και την εν γένει προσφορά τους, οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης προάγονται σε ανώτερη 

κατηγορία ή υποβιβάζονται σε κατώτερη, εκτός των Δόκιμων Κριτών, που, αντί για υποβιβασμό, δια-

γράφονται οριστικά από το Μητρώο Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης.  

3.3 Τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 

α) Οι  τίτλοι σπουδών και, κατά προτίμηση, πτυχίο Σ.Ε.Φ.Α.Α. 

β) Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας ως επιπροσθέτου προσόντος για τους  διεθνείς ή υποψήφιους 

Διεθνείς Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης.  

γ) Η άριστη γνώση των Διεθνών Κανονισμών Τεχνικής Κολύμβησης. 

δ) Η απόδοσή τους σύμφωνα με τη  βαθμολογία των Αλυταρχών.  

ε) Η εμπειρία, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αγώνες Εθνικών  Πρωταθλημάτων, καθώς 

και Διεθνών Αγώνων Τεχνικής Κολύμβησης. 

στ) Η διαγωγή και η συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων.  

ζ) Η προσφορά υπηρεσίας, κωλύματα δήλωσης για συμμετοχή σε αγώνα, αδικαιολόγητη μη συμμε-

τοχή σε αγώνα, εθελοντική συμμετοχή σε αγώνες που διοργανώνει η Κ.Ο.Ε. κλπ. 

η) Η πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Γενικής Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Τεχνικής Κο-

λύμβησης της Κ.Ο.Ε.   

θ) Η ηλικία  

ι) Η ιδιότητα του πρώην αθλητή ή αθλήτριας με συμμετοχή σε τρία ή περισσότερα Πανελλήνια Πρω-

ταθλήματα Αναπτυξιακών Κατηγοριών ή Κατηγορίας Ανδρών – γυναικών.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛ/ΣΗΣ (ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ) 

4.1 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης είναι μέλη της Αγωνόδικου Επιτροπής σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων Τεχνικής Κολύμβησης της Κ.Ο.Ε. Όλα τα μέλη της Αγωνόδικου 

Επιτροπής, δηλαδή οι Αφέτες, οι Έφοροι και Κριτές Στροφών, οι Κριτές – Χρονομέτρες, οι Κριτές 
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Ορθής Κολύμβησης, οι Έφοροι Γραμματείας, οι επόπτες Αίθουσας Ελέγχου, οι υπεύθυνοι Αγωνιστι-

κού Χώρου και οι Εκφωνητές δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξε-

λεγκτικής Επιτροπής σωματείου μέλους της ΚΟΕ, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες 

ενώσεις ή ομοσπονδίες (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4726 ΦΕΚ Α’ 181/18.09.2020 όπως ισχύει). 

4.2 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης, δεν μπορεί να έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του προπονητή, 

του διευθυντή ή παράγοντα, με οποιαδήποτε ιδιότητα, σωματείου-μέλους της Κ.Ο.Ε. Σε κάθε περί-

πτωση, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού.  

4.3 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια 

και στις επιμορφωτικές ημερίδες Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης που διοργανώνονται από την Κε-

ντρική ή την Περιφερειακή Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης.  

4.4 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όποτε τούτο 

ζητηθεί την Κεντρική ή την Περιφερειακή Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης, για τη διεξαγωγή 

όλων των αγώνων που προκηρύσσονται από την ΚΟΕ και τις Περιφερειακές Επιτροπές. 

4.5 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης δεν πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε αγώνες Τεχνικής Κολύμβησης 

που διοργανώνονται από άλλες Π.Ε., χωρίς να ενημερώσουν γραπτώς και να πάρουν την έγκριση του 

Δ.Σ. της Π.Ε. που ανήκουν ή της ΚΟΕ. 

4.6 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης δεν λαμβάνουν μέρος σε αγώνες Τεχνικής Κολύμβησης που διοργα-

νώνονται από φορείς και συλλόγους χωρίς να έχουν πάρει την έγκριση των Περιφερειακών Επιτροπών 

και της ΚΟΕ για την διεξαγωγή τους.  

4.7 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης δεν πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε αγώνα, επίσημο ή διασυλλογικό, 

όταν δεν έχουν ορισθεί από την Κεντρική ή την Περιφερειακή Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβη-

σης. Εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται: 

4.8 Όταν δεν έχει προσέλθει ο ορισθείς από την Κεντρική ή την Περιφερειακή Επιτροπή Κριτών Τεχνικής 

Κολύμβησης και παρευρίσκονται στο κολυμβητήριο ή κληθούν εκτάκτως από τον Αλυτάρχη του α-

γώνα.  

4.9 Όταν ορίζονται από τη CMAS σε διεθνείς αγώνες. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένοι να ενη-

μερώνουν την Κεντρική ή την Περιφερειακή Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης. 

4.10 Οι Κριτές όταν πρόκειται να δηλώνουν εμπρόθεσμα κώλυμα μη συμμετοχής τους σε αγώνες οφεί-

λουν να το γνωστοποιούν προς την Κεντρική ή την Περιφερειακή  επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμ-

βησης, πριν συνεδριάσει και προχωρήσει σε ορισμό.  

4.11 Κριτές που εκ των υστέρων υποβάλουν για κάποιο λόγο κωλύματα δεν γίνονται δεκτά και λαμβά-

νονται υπόψη στην αξιολόγηση τους.  

4.12  Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης πρέπει να προσέρχονται τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν 

από την έναρξη του αγώνα στο κολυμβητήριο που πρόκειται να διεξαχθεί ο αγώνας στον οποίο έχουν 

ορισθεί. Σε περίπτωση αδυναμίας τους να προσέλθουν ή σε περίπτωση αργοπορίας τους, οφείλουν να 

ειδοποιήσουν τον αλυτάρχη.  

4.13 Οι κριτές-χρονομέτρες δεν πρέπει να προβαίνουν δημόσια ή προς τρίτους ή σε άλλους συναδέλ-

φους τους ή προς τα ΜΜΕ σε κρίσεις σε βάρος των συναδέλφων τους, των Αλυταρχών, των αθλητών, 

των προπονητών, των παραγόντων των ομάδων, ύστερα από κάποιο αγώνα, ούτε να προβαίνουν  σε 

κρίσεις για τις επιδόσεις των αθλητών. Κρίσεις για συναδέλφους ή άλλους παράγοντες κάποιου αγώνα 

μπορούν να κάνουν μόνο εγγράφως προς την Κεντρική ή την Περιφερειακή Επιτροπή Κριτών Τεχνικής 

Κολύμβησης με κοινοποίηση στον Έφορο Τεχνικής Κολύμβησης της Περιφερειακής Επιτροπής ή την 

Τεχνική Επιτροπή Τεχνικής Κολύμβησης της ΚΟΕ. Οι Κριτές - χρονομέτρες δεν πρέπει να αναρτούν 

και να δημοσιεύουν σχόλια σχετικά με σωματεία, Εθνικές Ομάδες, Ομοσπονδία, ή οποιοδήποτε άλλο 

φορέα ή θεσμικό όργανο με πολιτικούς υπαινιγμούς αποφεύγοντας συνεπώς οποιαδήποτε υποψία προ-

κατειλημμένης κρίσης (Κανόνας Δεοντολογίας CMAS). 
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4.14 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης οφείλουν, τόσο κατά τη  διάρκεια του αγώνα όσο και εκτός αυτών 

(στην υπόλοιπη ιδιωτική τους ζωή), να συμπεριφέρονται προς όλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση με 

το άθλημα, με την επιβαλλόμενη από το λειτούργημά τους αξιοπρέπεια. 

4.15 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης πρέπει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να φορούν την 

καθιερωμένη στολή με τα προβλεπόμενα διακριτικά της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Επιτροπής 

Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης, καθώς και με τις χαρακτηριστικές χορηγικές επωνυμίες ή χορηγικά 

σήματα. Η εμφάνιση θα είναι ομοιόμορφη και τα υποδήματα λευκά. Μόνο οι Αλυτάρχες και οι Αφέτες 

θα φορούν διαφορετικού χρώματος στολή. 

4.16 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης δεν πρέπει να καπνίζουν και να πίνουν (καφέ-οινοπνευματώδη) 

ή να φέρουν κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

4.17 Οι κριτές-χρονομέτρες δεν μπορούν να έχουν κατ’ ιδίαν συζητήσεις με παράγοντες ομάδων για 

θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του αγώνα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, καλείται ο παράγων μπρο-

στά στη γραμματεία, στον αλυτάρχη και στους δύο διαιτητές, προκειμένου να τύχει επίλυσης.  

4.18 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης οφείλουν να έχουν βαθιά και εμπεριστατωμένη γνώση των κα-

νονισμών. 

4.19 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης δεν προκαταβάλουν μια κατάσταση ή μια απόφαση. 

4.20 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης οφείλουν να κρίνουν με κατανόηση και σεβασμό. 

4.21 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης δίνουν μία παράβαση μόνο όταν είναι 100% σίγουροι ότι έχει 

γίνει. Η αμφιβολία είναι πάντα υπέρ των αθλητών. 

4.22 Η εμφάνιση, το ντύσιμο, οι κινήσεις στην πισίνα, οι συναθροίσεις, οι χειρονομίες κτλ. πρέπει να 

είναι διακριτικές. 

4.23 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης πρέπει να δείχνουν πάντα ότι είναι σε καλή κατάσταση και έχουν 

τον έλεγχο. 

4.24 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλα διεξάγονται με ασφάλεια, έλεγχο 

και διαφάνεια. 

4.25 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης οφείλουν να είναι αμερόληπτοι στην εφαρμογή των κανονισμών 

προς όλους τους κολυμβητές και να τους αντιμετωπίζουν ισότιμα. 

4.26 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά με τους υπόλοιπους κριτές 

τους εφόρους και τον Αλυτάρχη. 

4.27 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης οφείλουν να αποδέχονται πάντα την απόφαση του Αλυτάρχη.  

4.28 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης δεν επιτρέπεται ρητά να συνομιλούν με παράγοντες προπονητές 

αθλητές κατά τη διάρκεια του αγώνα, για θέματα εγκυρότατος των αθλητών του αγώνα. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

5.1 Για κάθε αγώνα ή Πρωτάθλημα σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 

Αγώνων Τεχνικής Κολύμβησης και Τεχνικής Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων ο Έφορος Τεχνικής 

Κολύμβησης της Περιφέρειας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κο-

λύμβησης ορίζουν την αντίστοιχη Οργανωτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον:  

α) Επικεφαλής Διοργάνωσης Αγώνων (Event Manager)  

β) Αλυτάρχη Αγώνων και τον 

γ) Γραμματέα της Διοργάνωσης.  

5.2 Η Οργανωτική  Επιτροπή έχει δικαιοδοσία σε όλα τα θέματα που αφορούν στην άρτια διοργάνωση 

των αγώνων (Θέματα αγωνιστικά αλλά και παροχή υπηρεσιών πρός όλες τις κατηγορίες συμμετεχό-

ντων). 

5.3 Επιπρόσθετα έχει τη δικαιοδοσία να αναβάλλει αγωνίσματα και να δίνει οδηγίες σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε αγωνίσματος. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο 6 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ – ΚΡΙΤΕΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ CMAS 9.2.1) 

6.1 Σε συνέχεια όσων περιγράφονται στο άρθρο 8.3 του Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώ-

νων Τεχνικής Κολύμβησης και Τεχνικής Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων o Αλυτάρχης επιβλέ-

πει την εφαρμογή των Διεθνών Κανονισμών της CMAS και αποφασίζει για όλα τα θέματα που σχετί-

ζονται με το αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης, η τελική διευθέτηση των οποίων δεν καλύπτεται με 

άλλο τρόπο από τους Κανονισμούς. 

6.2 Ο Αλυτάρχης ελέγχει εάν όλοι οι απαραίτητοι κριτές βρίσκονται στις αντίστοιχες θέσεις τους για τη 

διεξαγωγή των αγώνων. Μπορεί να ορίσει αντικαταστάτες για όποιους απουσιάζουν ή για όποιους 

αδυνατούν να αποδώσουν ή είναι αναποτελεσματικοί. Αυτός μπορεί να ορίσει και επιπλέον κριτές 

εάν το κρίνει απαραίτητο. 

6.3 Εξουσιοδοτεί τον αφέτη να προχωρήσει στην εκκίνηση του αγώνα, αφού πρώτα ο ίδιος ελέγξει ότι οι 

κριτές βρίσκονται στη θέση τους. 

6.4 Ανεξάρτητα από την υπόδειξη του αφέτη, μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει αν έχει υπάρξει άκυρη εκκί-

νηση. 

6.5 Πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο εξοπλισμός & οι απαραίτητες συσκευές για την διεξαγωγή των αγώνων 

είναι διαθέσιμες & σε καλή κατάσταση. Επιπροσθέτως κατά τη διαδικασία εκκίνησης, κατόπιν αιτή-

ματος του αθλητή, το οποίο υποδηλώνεται  με ανάταση χεριού, έχει το δικαίωμα να διακόψει τη δια-

δικασία στην περίπτωση που παρουσιασθεί τεχνικό πρόβλημα στον εξοπλισμό του. 

6.6 Στους αγώνες μεγάλων αποστάσεων, είναι υπεύθυνος για τον ορισμό της ακριβής θέσης της διαδρο-

μής σύμφωνα με το προσχέδιο.  

6.7 Αποφασίζει για το πλήρωμα των βαρκών, την ασφάλεια και την επικοινωνία μεταξύ των κριτών. 

6.8 Έχει το δικαίωμα να αποβάλλει οποιονδήποτε αθλητή για παράβαση των κανόνων, ακόμη κι αν η πα-

ράβαση αυτή έχει επισημανθεί από άλλον κριτή. Όλες οι ακυρώσεις είναι θέμα απόφασης του αλυ-

τάρχη.  

6.9 Μετά το τέλος κάθε σειράς, ο αλυτάρχης με μια γρήγορη συνεννόηση με τους   υπόλοιπους κριτές 

δίνει το σήμα στην γραμματεία των αγώνων για την επικύρωση των αποτελεσμάτων. Μετά από αυτό 

τα αποτελέσματα ανακοινώνονται ως επίσημα. 

6.10 Έχει δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία εκκίνησης ή του αγώνα στην περίπτωση 

που διαπιστώσει ότι οι καιρικές συνθήκες  στην περιοχή αυξάνουν την επικινδυνότητα σε θέματα α-

σφάλειας των αθλητών.  

6.11 Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του χρόνου προετοιμασίας κατά τη διαδικασία εκκίνησης. 

6.12 Πριν από την έναρξη του αγώνα ο Αλυτάρχης: 

α) Συζητά με τον Event Manager για τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις των αγώνων. 

β) Φτάνει στο κολυμβητήριο τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη των αγώνων προκειμένου να 

κάνει τον προληπτικό έλεγχο του αγωνιστικού χώρου. 

γ) Οργανώνει την συνάντηση των κριτών πριν την έναρξη των αγώνων και τους ενημερώνει σχετικά 

με αυτούς και τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις που υπάρχουν. 

δ) Οργανώνει συνάντηση προπονητών και παραγόντων, αν κάτι τέτοιο απαιτείται. 

6.13 Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Αλυτάρχης: 

α) Εκτελεί τους αγώνες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών. 

β) Αποφασίζει για πιθανές καταστάσεις που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό. 

γ) Παρατηρεί τους κριτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

6.14 Μετά τον αγώνα ο Αλυτάρχης: 

α) Ελέγχει και υπογράφει όλα τα Πανελλήνια ή Πανευρωπαϊκά/Παγκόσμια ρεκόρ. 

β) Οργανώνει την συνάντηση των κριτών.  

γ) Αξιολογεί τους κριτές (λαμβάνοντας υπόψη την άποψη των εφόρων). 

δ) Αποχωρεί εφόσον εκδικάσει πιθανές ενστάσεις. 

Χαρακτηριστικά του Αλυτάρχη: 

 Γνώση 

 Εμπειρία 

 Ετοιμότητα 

 Ευστροφία 

 Πειθαρχία 

 Τάξη 

 Επικοινωνία 

 Διοικητικές ικανότητες 
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 Εντιμότητα 

 

 Αυτοπεποίθηση 

6.15 Για όλες τις διοργανώσεις Τεχνικής Κολύμβησης, η Κεντρική ή η Περιφερειακή Επιτροπή Κρι-

τών Τεχνικής Κολύμβησης ορίζει τον αριθμό των Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης που θα συμμετέ-

χουν, με έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής Τεχνικής Κολύμβησης ή του Εφόρου Τεχνικής Κολύμβη-

σης της Περιφερειακής Επιτροπής. 

6.16 Οι συμμετέχοντες στην διοργάνωση Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης, οφείλουν να ασκούν τα κα-

θήκοντά τους σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Τεχνικής Κολύμβησης της CMAS, τον Κανο-

νισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων Τεχνικής Κολύμβησης της ΚΟΕ, τον παρόντα Κανονι-

σμό Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης καθώς και την Γενική Προκήρυξη Αγώνων Τεχνικής Κολύμβη-

σης της ΚΟΕ.  

Σημείωση: Οι κριτές Τεχνικής Κολύμβησης και οι αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται στη συνέχεια 

του άρθρου, επιλεκτικά και εξειδικευμένα ισχύουν και έπειτα από απόφαση του Αλυτάρχη της Τεχνι-

κής Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται και στην Τεχνική Κο-

λύμβηση Μεγάλων Αποστάσεων. 

6.17 Αφέτες (Κανονισμοί CMAS 9.2.3.) 

     α)   Έχει την απόλυτη ευθύνη για τους αθλητές, από τη στιγμή που ο ανώτατος κριτής του κάνει 

σήμα και μέχρι την έναρξη του αγωνίσματος. 

     β)   Οφείλει να υποδείξει στον ανώτατο κριτή οποιονδήποτε αθλητή καθυστερεί στην εκκίνηση, 

αρνείται να υπακούσει στις εντολές του, δεν συμπεριφέρεται σωστά καθ’ όλη τη διαδικασία εκκίνη-

σης ή κάνει άκυρη εκκίνηση ηθελημένα. Μόνο ο αλυτάρχης  μπορεί να αποβάλλει τον αθλητή για 

αντιαθλητική συμπεριφορά. Αυτού του είδους η αποβολή δε μπορεί να θεωρηθεί άκυρη εκκίνηση. 

     γ)   Έχει το δικαίωμα να κρίνει αν μια εκκίνηση είναι σωστή ή όχι. Κάθε διαδικασία εκκίνησης 

που διακόπτεται πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή και αυτό πρέπει να είναι εις γνώση των κολυμβη-

τών. 

     δ)   Η θέση του όταν δίνει το σήμα εκκίνησης πρέπει να είναι στο πλάι της πισίνας, περίπου πέντε 

μέτρα από αυτήν. Οι χρονομέτρες και όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να τον ακούν 

καθαρά. 

    ε)    Ο αφέτης συντονίζει την εκκένωση της πισίνας μετά το τέλος κάθε αγώνα. 

 

      Χαρακτηριστικά του Αφέτη: 

 Άριστη αντίληψη  

χώρου και χρόνου 

 Διορατικότητα 

 

 Οξυδέρκεια 

 Άμεση αντίδραση 

 Υπομονή  

 Σταθερότητα 

 Συνέπεια 

 Ικανότητα αξιολόγησης 

6.18 Κριτές Ορθής Τεχνικής Κολύμβησης (Κανονισμοί CMAS 9.2.8) 

α) Υπάρχουν δύο κριτές για το στυλ τεχνικής κολύμβησης και περισσότεροι στα αγωνίσματα με-

γάλων αποστάσεων (OPEN WATER). 

β) Βρίσκονται στα δύο πλάγια της πισίνας. 

γ) Ελέγχουν ότι οι κανόνες τεχνικής κολύμβησης τηρούνται. 

δ) Ελέγχουν ότι οι αθλητές τηρούν τη ζώνη των 15 μέτρων μετά την εκκίνηση και μετά 

από κάθε στροφή, οπότε και η κατάδυση δεν επιτρέπεται. Το έργο αυτό μπορούν να επιτε-

λέσουν οι βοηθοί τους. 

ε) Οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως τον ανώτατο κριτή με μία κάρτα, σε περίπτωση που αντι-

ληφθούν παράβαση. Η κάρτα αυτή πρέπει να περιέχει τον τύπο του αγωνίσματος, τον προκρι-

ματικό γύρο και την διαδρομή.  

 

 Χαρακτηριστικά των κριτών ορθής κολύμβησης: 

 Άριστη και βαθιά γνώση κανονισμών 

 Άριστη αντίληψη χώρου και χρόνου 

 Οξυδέρκεια 

 Υπομονή  

 Εμπειρία 

 Σταθερότητα 

 Συνέπεια 
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6.19 Κριτές στροφών / χρονομέτρες (Κανονισμοί CMAS 9.2.9) 

α) Ελέγχουν εάν οι κολυμβητές εκτέλεσαν τις στροφές τους σύμφωνα με τον κανονισμό. 

β) Στα αγωνίσματα των 800 και 1500 μέτρων, κάθε κριτής οφείλει να καταγράψει την απόσταση 

που έχει καλύψει ο αθλητής και να τον ενημερώσει για το υπόλοιπο της διαδρομής δείχνοντας 

του «κάρτες μήκους». 

γ) Οφείλουν να καταγράψουν κάθε παράβαση στην κάρτα τους και να την υπογράψουν, αναφέρο-

ντας τον αγώνα, τη διαδρομή και την παράβαση με λεπτομέρεια. Οι κάρτες αυτές παραδίδονται 

αμέσως στον ανώτατο κριτή. 

δ) Επιβλέπουν την διαδικασία αλλαγών στα ομαδικά αγωνίσματα 4Χ50μ. 

 

Χαρακτηριστικά κριτών χρονομετρών: 

 Άριστη γνώση κανονισμών 

 Άριστη αντίληψη χώρου και 

χρόνου 

 Οξυδέρκεια 

 Άμεση αντίδραση 

 Υπομονή 

 

 Σταθερότητα 

 Συνέπεια 

 

6.20 Κριτές Χρονομέτρες (Κανονισμοί CMAS 9.2.6) 

α) Σηκώνονται όρθιοι και μηδενίζουν τα χρονόμετρα μόλις ακουστεί το διακεκομμένο σφύριγμα 

του Αλυτάρχη. 

β) Προχωρούν και παραμένουν σε ευθεία γραμμή μόλις ακουστεί το παρατεταμένο σφύριγμα του 

Αλυτάρχη. 

γ) Μόλις δοθεί η εκκίνηση, προχωρούν και στέκουν στο χείλος της δεξαμενής και παρατηρούν έως 

ότου το κεφάλι του αθλητή σπάσει την επιφάνεια του νερού.  

δ) Στη συνέχεια κάνουν ένα βήμα πίσω και παραμένουν όρθιοι. (εκτός αν για κάποια αγωνίσματα 

έχει δοθεί προφορική εντολή από τον Αλυτάρχη να κάθονται στην θέση τους). 

ε) Καταγράφουν τους χρόνους των αθλητών για τους οποίους είναι υπεύθυνοι. Πρέπει να χρησι-

μοποιούν χρονόμετρα εγκεκριμένα από τον ανώτατο κριτή. 

στ) Με το σήμα για εκκίνηση θέτουν σε λειτουργία το χρονόμετρο τους και το σταματούν μόλις ο 

κολυμβητής ακουμπήσει την πλακέτα τερματισμού, ταυτόχρονα όμως πρέπει να πιέσουν και το 

μπουτόν της συσκευής ημιαυτόματης χρονομέτρησης. Αμέσως μετά το τέλος του αγωνίσματος 

οφείλουν να καταγράψουν το χρόνο που δείχνει το χρονόμετρο τους στη κάρτα χρόνου, την ο-

ποία και παραδίδουν στον ανώτατο χρονομέτρη.  Ταυτόχρονα του δείχνουν και το χρονόμετρο 

τους για επιβεβαίωση. 

ζ) Δεν πρέπει να θέτουν τα χρονόμετρα τους πάλι στο μηδέν μέχρις ότου ο ανώτατος χρονομέτρης 

ή ο ανώτατος κριτής αναφωνήσει «χρονόμετρα μηδενισμένα». 

η) Είναι υπεύθυνοι να καταγράφουν τους ενδιάμεσους χρόνους σε αγώνες άνω  των 100μ. 

θ) Καθήκον τους είναι επίσης να ελέγχουν εάν οι στροφές και ο τερματισμός των αθλητών γίνο-

νται σύμφωνα με τον κανονισμό. 

ι) Επιβλέπουν την διαδικασία αλλαγών στα ομαδικά αγωνίσματα. 

 

Χαρακτηριστικά κριτών στροφών: 

 Άριστη γνώση κανονισμών 

 Αντίληψη χώρου και χρόνου 

 

 Οξυδέρκεια 

 Άμεση αντίδραση 

 Υπομονή  

 

 Σταθερότητα 

 Συνέπεια 

 

6.21 Κριτές άφιξης (Κανονισμοί CMAS 9.2.7) 

α) Υπάρχουν δύο κριτές τερματισμού. 

β) Βρίσκονται ακριβώς πάνω στη γραμμή τερματισμού ώστε να έχουν τον καλύτερο δυνατό έλεγχο 

των διαδρομών και της γραμμής τερματισμού. 

γ) Καταγράφουν την κατάταξη των αθλητών και την παραδίδουν στο γραφείο των αποτελεσμάτων. 

δ) Δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και χρονομέτρες στον ίδιο αγώνα. 

ε) Η κρίση τους προέχει των ενδείξεων των χρονομέτρων χειρός μόνο όταν υπάρχουν λιγότερα από 

τρία ψηφιακά χρονόμετρα σε κάθε διαδρομή. Οι αποφάσεις τους δε μπορούν να αμφισβητηθούν 
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όταν είναι ομόφωνες. Εάν δεν είναι, τότε ο ανώτατος κριτής αποφασίζει για την τελική κατάταξη. 

Σε αυτή τη περίπτωση, στο πρωτόκολλο θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη “CJD" (απόφαση 

του ανώτατου κριτή) δίπλα στο χρόνο του αθλητή. 

 

Χαρακτηριστικά των κριτών άφιξης: 

 Άριστη γνώση κανονισμών 

 Αντίληψη χώρου και χρόνου 

 

 Άμεση αντίδραση 

 Διορατικότητα 

 Εμπειρία 

 Σταθερότητα 

 Συνέπεια 

 

6.22 Επόπτης Αίθουσας Ελέγχου (Κανονισμοί CMAS 9.2.4) 

6.23 Υπεύθυνος Γραμματείας (Κανονισμοί CMAS 9.2.2.) 

6.24 Κριτής που επιβλέπει τα χρονόμετρα (Κανονισμοί CMAS 9.2.5.) 

6.25 Εκφωνητής (Κανονισμοί CMAS 9.2.10.) 

6.26 Υπεύθυνος για τις Τελετές Απονομής (Κανονισμοί CMAS 9.2.11.) 

6.27 Ιατρός (Κανονισμοί CMAS 9.2.12.) 

6.28 Πριν από την έναρξη του αγώνα οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης οφείλουν: 

α) Να συμμετέχουν στην συνάντηση που καλεί ο Αλυτάρχης πριν την έναρξη των αγώνων  

β) Να εκφράζουν κάθε απορία ή προβληματισμό σχετικά με αυτούς. 

6.29 Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης οφείλουν να: 

α) Φέρουν μαζί τους τον αναγκαίο εξοπλισμό:  

 Γυαλιά ηλίου (σε ανοιχτή πισίνα) 

 Προστατευτικό καπέλο για τον ήλιο (μόνο αθλητικό) 

 Σφυρίχτρα/ Στυλό/ χαρτί 

 Κανονισμοί Τεχνικής Κολύμβησης 

Δεν επιτρέπονται άλλα αντικείμενα κατά την “Είσοδο κριτών” 

β) Είναι συγκεντρωμένοι στην αποστολή τους 

γ) Να μην μετακινούνται ποτέ από την θέση τους και να μην αλλάζουν διαδρομή  

δ) Να κάθονται στην θέση τους ευπρεπώς 

ε) Όταν υπάρχει παράβαση να αναφέρονται άμεσα στον Αλυτάρχη 

στ) Επιστρέφουν στην θέση τους αμέσως 

ζ) Είναι σε σωστή παράταξη 

η) Είναι σε ετοιμότητα και δείχνουν καλή παρουσία 

θ) Επιβεβαιώνουν ότι οι καρέκλες, τα καλάθια κλπ. βρίσκονται σε μία σειρά 

ι) Ενημερώνουν τον Αλυτάρχη όταν χρειαστεί να αφήσουν προσωρινά την θέση, ώστε να οριστεί 

αντικαταστάτης 

ια) Έχουν άριστη συμπεριφορά προς τους συναδέλφους τους, τους αθλητές, τους προπονητές, τους 

παράγοντες των ομάδων, τον αλυτάρχη των αγώνων. 

ιβ) Αποφεύγουν υποτιμητικές χειρονομίες και ειρωνικές εκφράσεις. 

ιγ) Επιδεικνύουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα στα καθήκοντά τους χωρίς να παρεκτρέπονται. 

ιδ) Να συζητούν και να δίδουν σύντομες διευκρινίσεις, που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν στην 

ομαλή διεξαγωγή των αγώνων,  προς τους αθλητές, ακόμη και στους προπονητές. 

6.30 Μετά τον αγώνα οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης οφείλουν να: 

α) Αποχωρούν από την θέση τους ευπρεπώς και σε παράταξη όταν δοθεί η “Αποχώρηση κριτών”.  

β) Συμμετέχουν στην συνάντηση κριτών μετά το τέλος των αγώνων και εκφράζουν κάθε απορία ή 

προβληματισμό που πιθανόν έχει προκύψει κατά την διάρκειά τους.  

γ) Προσέχουν ιδιαίτερα τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις τους μετά το τέλος του αγώνα απέναντι 

σε αθλητές, προπονητές, ή παράγοντες που έχουν διάθεση παρεκτροπής,  πρόκλησης ή βιαιοπρα-

γίας σε βάρος τους.  
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Α Ρ Θ Ρ Ο  7 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

  

7.1 Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιείται από το άρθρο 69 του Ν.3055/20222 ή 

της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας και προκειμένου να κατοχυρώνονται οι αρχές της διαφάνειας των 

διαδικασιών και της ισονομίας και να διασφαλίζεται το ανεπηρέαστο έργο των μελών της Αγωνόδικου 

Επιτροπής λειτουργεί τριμελής Κεντρική Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης (Κ.Ε.Κ.Τ.Κ.), της 

οποίας η θητεία ταυτίζεται χρονικά με αυτή του ΔΣ της ΚΟΕ. 

7.2 Η Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. ορίζεται από το ΔΣ της ΚΟΕ με σκοπό να μεριμνούν για την ενιαία εφαρμογή και τή-

ρηση των Κανονισμών Τεχνικής Κολύμβησης, του Κανονισμού Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης σε όλη 

την Επικράτεια καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση των κριτών. 

7.3 Η Κ.Ε.Κ.Τ.Κ συγκεντρώνει για το άθλημα της Τεχνικής Κολύμβησης όλες τις αρμοδιότητες σχετικά 

με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των Κριτών Τεχνικής Κολύμ-

βησης των Πρωταθλημάτων και επίσημων αγώνων Τεχνικής Κολύμβησης. 

7.4 Η Κ.Ε.Κ.Τ.Κ στελεχώνετε από μη εν’ ενεργεία διεθνείς Κριτές υψηλού κύρους ή Καθηγητές Σχολών 

Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν’ ενεργεία Κριτές της 

ανώτατης κατηγορίας αγώνων. Ορίζονται από το ΔΣ της ΚΟΕ και μπορούν να παυτούν μόνο με από-

φαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του ΔΣ για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. 

7.5 Σε κάθε Περιφέρεια, η Π.Ε.Κ.Τ.Κ ορίζεται από την Περιφερειακή Επιτροπή σε συνεργασία με τον 

Έφορο Τεχνικής Κολύμβησής της, την Τεχνική Επιτροπή Τεχνικής Κολύμβησης και την Κ.Ε.Κ.Τ.Κ.Κ. 

Η  Περιφερειακή Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης (Π.Ε.Κ.Τ.Κ) αποτελείται από ένα έως τρία 

μέλη.  

7.6 Η επιλογή γίνεται μεταξύ των πλέον έμπειρων οι οποίοι διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και έχουν 

παρακολουθήσει σχολές Διεθνών Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης CMAS, σεμινάρια Κριτών CMAS 

και έχουν συμμετάσχει ως Αλυτάρχες, για περισσότερα από δύο χρόνια, σε αγώνες Πανελληνίων Πρω-

ταθλημάτων, Αναπτυξιακών Κατηγοριών, Ανδρών-Γυναικών και σε προκριματικούς αγώνες ορίων για 

τις Διεθνείς διοργανώσεις. 

7.7 Όλες οι αποφάσεις της Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. επικυρώνονται από το ΔΣ της ΚΟΕ. 
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ΣΧΟΛΕΣ ΚΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ 

 

8.1 Το ΔΣ της ΚΟΕ και οι Περιφερειακές Επιτροπές προκηρύσσουν Σχολές Κριτών-Χρονομετρών Τεχνι-

κής Κολύμβησης στις επιμέρους Περιφέρειες κατόπιν πρότασης από την Τεχνική επιτροπή Τεχνικής 

Κολύμβησης και την Κεντρική επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης σε συνεργασία με τους Εφό-

ρους Τεχνικής Κολύμβησης των Περιφερειών και τις Περιφερειακές Επιτροπές Κριτών. 

8.2 Η διοργάνωση Σχολών Κριτών-Χρονομετρών Τεχνικής Κολύμβησης γίνεται από την Κεντρική Επι-

τροπή Κριτών ή τις Περιφερειακές Επιτροπές Κριτών σε συνεργασία με την τεχνική Επιτροπή Τεχνι-

κής Κολύμβησης της ΚΟΕ ή τους Εφόρους Τεχνικής Κολύμβησης των Περιφερειακών Επιτροπών της 

ΚΟΕ. Η διοργάνωση της Σχολής προϋποθέτει: 

α) Την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου. 

β) Την αναγγελία, δημοσίευση διεξαγωγής της Σχολής, στον τοπικό τύπο ή σε εξειδικευμένες με το 

άθλημα της τεχνικής κολύμβησης ιστοσελίδες. 

γ) Τη προκήρυξη της Σχολής, την συγκέντρωση των πληροφοριακών στοιχείων των υποψηφίων.  

8.3 Οι καθηγητές που θα διδάσκουν στις Σχολές Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης ορίζονται από την Κε-

ντρική Επιτροπή Κριτών σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές Κριτών. 

8.4 Οι καθηγητές θα επιλέγονται σύμφωνα με τα παρακάτω βασικά κριτήρια: 

α) Να είναι Διεθνείς Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης με εμπειρία. Εάν δεν επαρκούν οι διεθνείς Κριτές 

είναι δυνατό να ορίζονται και Κριτές Α’ κατηγορίας. 

β) Να είναι άριστοι γνώστες των Διεθνών Κανονισμών και να έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία 

Σχολή Διεθνών Κριτών CMAS ή και σεμινάρια Διεθνών Κριτών CMAS.  

γ) Να έχουν πτυχίο, κατά προτίμηση ΣΕΦΑΑ ή άλλης ειδικότητας Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης. 
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δ) Να είναι Καθηγητές ΣΕΦΑΑ (εν ενεργεία ή συνταξιούχοι) στο άθλημα της Τεχνικής Κολύμβησης, 

Τεχνικοί Σύμβουλοι του αθλήματος με μακρά εμπειρία. 

8.5 Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών ή των Περιφερειακών Επιτροπών Κριτών ορίζεται ο 

υπεύθυνος διεξαγωγής της Σχολής Κριτών-Χρονομετρών Τεχνικής Κολύμβησης. Ρόλος του υπεύθυ-

νου διεξαγωγής είναι να συντονίζει το έργο όλων των εμπλεκόμενων στην λειτουργία της Σχολής και 

να φροντίζει για την αρτιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, του εκπαιδευτικού εξοπλισμού, καθώς και 

των θεμάτων γραπτής εξέτασης των μαθητών της Σχολής. 

8.6 Ο υπεύθυνος της Σχολής, με τη λήξη των μαθημάτων και της γραπτής εξέτασης, προβαίνει στη διόρ-

θωση των γραπτών των υποψηφίων. Συντάσσει πίνακα επιτυχόντων και πίνακα αποτυχόντων. 

8.7 Ο υπεύθυνος της Σχολής συντάσσει έκθεση πεπραγμένων για τον τρόπο λειτουργίας της Σχολής για τα 

τυχόν προβλήματα που δημιουργήθηκαν και για τις λύσεις που δόθηκαν. Την έκθεση, μαζί με τα βαθ-

μολογημένα γραπτά και τον πίνακα των επιτυχόντων και αποτυχόντων, παραδίδει στην Κεντρική Επι-

τροπή Κριτών με κοινοποίηση στην αντίστοιχη Περιφερειακή Επιτροπή Κριτών. 

8.8 Τα έξοδα λειτουργίας της Σχολής, καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής των μελών που είναι 

αρμόδια για τη λειτουργία Σχολής εκτός του κέντρου, καλύπτονται από τους υποψήφιους Κριτές Τε-

χνικής Κολύμβησης και την ΚΟΕ. 

8.9 Η Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή η Περιφερειακή Επιτροπή Κριτών σε συνεργασία της Τεχνικής Επι-

τροπής της ΚΟΕ και έγκριση του ΔΣ της ΚΟΕ διοργανώνει, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Επι-

τροπές επιμορφωτικά σεμινάρια.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΡΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  

9.1 Οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης είναι κατά βάση εθελοντές και δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες τους. 

Σε περίπτωση που το επιθυμούν μπορεί να λαμβάνουν αποζημίωση για αγώνες που συμμετέχουν με 

κάλυψη εξόδων κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής όταν μετακινούνται εκτός έδρας. 

Συγκεκριμένα: 

α) Η αποζημίωση μετακίνησης διαμορφώνεται ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση μετακί-

νησης και την επιβάρυνση των διοδίων. 

β) Η αποζημίωση διαμονής αφορά σε ξενοδοχείο τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας, συμπεριλαμβανο-

μένου και του πρωινού. 

γ) Ανάλογα με το χρόνο παραμονής του Κριτή εκτός έδρας θα καθορίζονται και τα έξοδα δια-

τροφής του (αριθμός γευμάτων, κλπ.). 

9.2 Όταν πρόκειται για συμμετοχή των κριτών σε αγώνες μεγάλης εμβέλειας προβλέπεται αποζημίωση 

των Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης, σαν ελάχιστη αναπλήρωση της απώλειας που θα έχει από την κύ-

ρια εργασία του. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΚΟΕ ύστερα από πρόταση 

της Κ.Ε.Κ.Τ.Κ., πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου και είναι ανάλογη με την κατηγορία 

του κάθε αγώνα. 

9.3 Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ενός αγώνα που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των Κριτών Τε-

χνικής Κολύμβησης, στους προσελθόντες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, καταβάλλεται το μισό 

της συνολικής αποζημίωσης, ενώ τα οδοιπορικά έξοδα καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής 

καταβάλλονται σε ακέραιο. 

9.4 Σε περίπτωση διακοπής των αγώνων για οποιαδήποτε αιτία, στους προσελθόντες να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους, καταβάλλεται το σύνολο της αποζημίωσης, όπως επίσης και τα οδοιπορικά έξοδα κα-

θώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής. 

9.5 Κριτής Τεχνικής Κολύμβησης, που είχε ορισθεί από την Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. ή την Π.Ε.Κ.Τ.Κ. και είχε έγκαιρα 

(τουλάχιστον 5 μέρες πριν) ειδοποιηθεί, αλλά δεν προσήλθε να προσφέρει τις υπηρεσίες του ή προ-

σήλθε μετά την έναρξη του αγώνα, πέραν του πειθαρχικού ελέγχου που θα τύχει, δεν θα λάβει τη 
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σχετική αποζημίωση που θα ελάμβανε, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα, τα έξοδα διαμονής και δια-

τροφής. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  10 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΡΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  

10.1 Οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται προς τους Κριτές 

Τεχνικής Κολύμβησης κατά περίπτωση από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης 

(Κ.Ε.Κ.Τ.Κ.) της Κ.Ο.Ε. Όπου αναφέρεται η λέξη κριτής εννοείται και Αλυτάρχης, Επόπτης αίθουσας 

ελέγχου, Κριτής ορθής κολύμβησης, Αφέτης, Έφορος στροφών, Κριτής στροφών, Έφορος Γραμμα-

τείας Αγώνων, Υπεύθυνος Αγωνιστικού Χώρου και Εκφωνητής. 

10.2 Οι ποινές που επιβάλλονται είναι ημερολογιακές και περιλαμβάνουν όλες τις αγωνιστικές των 

διοργανώσεων που διεξάγονται από την ΚΟΕ ή τις Περιφερειακές Επιτροπές. 

10.3 Ο χρόνος έκτισης των ποινών δεν μπορεί να συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που δεν διεξάγονται 

Εθνικά Πρωταθλήματα της ΚΟΕ (διάστημα που αρχίζει με την ολοκλήρωση του τελευταίου Πρωτα-

θλήματος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και τελειώνει με την έναρξη του πρώτου πρωταθλή-

ματος της νέας αγωνιστικής περιόδου). Τυχόν υπόλοιπο ποινής είναι αυτονόητο ότι μεταφέρεται στην 

επόμενη περίοδο. 

10.4 Αρμόδιοι για την παραπομπή Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης στην Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. είναι: 

α) Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. για παράβαση διατάξεων του Καταστατικού της και του παρόντος Κανονισμού 

Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης. 

β) Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε για αντιαθλητική συμπεριφορά στους κόλπους της, παράβαση διατάξεων του 

παρόντος Κανονισμού Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης. 

γ) Οι Αλυτάρχες των αγώνων για πλημμελή εφαρμογή των Διεθνών Κανονισμών ή συμπεριφορές 

και παραπτώματα που δεν έχουν σχέση με την αγωνιστική δραστηριότητα. 

10.5 Σαν αιτία παραπομπής θεωρείται κάθε παράπτωμα, πράξη ή παράλειψη, στην οποία υπέπεσε ο 

Κριτής Τεχνικής Κολύμβησης που έλαβε χώρα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη αγώνων Πρω-

ταθλήματος ή επίσημων Αγώνων, μέσα ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο, μέσα ή έξω από το χώρο του 

κολυμβητηρίου, στα γραφεία της Κ.Ο. Ε. η της Περιφερειακής Επιτροπής. 

10.6 Προκειμένου να παραπεμφθεί ένας Κριτής Τεχνικής Κολύμβησης στην Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. θα πρέπει : 

α) Να συνταχθεί πλήρης και λεπτομερής έκθεση του παραπτώματος, της παράλειψης ή της αξιόποι-

νης πράξης που υπέπεσε, η οποία θα κοινοποιείται στο Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. 

β) Να συντάσσεται και να αποστέλλεται, από την Κ.Ε.Κ.Τ.Κ., έγγραφη κλήση σε απολογία με το ή 

τα παραπτώματα στα οποία υπέπεσε ο Κριτής και για τα οποία καλείται να απολογηθεί. Στην 

κλήση σε απολογία θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ο χώρος, ο τόπος και ο χρόνος που θα συνε-

δριάσει η Κ.Ε.Κ.Τ.Κ., προκειμένου να επιληφθεί του παραπτώματος και να λάβει απόφαση. 

γ) Εάν κρίνεται απαραίτητη από την Κ.Ε.Κ.Τ.Κ., στη διαδικασία παραπομπής Κριτή κατά την ακρο-

αματική διαδικασία η παρουσία και μαρτυρία άλλων προσώπων, αυτό είναι δυνατόν. 

δ) Ο παραπεμπόμενος και κληθείς από την Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. κριτής υποχρεούται να παρουσιασθεί την συ-

γκεκριμένη ημέρα και ώρα ενώπιον της επιτροπής ή σε εξαιρετική περίπτωση αδυναμίας του να 

παρουσιασθεί στη Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. να την ειδοποιήσει προς τούτο τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα και 

να υποβάλλει ταυτόχρονα έγγραφα την απολογία του. 

ε) Η μη εμφάνισή του στη Επιτροπή και η μη υποβολή έγγραφης απολογίας, θεωρείται πρόσθετο 

παράπτωμα, που επισύρει τριάντα (30) επί πλέον ημέρες αποκλεισμού του,πέραν της ποινής που 

θα του επιβληθεί από την Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. ύστερα από την διαδικασία εκδίκασης του παραπτώματός 

του. 

στ) Κατά των αποφάσεων της Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ σύμφωνα με 

την εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας. 
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ζ) Ποινή έγγραφης επίπληξης. Με την ποινή της έγγραφης (απλής ή αυστηρής) επίπληξης τιμωρού-

νται οι Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης για παραπτώματα χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα, κατά τη κρίση 

των μελών της Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. 

 

10.7 Ποινή αποκλεισμού 30 ημερών. 

Η ποινή επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Για μη έγκαιρη προσέλευση για την άσκηση των καθηκόντων του, την προκαθορισμένη ώρα πριν 

την έναρξη του αγώνα (30 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα). 

β) Όταν δεν φορά την καθορισμένη ενδυμασία του ή όταν η ενδυμασία του είναι λερωμένη, σχισμένη 

κ.λπ. 

γ) Όταν καπνίζει ή πίνει οινοπνευματώδη κατά την διάρκεια ή τα διαλείμματα των αγώνων εντός του 

κολυμβητηρίου. 

δ) Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του. 

ε) Για μη συμμόρφωσή του προς τις διατάξεις της Γενικής Προκήρυξης Αγώνων Τεχνικής Κολύμβη-

σης της Κ.Ο.Ε. 

στ) Για μη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Κριτών Τεχνικής Κολύμβη-

σης. 

ζ) Για αδικαιολόγητη απουσία του και συμμετοχή από επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες Κριτών 

Τεχνικής Κολύμβησης. 

 

10.8 Ποινή αποκλεισμού 60 ημερών. 

Η ποινή επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Για μη σωστή και πιστή εφαρμογή των Διεθνών Κανονισμών Τεχνικής Κολύμβησης που δεν συ-

νεπάγεται επανάληψη του αγώνα. 

β) Όταν επιδεικνύει αντισυναδελφική συμπεριφορά προς τον Αλυτάρχη ή άλλα μέλη της Αγωνόδικου 

Επιτροπής. 

γ) Για διατύπωση κατηγοριών ή καταγγελιών ή σχολίων ή κρίσεων σε βάρος συναδέλφου του, σε 

τρίτα πρόσωπα (παράγοντες, αθλητές, προπονητές, δημοσιογράφους κλπ.), σε άλλους συναδέλ-

φους του (προφορικά , ή μέσω δημοσιευμάτων, συνεντεύξεων κλπ. στα Μ.Μ.Ε ή στα Μέσα κοι-

νωνικής δικτύωσης, κλπ.). 

δ) Για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του Αλυτάρχη, όταν είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει 

χρέη Αλυτάρχη. 

ε) Για μη προσέλευσή του σε αγώνα ή προσέλευσή του μετά την έναρξη του αγώνα που είχε ορισθεί 

και είχε λάβει γνώση του ορισμού του, αδικαιολόγητα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν του καταβάλ-

λεται αποζημίωση μετακίνησης και ημεραργίας (έξοδα διαμονής - διατροφής). 

στ) Για μη έγκαιρη υποβολή κωλύματος για συγκεκριμένο λόγο. 

ζ) Για αδικαιολόγητη άρνηση αποδοχής του ορισμού του από την Κ.Ε.Κ.Τ. Κ ή την Π.Ε.Κ.Τ.Κ. 

η) Για παράλειψη ή αναληθή αναγραφή κατά την σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης γεγονότων ή ανάρ-

μοστης συμπεριφοράς ή πράξεων που προσβάλλουν το άθλημα, από αθλητές, προπονητές, εφό-

ρους, παράγοντες σωματείων κ.λπ. 

 

10.9 Ποινή αποκλεισμού 90 ημερών. 

Η ποινή επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Για υποβολή αναληθούς έκθεσης για γεγονότα που συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από 

μια επίσημη διοργάνωση αγώνων Τεχνικής Κολύμβησης. 

β) Για υπαναχώρηση ή παραποίηση ή αλλοίωση των όσων ανέγραψε στην έκθεσή του για γεγονότα 

που συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από επίσημη διοργάνωση αγώνων Τεχνικής Κολύμ-

βησης 
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γ) Για μη σωστή εφαρμογή των Διεθνών Κανόνων Τεχνικής Κολύμβησης συνέπεια της οποίας επα-

ναλαμβάνεται ο αγώνας, ύστερα από ένσταση των αγωνιζομένων σωματείων. 

δ) Για ανάρμοστη ή επιλήψιμη συμπεριφορά σε βάρος μέλους του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε, των μελών της 

Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. ή της Π.Ε.Κ.Τ.Κ. 

 

10.10 Ποινή αποκλεισμού 120 ημερών. 

Η ποινή επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Για ανάρμοστη γενικά συμπεριφορά που επιδεικνύει και που είναι αντίθετη με την ανάπτυξη και 

καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος και δυσφημεί το άθλημα της Τεχνικής Κολύμβησης. 

β) Για εγκατάλειψη άσκησης των καθηκόντων του σε οποιοδήποτε σημείο των αγώνων. 

γ) Για διεξαγωγή αγώνα χωρίς την παρουσία γιατρού, όταν ασκεί και καθήκοντα Αλυτάρχη. 

δ) Στη περίπτωση που η συμπεριφορά ή η διαγωγή και ο τρόπος ενέργειας ή αντίδρασης ενός Κριτή 

είναι ιδιαίτερα δυσφημιστικός και προσβλητικός για το άθλημα. 

ε) Για εξύβριση η έργω εξύβριση αθλητών, προπονητών, παραγόντων, Αλυταρχών του ΔΣ της ΚΟΕ, 

μελών της Κ.Ε.Κ.Τ.Κ., μελών του Δ.Σ. των Περιφερειακών Επιτροπών της ΚΟΕ ή των 

Π.Ε.Κ.Τ.Κ., καθώς και φιλάθλων ή οργάνων της τάξης και κλπ.). 

 

10.11 Οριστική διαγραφή. 

Η ποινή επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Για πράξεις ή ενέργειες που επισύρουν την ποινή της οριστικής διαγραφής από το μητρώο μελών 

της Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. επιλαμβάνεται το Δ.Σ. της ΚΟΕ. 

β) Διεθνής Κριτής που με τις πράξεις του, τις ενέργειές του ή την συμπεριφορά του, δυσφημεί το 

άθλημα της Τεχνικής Κολύμβησης, δυσφημεί την χώρα μας στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, βιαι-

οπραγεί σε βάρος εκπροσώπων της CMAS ή σε βάρος αθλητών, προπονητών, παραγόντων ξένων 

αποστολών, παραπέμπεται από την Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. στο ΔΣ της Κ.Ο.Ε. η οποία οφείλει να ενεργήσει 

ώστε να βγει από τους πίνακες των Διεθνών Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης, ακόμα δε να κινήσει 

τις διαδικασίες για οριστική διαγραφή του από το μητρώο των μελών του Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. Το Δ. Σ. της 

Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. πρέπει να τον καλέσει σε απολογία και αφού ληφθούν υπόψη τα γεγονότα και οι συν-

θήκες κάτω από τις οποίες έλαβαν χώρα, δύναται με απόφασή του, να εισηγηθεί την οριστική 

διαγραφή του από το μητρώο των μελών της. Όλα τα παραπάνω, άσχετα με την ποινή που είναι 

δυνατό να του επιβληθεί από την CMAS. Η σχετική καταγγελία μπορεί να γίνει και μετά από 

έρευνα της Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. 

γ) Κριτής Τεχνικής Κολύμβησης που αποδεδειγμένα επί διετία δεν παρουσίασε καμία απολύτως δρα-

στηριότητα, παρότι του δόθηκαν οι ευκαιρίες από τα αρμόδια όργανα της Κ.Ο.Ε. και της 

Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. παραπέμπεται με το ερώτημα της διαγραφής ως ενεργού μέλους του από το μητρώο 

Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης. 

δ) Στην περίπτωση που από τη συμπεριφορά του Κριτή προκλήθηκε ανεπανόρθωτη ηθική ή υλική ή 

σωματική βλάβη σε μέλη του Δ.Σ. ή μέλη των Επιτροπών της Κ.Ο.Ε. ως και των Κριτών καθώς 

και σε τρίτο πρόσωπο πέραν των πιο πάνω, παραπέμπεται με το ερώτημα της οριστικής διαγραφής 

μέλους του από τα μητρώο Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης.   

10.12 Υποτροπή. 

α) Σε περίπτωση υποτροπής, στην ίδια αγωνιστική περίοδο, οι ποινές αυξάνονται στο διπλάσιο. Υπό-

τροπος θεωρείται, όταν ο Κριτής υποπέσει στο ίδιο ή βαρύτερο παράπτωμα.  

β) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Κριτής υποπέσει στο ίδιο παράπτωμα περισσότερο από δύο (2) 

φορές ή του έχει επιβληθεί συνολική ποινή αποκλεισμού ύψους που υπερβαίνει τον ένα χρόνο κατά 

την τελευταία διετία, παραπέμπεται με το ερώτημα της οριστικής διαγραφής στην Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. 

10.13 Διαθεσιμότητα. 
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α) Κριτής που παραπέμπεται στην Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. για παράβαση του παρόντος Κανονισμού Κριτών Τε-

χνικής Κολύμβησης τίθεται αυτόματα σε διαθεσιμότητα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της 

Κ.Κ.Ε.Τ.Κ. Ο χρόνος που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέ-

ρες. 

β) Σε Κριτή στον οποίο επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού, ο χρόνος έναρξης έκτισής της μετρά από 

την ημέρα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα. 

10.14 Συγχώνευση ποινών – Άλλα παραπτώματα . 

α) Εάν Κριτής υπέπεσε σε περισσότερα του ενός παραπτώματα που τιμωρούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου αυτού, τότε για τον καθορισμό της ποινής που θα του επιβληθεί, προσμε-

τράτε στη μεγαλύτερη ποινή το ήμισυ της ποινής του κάθε άλλου παραπτώματος για το οποίο 

τιμωρείται. 

β) Ποινές για παραπτώματα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στο άρθρο αυτό του Κανονισμού 

Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης, εντάσσονται κατά την κρίση της Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. σε μία από τις ανα-

φερόμενες περιπτώσεις για την αιτιολογία της ποινής που επιβάλλεται. 

10.15 Άσκηση Προσφυγής. 

α) Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, Κριτής Τεχνικής Κολύμβησης που τιμωρείται από 

την Κ.Ε.Κ.Τ.Κ. κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύναται να προσφύγει 

ενώπιον του ΑΣΕΑΔ σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. 

β) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που έχουν εφαρμογή στους Κριτές Τεχνικής Κολύμβησης επε-

κτείνονται και εφαρμόζονται επακριβώς και για τα λοιπά μέλη της Αγωνόδικου Επιτροπής όπως 

τους Αλυτάρχες, Επόπτες αίθουσας ελέγχου, Κριτές ορθής κολύμβησης, Αφέτες, Εφόρους τρο-

φών, Κριτές στροφών, Εφόρους γραμματείας, Υπεύθυνους αγωνιστικού χώρου και Εκφωνητές. 

10.16 Μεταβατικές Διατάξεις  

α) Η Λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης, ή των Περιφερειακών Ε-

πιτροπών Κριτών Τεχνικής Κολύμβησης καθώς και ο παρών Κανονισμός Κριτών Τεχνικής Κο-

λύμβησης θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 και συγκεκρι-

μένα από 1 Σεπτεμβρίου 2023. 

β) Στο διάστημα που ακολουθεί από την έγκριση του παρόντος Κανονισμού από το ΔΣ της ΚΟΕ και 

την δημοσίευση του, θα ακολουθήσει σταδιακή εφαρμογή ενώ παράλληλα θα καταγραφεί το δυ-

ναμικό των εν ενεργεία Αλυταρχών και Κριτών στο Κεντρικό Μητρώο Κριτών Τεχνικής Κολύμ-

βησης και θα γίνει η σχετική κατηγοριοποίηση των κριτών. 

  

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από την Γ.Σ. την … … … …, περιλαμβάνει δέκα (10) άρθρα και δόθηκε 

εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο, στον Γ.Γ. και στο νομικό σύμβουλο από κοινού ή κεχωρισμένως να προ-

βούν σε κάθε αναγκαία συμπλήρωση ή τροποποίηση που θα υποδείξει η Γ.Γ.Α. με την αρμόδια διεύθυνσή 

της. 

 


