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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις:
α.  Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
β.  Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
γ.   Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
2.  Τα  άρθρα 27, 43, 44, 45 και 46 του Ν.2725/1999 όπως ισχύουν σήμερα.
3.  Το άρθρο 2 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
4.  Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  και Υφυπουργών».
5.  Την υπ’ αρίθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή 
απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο 
Αυγενάκη.

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/374661/11956/6548/130
Ηµ/νία: 16/07/2020

Ηµ/νία Έκδοσης 16/07/2020
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       6.  Το έγγραφο της Κ.Ο.Ε. με αρίθ πρωτ. ΥΠΠΟΑ/207192/11-05-2020 με το οποίο 
υπεβλήθει  προς έλεγχο νομιμότητας ο εν λόγω Κανονισμός.
7.   Το έγγραφο του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης με αριθ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/229231/20-05-2020, «Διατύπωση Γνώμης στον Κανονισμό Διαιτησίας».
8.  Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.
                                   
                                         
                                                 
                                              
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    Εγκρίνεται  ως προς τη νομιμότητά του ο Κανονισμός Διαιτησίας της Κ.Ο.Ε. 
ως εξής:

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ   Δ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ
της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

Α Ρ Θ Ρ Ο    1

Διαιτητής  Υδατοσφαίρισης

1. Την ιδιότητα του διαιτητή υδατοσφαίρισηςαποκτά κάθε απόφοιτος 
σχολής διαιτησίας υδατοσφαίρισης, που έχει διεξαχθεί σε 
οποιοδήποτε μέρος της χώρας από το Σύνδεσμο Ελλήνων Διαιτητών 
Υδατοσφαίρισης (Σ.Ε.Δ.Υ), σε συνεργασία  με την Κολυμβητική 
Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε), σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Ν. 
2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του 
Ν.3057/2002.

2. Ανάλογα με το αντικείμενο της απασχόλησής του, χαρακτηρίζεται 
διαιτητής υδατοσφαίρισης, γραμματέας, χρονομέτρης ή κριτής 
τερμάτων.

3.  Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, προκειμένου κάποιος 
να ονομασθεί διαιτητής υδατοσφαίρισης, γραμματέας, χρονομέτρης  
ή κριτής τερμάτων, είναι:

 Να έχει ελληνική υπηκοότητα 
 Να έχει καλή φυσική κατάσταση και να είναι αρτιμελής
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 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.  

 Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου ή άλλης ισότιμης 
σχολής της ημεδαπής ή  αλλοδαπής.

 Να έχει αποφοιτήσει  επιτυχώς από σχολή διαιτησίας 
υδατοσφαίρισης.

 Προαιρετικά να γνωρίζει τουλάχιστον μία  ξένη  γλώσσα.

4.  Οι κάτοχοι διπλώματος της σχολής διαιτησίας υδατοσφαίρισης 
υποχρεωτικά θα πρέπει, ύστερα από την ολοκλήρωση της πρακτικής 
τους άσκησης, να υποβάλουν προς το  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
του Σ.Ε.Δ.Υ:

 Αίτηση εγγραφής τους ως μελών του Σ.Ε.Δ.Υ.
 Αντίγραφο διπλώματος της σχολής διαιτησίας από την οποία 

αποφοίτησαν.
 Δήλωση ενεργείας, η οποία κοινοποιείται στην Κ.Ο.Ε.
 Κάρτα παρουσιών της πρακτικής άσκησης.

5.  Οι απόφοιτοι σχολής διαιτησίας υδατοσφαίρισης που τυγχάνει να 
είναι αθλητές, προπονητές, παράγοντες σωματείων τα οποία 
καλλιεργούν το άθλημα της υδατοσφαίρισης ή managers, θα πρέπει 
να καταθέσουν στο Δ.Σ του Σ.Ε.Δ.Υ., πέραν της αίτησης εγγραφής 
τους ως μελών του Σ.Ε.Δ.Υ, αντίγραφο του διπλώματος της σχολής 
διαιτησίας που αποφοίτησαν και υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 
1599/1986, στην οποία  να δηλώνουν ότι στο μέλλον δεν πρόκειται 
να ασχοληθούν σε καμιά περίπτωση με το αντικείμενο της 
προηγούμενης ειδικότητας τους.

6. Σε περίπτωση που οι αποφοιτήσαντες της σχολής διαιτησίας 
υδατοσφαίρισης, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου, 
επανέλθουν στο αντικείμενο της προηγούμενης ειδικότητάς τους ή 
άλλης (αθλητή, προπονητή, εφόρου, παράγοντα, managerκλπ), 
τίθενται αμέσως σε διαθεσιμότητα και παραπέμπονται από το Δ.Σ. 
του Σ.Ε.Δ.Υ στη Γενική Συνέλευση, με το ερώτημα της διαγραφής 
τους, σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Ε.Δ.Υ. και την Ελληνική 
Νομοθεσία.
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7.  Οι  διαγραφέντες σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη δύνανται στο 
μέλλον να επανέλθουν ως μέλη του Σ.Ε.Δ.Υ. με οποιαδήποτε 
ειδικότητα (διαιτητή, γραμματέα, χρονομέτρη ή κριτή τερμάτων), 
εφόσον εκλείψουν τα κωλύματα της προηγούμενης παραγράφου, 
μετά την πάροδο ενός (1) έτους.

8.  Αθλητές εν ενεργεία, προπονητές εν ενεργεία, παράγοντες κ.α. που 
παρακολούθησαν επιτυχώς και αποφοίτησαν της σχολής διαιτησίας 
υδατοσφαίρισης, 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 το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ, για να 
ενταχθούν στην κατηγορία των δόκιμων διαιτητών, από την επόμενη 
αγωνιστική περίοδο.

9. Ως όριο ηλικίας αποχώρησης της ενεργού δράσης ενός διαιτητή, 
λαμβάνεται το 60ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου (F.I.N.A.). 
Σε περίπτωση δε τροποποίησης, το όριο θα εναρμονίζεται με τις 
εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Κανονισμού της F.I.N.A.

10. Οι σχολές διαιτησίας  διεξάγονται αποκλειστικά από το Σ.Ε.Δ.Υ.

11.Απαγορεύεται ρητά να ασκεί καθήκοντα διαιτητή, αμειβόμενος με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας από την Κ.Ο.Ε.

Α Ρ Θ Ρ Ο   2

Κατηγορίες  Διαιτητών

Οι  διαιτητές υδατοσφαίρισης κατατάσσονται σε κατηγορίες και 
ονομάζονται δόκιμοι διαιτητές, διαιτητές Γ΄ κατηγορίας, διαιτητές Β΄ 
κατηγορίας, διαιτητές Α΄ κατηγορίας και τέλος διεθνείς διαιτητές. Οι 
πίνακες των εν ενεργεία διαιτητών που ανήκουν σε κάθε κατηγορία, 
καθώς και των  μη εν ενεργεία διαιτητών, συντάσσονται από το Δ.Σ 
του Σ.Ε.Δ.Υ. και υποβάλλονται πριν από την έναρξη του 
πρωταθλήματος στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της Κ.Ο.Ε.
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1. Κατηγορία  Δόκιμων  Διαιτητών

 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι απόφοιτοι της σχολής διαιτησίας 
υδατοσφαίρισης. Οι δόκιμοι διαιτητές μπορούν να συμμετέχουν ως 
διαιτητές σε αγώνες προετοιμασίας ομάδων διαφόρων κατηγοριών, σε 
φιλικούς αγώνες ή τουρνουά προετοιμασίας, καθώς και στους αγώνες 
των πρωταθλημάτων Μίνι Παίδων και Κορασίδων, πάντοτε με τη 
συμμετοχή, ως πρώτου διαιτητή,διαιτητή ανώτερης κατηγορίας.

Οι προϋποθέσεις προαγωγής δόκιμου διαιτητή στη  Γ΄ Κατηγορία 
είναι:

α.  Να  έχει διαιτητεύσει το λιγότερο δεκαπέντε (15) επίσημους  αγώνες.
β. Στους αγώνες αυτούς να έχει συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας 

το 7, με άριστα το 10 και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει βαθμολογία 
μικρότερη του πέντε (5) σε περισσότερους από τρεις (3) αγώνες.

γ. Να έχει εκτελέσει τα καθήκοντα του γραμματέα, του χρονομέτρη και 
του κριτή τερμάτων το λιγότερο σε δεκαπέντε (15) αγώνες όλων των 
κατηγοριών, εκτός της Α1΄ Ανδρών, της Α΄ Γυναικών και του 
Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών. Η παρουσία και συμμετοχή 
στους αγώνες αυτούς θα σημειώνεται στην ατομική καρτέλα 
παρουσίας του διαιτητή που χορηγεί ο  Σ.Ε.Δ.Υ.

δ. Να έχει συμπληρώσει χρόνο παραμονής στη δόκιμη κατηγορία ένα 
(1) έτος. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του τόσο στη γραπτή όσο και 
στην πρακτική δοκιμασία από την Εξεταστική Επιτροπή του Σ.Ε.Δ.Υ. 
να είναι άνω του 60%.

ε. Μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την αποφοίτησή 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 δεκαπέντε (15) επιπλέον 
αγώνες το λιγότερο.  Εάν, μετά και τη νέα δοκιμασία, δεν κριθεί 
ικανός ή δεν δείξει το ενδιαφέρον ώστε να ασκήσει τα καθήκοντα του 
διαιτητή ή του γραμματέα ή του χρονομέτρη ή του κριτή τερμάτων, 
θα διαγράφεται οριστικά από  τους πίνακες των διαιτητών.

2. Διαιτητές  Γ΄ Κατηγορίας
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Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι διαιτητές που προέρχονται είτε από 
προβιβασμό τους από τη δόκιμη κατηγορία είτε από υποβιβασμό τους 
από τη Β΄ κατηγορία. Οι διαιτητές Γ΄ κατηγορίας μπορούν να 
διαιτητεύουν αγώνες πρωταθλημάτων Παίδων, Κορασίδων, Μίνι 
Παίδων, Μίνι Κορασίδων και Γ΄ κατηγορίας Ανδρών (εκτός των αγώνων 
μπαράζ ή διαβάθμισης) 
Σε όλους τους αγώνες που θα συμμετέχουν, ως πρώτος διαιτητής θα 
είναι διαιτητής ανώτερης κατηγορίας. 
Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές ή αθλήτριες που έχουν αποφοιτήσει της 
σχολής διαιτησίας υδατοσφαίρισης και έχουν αποδεδειγμένα 
αγωνισθεί, τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, σε επίσημους αγώνες 
υδατοσφαίρισης Β΄ κατηγορίας Ανδρών ή Α2 κατηγορίας Γυναικών ή 
ανώτερης, αντίστοιχα, εντάσσονται απευθείας στη Γ΄ κατηγορία. 

Οι  προϋποθέσεις προαγωγής τους στη Β΄ κατηγορία είναι:

α.   Να  έχουν διαιτητεύσει το λιγότερο τριάντα (30) επίσημους αγώνες.
β.   Στους αγώνες αυτούς να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο 

βαθμολογίας το 7, με άριστα το 10, από τρεις (3) τουλάχιστον 
διαφορετικούς παρατηρητές διαιτησίας.

γ.  Ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους, τόσο στη γραπτή όσο και στην 
πρακτική δοκιμασία, από την  Εξεταστική Επιτροπή του Σ. Ε Δ. Υ., να 
είναι άνω του 70%. 

δ.    Να έχουν συμπληρώσει  χρόνο παραμονής στη Γ΄ κατηγορία ένα (1) 
έτος. 
ε.   Εάν δεν κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, τους 

δίδεται το δικαίωμα να επανακριθούν για δύο (2) ακόμη φορές, μια 
κάθε χρόνο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει συνολικά στην 3ετία να 
έχουν διαιτητεύσει 45 αγώνες και στην τετραετία 60 αγώνες 
τουλάχιστον, με μέσο όρο βαθμολογίας από τρεις (3) τουλάχιστον 
διαφορετικούς παρατηρητές το 7 με άριστα το 10, και άνω του 70% 
στις γραπτές και πρακτικές εξετάσεις που θα υποβληθούν.

στ. Στην περίπτωση που δεν εκπληρώσουν τα αναφερόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο, θα προβιβάζονται στην επόμενη 
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κατηγορία, μόνο όταν συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας 7,5 
στους τελευταίους 20  συνεχόμενους αγώνες.

3. Διαιτητές  Β΄ Κατηγορίας

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι διαιτητές που προέρχονται είτε από 
προβιβασμό τους από τη Γ΄ κατηγορία είτε από υποβιβασμό τους από 
την Α΄ κατηγορία. Οι διαιτητές  Β΄ κατηγορίας μπορούν να διαιτητεύουν 
αγώνες πρωταθλημάτων Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών, Εφήβων, Β΄ 
κατηγορίας Ανδρών, Νεανίδων, και Β΄ κατηγορίας Γυναικών, (εκτός των 
αγώνων της  τελικής φάσης  και  των αγώνων μπαράζ ή διαβάθμισης).
Αυτονόητο είναι ότι, όταν τούτο είναι αναγκαίο, θα διαιτητεύουν και 
αγώνες πρωταθλημάτων μικρότερων κατηγοριών, καθώς και τους 
αγώνες μπαράζ και διαβάθμισης αυτών. 

Οι  προϋποθέσεις προαγωγής τους στη  Α΄ κατηγορία  είναι :

α. Να έχουν διαιτητεύσει το λιγότερο σαράντα (40) επίσημους αγώνες 
στην κατηγορία αυτή. 

β.   Στους αγώνες αυτούς να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο 
βαθμολογίας το 7, με άριστα το 10, από τέσσερις (4) τουλάχιστον 
διαφορετικούς παρατηρητές διαιτησίας.

γ.  Ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους, τόσο στη γραπτή όσο και στην  
πρακτική δοκιμασία από την Εξεταστική Επιτροπή του Σ.Ε.Δ.Υ., να 
είναι άνω του 75%. 

δ.    Να έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής στη Β΄ κατηγορία δύο (2) 
έτη.

ε.  Εάν δεν κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, τους 
δίδεται το δικαίωμα να κριθούν για δύο ακόμα φορές, μία  κάθε 
χρόνο.  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει, σε δεκαπέντε (15) 
τουλάχιστον επιπλέον αγώνες κάθε χρόνο, ο μέσος όρος της 
βαθμολογίας τους από τέσσερις τουλάχιστον διαφορετικούς 
παρατηρητές να είναι το 7 με άριστα το 10, όπως επίσης η 
βαθμολογία τους να είναι τουλάχιστον 80%, τόσο στη γραπτή όσο 
και στη πρακτική δοκιμασία που θα υποβληθούν από την 
Εξεταστική Επιτροπή του Σ.Ε.Δ.Υ. 
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στ. Στην περίπτωση που ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στη γραπτή 
και πρακτική εξέταση είναι μεταξύ του 60 έως 80%, τότε 
παραμένουν για τα δύο (2) επόμενα χρόνια στάσιμοι στη Β΄ 
κατηγορία. 

ζ.  Στη περίπτωση που ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στη γραπτή 
και πρακτική εξέταση είναι μικρότερος του 60%, με εισήγηση της 
Εξεταστικής Επιτροπής του Σ.Ε.Δ.Υ., υποβιβάζονται για το επόμενο  
έτος στη Γ΄ κατηγορία. 

4.  Διαιτητές  Α΄ Κατηγορίας

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι διαιτητές που προέρχονται  είτε από 
προβιβασμό τους από τη Β΄ κατηγορία είτε από υποβιβασμό τους από 
την κατηγορία των διεθνών. Οι διαιτητές Α΄ κατηγορίας μπορούν να 
διαιτητεύουν αγώνες πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών, του 
Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς και αγώνες μπαράζ ή διαβάθμισης όλων των 
άλλων κατηγοριών. Αυτονόητο είναι ότι, όταν τούτο είναι αναγκαίο, θα 
διαιτητεύουν και αγώνες πρωταθλημάτων μικρότερων κατηγοριών. 

Οι  προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διαιτητές για τη 
συμμετοχή τους στη Σχολή Διεθνών Διαιτητών της LEN&FINA είναι:

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

 β. Στους αγώνες αυτούς να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας 
από τέσσερις (4)  τουλάχιστον διαφορετικούς  παρατηρητές 
διαιτησίας το 8, με άριστα  το 10. 

γ.  Ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους, τόσο στη γραπτή όσο και στην 
πρακτική δοκιμασία από την Εξεταστική Επιτροπή του Σ.Ε.Δ.Υ., να 
είναι άνω του 80%.

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

ε.  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 
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βαθμολογίας τους από τρεις (3) τουλάχιστον διαφορετικούς 
παρατηρητές να είναι το 8 και άνω με άριστα το 10, όπως επίσης και 
ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους να είναι τουλάχιστον 80%, τόσο 
στη γραπτή όσο και στην πρακτική δοκιμασία που θα υποβληθούν 
από την Εξεταστική Επιτροπή του Σ.Ε.Δ.Υ. 

στ. Στην περίπτωση που ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στη γραπτή 
και πρακτική εξέταση είναι μεταξύ του 70 έως 80%, τότε παραμένουν 
για ένα ακόμη έτος (1) στάσιμοι στην Α΄ κατηγορία.

ζ.  Στη περίπτωση που ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στη γραπτή 
και πρακτική εξέταση είναι μικρότερος του 70%, με εισήγηση της 
Εξεταστικής Επιτροπής του Σ. Ε Δ. Υ., υποβιβάζονται για  τα επόμενα 
δύο (2) χρόνια στη Β΄ κατηγορία.

η.  Επιπρόσθετο προσόν είναι η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας και προαιρετικά μίας επιπλέον ξένης γλώσσας, πέραν της 
Αγγλικής.

 5.   Διεθνείς Διαιτητές

 Ο Σ.Ε.Δ.Υ. υποβάλλει και εισηγείται στην Κ.Ο.Ε. τα ονόματα των 
διαιτητών Α΄ κατηγορίας που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για 
τη συμμετοχή τους στις σχολές F.I.N.A. και της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου (L.E.N.)

α.   Για να λάβει κάποιος διαιτητής Α΄ Κατηγορίας το χρίσμα του 
διεθνούς διαιτητή, θα πρέπει αρχικά να γίνει εισήγηση προς τούτο 
από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ προς την ΚΕΔ. Χωρίς την εισήγηση αυτή δεν 
μπορεί η Κ.Ο.Ε να προχωρήσει στην παρακάτω διαδικασία. 

β.  Από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ θα ληφθεί υπόψη, εάν πληρούνται οι 
απαραίτητες προς τούτο προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον 
παρόντα Κανονισμό και το Καταστατικό του Σ.Ε.Δ.Υ.

γ.   Στη συνέχεια η K.O.E. γνωστοποιεί τα υποβληθέντα ονόματα προς τη 
F.I.N.A και τη L.Ε.N και ό,τι άλλο πληροφοριακό υλικό απαιτείται, 
προκειμένου οι υποψήφιοι διαιτητές να συμμετάσχουν στη σχολή 
διαιτησίας της F.I.N.A. ή της L.E.N. και να λάβουν το χρίσμα του 
διεθνή διαιτητή.
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6.   Ειδική  διάταξη

 Διεθνείς διαιτητές, καθώς και διαιτητές της Α΄ και Β΄ κατηγορίας, θα 
είναι πάντοτε στη διάθεση της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων, 
εφόσον τούτο ζητηθεί από το Σ.Ε.Δ.Υ. 

Α Ρ Θ Ρ Ο   3

Κατηγορίες  Γραμματέων, Χρονομετρών, Κριτών τερμάτων.

1. Άτομα που αποφοιτούν από τη σχολή διαιτησίας υδατοσφαίρισης 
και επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες μόνο ως γραμματείς, 
χρονομέτρες ή κριτές τερμάτων ονομάζονται δόκιμοι γραμματείς, 
δόκιμοι χρονομέτρες και δόκιμοι κριτές τερμάτων. 

2. Ύστερα από πρακτική εκπαίδευση και άσκηση με την 
παρακολούθηση και συμμετοχή τους σε είκοσι (20) επίσημους 
αγώνες μέσα σε ένα (1) χρόνο, ονομάζονται γραμματείς, 
χρονομέτρες ή  κριτές τερμάτων Β΄ κατηγορίας.
Η πρακτική άσκηση και παρακολούθηση των αγώνων θα 
αποδεικνύεται από την κάρτα  παρουσίας του Σ.Ε.Δ.Υ., 
υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέλη του  
Σ.Ε.Δ.Υ. Ως γραμματείς, χρονομέτρες ή κριτές τερμάτων Β΄ 
κατηγορίας πλέον έχουν δικαίωμα ορισμού τους από την Κ.Ε.Δ. και 
συμμετοχής σε αγώνες όλων των κατηγοριών των Πρωταθλημάτων 
της ΚΟΕ, εκτός αυτών των κατηγοριών Α1, Α2 Ανδρών, Α΄ Γυναικών 
και αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών.

3. Έπειτα  από παραμονή ενός (1) έτους, οι γραμματείς, οι 
χρονομέτρες και οι κριτές τερμάτων στη Β΄ κατηγορία και ύστερα 
από επαρκή παρουσία και σχετική αξιολόγηση από τους 
παρατηρητές διαιτησίας, θα μπορούν να συμμετέχουν και σε 
αγώνες όλων των Πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών, καθώς 
και του Κυπέλλου Ελλάδας και θα ονομάζονται γραμματείς, 
χρονομέτρες και κριτές τερμάτων Α΄ Κατηγορίας.
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4. Άτομα που για δύο (2) χρόνια προσφέρουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες 
τους ως γραμματείς, χρονομέτρες ή κριτές τερμάτων και επιθυμούν 
να ονομασθούν διαιτητές θα πρέπει, προκειμένου να ονομασθούν 
διαιτητές Γ΄ κατηγορίας, να διαιτητεύσουν μέσα σε ένα (1) έτος 
δέκα (10) τουλάχιστον αγώνες στους οποίους διαιτητεύουν οι 
δόκιμοι, με μέσο όρο βαθμολογίας το 7, με άριστα  το 10  και με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν βαθμολογία μικρότερη του 6 σε 
περισσότερους από δύο αγώνες. Στη συνέχεια θα ακολουθείται η 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 3 του παρόντος 
Κανονισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, εντάσσονται στηδόκιμη 
κατηγορία.
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Ασυμβίβαστο  αρμοδιοτήτων

1. Διαιτητής Β΄ κατηγορίας και ανώτερης δεν μπορεί να ορίζεται την 
ίδια αγωνιστική περίοδο και ως γραμματέας, χρονομέτρης ή κριτής 
τερμάτων σε αγώνα, πλην των περιπτώσεων όπου, λόγω των 
αγωνιστικών υποχρεώσεων της Κ.Ο.Ε., είναι αναγκαία η 
χρησιμοποίησή τους.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα 
επάνδρωσης και, προκειμένου να διεξαχθεί ένας αγώνας, δύναται 
να κληθεί από τον Αλυτάρχη ή άλλο διαιτητή, να εκτελέσει 
καθήκοντα γραμματέα, χρονομέτρη ή κριτή τερμάτων οποιοδήποτε 
μέλος του Σ.Ε.Δ.Υ.    

Α Ρ Θ Ρ Ο   5

Αξιολόγηση  Διαιτητών

1. Όλοι οι διαιτητές υδατοσφαίρισης και οι χρονομέτρες, γραμματείς 
και κριτές τερμάτων, κατά τη συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες 
οποιουδήποτε πρωταθλήματος ή Κυπέλλου Ελλάδας αξιολογούνται 
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και βαθμολογούνται μόνο από τους ορισμένους από την Κ.Ε.Δ. 
στους αγώνες αυτούς παρατηρητές διαιτησίας.

2. Ειδικότερα για τους δόκιμους διαιτητές και τους διαιτητές Γ΄ 
κατηγορίας, η αξιολόγησή τους, εκτός των παρατηρητών διαιτησίας, 
μπορεί να γίνει και από διεθνείς διαιτητές υδατοσφαίρισης, ύστερα 
από ορισμό τους από την Κ.Ε.Δ., εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., ανάλογα με τη βαθμολογία, τα 
λοιπά κριτήρια αξιολόγησης και την εν γένει προσφορά τους, οι 
διαιτητές  προάγονται σε ανώτερη κατηγορία ή υποβιβάζονται σε 
κατώτερη, εκτός των δοκίμων διαιτητών, που, αντί για υποβιβασμό, 
διαγράφονται οριστικά από τους  πίνακες των διαιτητών. 

4. Τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

α.    Οι  τίτλοι σπουδών και, κατά προτίμηση, πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α.
β.  Η γνώση της Αγγλικής και προαιρετικά μιας δεύτερης ξένης 

γλώσσας ως επιπροσθέτου προσόντος για τους  διεθνείς ή 
υποψήφιους διεθνείς διαιτητές. 

γ. Η άριστη γνώση των Διεθνών Κανονισμών Υδατοσφαίρισης, που 
αποδεικνύεται από την επίδοση σε εξετάσεις, των οποίων οι 
ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές και κάθε 
άλλο συναφές ζήτημα καθορίζονται από το Σ.Ε.Δ.Υ. 

δ.  Η απόδοσή τους σύμφωνα με τη  βαθμολογία των παρατηρητών 
διαιτησίας. 

ε. Η εμπειρία, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αγώνες 
Εθνικών Πρωταθλημάτων, καθώς και Διεθνών αγώνων.

στ.   Η διαγωγή και η συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων. 
 ζ.  Η προσφορά υπηρεσίας,κωλύματα δήλωσης για συμμετοχή σε 

αγώνα, αδικαιολόγητη μη συμμετοχή σε αγώνα, εθελοντική 
συμμετοχή σε τουρνουά που διοργανώνει ο Σ.Ε.Δ.Υ. κλπ.

η.  Η φυσική κατάσταση και η υγεία, που διαπιστώνεται από 
προβλεπόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες, εργομετρικές και 
ιατρικές εξετάσεις.
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θ. Η πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Γενικής Προκήρυξης των 
πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης και του Ειδικών Προκηρύξεων 
της Κ.Ο.Ε. 

ι.     Η ηλικία

5. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες 
διαιτητές, καθώς και οι προς επιλογή παρατηρητές, απαιτείται να 
έχουν υποβάλει στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ.:

α.  Δήλωση συμμετοχής.
β.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, από όπου να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο 
πρόσωπό τους κώλυμα από αυτά που προβλέπονται στο 
Ν.2725/1999 άρθρο 3 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ότι, σε περίπτωση επιγενόμενης εμφάνισης ενός τέτοιου 
κωλύματος, θα υπάρξει συμπληρωματική δήλωση.

6.  Όποιος υποψήφιος, κατά παράβαση των εδώ προβλεπομένων, 
συμπεριληφθεί σε πίνακες, χωρίς να έχει υποβάλει τα 
δικαιολογητικά της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου, 
διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος υποβάλει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει επιγενόμενο 
κώλυμα της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου, 
διαγράφεται από τους πίνακες και δεν μπορεί εφεξής να συμμετέχει 
σε όργανα διαιτησίας ή να ασκεί καθήκοντα παρατηρητή 
διαιτησίας.
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Υποχρεώσεις Διαιτητών (Καθήκοντα – Αρμοδιότητες)

1.  Οι διαιτητές (τα αναφερόμενα στους διαιτητές έχουν εφαρμογή και 
για τους γραμματείς - χρονομέτρες - κριτές τερμάτων - παρατηρητές 
διαιτησίας) δεν επιτρέπεται να είναι μέλη οποιουδήποτε 
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σωματείου-μέλους της Κ.Ο.Ε. με τμήμα υδατοσφαίρισης (Άρθρο 3, 
παρ. 2, του Ν.2725/1999).

2.  Οι διαιτητές δεν μπορεί να έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του 
προπονητή, του αθλητή, του διευθυντή (Manager) ή παράγοντα, με 
οποιαδήποτε ιδιότητα, σωματείου-μέλους της Κ.Ο.Ε. με τμήμα 
Υδατοσφαίρισης. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα αναφερόμενα στις 
παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού. 

3. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν έγγραφη δήλωση 
ενεργείας προς το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ μια φορά το χρόνο και μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου. Μέσα σε ένα (1) μήνα το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. συντάσσει 
πίνακα των εν ενεργεία μελών του, που υποβάλλει στην Κ.Ο.Ε. και 
κοινοποιεί στην Κ.Ε.Δ. Το έντυπο της δήλωσης ενεργείας 
αποστέλλεται εμπρόθεσμα από το Σ.Ε.Δ.Υ. προς τα μέλη του ή 
αναρτάται στο επίσημο website του Σ.Ε.Δ.Υ. και συμπληρώνεται 
ηλεκτρονικά.

4. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στα ετήσια 
επιμορφωτικά σεμινάρια διαιτησίας και στις επιμορφωτικές 
ημερίδες που διοργανώνονται από το Σ.Ε.Δ.Υ., σε συνεργασία με την 
Κ.Ε.Δ.

5. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι κάθε δύο χρόνια να υποβάλλονται 
σε παθολογικές, καρδιολογικές εξετάσεις και οπωσδήποτε να 
εξετάζονται από οφθαλμίατρο.

6. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, 
όποτε τούτο ζητηθεί, από:

 Την Κ.Ε.Δ., για τη διεξαγωγή όλων των αγώνων οποιουδήποτε 
Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου Ελλάδας που προκηρύσσονται από 
την Κ.Ο.Ε.

 το Σ.Ε.Δ.Υ., όταν πρόκειται: 
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α. Για διεθνείς αγώνες των σωματείων που διεξάγονται στην 
Ελλάδα.

β. Για  επίσημα  φιλικά  τουρνουά σωματείων.
γ. Για  τουρνουά προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων.
δ. Για τους επίσημους αγώνες όλων των Εθνικών Ομάδων που 

διεξάγονται στην Ελλάδα.

Οι μη συμμορφούμενοι παραπέμπονται  στην Κ.Ε.Δ.  

7. Οι διαιτητές, όταν πρόκειται να δηλώνουν εμπρόθεσμα κώλυμα μη 
συμμετοχής τους σε αγώνες πρωταθλήματος ή Κυπέλλου Ελλάδας, 
οφείλουν να το γνωστοποιούν προς την Κ.Ε.Δ και να το κοινοποιούν 
στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., πριν η Κ.Ε.Δ. συνεδριάσει και προχωρήσει σε 
ορισμό ή κλήρωση. Ομοίως, αν πρόκειται για αγώνες που ορίζονται 
από το Σ.Ε.Δ.Υ., οφείλουν να το γνωστοποιούν στο Δ.Σ. αυτού, μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υπάρχει στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Σ.Ε.Δ.Υ. (www.sedy.gr). Διαιτητές που εκ των 
υστέρων υποβάλλουν για κάποιο λόγο κωλύματα παραπέμπονται 
στην Κ.Ε.Δ. 

8. Οι διαιτητές δεν πρέπει να αναλαμβάνουν τη διαιτησία αγώνα 
υδατοσφαίρισης, επίσημου ή φιλικού, όταν δεν έχουν ορισθεί από 
την Κ.Ε.Δ. ή το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. Εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται:

α.  Όταν δεν έχει προσέλθει ο ορισθείς από την Κ.Ε.Δ. ή το Δ.Σ. του 
Σ.ΕΔ.Υ. και παρευρίσκονται στο κολυμβητήριο και σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στη Γενική Προκήρυξη της Κ.Ο.Ε. 

β.  Όταν ορίζονται από τη L.E.N. ή τη F.I.N.A. σε διεθνείς αγώνες. 
Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το 
Δ.Σ. του Σ. Ε. Δ. Υ. και την Κ.Ε.Δ.

9. Οι διαιτητές δεν μπορούν να ζητούν, για οποιοδήποτε λόγο, την 
εξαίρεσή τους για διαιτησία αγώνα υδατοσφαίρισης, με κάποιο ή 
κάποιους συγκεκριμένους συναδέλφους τους, καθώς επίσης και 
από αγώνες υδατοσφαίρισης συγκεκριμένου σωματείου.

http://www.sedy.gr/
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10.  Οι διαιτητές δεν πρέπει να διαιτητεύουν αγώνα τον οποίο ο 
ορισθείς διαιτητής διέκοψε οριστικά ή έκρινε ότι δεν ήταν δυνατό 
να διεξαχθεί για συγκεκριμένους λόγους. 

11. Οι διαιτητές 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 ή την 
Κ.Ε.Δ., αν είναι για αγώνες που διοργανώνει η Κ.Ο.Ε, διαφορετικά το 
Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., το συντομότερο δυνατόν. Στη περίπτωση που δεν 
τηρηθεί το παραπάνω, παραπέμπεται στην Κ.Ε.Δ.

12. Οι διαιτητές δεν πρέπει να προβαίνουν δημόσια ή προς τρίτους ή σε 
άλλους συναδέλφους τους  ή προς τα ΜΜΕ σε κρίσεις σε βάρος των 
συναδέλφων τους, των παρατηρητών διαιτησίας, των αλυταρχών, 
των αθλητών, των προπονητών, των παραγόντων των ομάδων, 
ύστερα από κάποιο αγώνα, ούτε να προβαίνουν  σε κρίσεις για την 
απόδοση ή τον τρόπο παιχνιδιού των ομάδων ή των παικτών ή του 
αποτελέσματος αυτού. Μη εφαρμογή των ανωτέρω συνεπάγεται 
παραπομπή τους στην Κ.Ε.Δ. Κρίσεις για συναδέλφους ή άλλους 
παράγοντες κάποιου αγώνα μπορούν μόνο να κάνουν είτε σε 
συγκεντρώσεις διαιτητών είτε στο Δ.Σ του Σ.Ε.Δ.Υ είτε στην Κ.Ε.Δ. και 
αυτές μόνο εγγράφως. Οι διαιτητές δεν πρέπει να αναρτούν και να 
δημοσιεύουν σχόλια σχετικά με σωματεία, εθνικές ομάδες, 
Ομοσπονδία, διαιτητές ή οποιοδήποτε άλλο φορέα ή θεσμικό 
όργανο με πολιτικούς υπαινιγμούς (politicalimplications), 
αποφεύγοντας συνεπώς οποιαδήποτε υποψία προκατειλημμένης 
κρίσης (κανόνας δεοντολογίας L.E.N).

13. Οι διαιτητές 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.
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14. Οι διαιτητές πρέπει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να 
φορούν την καθιερωμένη στολή με τα προβλεπόμενα διακριτικά της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαιτητών ή του Σ.Ε.Δ.Υ., καθώς και με τις 
χαρακτηριστικές χορηγικές επωνυμίες ή χορηγικά σήματα. Πρέπει 
επίσης να φέρουν μαζί τους Διεθνείς Κανονισμούς Υδατοσφαίρισης, 
τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, σφυρίχτρα, νυχοκόπτη, κάρτες και 
οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή του αγώνα.

15. Οι διαιτητές δεν πρέπει να καπνίζουν και να πίνουν 
οινοπνευματώδη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

16. Οι διαιτητές, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ τους, πρέπει να 
αναλαμβάνουν επιπλέον  την εκτέλεση των καθηκόντων του 
αλυτάρχη που προβλέπονται από τη Γενική Προκήρυξη 
Πρωταθλημάτων και τους Κανονισμούς της Κ.Ο.Ε., σε περίπτωση μη 
προσέλευσης του αλυτάρχη ή μη παρουσίας παρατηρητή διαιτησίας 
στον αγώνα. 

17. Να αναγράφουν ευανάγνωστα στο Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) και να 
βεβαιώνουν πραγματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη 
διεξαγωγή του αγώνα που διαιτήτευσαν. Να περιγράφουν με 
σαφήνεια και ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο συνέβησαν, καθώς 
και τα τυχόν παραπτώματα των αθλητών, των προπονητών ή των 
παραγόντων. Παράλειψη ή εσφαλμένη αναγραφή από 
σκοπιμότητα, αμέλεια, μερική ή στο σύνολο παραποίηση των 
αναγραφομένων, ή αλλοίωση αυτών, καθώς και μη σύνταξη 
συμπληρωματικής λεπτομερούς έκθεσης, όταν τούτο είναι 
απαραίτητο, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, συνιστούν 
πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο παραπέμπονται στην Κ.Ε.Δ.

18. Οι διαιτητές δεν μπορούν να έχουν κατ’ ιδίαν συζητήσεις με 
παράγοντες ομάδων για θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του 
αγώνα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, καλείται ο παράγων μπροστά 
στη γραμματεία, στον αλυτάρχη και στους δύο διαιτητές, 
προκειμένου να τύχει επίλυσης. Εάν οι διαιτητές θεωρούν ότι 
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πρέπει να παρευρίσκεται και ο παρατηρητής διαιτησίας (αν έχει 
οριστεί), πρέπει να του το ζητήσουν.

19. Οι διαιτητές οφείλουν να υποβάλλουν έκθεση και για τους λόγους 
που δεν διεξήχθη ένας αγώνας υδατοσφαίρισης.

20. Οι διαιτητές οφείλουν να αλλάζουν ενδυμασία (αθλητική περιβολή) 
υποχρεωτικά εντός των αποδυτηρίων των κολυμβητηρίων, 
διαφορετικά υποπίπτουν σε  πειθαρχικό παράπτωμα.

21. Οι διαιτητές πρέπει να μελετούν και να είναι άριστοι γνώστες των 
διεθνών κανονισμών υδατοσφαίρισης, των  ερμηνευτικών  οδηγιών, 
των  Προκηρύξεων των πρωταθλημάτων και να εφαρμόζουν 
ακριβοδίκαια  τις διατάξεις τους, σύμφωνα  με το γράμμα και το 
πνεύμα τους.

Πριν από την έναρξη του αγώνα:

α.   Οι διαιτητές μπορούν να έχουν μια γενική και σύντομη συζήτηση 
με τον αλυτάρχη για τυχόν λειτουργικά προβλήματα που έχουν 
σχέση με τον αγώνα, με τον εξοπλισμό του κολυμβητηρίου, 
καθώς και για τον τρόπο συνεργασίας τους.

β.   Οι διαιτητές πρέπει να συζητούν με τα  μέλη της γραμματείας και 
τους κριτές, για οτιδήποτε, κατά την κρίση τους, κρίνουν σκόπιμο 
και αφορά την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

γ.   Οι διαιτητές πρέπει να συζητούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν 
απόψεις για οποιαδήποτε σημεία κρίνουν απαραίτητα, καθώς και 
για τον τρόπο συνεργασίας τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
Επίσης, μπορεί να έχουν ολιγόλεπτη συνάντηση και με τον 
παρατηρητή διαιτησίας. 

δ.   Η επικοινωνία των διαιτητών με τους αθλητές, τους προπονητές 
και τους παράγοντες των ομάδων πρέπει να είναι κόσμια. Οι 
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οικειότητες και οι μακράς διαρκείας συζητήσεις μπορούν να 
δημιουργήσουν πρόβλημα. 

ε.   Οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να κάνουν κάθε έλεγχο που 
προβλέπεται από τους διεθνείς κανονισμούς και πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι ο αγώνας θα ξεκινήσει και θα τελειώσει χωρίς 
τεχνικά ή άλλα προβλήματα. Δηλαδή, πρέπει να ελέγχουν τον 
αγωνιστικό χώρο (τις σημάνσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό), 
τα χρονόμετρα του αγώνα, το Φ.Α., τις συνθέσεις των ομάδων, τα 
άτομα που δικαιούνται να κάθονται  σε κάθε πάγκο κλπ. Επίσης, 
πρέπει να ελέγχουν τους αθλητές για νύχια ή άλλα αντικείμενα 
(δαχτυλίδια, σκουλαρίκια) που μπορούν να προκαλέσουν 
τραυματισμό.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι διαιτητές οφείλουν:

α. Να έχουν άριστη συμπεριφορά προς τους συναδέλφους τους, 
τους αθλητές, τους προπονητές, τους παράγοντες των ομάδων, 
τον αλυτάρχη και τους παρατηρητές διαιτησίας του αγώνα.

β.   Να αποφεύγουν υποτιμητικές χειρονομίες και  ειρωνικές 
εκφράσεις.

γ. Να επιδεικνύουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα στα καθήκοντά 
τους χωρίς να παρεκτρέπονται.

δ.  Να συζητούν και να δίδουν σύντομες διευκρινίσεις, που, κατά  
την κρίση τους, θα βοηθήσουν στην ομαλή διεξαγωγή του 
αγώνα,  προς τους αθλητές, ακόμη και στους προπονητές.

ε.   Να εφαρμόζουν τους κανονισμούς και να επιβάλλουν τις 
προβλεπόμενες από αυτούς ποινές.

στ. Τέλος, λόγω της ιδιαίτερης εξουσίας τους, κατά τη διάρκεια του 
αγώνα να μην κάνουν υπερβάσεις των δικαιωμάτων που τους 
παρέχονται από τον παρόντα κανονισμό.
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ζ.   Να ζητούν τη γνώμη του παρατηρητή διαιτησίας, όταν το κρίνουν 
αναγκαίο ή όταν έχουν αμφιβολία για κάποιο γεγονός. Αυτό, δε, 
προκειμένου να πάρουν σωστή και δίκαιη  απόφαση.

η.  Να συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους, καθώς και με τους κριτές 
και τα μέλη της γραμματείας.

θ.  Να μη συμβουλεύονται το Φ.Α. μέχρι τη λήξη του αγώνα, εκτός 
της περίπτωσης διόρθωσης κάποιου λάθους κατά τη διάρκεια 
του αγώνα.

ι.   Στην περίπτωση προσωρινής διακοπής του αγώνα, εξαιτίας 
γεγονότων που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του, πρέπει να 
συνεργάζονται με τον αλυτάρχη, προκειμένου να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα που θα επιτρέψουν τη συνέχισή του. Το ίδιο 
πρέπει να γίνει και στην περίπτωση οριστικής διακοπής του 
αγώνα.

Μετά τη λήξη του αγώνα οι διαιτητές θα πρέπει:   

 α. Να συνεργάζονται με τα μέλη της γραμματείας για το κλείσιμο 
του Φ.Α., αφού προηγουμένως το ελέγξουν και το υπογράψουν.

β.   Να αναγράφουν στο Φ.Α. με απόλυτη ακρίβεια και σαφήνεια 
γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα και που 
υποπίπτουν στην αντίληψή τους. Εάν τούτο είναι πρακτικά 
αδύνατο, να αναγράφουν ότι  επακολουθεί αναλυτική  και  
λεπτομερής  έκθεση, που πρέπει να καταθέτουν μέσα σε είκοσι 
τέσσερις (24) ώρες από τη λήξη του αγώνα στην  Κ.Ο.Ε. και να 
την κοινοποιούν στο Δ.Σ. του Σ. Ε Δ. Υ.

γ.   Να αναγράφουν υποχρεωτικά στο Φ.Α. παραβάσεις που 
αφορούν κακή διαγωγή, αποβολές με κόκκινη κάρτα αθλητών, 
προπονητών, παραγόντων κ.λ.π. 
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δ.   Να αναγράφουν στο Φ.Α. υποχρεωτικά επιλήψιμες πράξεις λ.χ. 
εξύβριση, έργω εξύβριση, βλασφημία, βιαιοπραγία κ.λ.π. 
τελούμενες από αθλητές, προπονητές, παράγοντες κλπ. Εάν 
είναι απαραίτητο, να υποβάλλουν προς τούτο και έγγραφη 
έκθεση.

ε.  Να αναγράφουν τους λόγους διακοπής αγώνα υδατοσφαίρισης. 
Εάν είναι απαραίτητο, να υποβάλλουν και συμπληρωματική 
έγγραφη έκθεση, εφαρμόζοντας, σε κάθε περίπτωση, τα 
αναφερόμενα στη Γενική Προκήρυξη της Κ.Ο.Ε.

στ.  Να 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 βιαιοπραγίας σε βάρος τους.

ζ.  Να υποβάλλουν υποχρεωτικά έγγραφη έκθεση, σε περίπτωση 
που κάποιο σωματείο καταθέτει ένσταση για κακή εφαρμογή 
των κανονισμών υδατοσφαίρισης, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες από τη λήξη  του αγώνα.

η.  Να παραμένουν στο κολυμβητήριο μέχρι την τελική σύνταξη του 
Φ.Α., που κλείνει οριστικά με την υπογραφή του αλυτάρχη και 
εφόσον δεν πρόκειται να υποβληθεί ένσταση από κάποιο 
Σωματείο.

θ.   Να συναντούν τον παρατηρητή διαιτησίας, για να συζητήσουν 
με αυτόν τα, κατά τη γνώμη του, διαιτητικά λάθη που διέπραξαν 
κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μπορούν να εκφράζουν τη δική 
τους άποψη για τα συγκεκριμένα λάθη που τους ανέφερε ο 
παρατηρητής και γενικά να γίνεται μια εποικοδομητική 
συζήτηση μεταξύ τους. 

        Τέλος, ο παρατηρητής θα τους ανακοινώνει τη βαθμολογία 
τους και θα τους την κοινοποιεί με email ή με sms.  Το Φύλλο 
Αξιολόγησης θα πρέπει να κατατίθεται ή να αποστέλλεται με 
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ηλεκτρονικό τρόπο στην Κ.Ε.Δ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) 
ωρών. Επίσης αντίγραφο του φύλλου αξιολόγησης θα πρέπει να 
αποστέλλεται και στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ.

Α Ρ Θ Ρ Ο  7

Παρατηρητές Διαιτησίας

1. Ως παρατηρητές διαιτησίας αγώνων υδατοσφαίρισης, για όλες τις 
κατηγορίες, ορίζονται μη εν ενεργεία διαιτητές, Διεθνείς ή μη. Για 
τους παρατηρητές ισχύουν οι περιορισμοί και τα κωλύματα που 
αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 2725/1999 ή της εκάστοτε 
νομοθεσίας. Επίσης, δεν επιτρέπεται να ορίζονται παρατηρητές  
σε αγώνες και να βαθμολογούν διαιτητές ή γραμματείς ή κριτές 
που έχουν μαζί τους  συγγένεια α΄ βαθμού. Τουλάχιστον ανά 
διετία πραγματοποιούνται σχολές παρατηρητών διαιτησίας από 
το Σ.Ε.Δ.Υ.

2. Κάθε χρόνο η Κ.Ε.Δ.,ομού με το Σ.ΕΔ.Υ., αξιολογούν τους 
παρατηρητές διαιτησίας και συντάσσουν κατάλογο παρατηρητών 
διαιτησίας, τον οποίο υποβάλλουν για επικύρωση προς την Κ.Ο.Ε. 
Το όριο ηλικίας των παρατηρητών καθορίζεται με κοινή απόφαση 
του Σ.Ε.Δ.Υ. και της Κ.Ε.Δ.

3. Δύναται το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ., να 
συντάσσει δεύτερο κατάλογο παρατηρητών διαιτησίας εκ των εν 
ενεργεία διεθνών διαιτητών, που θα παρακολουθούν και θα 
αξιολογούν διαιτητές των Β΄ και Γ΄ κατηγοριών, καθώς και τους 
δόκιμους διαιτητές. Για το λόγο αυτό, οι διεθνείς διαιτητές 
υποχρεωτικά υποβάλλουν δήλωση ενεργείας κάθε χρόνο μέχρι τα 
τέλη Σεπτεμβρίου.

4. Οι παρατηρητές διαιτησίας θα πρέπει να παρακολουθούν και να 
συμμετέχουν στα ετήσια επιμορφωτικά σεμινάρια διαιτησίας που 
διοργανώνει ο Σ.Ε.Δ.Υ, σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.. Επίσης, 
οφείλουν να παρακολουθούν και τα ειδικά σεμινάρια τα 
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αποκλειστικά για τους παρατηρητές, με σκοπό τη σύγκλιση του 
τρόπου αξιολόγησης και βαθμολογίας των διαιτητών από όλους 
τους επίσημους παρατηρητές.

5. Ο παρατηρητής διαιτησίας σε κάθε αγώνα είναι υποχρεωμένος 
να ελέγχει και να σημειώνει στο ειδικό Φύλλο Αξιολόγησης τα 
σφάλματα που διαπράττουν οι διαιτητές στην εφαρμογή των 
κανονισμών διαιτησίας, τη συνεργασία μεταξύ τους, τον έλεγχο 
του αγώνα, τον πειθαρχικό έλεγχο προς τους καθήμενους στους 
πάγκους των αγωνιζόμενων ομάδων (αθλητές, προπονητές, 
παράγοντες), τόσο πριν από τον αγώνα, όσο και κατά τη διάρκεια 
του αγώνα. Επίσης, στο Φύλλο Αξιολόγησης ο παρατηρητής είναι 
υποχρεωμένος να σημειώνει τα σφάλματα που διαπράττουν και 
τα λοιπά πρόσωπα διαιτησίας (γραμματείς, χρονομέτρες, κριτές).

6. Ο παρατηρητής διαιτησίας, σε κάθε αγώνα και για κάθε διαιτητή, 
σύμφωνα με τα σφάλματα που διέπραξε, καθώς και για την όλη 
του παρουσία και συμπεριφορά, εξάγει τον τελικό βαθμό, τον 
οποίο ανακοινώνει σε αυτόν, μετά το τέλος του αγώνα, όχι 
δημόσια, αλλά  κατ’ ιδίαν. 

7. Το Φύλλο Αξιολόγησης παραδίδεται στο αρμόδιο τμήμα της 
Κ.Ο.Ε. και κοινοποιείται στο Σ.Ε.Δ.Υ. εντός σαράντα οκτώ (48) 
ωρών.

8. Ο βαθμός με τον οποίο ο παρατηρητής αξιολογεί τη διαιτησία 
κάποιου διαιτητή δεν τροποποιείται σε καμιά  απολύτως 
περίπτωση.

9. Παράλληλα με τη συμπλήρωση του Φύλλου Αξιολόγησης, ο 
παρατηρητής είναι υποχρεωμένος να συντάσσει και ένα 
Υπηρεσιακό Σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφει μόνο την τελική 
βαθμολογία του κάθε διαιτητή. Το Υπηρεσιακό αυτό Σημείωμα το 
εσωκλείει σε κλειστό φάκελο και το παραδίδει αμέσως με τη λήξη 
του αγώνα στον αλυτάρχη ή μπορεί να το αποστέλλει εντός 
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών με e-mail στην Κ.Ο.Ε. Ο παρατηρητής 

ΑΔΑ: Ψ7ΩΘ4653Π4-14Ω



υποχρεούται να αποστέλλει αμέσως με ηλεκτρονικό τρόπο το 
Υπηρεσιακό Σημείωμα στους διαιτητές (email, sms, viber, 
messenger, κλπ). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διαφάνεια 
και η αξιοπιστία.

10.  Δεν επιτρέπεται η ανακοίνωση της βαθμολογίας του διαιτητή 
και των λοιπών προσώπων διαιτησίας από τους παρατηρητές σε 
παίκτες, προπονητές, παράγοντες, στον τύπο, στα  ΜΜΕ και εν 
γένει σε τρίτους, καθώς επίσης και η διατύπωση σχολίων για την 
εν γένει απόδοσή του. Εάν αυτό συμβεί, τότε θα παραπέμπεται 
στην Κ.Ε.Δ. 

11.  Ο παρατηρητής διαιτησίας είναι υποχρεωμένος να παρατηρεί 
διακριτικά, χωρίς να επεμβαίνει άμεσα ή έμμεσα στο έργο των 
διαιτητών, ακόμη  και στο έργο των γραμματέων, των 
χρονομετρών και των κριτών. Τις παρατηρήσεις του για τους πιο 
πάνω τις παραδίδει σε κλειστό φάκελο στην Κ.Ε.Δ. Ο 
παρατηρητής υποχρεούται να αποστέλλει αμέσως με 
ηλεκτρονικό τρόπο (email, sms, viber, messenger, κ.λ.π.)  το 
Υπηρεσιακό Σημείωμα, εκτός από τους διαιτητές και στα λοιπά 
πρόσωπα διαιτησίας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια και η αξιοπιστία.

12.  Ο παρατηρητής διαιτησίας είναι υποχρεωμένος, εφόσον 
συντρέχει λόγος, να συντάσσει λεπτομερή έκθεση γεγονότων και 
ενεργειών που δυσφημούν το άθλημα και στα οποία συμμετείχαν 
ενεργά οι διαιτητές ή οι κριτές ή οι γραμματείς ή οι χρονομέτρες.  
Την έκθεση αυτή  την παραδίδει στην Κ.Ε.Δ., με κοινοποίηση προς 
το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. 

13.  Ο παρατηρητής διαιτησίας δύναται να συνδράμει και να 
συμβουλεύει το διαιτητή, ώστε αυτός να λαμβάνει σωστή 
απόφαση κατά τη διάρκεια του αγώνα, εάν  τούτο ζητηθεί από το 
διαιτητή. Στην περίπτωση αυτή, ο διαιτητής παίρνει την μπάλα 
στα χέρια του, διακόπτοντας προσωρινά τον αγώνα και πηγαίνει 
προς το μέρος που βρίσκεται ο παρατηρητής.
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14. Επισημαίνεται, τέλος, ότι δεν επιτρέπεται, η με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο, ανάμειξη του παρατηρητή διαιτησίας στην εξέλιξη 
του αγώνα, για οποιοδήποτε λόγο. Ο παρατηρητής διαιτησίας 
κρατά τις σημειώσεις του για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα 
και αφορούν τους διαιτητές, γραμματείς, χρονομέτρες και  κριτές. 

15. Παραπέμπονται στην Κ.Ε.Δ. οι διαιτητές, όταν η βαθμολογία τους 
είναι μικρότερη του πέντε (5). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει 
προηγούμενα ο παρατηρητής να έχει δώσει στους διαιτητές τις 
κατάλληλες εξηγήσεις, για τα σφάλματα που υπέπεσαν και να 
τους έχει ανακοινώσει τη βαθμολογία τους.

16.  Η συμπεριφορά των παρατηρητών πρέπει να είναι η αρμόζουσα 
προς όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες στη διεξαγωγή των 
αγώνων υδατοσφαίρισης. Διαφορετικά, αυτοί υπόκεινται στις 
διατάξεις του άρθρου 11 (πειθαρχικό δίκαιο) του παρόντος 
Κανονισμού.

17.  Οι παρατηρητές διαιτησίας απαγορεύεται να καπνίζουν και να 
πίνουν οινοπνευματώδη κατά τη διάρκεια των αγώνων ή των 
διαλειμμάτων μεταξύ των περιόδων αυτών.

18.  Οι παρατηρητές διαιτησίας λαμβάνουν αποζημίωση για τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν. Το ύψος της αποζημίωσης 
καθορίζεται από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.  Πέραν αυτού, καλύπτονται τα 
έξοδα μετακίνησής τους για εκτός έδρας αγώνες, καθώς και τα 
έξοδα διαμονής ή διατροφής τους, στο ύψος της αποζημίωσης 
που λαμβάνουν και οι διαιτητές.  Παρατηρητής που είχε ορισθεί 
από την Κ.Ε.Δ. και είχε ειδοποιηθεί γι΄ αυτό και δεν προσήλθε 
μέχρι την έναρξη του αγώνα δεν λαμβάνει αποζημίωση, ενώ 
παράλληλα παραπέμπεται πειθαρχικά στο αρμόδιο όργανο. 
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Σχολές Διαιτησίας - Επιμορφωτικά Σεμινάρια  - Καθηγητές Σχολών

1. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., σε συνεργασία με την Κ.Ο.Ε., είναι αρμόδιο για 
τη διεξαγωγή σχολών διαιτησίας υδατοσφαίρισης, σε όλες τις 
περιφέρειες της χώρας.

2. Η διεξαγωγή των σχολών διαιτησίας γίνεται και με τη συνεργασία 
των Περιφερειακών Επιτροπών της Κ.Ο.Ε., οι οποίες επιφορτίζονται 
με: 

α.  Την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου όπου θα λειτουργήσει η 
σχολή διαιτησίας.

β.  Τη συγκέντρωση και αποστολή στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. των 
απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων των υποψηφίων να 
παρακολουθήσουν τη σχολή.

γ.    Τη δημοσίευση στον τοπικό τύπο της λειτουργίας της σχολής.

3. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. προβαίνει σε αξιολόγηση των προσόντων των 
υποψηφίων και της εξέτασης των απαραίτητων προϋποθέσεων που 
πρέπει να πληρούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
παραγράφους 3,5,6 και 7 του άρθρου 1 του παρόντος.

4. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή 
Επιτροπή της Κ.Ο.Ε., καθορίζει τις ημερομηνίες που θα διεξαχθεί η 
σχολή διαιτησίας.

5. Οι καθηγητές διαιτησίας που θα διδάσκουν στις σχολές διαιτησίας 
ορίζονται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ.

6. Θα επιλέγονται για το σώμα των καθηγητών διαιτησίας, που έχει 
συγκροτήσει το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., μέλη του Σ.Ε.Δ.Υ, σύμφωνα με τα 
παρακάτω βασικά κριτήρια:

α. Να είναι διεθνείς διαιτητές υδατοσφαίρισης μη εν ενεργεία ή εν 
ενεργεία. Εάν δεν επαρκούν οι διεθνείς διαιτητές, είναι δυνατό να 
ορίζονται και διαιτητές Α΄ κατηγορίας.
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β.Να είναι άριστοι γνώστες των Διεθνών Κανονισμών 
Υδατοσφαίρισης.
γ. Να έχουν πτυχίο τουλάχιστον Λυκείου και κατά προτίμηση πτυχίο 
εκπαιδευτικού ή άλλης ειδικότητας Σχολής Α.Ε.Ι.

7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. ορίζεται ο υπεύθυνος διεξαγωγής 
της σχολής διαιτησίας,  που συντονίζει το έργο όλων των 
εμπλεκόμενων για τη λειτουργία της  σχολής. Επιπλέον φροντίζει 
για την αρτιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, του εκπαιδευτικού 
εξοπλισμού, καθώς και των θεμάτων της γραπτής εξέτασης των 
μαθητών της σχολής.

8. Ο υπεύθυνος της σχολής, με τη λήξη των μαθημάτων και της 
γραπτής εξέτασης, προβαίνει στη διόρθωση των γραπτών των 
υποψηφίων. Συντάσσει πίνακα επιτυχόντων και πίνακα 
αποτυχόντων.

9. 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 βαθμολογημένα γραπτά και τον πίνακα των επιτυχόντων και 
αποτυχόντων, παραδίδει στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ.

10. 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 την Κ.Ο.Ε.

11. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. διοργανώνει, σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ., 
επιμορφωτικά σεμινάρια, περιφερειακά και κεντρικά.

12. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. είναι υπεύθυνο για τη μετάφραση, επιμέλεια 
και εκτύπωση των διεθνών Κανονισμών Διαιτησίας. Το βιβλίο των 
Κανονισμών ο Σ.Ε.Δ.Υ. υποχρεούται να το διανέμει δωρεάν σε όλα 
τα μέλη του, καθώς και στην Κ.Ο.Ε.
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Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 68 του Ν. 3057/2002 και προκειμένου να 
κατοχυρώνονται οι αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και 
της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζομένων και να διασφαλίζεται 
το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων της διαιτησίας στην Κ.Ο.Ε., 
λειτουργεί τριμελής ή πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας  
(Κ.Ε.Δ.), της οποίας η θητεία είναι διετής.  

2. Η Κ.Ε.Δ. συγκεντρώνει για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες 
σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον 
πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας 
και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας  των Εθνικών 
Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων Ελλάδας.

3. 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 διαιτητές της ανώτατης 
κατηγορίας. 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.

4. Η Κ.Ε.Δ συνεργάζεται με την Κ.Ο.Ε. και το Σ.Ε.Δ.Υ., για θέματα που 
αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του 
αθλήματος. Ειδικότερα συνεργάζεται με το Σ.Ε.Δ.Υ. για την 
προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση 
των Περιφερειακών και Κεντρικών Σεμιναρίων.

5. Προκειμένου για περιφερειακά πρωταθλήματα και, εφόσον στο 
μέλλον υπάρξει σχετική δυνατότητα, μπορούν να συγκροτηθούν, 
με απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. τριμελή όργανα διαιτησίας, που 

ΑΔΑ: Ψ7ΩΘ4653Π4-14Ω



συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία για 
το Πρωτάθλημα της δικαιοδοσίας τους.

6. Τα τοπικά όργανα διαιτησίας είναι μονομελή ή τριμελή, ορίζονται 
με απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. και συγκεντρώνουν όλες τις 
αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία των πρωταθλημάτων της 
δικαιοδοσίας τους.

7. Τα μέλη των περιφερειακών και τοπικών οργάνων διαιτησίας, 
εφόσον συγκροτηθούν, έχουν διετή θητεία, ασκούν τα καθήκοντά 
τους, σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ. και παύονται με απόφαση του 
Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου.

8. Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άμεσα 
εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή 
επιτροπές της Κ.Ο.Ε. ή της τυχόν υφισταμένης αθλητικής ένωσης.

9. Το έργο και τις εργασίες της Κ.Ε.Δ. υποβοηθεί και παρακολουθεί, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας μη εν ενεργεία διαιτητής, που 
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ.

10. Τα κωλύματα για τους διαιτητές ισχύουν και για τους 
παρατηρητές, τους κριτές τερμάτων, τους χρονομέτρες, τους 
σημειωτές και κάθε άλλο όργανο που ασκεί έργο διαιτησίας ή 
κρίσης στην υδατοσφαίριση.

11. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν ανάλογα για 
όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πρόσωπα.

12. Η Κ.Ε.Δ. συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρωτοβουλία και 
πρόσκληση του προέδρου της.

13. Η Κ.Ε.Δ. μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από γραμματέα, 
που ορίζεται από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε και προέρχεται από το 
διοικητικό προσωπικό της Κ.Ο.Ε.
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14. Μέλος της επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα 
περισσότερο από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή που, 
λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, αδυνατεί να ασκήσει τα 
καθήκοντά του, αντικαθίσταται, ύστερα από εισήγηση των μελών 
της και απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., σύμφωνα με το 
Ν.2725/1999.

15. Επιτρέπεται η παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των 
σωματείων στις συνεδριάσεις της Κ.Ε.Δ., καθώς και παραγόντων 
σωματείων και αθλητών που εκδικάζονται υποθέσεις τους, μαζί 
με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

16. Το σύστημα  ορισμού που εφαρμόζει  η Κ.Ε.Δ. είναι αποκλειστικά 
επιλογή των μελών της και μπορεί να διαφέρει από κατηγορία σε 
κατηγορία πρωταθλήματος. Η επιλογή των διαιτητών 
υποχρεωτικά γίνεται από τους επίσημους καταλόγους με τις 
κατηγορίες των εν ενεργεία διαιτητών. Είναι δυνατόν τα μέλη της 
επιτροπής να αποκλείουν από τον ορισμό ή την κλήρωση των 
διαιτητών διαιτητές ή γραμματείς ή χρονομέτρες ή κριτές 
τερμάτων που έχουν συνεχείς διαιτησίες ενός συγκεκριμένου 
σωματείου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κατά την κρίση τους. 
Επίσης, πριν από τον ορισμό, λαμβάνονται υπόψη τα τυχόν 
υποβληθέντα κωλύματα, τα οποία θα υποβάλλονται μόνο 
εγγράφως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τον ορισμό, καθώς 
επίσης αυτοί  που εκτίουν πειθαρχικές ποινές και αυτοί  που 
βρίσκονται εκτός Ελλάδας κ.α. Τέλος, η Κ.Ε.Δ. υποχρεούται να 
δίδει τα ονόματα των διαιτητών των αγώνων στο αρμόδιο 
γραφείο Τύπου της Κ.Ο.Ε. και να τα κοινοποιεί άμεσα στο Σ.Ε.Δ.Υ.

17. Τα μέλη της Κ.Ε.Δ., δια του προέδρου της, παραπέμπουν 
πειθαρχικά διαιτητές που βαθμολογήθηκαν και αξιολογήθηκαν 
από τους παρατηρητές διαιτησίας με βαθμό μικρότερο του πέντε 
(5). Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται αναφέρεται στις 
διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού.
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18. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. καταχωρούνται στα πρακτικά που τηρεί 
η επιτροπή, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

19. Με απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. θεσπίζεται κανονισμός 
λειτουργίας της Κ.Ε.Δ.
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Αποζημίωση Διαιτητών

Οι διαιτητές, οι γραμματείς, οι χρονομέτρες, οι κριτές τερμάτων και 
οι παρατηρητές Διαιτησίας δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες τους. 
Λαμβάνουν όμως αποζημίωση για κάθε αγώνα που συμμετέχουν. 
Καλύπτονται επίσης τα οδοιπορικά τους έξοδα και το κόστος 
διαμονής και διατροφής τους  για αγώνες εκτός έδρας. Η 
αποζημίωση και τα λοιπά έξοδα που λαμβάνουν οι πιο πάνω 
καλύπτουν, σε κάθε περίπτωση, τις πραγματικές τους ανάγκες και 
επιμερίζονται σε:

α. Έξοδα μετακίνησης

Ως έξοδα μετακίνησης καθορίζονται τα καταβαλλόμενα από την 
Κ.Ο.Ε. για τη μετάβαση και επιστροφή των πιο πάνω  με 
αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, ταξί  Ι.Χ. κ.λ.π. 
Στη περίπτωση μετακίνησης τους  με το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους, τα 
έξοδα θα είναι ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση και την 
επιβάρυνση των διοδίων.

β. Έξοδα διαμονής

Ο διαιτητής και κάθε άλλο από τα πιο πάνω πρόσωπα δικαιούνται 
να λαμβάνουν αποζημίωση για έξοδα διαμονής τους σε ξενοδοχείο 
τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένου και του 
πρωινού.
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γ. Έξοδα διατροφής

 Ανάλογα με το χρόνο παραμονής εκτός έδρας όλων των πιο πάνω, 
θα καθορίζονται και τα έξοδα διατροφής τους (αριθμός γευμάτων, 
κ.λ.π.).

δ. Αποζημίωση διαιτησίας

1. Η αποζημίωση για τη διαιτησία, χορηγείται ως ελάχιστη 
αναπλήρωση της απώλειας που θα έχουν ένας διαιτητής και κάθε 
άλλο πρόσωπο διαιτησίας από την κύρια  εργασία τους, καθώς και 
τις φθορές και ζημιές της προσωπικής τους περιουσίας. Το ύψος 
της αποζημίωσης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, 
καθώς επίσης το ύψος των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και 
διατροφής των διαιτητών και των λοιπών προσώπων διαιτησίας 
για αγώνες εκτός έδρας, καθορίζεται από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., ύστερα 
από πρόταση της Κ.Ε.Δ.  και του Σ.Ε.Δ.Υ., πριν από την έναρξη κάθε 
αγωνιστικής περιόδου. Η αποζημίωση για τη διαιτησία είναι 
ανάλογη με την κατηγορία του κάθε αγώνα.

2. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ενός αγώνα που δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα των διαιτητών, στους προσελθόντες να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καταβάλλεται το μισό της 
συνολικής αποζημίωσης για τη διαιτησία, ενώ τα οδοιπορικά 
έξοδα, καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής καταβάλλονται 
στο ακέραιο.

3. Σε περίπτωση διακοπής ενός αγώνα, για οποιαδήποτε αιτία, στους 
προσελθόντες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καταβάλλεται το 
σύνολο της αποζημίωσης για τη διαιτησία, όπως επίσης και τα 
οδοιπορικά έξοδα, καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής.

4. Διαιτητής και κάθε άλλο πρόσωπο διαιτησίας που ορίζονται από 
την Κ.Ε.Δ. και ειδοποιούνται σχετικά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες 
πριν, αλλά δεν προσέρχονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ή 
προσέρχονται μετά την έναρξη του αγώνα, πέραν του πειθαρχικού 
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ελέγχου που θα τους ασκείται, δεν θα λαμβάνουν τη σχετική 
αποζημίωση που θα ελάμβαναν ούτε επίσης  τα οδοιπορικά έξοδα 
και τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  11

Πειθαρχικό Δίκαιο Διαιτητών

1.  Οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου επιβάλλονται στους διαιτητές, γραμματείς, 
χρονομέτρες, και  κριτές, κατά περίπτωση, από την Κ.Ε.Δ. για 
τελούμενα από αυτούς και προβλεπόμενα πιο κάτω πειθαρχικά 
παραπτώματα. Όπου αναφέρεται η λέξη διαιτητής, εννοείται και 
ο γραμματέας, ο χρονομέτρης και οι κριτές τερμάτων. Οι ποινές 
που επιβάλλονται είναι ημερολογιακές και περιλαμβάνουν όλες 
τις αγωνιστικές των Εθνικών Πρωταθλημάτων όλων των 
κατηγοριών και του Κυπέλλου Ελλάδας (Ανδρών και Γυναικών), 
καθώς και όλους τους λοιπούς επίσημους αγώνες. Ο χρόνος 
έκτισης των ποινών δεν μπορεί να συμπίπτει με το χρονικό 
διάστημα που δεν διεξάγονται Εθνικά Πρωταθλήματα της Κ.Ο.Ε.  
(διάστημα που αρχίζει με την ολοκλήρωση του τελευταίου 
πρωταθλήματος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και 
τελειώνει με την έναρξη του πρώτου πρωταθλήματος της νέας 
αγωνιστικής περιόδου). Τυχόν υπόλοιπο ποινής μεταφέρεται 
στην επόμενη περίοδο.

2.Αρμόδιοι για την παραπομπή στην Κ.Ε.Δ. είναι:

α.  Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.
β.  Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ.
γ.  Οι παρατηρητές διαιτησίας, όταν η βαθμολογία των διαιτητών 
σε αγώνα Πρωταθλήματος ή  Κυπέλλου είναι μικρότερη του 5.
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δ.  Οι αλυτάρχες των αγώνων, για συμπεριφορές και παραπτώματα 
που δεν έχουν σχέση με την αγωνιστική δραστηριότητα.

3. Ως λόγος παραπομπής θεωρείται κάθε παράπτωμα, πράξη ή 
παράλειψη στην οποία υποπίπτει ο διαιτητής  που έλαβε χώρα 
πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη αγώνα πρωταθλήματος ή 
Κυπέλλου ή επίσημων αγώνων τουρνουά, μέσα ή έξω από τον 
αγωνιστικό χώρο, μέσα ή έξω από το χώρο του κολυμβητηρίου, στα  
γραφεία του Σ.Ε.Δ.Υ και στα  γραφεία της Κ.Ο.Ε.  
Επίσης, επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές και στους παρατηρητές 
διαιτησίας, για παράβαση των προβλεπομένων στο άρθρο 7 
υποχρεώσεών τους, καθώς και για τα πιο κάτω περιγραφόμενα για 
τους διαιτητές παραπτώματα, στο μέτρο που προσιδιάζουν αυτά 
στην ιδιότητά τους και στα καθήκοντά τους.  

4. Προκειμένου να παραπέμπεται ένας διαιτητής στην Κ.Ε.Δ. θα 
πρέπει : 

α. Να συντάσσεται  πλήρης και λεπτομερής έκθεση του 
παραπτώματος που υπέπεσε, η οποία θα κοινοποιείται 
ταυτόχρονα στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. και στο Δ.Σ. της  Κ.Ο.Ε.

β. Να συντάσσεται και να αποστέλλεται από την Κ.Ε.Δ. έγγραφη 
κλήση σε απολογία με το ή τα παραπτώματα στα οποία υπέπεσε ο 
διαιτητής 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 συνεδριάσει η Κ.Ε.Δ., προκειμένου να επιληφθεί 
του παραπτώματος και να λάβει απόφαση.

γ. Εάν κρίνεται απαραίτητη από την Κ.Ε.Δ., στη διαδικασία 
παραπομπής διαιτητή κατά την ακροαματική διαδικασία η 
παρουσία και μαρτυρία άλλων προσώπων, αυτό είναι δυνατόν. 

δ. Ο παραπεμπόμενος και καλούμενος από την Κ.Ε.Δ. διαιτητής 
υποχρεούται να παρουσιασθεί τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα 
ενώπιον της επιτροπής ή, σε εξαιρετική περίπτωση αδυναμίας του 
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να παρουσιασθεί στην Κ.Ε.Δ., να ειδοποιήσει προς τούτο την Κ.Ε.Δ. 
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες νωρίτερα και να υποβάλει 
ταυτόχρονα εγγράφως την απολογία του.

5. Ποινή έγγραφης επίπληξης.  Με την ποινή της έγγραφης (απλής ή 
αυστηρής) επίπληξης τιμωρούνται οι Διαιτητές για παραπτώματα 
χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα, κατά την κρίση της Κ.Ε.Δ. Κατά την κρίση 
της Κ.Ε.Δ., είναι δυνατή ακόμη και η ανακοίνωση της ποινής αυτής 
σε δελτίο τύπου.

6. Ποινή αποκλεισμού 20 ημερών.

Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε διαιτητή  στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

α. Για μη έγκαιρη προσέλευση για την άσκηση των καθηκόντων του 
την προκαθορισμένη ώρα (30 λεπτά  πριν από την έναρξη του 
αγώνα).

β. Όταν δεν φορά την καθορισμένη ενδυμασία του ή όταν η 
ενδυμασία του είναι λερωμένη, σχισμένη κ.λ.π.

γ. Όταν δεν φέρει μαζί του σφυρίχτρα, τους διεθνείς κανονισμούς 
διαιτησίας υδατοσφαίρισης, νυχοκόπτη, κάρτες ή οτιδήποτε άλλο 
απαραίτητο  που είναι  υποχρεωμένος να φέρει.

δ. Όταν καπνίζει ή πίνει οινοπνευματώδη κατά τη διάρκεια ή τα 
διαλείμματα ανάμεσα στις περιόδους ενός  αγώνα.

ε.  Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του.

στ. Για ασαφή διατύπωση γεγονότων στο Φύλλο Αγώνα.

ζ. Για μη συμμόρφωσή του προς τις διατάξεις της Γενικής 
Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Κ.Ο.Ε, των Ειδικών Προκηρύξεων 
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Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης Κυπέλλου Ελλάδας καισε 
διατάξεις που δεν αναφέρονται στον παρόντα.

η. Για μη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού.

θ. Για αδικαιολόγητη απουσία του και μη συμμετοχή του σε 
επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες διαιτησίες.

7. Ποινή αποκλεισμού 40 ημερών.

Η ποινή αυτή  επιβάλλεται  σε διαιτητή  στις παρακάτω 
περιπτώσεις:

α. Για μη σωστή και πιστή εφαρμογή των διεθνών κανονισμών 
Υδατοσφαίρισης που δεν συνεπάγεται επανάληψη του αγώνα.

β. Όταν επιδεικνύει αντισυναδελφική συμπεριφορά προς τους 
παρατηρητές, διαιτητές, γραμματείς, χρονομέτρες και κριτές 
τερμάτων.

γ. Για διατύπωση κατηγοριών ή καταγγελιών ή σχολίων ή κρίσεων 
σε βάρος συναδέλφου του, σε τρίτα πρόσωπα (παράγοντες, 
αθλητές, προπονητές, δημοσιογράφους κ.λ.π.), σε άλλους  
συναδέλφους του (προφορικά ή μέσω δημοσιευμάτων, 
συνεντεύξεων κλπ στα Μ.Μ.Ε ή στα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
κλπ).

δ. Για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του αλυτάρχη, όταν είναι 
υποχρεωμένος να εκτελεί  χρέη αλυτάρχη, σύμφωνα πάντα με τη 
Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της  Κ.Ο.Ε.

ε. Για μη προσέλευσή του σε αγώνα ή προσέλευσή του μετά  την 
έναρξη του αγώνα που είχε ορισθεί και ενώ είχε  λάβει γνώση του 
ορισμού του, αδικαιολόγητα. Κατά την κρίση της επιτροπής και 
από τα σχετικά προσκομιζόμενα από το διαιτητή δικαιολογητικά, 
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μπορεί να του επιβληθεί μικρότερη ποινή, εκτός της επίπληξης. 
Στις περιπτώσεις αυτές δεν του καταβάλλεται αποζημίωση 
μετακίνησης  και τα  έξοδα διαμονής – διατροφής.

στ. Γιαμη έγκαιρη υποβολή κωλύματος για συγκεκριμένο λόγο.

ζ. Για αδικαιολόγητη άρνηση αποδοχής του ορισμού του από την 
Κ.Ε.Δ. ή το Δ.Σ του Σ.Ε.Δ.Υ.

η. Για παράλειψη αναγραφής ή αναληθούς αναγραφής στο Φ.Α. 
και στη συνέχεια παράλειψη σύνταξης λεπτομερούς έκθεσης, εάν η 
αναγραφή δεν είναι επαρκής, γεγονότων ή ανάρμοστης 
συμπεριφοράς ή πράξεων που προσβάλλουν το άθλημα από 
αθλητές, προπονητές, εφόρους, παράγοντες σωματείων κ.λ.π.

8. Ποινή αποκλεισμού 60 ημερών.

Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε διαιτητή  στις παρακάτω 
περιπτώσεις:

α. Για υποβολή αναληθούς έκθεσης για γεγονότα  που συνέβησαν 
πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα αγώνα πρωταθλήματος ή 
Κυπέλλου Ελλάδας.

β. Για υπαναχώρηση ή παραποίηση ή αλλοίωση των όσων 
ανέγραψε στο Φ.Α. ή την έκθεσή του για γεγονότα που συνέβησαν 
πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα αγώνα Πρωταθλήματος ή 
Κυπέλλου Ελλάδας.

γ. Για μη σωστή εφαρμογή των Διεθνών Κανόνων Υδατοσφαίρισης, 
συνεπεία της οποίας επαναλαμβάνεται ο αγώνας, ύστερα από 
ένσταση των αγωνιζομένων σωματείων. 

9. Ποινή αποκλεισμού 80 ημερών.

ΑΔΑ: Ψ7ΩΘ4653Π4-14Ω



Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε διαιτητή  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 υδατοσφαίρισης.

β. Για εγκατάλειψη άσκησης των καθηκόντων του σε οποιοδήποτε 
σημείο του αγώνα. 

γ.Για εγκατάλειψη άσκησης των καθηκόντων του από τους αγώνες 
που διεξάγονται σε ομίλους. 

δ. Για μη επαρκή αιτιολογία διακοπής κάποιου αγώνα.

ε.Για διεξαγωγή αγώνα χωρίς την παρουσία ιατρού, όταν ασκεί και 
καθήκοντα αλυτάρχη.

στ. Για ανάρμοστη ή άλλη επιλήψιμη συμπεριφορά σε βάρος 
μέλους του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε, της Κ.Ε.Δ. και  του Δ. Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., 
καθώς επίσης και σε βάρος οργάνων της τάξης, θεατών κ.λ.π.

10. Ποινή αποκλεισμού 100 ημερών.

Η ποινή αυτή  επιβάλλεται σε διαιτητή στην περίπτωση που η 
συμπεριφορά ή η διαγωγή και ο τρόπος ενέργειας ή αντίδρασης 
αυτού είναι ιδιαίτερα δυσφημιστικός και προσβλητικός για το 
άθλημα της υδατοσφαίρισης.

11. Οριστική διαγραφή από τους πίνακες διαιτητών

Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε διαιτητή στις παρακάτω περιπτώσεις:

α.  Αν η συμπεριφορά ή πράξη του διαιτητή είναι άκρως 
δυσφημιστική για το άθλημα της υδατοσφαίρισης και τη διαιτησία 
και παραβιάζει κατάφωρα το φίλαθλο πνεύμα.
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β.Στην περίπτωση που, από τη συμπεριφορά του διαιτητή, 
προκλήθηκε ανεπανόρθωτη ηθική ή υλική ή σωματική βλάβη σε 
μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.ή του ΣΕΔΥή σε μέλη των Επιτροπών αυτών, 
καθώς και σε τρίτο πρόσωπο πέραν των πιο πάνω.
γ. Διεθνής διαιτητής που με τις πράξεις του, τις ενέργειές του ή τη 
συμπεριφορά του, δυσφημεί το άθλημα της υδατοσφαίρισης, 
δυσφημεί τη χώρα μας στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, 
βιαιοπραγεί σε βάρος εκπροσώπων της F.I.N.A. ή της L.E.N. ή σε 
βάρος αθλητών, προπονητών, παραγόντων της ημεδαπής ή ξένων 
αποστολών, παραπέμπεται με απόφαση της Κ.Ο.Ε. στην Κ.Ε.Δ., η 
οποία οφείλει να ενεργήσει, ώστε να διαγραφεί από τους πίνακες 
των διεθνών διαιτητών και από τους πίνακες διαιτητών κατηγοριών 
Α΄, Β΄ και  Γ΄, ακόμη δε να  κινήσει τις διαδικασίες για οριστική 
διαγραφή του από το μητρώο των μελών του Σ.Ε.Δ.Υ.  Το Δ.Σ. του 
Σ.Ε.Δ.Υ πρέπει να τον καλέσει σε απολογία και, αφού ληφθούν 
υπόψη τα γεγονότα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβαν 
χώρα, δύναται, με απόφασή του, να εισηγηθεί προς τη γενική 
συνέλευση αυτού την οριστική διαγραφή του από το μητρώο των 
μελών του Σ.Ε.Δ.Υ. Όλα τα παραπάνω, άσχετα με την ποινή που 
είναι δυνατό να του επιβληθεί από τη F.I.N.A. ή τη L.E.N.  Η σχετική 
καταγγελία μπορεί να γίνει και ύστερα από έρευνα του Σ.Ε.Δ.Υ.

12. Ειδική περίπτωση
Διαιτητής, γραμματέας, χρονομέτρης ή κριτής που αποδεδειγμένα 
επί διετία δεν παρουσίασε καμιά απολύτως δραστηριότητα, 
παρότι του δόθηκαν οι ευκαιρίες από τα αρμόδια όργανα τηςΚ.Ο.Ε 
και του Σ.Ε.Δ.Υ. υφίσταται τις εξής συνέπειες:
Ο διαιτητής υποβιβάζεται από την κατηγορία στην οποία ανήκει 
στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και, εφόσον ανήκει στη Γ΄ 
κατηγορία διαγράφεται επί δύο (2) έτη από τους πίνακες 
διαιτητών.
Ο γραμματέας, ο χρονομέτρης ή ο κριτής υποβιβάζεται από την 
κατηγορία στην οποία ανήκει στην αμέσως κατώτερη κατηγορία 
και, εφόσον ανήκει στην κατώτερη κατηγορία, διαγράφεται από 
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τους σχετικούς πίνακες για δύο (2) έτη και συμμετέχει στη 
συνέχεια σε αγώνες της δόκιμης κατηγορίας.

13. Υποτροπή

α. Σε περίπτωση  υποτροπής στην  ίδια αγωνιστική περίοδο, οι 
ποινές στους τιμωρούμενους αυξάνονται στο διπλάσιο. Υπότροπος 
θεωρείται ο διαιτητής που υποπίπτει ξανά στο ίδιο ή σε 
οποιοδήποτε άλλο παράπτωμα, πλην αυτού που επισύρει την 
ποινή της επίπληξης.
β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαιτητής υποπίπτει στο ίδιο 
παράπτωμα περισσότερες από δύο (2) φορές ή που του 
επιβάλλεται συνολική ποινή αποκλεισμού ύψους που υπερβαίνει 
τον ένα χρόνο κατά την τελευταία διετία, διαγράφεται από τους 
πίνακες διαιτητών για δύο (2 έτη).

14. Διαθεσιμότητα

α. Διαιτητής που παραπέμπεται στην Κ.Ε.Δ., για παράβαση των 
περιπτώσεων β και δ της παραγράφου 6, β, γ και ζ της 
παραγράφου 7, α και β  της παραγράφου 8, α, β, γ, ε και στ της 
παραγράφου 9 και για παράβαση των παραγράφων 10 και 11 του 
παρόντος άρθρου τίθενται αυτόματα σε διαθεσιμότητα, μέχρι να 
εκδοθεί η απόφαση της Κ.Ε.Δ. Ο χρόνος που θα τεθεί σε 
διαθεσιμότητα δεν μπορεί να  υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. 
β. Στην περίπτωση που του επιβάλλεται  ποινή αποκλεισμού, ο 
χρόνος έναρξης έκτισής της αρχίζει από την ημέρα που τέθηκε σε 
διαθεσιμότητα.

15. Συγχώνευση ποινών

Διαιτητής που υποπίπτει σε περισσότερα του ενός παραπτώματα 
τα οποία τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού, τότε, για τον καθορισμό της συνολικής ποινής που θα του 
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επιβάλλεται, προσμετράταιστη μεγαλύτερη προβλεπόμενη ποινή 
το ήμισυ της προβλεπόμενης ποινής για κάθε άλλο παράπτωμα 
που τέλεσε.

16.  Ποινές για παραπτώματα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 
στο άρθρο αυτό εντάσσονται, κατά την κρίση της Κ.Ε.Δ., σε μία από 
τις αναφερόμενες περιπτώσεις για την αιτιολογία της ποινής που 
επιβάλλεται.

17.Οι επιβαλλόμενες από την Κ.Ε.Δ. ποινές κοινοποιούνται άμεσα με 
σχετικό έγγραφο αυτής στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. και της Κ.Ο.Ε.

18.Άσκηση προσφυγής

Διαιτητής που τιμωρείται από την Κ.Ε.Δ. κατά τα αναφερόμενα στις 
διατάξεις του παρόντος δύναται να προσφύγει ενώπιον του 
Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).  
Η προσφυγή ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 
και επόμενα του Ν.2725/1999, εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, 
που αρχίζει από την επομένη της καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης.   

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, που έχουν εφαρμογή στους 
διαιτητές επεκτείνονται και εφαρμόζονται επακριβώς και για τους 
γραμματείς, τους χρονομέτρες, τους κριτές και τους παρατηρητές.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο παρών Κανονισμός Διαιτησίας της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδας, ύστερα από τις επελθούσες με αυτόν τροποποιήσεις στον 
ισχύοντα, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων-

ΑΔΑ: Ψ7ΩΘ4653Π4-14Ω



μελών αυτής, στις 8 Μαρτίου 2020 και θα ισχύσει, ύστερα από την 
έγκρισή του από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

                            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Κοιν: 

-ΑΣΕΑΔ
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