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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.Το 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 ισχύει σήμερα.
3.Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.  
4.Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  και Υφυπουργών».
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5.Την υπ’ αριθ. 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.

        6. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.  5564/Φ2/26.10.2022 έγγραφο τής Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πάλης (ΕΛ.Ο.Π) (ΥΠΠΟΑ/526281/31.10.2022), με το οποίο υπεβλήθη προς έλεγχο 
νομιμότητας ο Κανονισμός Διαιτησίας με το αντίστοιχο πρακτικό τής Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης (28.7.2022).

       7.Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/545618/8.11.2022 έγγραφο τού τμήματος προς την 
Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΛ.Ο.Π) με παρατηρήσεις και υποδείξεις για τον εν 
λόγω Κανονισμό. 

        8. Το από 9.12.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα τής Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης 
(ΕΛ.Ο.Π) με αριθμ. πρωτ. (ΥΠΠΟΑ/613467/12.12.2022) με τις τελικές διορθώσεις με 
το οποίο υποβάλλεται εκ νέου ο Κανονισμός.
9. 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 τής Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης (ΕΛ.Ο.Π) ως εξής :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Άρθρο 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ  ΕΛ.Ο.Π.

Με τον παρόντα κανονισμό που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Ζ΄ του Ν. 2725/1999 ως 
ισχύει, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τα όργανα διαιτησίας, τους κανονισμούς, τα 
κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών, καθώς και την ένταξή τους στους 
πίνακες όλων των κατηγοριών, τους περιορισμούς, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα και 
κάθε άλλο συναφές θέμα.

Κάθε Διαιτητής είναι πιστοποιημένος από την Κ.Ε.Δ. και εγκεκριμένος από το Δ.Σ. της 
ΕΛ.Ο.Π. με την προϋπόθεση ότι έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από την σχολή διαιτησίας και 
πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 
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Άρθρο 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σώματος διαιτητών
α) Όποιος/α δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος/α έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή 
με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί 
αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό 
πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία 
δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το 
ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη 
πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του ν. 4726/2020 ή για χρήση ή 
διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, 
δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία 
επιρροής μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος/α δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις 
παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της 
αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις 
αυτές.
δ) Όποιος/α έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999 και για 
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

2. Ο κάθε νέοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να 
λάβουν μέρος στις εισαγωγικές/προαγωγικές εξετάσεις:

α) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης .
β) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
γ) Να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του άρ.3 παρ.1 του Ν.2725/1999, 
όπως ισχύει.

3. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα έτος τουλάχιστον δόκιμου διαιτητή 
και να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία επίσημη διοργάνωση αγώνων της ΕΛ.Ο.Π 
για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε προαγωγικές εξετάσεις. 

4. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε μία τουλάχιστον εξέταση ή 
διοργάνωση ανά έτος με εξαίρεση τους διεθνείς διαιτητές.

5. Οι εξετάσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: την θεωρητική εξέταση και την πρακτική 
εξέταση.

6. Οι διαιτητές δεν πρέπει να απέχουν από τις διοργανώσεις αγώνων υπό την αιγίδα της 
ΕΛ.Ο.Π. για περισσότερα από 2 συνεχόμενα έτη. 

7. Το έργο και τις εργασίες των οργάνων διαιτησίας υποβοηθά και παρακολουθεί ο έφορος 
Διαιτησίας που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Π.

8. Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας κατά την διάρκεια των αγώνων είναι οριστικές, 
άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της 
ΕΛ.Ο.Π.



4

9. Τα μέλη των οργάνων διαιτησίας, οι διαιτητές, κριτές, παρατηρητές, σημειωτές, 
διεκπεραιωτές, χρονομέτρες, μετά από αίτημα τους δύναται να προσφέρουν εθελοντικά 
τις υπηρεσίες τους  για την υλοποίησή  των αγώνων, εκδηλώσεων σε εθελοντική βάση. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.

Με απόφαση του ΔΣ συστήνεται και λειτουργεί ανεξάρτητα Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας 
και έχει την ευθύνη του συνόλου των διαιτητικών θεμάτων της ΕΛ.Ο.Π., η οποία 
στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διαιτητές ή καθηγητές διαιτησίας.

α. Ο αριθμός των μελών της Κ.Ε.Δ. καθορίζεται σε ΤΡΙΑ (3) έως ΠΕΝΤΕ (5) μέλη και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού  της ΕΛ.Ο.Π και της ισχύουσας νομοθεσίας.

β. Η θητεία των μελών της Κ.Ε.Δ. ορίζεται στα ΔΎΟ (2) έτη. Εντός τριάντα (30) ημερών από 
την λήξη της θητείας της το ΔΣ ή η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζει την νέα σύνθεση Σε 
περίπτωση της παρόδου των τριάντα (30) ημερών χωρίς απόφαση,  η θητεία των μελών 
ανανεώνεται αυτοδικαίως για τα υπάρχοντα μέλη για ΔΥΟ (2) ακόμα έτη.

γ. Η συγκρότηση της Κ.Ε.Δ. γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Π. 

δ. Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Π. , με απόφαση του, ορίζει τον πρόεδρο και τα μέλη της Κ.Ε.Δ.

ΑΡΘΡΟ 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.

α. Η Κ.Ε.Δ. είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα μέλη.

β. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
της, καταχωρούνται δε στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της. 

γ. Μυστική ψηφοφορία μπορεί να γίνει επί προσωπικών θεμάτων, εφ’ όσον ζητηθεί από το 
1/3 των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ -  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

α. Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. συγκαλεί τις συνεδριάσεις. Προεδρεύει και παρουσιάζει τα 
θέματα της Η.Δ.. Εισηγείται στο Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Π. τα θέματα προς έγκριση.

β. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει, 

γ. Ο Γραμματέας της Κ.Ε.Δ. κρατάει πρακτικά και το μητρώο των διαιτητών.
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ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ  Κ.Ε.Δ.

α. Η ενίσχυση του έργου της ΕΛ.Ο.Π. στη σχεδίαση, χάραξη και βελτίωση της διαιτησίας στα 
ολυμπιακά και μη ολυμπιακά αγωνίσματα.

β. Η εισήγηση στο Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Π. για την οργάνωση σχολών διαιτησίας - σεμιναρίων 
επιμόρφωσης των διαιτητών.

γ. Η παρακολούθηση του έργου των διαιτητών, καθώς και η αξιολόγηση, επιλογή και 
προαγωγή των διαιτητών εθνικών πρωταθλημάτων από κατηγορία σε κατηγορία, με βάση 
τα κριτήρια που θέτει ο αθλητικός Νόμος.

δ. Η εισήγηση ή γνωμοδότηση της για τροποποίηση των κανονισμών διαιτησίας.

ε. Ο Ορισμός διαιτητών, κριτών στα εθνικά πρωταθλήματα που διοργανώνει ή 
συνδιοργανώνει η ΕΛ.Ο.Π.  σε όλα τα αγωνίσματα πάλης και τους κλάδους άθλησης που 
καλλιεργεί η Ομοσπονδία.

στ.  Ο ορισμός διαιτητών στους διεθνείς αγώνες που συμμετέχει η ΕΛ.Ο.Π., σύμφωνα με το 
εκάστοτε αγωνιστικό πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης (UWW), και των 
λοιπών διεθνών ομοσπονδιών που ανήκει και επίσης προτείνει τους διαιτητές που θα 
συμμετέχουν σε διεθνείς εξετάσεις αξιολόγησης.

ζ. Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στο έργο και στις αποφάσεις των διαιτητών στους αγώνες της 
ΕΛ.Ο.Π. και έχει την ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών όπως αυτοί προβλέπονται από 
τη Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης (UWW) και των λοιπών διεθνών ομοσπονδιών που 
ανήκει και τους κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Π.

η. Έχει την ευθύνη ελέγχου πάσης φύσεως ενστάσεων των αγώνων και της εφαρμογής του 
κανονισμού. 

θ. Τα μέλη της Κ.Ε.Δ. έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη να λειτουργούν και ως Επιτροπή 
Εφέσεων σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθέσιμων μελών.

ι. Κάθε άλλο σχετικό θέμα που ανατίθεται σ' αυτήν από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Π.

ΑΡΘΡΟ 7.  ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  Κ.Ε.Δ.

Η Κ.Ε.Δ. έχει το δικαίωμα να αποφασίζει αυτοτελώς και να ενημερώνει το ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π για 
τη δημιουργία υποεπιτροπών που θα διαχειρίζεται τα ως άνω θέματα.

ΑΡΘΡΟ 8.  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

α. Διαιτητές είναι όσοι αποφοίτησαν από την σχολή της ΕΛ.Ο.Π και έχουν περιληφθεί στους 
Πίνακες Διαιτησίας ολυμπιακών και μη ολυμπιακών αγωνισμάτων και κλάδων άθλησης .

β. Η Κ.Ε.Δ διατηρεί τους πίνακες διαιτητών για τα ολυμπιακά αγωνίσματα και μη 
αγωνίσματα πάλης και ξεχωριστούς Πίνακες Διαιτητών για τους κλάδους άθλησης  τα μη 
ολυμπιακά αγωνίσματα πάλης.
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γ. Ένας διαιτητής μπορεί να είναι συγχρόνως εγγεγραμμένος στους Πίνακες Διαιτητών 
ολυμπιακών και μη ολυμπιακών αγωνισμάτων και κλάδων άθλησης συγχρόνως

δ. Οι Πίνακες Διαιτητών περιλαμβάνουν όλους του εν ενεργεία διαιτητές όλων των 
κατηγοριών που βρίσκονται στη διάθεση της ΕΛ.Ο.Π.

ε. Οι διαιτητές των ολυμπιακών αγωνισμάτων πάλης χωρίζονται σε κατηγορίες σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς της UWW και των διεθνών ομοσπονδιών .

στ. Μετά από αξιολόγηση, οι διαιτητές μπορούν να προταθούν για την απόκτηση κάποιας 
ανώτερης κατηγορίας, εθνικής ή διεθνούς. 

ζ. Κάθε διαιτητής μπορεί να προταθεί μόνο μία (1) φορά το χρόνο για την απόκτηση 
ανώτερης κατηγορίας, εθνικής ή διεθνούς.

η. Διαιτητές που πήραν προαγωγή σε κάποια κατηγορία, μπορούν να δώσουν πάλι 
εξετάσεις μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

θ. Όλοι οι διαιτητές πρέπει να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν το επίσημο λεξιλόγιο της 
UWW και των διεθνών ομοσπονδιών, καθώς και μία ξένη γλώσσα (κατά προτίμηση 
Αγγλικά), ώστε να υπάρχει μεταξύ τους επικοινωνία.

ι. Κανείς διαιτητής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αγώνες του εσωτερικού και εξωτερικού 
χωρίς την άδεια της ομοσπονδίας και με συνοδευτικό σημείωμα, ότι μπορεί να δώσει 
εξετάσεις για την απόκτηση κάποιας ανώτερης κατηγορίας.

ια. Διαιτητής ο οποίος ορίζεται από την ΚΕΔ να διαιτητεύσει σε αγώνες εθνικούς ή διεθνείς 
σε περίπτωση κωλύματος του υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΚΕΔ για να 
εξαιρεθεί από τους αγώνες.

ιβ. Κάθε διαιτητής της ανώτατης κατηγορίας, που συμμετέχει σε εθνική αποστολή στο 
εξωτερικό, οφείλει να ενημερώνει την Κ.Ε.Δ για τυχόν τροποποιήσεις των διεθνών 
κανονισμών διαιτησίας.

ιγ. Ο διαιτητής, ο κριτής και ο Πρόεδρος της παλαίστρας είναι υπεύθυνοι για την ομαλή 
διεξαγωγή του αγώνα που έχουν ορισθεί, γι’ αυτό το λόγο πρέπει να διαθέτουν άριστη 
φυσική και συναισθηματική κατάσταση. Μπορούν όμως, ειδικά αιτιολογημένα για 
οποιονδήποτε λόγο να μη συμμετάσχουν στον αγώνα που έχουν ορισθεί και να ζητήσουν 
την εξαίρεση τους από τον συγκεκριμένο αγώνα.

Ιδ. Οι διαιτητές εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τους διεθνείς κανονισμούς αγώνων όπως αυτοί 
ισχύουν και δεν επηρεάζονται από προσωπικές κρίσεις.
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ΑΡΘΡΟ 9.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

α. Σε όλους τους αγώνες που διοργανώνει η ΕΛ.Ο.Π. (Πανελλήνια και μη Πρωταθλήματα) 
γίνεται ταυτόχρονη αξιολόγηση και βαθμολόγηση των διαιτητών.

β. Η αξιολόγηση των διαιτητών γίνεται σε ειδικές συνεδριάσεις της Κ.Ε.Δ.,  λαμβάνοντας 
υπόψη υποχρεωτικά και τα ακόλουθα κριτήρια: 

1.Τίτλοι Σπουδών και κατά προτίμηση πτυχίο ΤΕΦΑΑ

2.Γνώση ξένης γλώσσας, προκειμένου για διεθνείς διαιτητές

3. Ηλικία 

4. Εμπειρία που αποδεικνύεται  από την συμμετοχή σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων.

5. Απόδοση σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων που αποδεικνύεται από βαθμολογία 
παρατηρητών.

6. Φυσική κατάσταση και υγεία που διαπιστώνονται από προβλεπόμενες αγωνιστικές 
δοκιμασίες, εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.

7. Διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων.

ΑΡΘΡΟ 10.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

α. Οι διαιτητές δύναται να λαμβάνουν αποζημίωση για το έργο που παρέχουν στα εθνικά 
πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΕΛ.Ο.Π καθώς και  τα έξοδα  μετακίνησης, διαμονής  και 
διατροφής σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π.

β. Όλοι οι διαιτητές που συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού δικαιούνται μόνο 
έξοδα διαμονής και διατροφής και μετακίνησης.

ΑΡΘΡΟ 11.  ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

α. Η ΕΛ.Ο.Π. έχει την υποχρέωση να ανανεώνει το σώμα της διαιτησίας με νέους διαιτητές 
και γι’αυτό το σκοπό δημιουργεί σχολές και σεμινάρια διαιτησίας, ταυτόχρονα όμως παύει 
και τους διαιτητές εκείνους, που :

1. Έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας όπως ορίζει ο κανονισμός της UWW και των λοιπών 
διεθνών ομοσπονδιών.

2. Έχουν σωματική ανικανότητα, κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης.

3. Δεν συμμετέχουν σε αγώνες αδικαιολόγητα. 
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4. Συμμετέχουν σε αγώνες (εσωτερικού ή εξωτερικού) χωρίς την άδεια της ΕΛ.Ο.Π.

5. Εγκαταλείψουν κατά τη διάρκεια του αγώνα τη θέση τους ή αποχωρήσουν από τους 
αγώνες που έχουν ορισθεί, αδικαιολόγητα.   

β. Οι εν ενεργεία διαιτητές δε μπορούν να κατέχουν ταυτόχρονα θέση εν ενεργεία αθλητή, 
προπονητή ή μέλους ΔΣ σωματείου,  τοπικής επιτροπής, ένωσης ή ΔΣ  της ΕΛ.Ο.Π.

γ. Διαγράφονται από τους πίνακες διαιτητών οι διαιτητές που έχουν κλιθεί τρεις φορές για 
συμμετοχή σε αγώνες μέσα στο ίδιο έτος και δεν έχουν ανταποκριθεί στις κλίσεις της Κ.Ε.Δ.

ΑΡΘΡΟ 12.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

α. Κάθε διαιτητής μπορεί και πρέπει να ζητά προστασία κατά τη διάρκεια των αγώνων για 
την αντικειμενική εξάσκηση των καθηκόντων του.

β. Να αποκρούει και να καταγγέλλει κάθε προσπάθεια παρέμβασης στο έργο του απ' όπου 
και να προέρχεται;

γ. Να  του παρέχεται συνεχής ενημέρωση για τους κανονισμούς  της πάλης.

δ. Να κάνει προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του σώματος διαιτησίας, τη 
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των διαιτητών και των μελών του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Π. 

ε. Κάθε διαιτητής έχει δικαίωμα  να ζητήσει τη μη συμμετοχή του στους αγώνες για 
έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, ειδικά αιτιολογημένες στην αίτηση προς της Κ.Ε.Δ. 
Έχει δε υποχρέωση να ενημερώσει εκ των προτέρων την ΕΛ.Ο.Π. για τους λόγους της 
απουσίας του. 

στ. Να συμμετέχει ισότιμα σε αγώνες εσωτερικού και εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 13.  ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

α. Σχολές διαιτησίας μπορούν να γίνουν κατά περιοχές, προκηρυσσόμενες από την ΕΛ.Ο.Π., 
μετά από  εισήγηση της Κ.Ε.Δ. και απόφαση του ΔΣ, με την οποία προτείνεται επάνδρωση 
των Σχολών με τους:

τον Διευθυντή της Σχολής.

τον Γραμματέα της Σχολής.

τον Εισηγητή Κανονισμού Διαιτησίας.
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εισηγητές των ΤΕΦΑΑ.

εισηγητή γιατρό για την πρόληψη σωματικών κακώσεων

εισηγητή τεχνικών θεμάτων     

διαιτητή για την πρακτική εξάσκηση

Οποιονδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίος 

β. Μετά το τέλος της σχολής δίνεται στους απόφοιτους δίπλωμα διαιτητή εθνικής 
κατηγορίας.

γ. Το πρόγραμμα της Σχολής καταρτίζεται από την Κ.Ε.Δ. και εγκρίνεται από το ΔΣ της 
ΕΛ.Ο.Π.

δ. Δικαίωμα εγγραφής στη Σχολή έχουν όσοι άνδρες και γυναίκες έχουν συμπληρώσει το 
18° έτος της ηλικίας τους, έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο ή ισότιμη τεχνική Σχολή και 
γνωρίζουν τουλάχιστον μία (1) ξένη γλώσσα κατά προτίμηση Αγγλικά.

Άρθρο 14 -  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό,  
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Π. 

Ο παρών Κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τον Ν.2725/1999 και θα υποβληθεί
για έλεγχο νομιμότητας από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και θα ισχύσει από την επομένη της έγκρισής του από τον αρμόδιο για τα
θέματα Αθλητισμού Υφυπουργό Πολιτισμού.

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από την Γ.Σ. την 28/07/2022, περιλαμβάνει Δεκατέσσερα 
(14) άρθρα και δόθηκε εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο, στον Γ.Γ. και στο νομικό σύμβουλο 
από κοινού ή κεχωρισμένως να προβούν σε κάθε αναγκαία συμπλήρωση ή τροποποίηση 
που θα υποδείξει η Γ.Γ.Α. με την αρμόδια διεύθυνσή της.

                                                                   
                                                    Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                               
                                                                   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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