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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ο.Χ.Ε 
1. Τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στην εν γένει οργάνωση και 
λειτουργία της διαιτησίας της Ελληνικής Χειροσφαίρισης ανήκουν στη 
δικαιοδοσία της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας (Ο.Χ.Ε). 
2. Η Ο.Χ.Ε, ασκεί τις αρμοδιότητες της στα θέματα διαιτησίας δια των 
οργάνων των άρθρων του επόμενου κεφαλαίου. 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ο.Χ.Ε - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
1. Η Κ.Ε.∆. αποτελείται από πέντε (5) ή τρία (3) τακτικά µέλη. Ο αριθμός των 
μελών της ΚΕΔ ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΟΧΕ πριν από τον ορισμό 
νέων μελών της ΚΕΔ, λόγω λήξης της θητείας της προηγούμενης επιτροπής. 
Η ΚΕΔ συγκροτείται µε απόφαση των 3/5 του συνόλου των µελών  του ∆.Σ. 
της Ο.Χ.Ε ως ακολούθως:   
α. Το ∆.Σ. της Ο.Χ.Ε. ορίζει τον πρόεδρο της Κ.Ε.∆.  
β. Ο πρόεδρος της Κ.Ε.∆. ορίζει τον αναπληρωτή του ο οποίος τον 
αναπληρώνει στα καθήκοντα του, όταν αυτός απουσιάζει και τον Γραµµατέα 
της Επιτροπής.   
γ. Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.∆. ή ο αναπληρωτής του συγκαλούν τις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής. Ο Γραµµατέας της Επιτροπής έχει ως έργο 
την τήρηση του βιβλίου πρακτικών και την διεκπεραίωση της 
αλληλογραφίας. Το έργο και τις εργασίες της Κ.Ε.∆ υποβοηθάει και 
παρακολουθεί καλούµενος σε όλες τις συνεδριάσεις, ένας µη εν ενεργεία 
διαιτητής, οριζόµενος από το ∆.Σ. της Ο.∆.Χ.Ε, µε δικαίωµα λόγου αλλά όχι 
ψήφου σε όλες τις αποφάσεις. 
δ. Η Κ.Ε.∆. συνεδριάζει τακτικά µία φορά την εβδοµάδα και εκτάκτως 
όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Η επιτροπή συνεδριάζει νόµιµα όταν 
παρίσταται ο πρόεδρος ή νόμιμος αναπληρωτής του και ένα ακόμη μέλος 
(όταν η επιτροπή είναι τριμελής) ή όταν παρίστανται το μισό συν ένα μέλος 
του αριθμού  των τακτικών μελών της (όταν η επιτροπή είναι πενταμελής), 
με απαραίτητη προϋπόθεση την παρουσία του Προέδρου ή του 
αναπληρωτή του. Στις συνεδριάσεις της Κ.Ε.Δ. τα μέλη που βρίσκονται 
εκτός του χώρου συνεδρίασης και συμμετέχουν μέσω ηλεκτρονικών-
οπτικοακουστικών μέσων (τηλεδιάσκεψη, διαδίκτυο, κλπ) θεωρούνται ως 
παρόντα Μέλος της Κ.Ε.∆. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέρα από τρεις 
συνεχόμενες συνεδριάσεις της ή λόγω αδυναμίας του να ασκήσει τα 
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καθήκοντα που του ανατέθηκαν, αντικαθίσταται, ύστερα από εισήγηση των 
µελών της, µε σχετική απόφαση του ∆.Σ. της Ο.Χ.Ε. 
ε. Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.∆. συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ/Ο.Χ.Ε 
που αφορούν θέματα διαιτησίας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.   

2. Η θητεία της επιτροπής είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται.  Η Κ.Ε.∆ ή  
µέλος αυτής δύναται να παφθεί µε απόφαση των 4/5 του συνόλου των µελών 
του Δ.Σ της Ο.Χ.Ε και για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή, η 
θητεία της νέας ΚΕΔ ή του νέου μέλους θα ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας 
της αρχικά ορισθείσας επιτροπής. 
3. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α)Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της Ο.Χ.Ε στη στρατηγική σχεδίαση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής της και των αποτελεσμάτων 
της στα θέματα βελτίωσης της αποδοτικότητας της διαιτησίας, ως βασικού 
παράγοντα ομαλής διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων. 
β)Την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Χ.Ε επί της ανάγκης 
οργάνωσης από τους αρμοδίους, κατά τις διατάξεις του παρόντος, φορείς, 
σεμιναρίων επιμόρφωσης διαιτητών. 
γ) Καταρτίζει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 
διαιτητών όλης της χώρας. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την Ο.Δ.Χ.Ε 
και παρέχει γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες στους Συνδέσμους Διαιτητών για 
τον τρόπο εφαρμογής τους, επιλύνοντας κάθε τεχνικό ζήτημα που τυχόν 
προκύπτει.  
δ) Καταρτίζει τα προγράμματα ελέγχου και διαπίστωσης της κατάστασης 
υγείας, της φυσικής κατάστασης και των γνώσεων των διαιτητών στους 
κανονισμούς, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανέλιξη και η επιλογή των 
διαιτητών σε ανώτερες κατηγορίες. 
ε) Καθορίζει τα κριτήρια διανομής των οικονομικών πόρων που διατίθενται 
από την Ο.Χ.Ε για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των διαιτητών 
και ελέγχει τη διαχείριση τους από τους φορείς, στους οποίους διατίθενται. 
στ) Επιμελείται της μετάφρασης των κανονισμών και γενικά κάθε έκδοσης 
εντύπου που αφορά τη διαιτησία. 
ζ) Θεσπίζει τους κανόνες δεοντολογίας των διαιτητών και εισηγείται στο Δ.Σ. 
της Ο.Χ.Ε μέτρα προστασίας του κύρους και της προσωπικότητας των 
διαιτητών. 
η) Την εισήγηση ή γνωμοδότηση για τυχόν τροποποιήσεις στον παρόντα 
Κανονισμό Διαιτησίας ή σε άλλες διατάξεις που διέπουν τη διαιτησία.  
θ) Την εισήγηση προς το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε, για τον κανονισμό εσωτερικής 
οργάνωσης και λειτουργίας της Κ.Ε.Δ. και των λοιπών Οργάνων Διαιτησίας.  
ι) Την εισήγηση προς το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε, για την τυποποίηση των κριτηρίων 
εξέλιξης και αξιολόγησης των διαιτητών σύμφωνα με τα κρατούντα στην I.H.F 
και την E.H.F  
ία) Την επιλογή και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών και 
παρατηρητών αγώνων πρωταθλημάτων Εθνικών Κατηγοριών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.  
ιβ) Την παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχο και τον συντονισμό του έργου των 
λοιπών οργάνων διαιτησίας των τοπικών πρωταθλημάτων.  
ιγ) Καθορίζει τα κατώτατα όρια ποινών που πρέπει να επιβληθούν σε 
περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου των διαιτητών και παρατηρητών. Τα όρια 
αυτά προκαθορίζονται κατ’ έτος με απόφαση της Κ.Ε.Δ πριν την έναρξη των 
πρωταθλημάτων.  
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ιδ) Για κάθε άλλο θέμα αρμοδιοτήτων που της παρέχονται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και που δεν ανήκει στην δικαιοδοσία άλλου οργάνου.  
4. Η Κ.Ε.Δ. έχει ως έργο της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού:  
α) Τον ορισμό των διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών 
βοηθητικών οργάνων της (κριτές), στους αγώνες των πρωταθλημάτων 
εθνικών κατηγοριών και του Κυπέλλου Ελλάδος.  
β) Την εφαρμογή πειθαρχικού ελέγχου των διαιτητών και παρατηρητών 
διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων της (κριτές).  
5. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. είναι οριστικές άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν 
επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της αθλητικής    ομοσπονδίας.  
  

ΑΡΘΡΟ 3 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

1. Στις Ενώσεις Σωματείων (τοπικές) λειτουργεί μονομελές όργανο διαιτησίας 
(αρχιδιαιτητής), με τις εξής αρμοδιότητες:  
α) Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της Ένωσης στη στρατηγική σχεδίαση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής της και των αποτελεσμάτων 
της στα θέματα βελτίωσης της αποδοτικότητας της διαιτησίας ως βασικού 
παράγοντα ομαλής διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων.  
β) Την εισήγηση στο Δ.Σ της Ένωσης επί της ανάγκης οργάνωσης από τον 
Σύνδεσμο Διαιτητών, σεμιναρίων επιμόρφωσης διαιτητών.  
γ) Την παρακολούθηση του έργου των διαιτητών των αγώνων 
πρωταθλημάτων αρμοδιότητας της.  
δ) Κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και 
ανατίθεται σ’ αυτήν από το Δ.Σ της Ένωσης ή τον παρόντα Κανονισμό.  
2. Τα τοπικά όργανα διαιτησίας τελούν υπό την άμεση εποπτεία και 
καθοδήγηση της ΚΕΔ/ΟΧΕ. Έργο του τοπικού οργάνου ∆ιαιτησίας είναι:   
α. Ο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού ορισµός των 
διαιτητών, παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων της 
(κριτές) των αγώνων αρµοδιότητας της Ένωσης.   
β. Ο πειθαρχικός έλεγχος διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας και των 
λοιπών βοηθητικών οργάνων της (κριτές), αγώνων αρµοδιότητος της 
Ένωσης.   
3. Για τον ορισμό, παύση και θητεία του τοπικού οργάνου διαιτησίας ισχύουν 
ανάλογα οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου, με τις αποφάσεις να 
λαμβάνονται από το Δ.Σ της αρμόδιας Ένωσης. 
  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ο.Χ.Ε - Ε.Σ.Χ 

1.Τα τακτικά μέλη της Κ.Ε.Δ και των οργάνων διαιτησίας των τοπικών 
πρωταθλημάτων πρέπει να είναι μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού 
κύρους ή καθηγητές διαιτησίας, και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν 
επαρκούν μη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτερης κατηγορίας αγώνων, με την 
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προϋπόθεση να έχουν διαιτητεύσει σε αυτή δύο (2) τουλάχιστον χρόνια. Για 
τα μέλη των επιτροπών διαιτησίας ισχύουν τα παρακάτω: 
α) Τα κωλύματα και οι περιορισμοί που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του 
εκάστοτε αθλητικού νόμου για τα μέλη του Δ.Σ. και τα όργανα των Επιτροπών 
τους, ισχύουν και εφαρμόζονται αντίστοιχα και για όλα τα μέλη των οργάνων 
Διαιτησίας. 
β) Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους οργάνου Διαιτησίας (Ο.Χ.Ε - 
Ε.Σ.Χ κ.λ.π) προς την ιδιότητα του μέλους οργάνου διοίκησης της Ο.Χ.Ε, 
Ένωσης-μέλους αυτής, της Ο.Δ.Χ.Ε ή Συνδέσμου Διαιτητών ή του μέλους της 
ΚΕΔ/ΟΧΕ με αυτήν του μέλους τοπικού οργάνου διαιτησίας Ένωσης. Επίσης 
είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα τους εάν είτε αυτοί, ή οι σύζυγοί τους , είτε 
συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού διατηρούν πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ ή 
επιχείρηση εμπορίας αθλητικών ειδών ή συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση 
με αθλητικό σωματείο που διατηρεί τμήμα Χειροσφαίρισης,  
.  
2. Το ύψος της αποζημίωσης, των εξόδων κίνησης και διαμονής των μελών 
των ως άνω οργάνων καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε.  
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
1. Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας (Ο.Χ.Ε και Ενώσεων) είναι οριστικές 
και άμεσα εκτελεστές και δεν προσβάλλονται ουσία ενώπιον άλλου οργάνου. 
2. Οι αποφάσεις των οργάνων για τον ορισμό διαιτητών (Ο.Χ.Ε-Ε.Σ.Χ) είναι 
οριστικές και άμεσα εκτελεστές και δεν προσβάλλονται ουσία ενώπιον άλλου 
οργάνου. Κατ' εξαίρεση προσβάλλονται ενώπιον της Κ.Ε.Δ/Ο.Χ.Ε μόνο για 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση της 
έφεσης γίνεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έκδοση της απόφασης και 
οπωσδήποτε πριν την τέλεση του οικείου αγώνα και δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της προσβαλλομένης. 
Παραίτηση από την έφεση αυτή μετά την τυχόν τέλεση του αγώνα δεν 
συγχωρείται. 
 
 
 
 

 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού οι διαιτητές 
χειροσφαίρισης διακρίνονται σε διαιτητές εν ενεργεία και διαιτητές μη εν 
ενεργεία.  
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Ε.Ε.) 
Η ιδιότητα του διαιτητή εν ενεργεία, αποκτάται με την επιτυχή αποφοίτηση του 
από Σχολή Διαιτησίας Συνδέσμου Διαιτητών και την εγγραφή του στο μητρώο 
διαιτητών που τηρείται από τον Σύνδεσμο Διαιτητών στον οποίο ανήκει η 
σχολή και αφού εγκριθεί η εγγραφή στο γενικό μητρώο διαιτητών της Ο.Δ.Χ.Ε. 
  

ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Μ.Ε.Ε.) 

1. Για τις θέσεις και τις λειτουργίες στα όργανα του παρόντος κανονισμού ως 
επιλέξιμοι διαιτητές μη εν ενεργεία λαμβάνονται όσοι: 
α) έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και είχαν ευδόκιμη, ως 
διαιτητές, προσφορά υπηρεσιών επί μία τριετία.  
β) έχουν παρακολουθήσει μετά τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας 
τους στις τελευταίες δύο αγωνιστικές περιόδους, προγράμματα ειδικών 
σεμιναρίων που οργανώνονται για μεν τα τοπικά πρωταθλήματα από τα 
όργανα διαιτησίας των ενώσεων, για δε τα εθνικά πρωταθλήματα και τα 
όργανα διαιτησίας της Ο.Χ.Ε, από την Κ.Ε.Δ./Ο.Χ.Ε.  
γ) έχουν επιτυχώς υποβληθεί στις προβλεπόμενες από τα προγράμματα αυτά 
προφορικές και γραπτές εξετάσεις.  
2. Οι ως άνω διαιτητές µη εν ενεργεία µε την ετήσια δήλωση προσφοράς 
υπηρεσιών τους γνωστοποιούν την επιθυμία τους για τη χρησιμοποίηση τους 
ως παρατηρητών διαιτησίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Ο.Χ.Ε ή της τοπικής Ένωσης μέλους 
αυτής κανένας δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του ως διαιτητής σε 
οποιαδήποτε διοργάνωση αγώνων που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Ο.Χ.Ε 
αν δεν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα διαιτητών μιας τοπικής 
Ένωσης - μέλους της Ο.Χ.Ε - ή της ίδιας της Ο.Χ.Ε κατά περίπτωση. 
2. Η εγγραφή των διαιτητών στους οικείους πίνακες διαιτητών και εφόσον 
έχουν υποβάλει δήλωση προσφοράς υπηρεσιών εν ενεργεία, γίνεται ύστερα 
από επιλογή από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα διαιτησίας των 
κατάλληλων διαιτητών κατά κατηγορία πρωταθλήματος σύμφωνα με τα όσα 
ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ του 
παρόντος Κανονισμού.  
  

ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Οι διαιτητές μη εν ενεργεία δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του 
παρατηρητή διαιτησίας ούτε μέλους οργάνου διαιτησίας της Ο.Χ.Ε ή ένωσης -
μέλους αυτής αν δεν έχουν υποβάλει δήλωση προσφοράς υπηρεσιών μη εν 
ενεργεία και αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους πίνακες διαιτητών μη 
εν ενεργεία της Ο.Χ.Ε. 
  

ΑΡΘΡΟ 11 
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ 
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1. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή εν ενεργεία, με την ιδιότητα του 
μέλους ή του αθλητή ή του προπονητή ή του γυμναστή σωματείου που 
διατηρεί τμήμα χειροσφαίρισης.  
2. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή εν ενεργεία με την ιδιότητα 
μέλους των Επιτροπών Διαιτησίας της Ο.Χ.Ε ή Ένωσης μέλους της καθώς και 
του μέλους των οργάνων διοίκησης της Ο.Δ.Χ.Ε εκτός των περιπτώσεων που 
ρητά αναφέρονται στο παρόν.  
3. Διαιτητές που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή συγγενείς τους μέχρι και β' 
βαθμού διατηρούν Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ ή κατάστημα εμπορίας αθλητικών 
ειδών δεν μπορούν να διαιτητεύσουν επίσημους αγώνες οποιασδήποτε 
κατηγορίας.  
4. Όσα άλλα κωλύματα αναφέρονται στον Αθλητικό Νόμο. 
  

ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ 
1. Κάθε έτος, και μέχρι την 1η Ιουνίου, οι αξιολογηµένοι διαιτητές και 
παρατηρητές διαιτησίας όλων των πρωταθληµάτων υποβάλλουν στον 
σύνδεσμο που ανήκουν υπεύθυνη δήλωση προσφοράς υπηρεσιών και 
αποδοχής των καταστατικών, προκηρύξεων, κανονισµών και αποφάσεων του 
∆.Σ/Ο.Χ.Ε, συνοδευόμενη πάντα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που 
καθορίζονται µε σχετική εγκύκλιο της Κ.Ε.∆/Ο.Χ.Ε προς την Ο.∆.Χ.Ε και τους 
συνδέσµους διαιτητών. 
2. Δηλώσεις προσφοράς υπηρεσιών υποβάλλουν ανάλογα και τα μέλη των 
οργάνων διαιτησίας της Ο.Χ.Ε και των τοπικών ενώσεων. 
3. Μέλη συνδέσμων διαιτητών που δεν υποβάλλουν την ετήσια δήλωση 
προσφοράς υπηρεσιών εντός προθεσμίας, δεν αξιολογούνται για την 
αγωνιστική περίοδο που αναφέρεται η δήλωση. 
4. Μπορεί η ΚΕΔΧ/ΟΧΕ να κάνει δεκτές δηλώσεις Διαιτητών – Παρατηρητών- 
Κριτών κατ΄εξαίρεση και εφόσον ο Σύνδεσμος ή η ΟΔΧΕ δεν τις κάνουν 
δεκτές για διάφορους λόγους. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Διαιτητής ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την προσφορά των υπηρεσιών 
του ως διαιτητής, έστω και ενός αγώνα παραπέμπεται στο οικείο Πειθαρχικό 
Όργανο με το ερώτημα της οριστικής διαγραφής από τους πίνακες διαιτητών 
των πρωταθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας.  
2. Συνιστά άρνηση προσφοράς υπηρεσιών ως διαιτητή κατά την έννοια της 
προηγουμένης, το αδικαιολόγητο κώλυμα του διαιτητή ή διαιτητών από 
αγώνες συγκεκριμένου σωματείου ή ύστερα από την δημοσίευση των 
ορισμών στον τύπο.  
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 

Για τους αγώνες χορηγείται από την Ο.Χ.Ε ειδική ταυτότητα για την είσοδο 
στο γήπεδο:  
α) Σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της Ο.Χ.Ε και στα μέλη 
των λοιπών επιτροπών διαιτησίας της Ο.Χ.Ε.  
β) Στα μέλη των οργάνων Διαιτησίας των τοπικών Ε.Σ.Χ  
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γ) Σε όλους τους διαιτητές που διαιτητεύουν την τρέχουσα αγωνιστική 
περίοδο αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων.  
δ) Σε όλους τους παρατηρητές διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων της 
τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.  
ε) Στα μέλη των Δ.Σ της Ο.Δ.Χ.Ε και των Συνδέσμων Διαιτητών. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΚΘΕΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ  

1. Καθιερώνεται έκθεση ικανότητας του διαιτητή στο οποίο εμφανίζονται: 
α) Τα ατομικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, τόπος-έτος 
γέννησης, τόπος μόνιμης κατοικίας κλπ).  
β) Το ύψος και το βάρος του  
γ) Το επάγγελμα και ο τόπος άσκησης του.  
δ) Οι γραμματικές του γνώσεις καθώς και η τυχόν γνώση ξένης γλώσσας.  
ε) Η ποινική του κατάσταση  
στ) Η πειθαρχική του κατάσταση  
ζ) Ο αριθμός των αγώνων που διαιτήτευσε ως διαιτητής κατά κατηγορία 
πρωταθλήματος.  
η) Η τελική βαθμολογία απόδοσης του στους αγώνες της παρελθούσης 
αγωνιστικής περιόδου κατά κατηγορία πρωταθλήματος.  
2. Η έκθεση ικανότητας του διαιτητή συντάσσεται κάθε έτος και με το πέρας 
των πρωταθλημάτων, με φροντίδα και ευθύνη της Κ.Ε.Δ.  
  
  
  

 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Οι διαιτητές καθώς και οι παρατηρητές διαιτησίας δικαιούνται αποζημιώσεως 
καθώς και εξόδων κίνησης και παραμονής για κάθε αγώνα στον οποίο 
ασκούν καθήκοντα διαιτητή ή παρατηρητή κατά περίπτωση. 
  

ΑΡΘΡΟ 17 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

1. Το ύψος των αποζημιώσεων των διαιτητών και των παρατηρητών 
διαιτησίας όλων των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων, ο τρόπος 
υπολογισμού των εξόδων μετακίνησης, οι υπόχρεοι καταβολής τους, και ο 
τρόπος καταβολής τους καθορίζονται από το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε, πριν την έναρξη 
των πρωταθλημάτων μετά από εισηγήσεις της Κ.Ε.Δ/Ο.Χ.Ε και της Ο.Δ.Χ.Ε.  
 
. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ -ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  
ΑΡΘΡΟ 18 

ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ Ε.Ε ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΑ 
1. Οι διαιτητές αξιολογούνται και κατατάσσονται από την Κ.Ε.Δ/Ο.Χ.Ε σε 
κατηγορίες, σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα και τις επιδόσεις και 
ικανότητες τους κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα από τις επόμενες διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού.  
2. Οι κατηγορίες αξιολόγησης των διαιτητών είναι οι ακόλουθες :  
α) Κατηγορία Διεθνών στην οποία ανήκουν διαιτητές με σήμα I.H.F και E.H.F  
β) Κατηγορία A στην οποία ανήκουν διαιτητές που προτείνονται για την λίστα 
Β της E.H.F και διαιτητές που αγωνίζονται σε όλες τις κατηγορίες των εθνικών 
και τοπικών πρωταθλημάτων  
γ) Κατηγορία Β στην οποία ανήκουν διαιτητές που αγωνίζονται στα εθνικά 
πρωταθλήματα Α1 γυναικών, Α2 ανδρών - γυναικών, Β ανδρών - γυναικών  
και όλων των κατηγοριών ανδρών-γυναικών στα πρωταθλήματα των 
ενώσεων. 
δ)  Κατηγορία Γ στην οποία ανήκουν διαιτητές που αγωνίζονται στα εθνικά 
πρωταθλήματα Α2 γυναικών, Β ανδρών - γυναικών  και όλων των κατηγοριών 
ανδρών-γυναικών στα πρωταθλήματα των ενώσεων. 
ε) Κατηγορία Τοπικού στην οποία ανήκουν διαιτητές που αγωνίζονται στα 
πρωταθλήματα όλων των τοπικών κατηγοριών ανδρών-γυναικών και 
ηλικιακών πρωταθλημάτων κάθε Ε.Σ.Χ . 
3. Οι κατηγορίες αξιολόγησης των παρατηρητών (διαιτητών μ.ε.ε) είναι οι 
ακόλουθες : 
α. Κατηγορία Α στην οποία ανήκουν οι παρατηρητές που συμμετέχουν σε 
όλες τις κατηγορίες Εθνικών πρωταθλημάτων. 
β. Κατηγορία Β στην οποία ανήκουν οι παρατηρητές που συμμετέχουν σε 
όλες τις κατηγορίες Εθνικών πρωταθλημάτων, εκτός αυτής της Α1 ανδρών.  
 
  

ΑΡΘΡΟ 19 
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 

Διαιτητής ή παρατηρητής που διαγράφεται οριστικά από τον αντίστοιχο 
πίνακα αξιολόγησης συνεπεία πειθαρχικού παραπτώματος, δεν μπορεί να 
κριθεί εκ νέου για την εγγραφή του στον εν λόγω πίνακα, πριν παρέλθει η 
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αγωνιστική περίοδος κατά την οποία διεγράφη. Εάν πρόκειται για διαιτητή ή 
παρατηρητή εθνικού πρωταθλήματος, ο περιορισμός ισχύει για όλες τις 
κατηγορίες εθνικών πρωταθλημάτων.  
  

ΑΡΘΡΟ 20 
ΕΤΗΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 
1. Κάθε έτος και μέχρι την 1η Ιουνίου όλοι οι Διαιτητές των Εθνικών και των 
Τοπικών Πρωταθλημάτων :  
α) Υποβάλλουν μαζί με τη Δήλωσή τους και  τις απαραίτητες Ιατρικές 
βεβαιώσεις (Παθολόγου-Καρδιολόγου-Οφθαλμιάτρου) από Κρατικό 
Νοσοκομείο ή από Γιατρό του ασφαλιστικού τους Φορέα, καθώς και 
αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
β) Πριν από την έναρξη των Πρωταθλημάτων υποβάλλονται σε δοκιμασία 
αγωνιστικών τεστ για τη διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης και 
δοκιμασία (γραπτών-προφορικών) τεστ, για την διαπίστωση των γνώσεων 
τους επί των κανονισμών παιδιάς και πρωταθλημάτων. Τα όρια των 
δοκιμασιών καθορίζονται από την ΚΕΔ/ΟΧΕ. 
γ) Υποβάλλονται σε δοκιμασία (γραπτή και προφορική) για την διαπίστωση 
της γνώσης ξένων γλωσσών ιδίως για τους Διεθνείς και λίστας Β διαιτητές. 
2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο εξετάσεις και δοκιμασίες γίνονται με 
φροντίδα και ευθύνη του οργάνου επιλογής τους επί τη βάσει ειδικού 
προγράμματος που καταρτίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας 
Ο.Χ.Ε, σε συνεργασία με την Ο.Δ.Χ.Ε λαμβανομένων υπόψη των διεθνώς 
κρατούντων. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος πρέπει να προβλέπεται 
ρητά ότι στις διάφορες εξεταστικές επιτροπές συμμετέχουν υποχρεωτικά 
εκπρόσωποι μη εν ενεργεία της Ο.Δ.Χ.Ε.  
3. Ειδικά για τους διαιτητές των Εθνικών Πρωταθλημάτων η Κεντρική 
Επιτροπή Διαιτησίας της Ο.Χ.Ε μπορεί να ορίζει και έκτακτες δοκιμασίες 
αγωνιστικών δοκιμασιών για την διαπίστωση της φυσικής κατάστασης 
μεμονωμένων ή του συνόλου των διαιτητών κατά την κρίση της. Σε 
περίπτωση αποτυχίας διαγράφονται από τους πίνακες αξιολόγησης μέχρι την 
επιτυχή επανεξέταση όποτε αυτή ορισθεί από την Κ.Ε.Δ/Ο.Χ.Ε  
4. Οι μη επιτυχόντες στις δοκιμασίες της παραγρ. 1, εδάφια β, γ, αποκλείονται 
της επιλογής σε οποιαδήποτε κατηγορία εθνικών πρωταθλημάτων, μη 
δικαιουμένων επανεξέτασης, εκτός των αναφερομένων στην παρ. 1α του 
παρόντος άρθρου που επανεξετάζονται με το πέρας της ασθένειας τους. Οι 
διαιτητές αυτοί, επανακρίνονται σε χρόνο που θα ορισθεί από την 
Κ.Ε.Δ/Ο.Χ.Ε 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  

Ο αριθμός των διαιτητών κατά κατηγορία Εθνικού πρωταθλήματος 
Χειροσφαίρισης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε μετά από 
αιτιολογημένη πρόταση της Κ.Ε.Δ. Η απόφαση λαμβάνεται πριν την έναρξη 
των πρωταθλημάτων και ισχύει για όλη την αγωνιστική περίοδο.  
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Ο αριθμός των πινάκων τροποποιείται ανάλογα, στην περίπτωση έκτακτων 
αξιολογήσεων, μόνο κατόπιν απόφασης του ΔΣ της ΟΧΕ, μετά από εισήγηση 
της ΚΕΔ. 
 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ (Ε.Ε. –Μ.Ε.Ε.)  ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Α.  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Ε.Ε 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα διεθνών απαιτούνται τα παρακάτω 
τυπικά προσόντα:  
α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Διαιτησίας.  
β) Να είναι κάτοχος σήματος I.H.F ή E.H.F και να μην έχει συμπληρώσει το 
50ο έτος της ηλικίας του. 
γ) Να έχει δηλωθεί από την Ο.Χ.Ε στις λίστες διαιτητών της  I.H.F ή E.H.F για 
την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. 
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα Α' Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω 
τυπικά προσόντα:  
α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Διαιτησίας.  
β) Να είναι διαιτητής Α' Κατηγορίας και να μην έχει συμπληρώσει το 50ο έτος 
της ηλικίας του.  
γ) Να έχει διαιτητεύσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους 
σαν διαιτητής Β' κατηγορίας με την εξαίρεση των κρινόμενων από την Κ.Ε.Δ 
ως ταλαντούχων για τους οποίους απαιτείται μία πλήρης αγωνιστική 
περίοδος.  
δ) Να μην έχει υπερβεί το 42ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή 
του. 
 
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα Β' κατηγορίας, απαιτούνται τα 
παρακάτω τυπικά προσόντα:  
α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Διαιτησίας.  
β) Να είναι διαιτητής Α’ και Β’  κατηγορίας.  
γ) Να έχει διαιτητεύσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους 
σαν διαιτητής Γ’ κατηγορίας με την εξαίρεση των κρινόμενων από την Κ.Ε.Δ 
ως ταλαντούχων για τους οποίους απαιτείται μία πλήρης αγωνιστική 
περίοδος.  
δ) Να μην έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή 
του. 
 Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
1. Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα Γ΄ κατηγορίας απαιτούνται τα 
παρακάτω τυπικά προσόντα:  
α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Διαιτησίας.  
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β) Να είναι τουλάχιστον διαιτητής Β’ κατηγορίας.  
γ) Να έχει διαιτητεύσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους 
σαν διαιτητής τοπικών πρωταθλημάτων με την εξαίρεση των κρινόμενων από 
την Κ.Ε.Δ ως ταλαντούχων για τους οποίους απαιτείται μία πλήρης 
αγωνιστική περίοδος. 
δ) Να μην έχει υπερβεί το 38ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή 
του. 
 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
1. Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα τοπικών πρωταθλημάτων απαιτούνται 
τα παρακάτω τυπικά προσόντα:  
α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Διαιτησίας. 
β) Να κάνει δήλωση προσφοράς υπηρεσιών για πρώτη φορά. 
γ) Να μην έχει υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας του. 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ (ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Μ.Ε.Ε) 
1. Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Για την επιλογή διαιτητή Μ.Ε.Ε στον πίνακα Α' Κατηγορίας, απαιτούνται τα 
παρακάτω προσόντα: 
α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού ∆ιαιτησίας 
β) Να έχει δηλωθεί από την Ο.Χ.Ε στις λίστες παρατηρητών της  E.H.F για 
την επερχόµενη αγωνιστική περίοδο ή να υπήρξε διαιτητής Ε.Ε με σήμα 
IHF ή EHF, ή Κατηγορίας Α Εθνικών πρωταθλημάτων, για τουλάχιστον 3 
πλήρεις αγωνιστικές περιόδους 
γ) Να μην έχει συµπληρώσει το 70ο  έτος της ηλικίας του 

 
2. Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Για την επιλογή διαιτητή Μ.Ε.Ε. στον πίνακα Β' Κατηγορίας, απαιτούνται 
τα παρακάτω προσόντα: 
α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού ∆ιαιτησίας. 
β) Να υπήρξε διαιτητής Ε.Ε  Κατηγορίας Α ή Β Εθνικών πρωταθλημάτων, 
για τουλάχιστον 3 πλήρεις αγωνιστικές περιόδους.  
γ) Να μην έχει συµπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του. 

 
ΑΡΘΡΟ 23 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ 
1. Οι σύνδεσμοι διαιτητών αποστέλλουν το βραδύτερο μέχρι την 10η Ιουνίου 
κάθε έτους, στο οικείο όργανο Διαιτησίας τους (Ο.Δ.Χ.Ε), κατά τον παρόντα 
Κανονισμό, πίνακα διαιτητών μελών τους που έχουν υποβάλλει ετήσια 
δήλωση προσφοράς υπηρεσιών, μαζί με αυτές, καθώς και την έγγραφη κατά 
κατηγορία εθνικού πρωταθλήματος αιτιολογημένη πρόταση τους, για το ποίοι 
διαιτητές κρίνονται ικανοί να επιλεγούν στους οικείους πίνακες των 
πρωταθλημάτων αυτών.  
2. Η Ο.Δ.Χ.Ε, διαβιβάζει το βραδύτερο μέχρι την 15η Ιουνίου, τα κατά την 
προηγούμενη παράγραφο στοιχεία, μαζί με την πρόταση της για την 
καταλληλότητα ή μη των περιλαμβανομένων στην πρόταση του κάθε 
συνδέσμου διαιτητών, στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ο.Χ.Ε.  
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3. Στους καταλόγους διαιτητών που θα παραλάβει από την Ο.Δ.Χ.Ε, η Κ.Ε.Δ. 
μπορεί να προσθέσει απεριόριστο αριθμό και άλλων διαιτητών και έτσι 
καταρτίζει, προεπιλέγοντας, τον τελικό κατάλογο των διαιτητών τους οποίους 
θα υποβάλει στις δοκιμασίες του άρθρου 20 του παρόντος κανονισμού. 
4.α)Τα ετήσια κεντρικά και περιφερειακά σεμινάρια διαιτητών, διοργανώνονται 
από την Κ.Ε.Δ σε συνεργασία με την Ο.Δ.Χ.Ε, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.  
β) τα όρια ηλικίας, καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων καθορίζονται 
κατά έτος από την Κ.Ε.Δ. με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού. 
5. Η Κ.Ε.Δ, δεκαπέντε (15) ημέρες  πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων, 
επιλέγει, με βάση το σύνολο των στοιχείων των παραγράφων 1,2 και 3 του 
παρόντος άρθρου, τους διαιτητές και κριτές για κάθε κατηγορία Εθνικού 
πρωταθλήματος και τοπικής κατηγορίας, τηρουμένων των όσων προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό.» 
 
6. α) Δεν επιτρέπεται στην Επιτροπή Διαιτησίας, να επιλέξει διαιτητή ή κριτή 
στην ίδια ή σε ανώτερη κατηγορία που τιμωρήθηκε την περίοδο που πέρασε, 
με ποινή τριών (3) μηνών και άνω. Η ποινή αυτή πρέπει να είναι τελεσίδικη. 
Στη συμπλήρωση του τριμήνου αυτού προσμετράται κάθε ποινή που 
επιβάλλεται στον διαιτητή από αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων ή οφείλεται 
σε διάφορες αιτίες, μη σχετιζόμενες με την απόδοση του στους αγώνες που 
διαιτήτευσε. Οι τυχόν ποινές από τις πειθαρχικές επιτροπές συνδέσμων δεν 
λαμβάνονται υπόψη.  
β) Δεν επιτρέπεται επίσης η επιλογή διαιτητή ή κριτή στην ίδια Εθνική 
κατηγορία εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν είχε αγωνισθεί επί δύο (2) 
πλήρεις συνεχείς αγωνιστικές περιόδους στα Εθνικά πρωταθλήματα.  
7. Αν αποδειχθεί κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, ότι διαιτητές ή 
κριτές δήλωσαν στον σύνδεσμο τους ψευδή στοιχεία τα οποία 
συμπεριελήφθησαν στους αποσταλλέντες πίνακες αξιολόγησης των 
συνδέσμων και τα στοιχεία αυτά, συνετέλεσαν έστω και εν μέρει στην τελική 
επιλογή τους, διαγράφονται με απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας, χωρίς 
άλλο, από τους πίνακες.  
8. Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η αναμόρφωση 
των πινάκων της τελικής επιλογής της Κ.Ε.Δ., ύστερα από αγωνιστικές 
δοκιμασίες και πλήρη αιτιολογία της επιτροπής, στην οποία γίνεται ειδική 
μνεία για την γνώση των κανονισμών.  
 

ΑΡΘΡΟ 24 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ  
 
Για την κατάρτιση των πινάκων παρατηρητών Εθνικών πρωταθλημάτων, 
ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. 

 
ΑΡΘΡΟ 25 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ 
1. Μέχρι της 31ης Μαΐου εκάστου έτους το αργότερο, η Κ.Ε.Δ υποχρεούται να 
υποβάλει στο Δ.Σ της Ο.Χ.Ε πίνακα με ζευγάρια διαιτητών, από τους οποίους 
γίνεται από το αρμόδιο όργανο η επιλογή για τους πίνακες της E.H.F, της 
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λίστας Β της E.H.F, καθώς και των προγραμμάτων διαιτησίας των I.H.F και 
E.H.F (Young Referees – Global κλπ).  
Στους πίνακες της Κ.Ε.Δ με ευθύνη της, περιλαμβάνονται όλοι οι διαιτητές 
που έχουν τα νόμιμα προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από την 
I.H.F και E.H.F. Ειδικότερα πρέπει να αναφέρονται τα : ονοματεπώνυμο, το 
πατρώνυμο, οι βαθμολογίες, οι γραμματικές γνώσεις, τα στοιχεία 
γλωσσομάθειας, η ηλικία, τα αποτελέσματα των τεστ, οι πειθαρχικές ποινές, 
το επάγγελμα, ο αριθμός των αγώνων που έχουν διευθύνει ως διαιτητές, τα 
σωματικά τους προσόντα και γενικά κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για 
την αντικειμενική εκτίμηση της αξίας εκάστου υποψηφίου.  
2. Εάν η Κ.Ε.Δ παραλείψει να περιλάβει στις προτάσεις της δικαιούμενα 
άτομα, ή σημειώσει ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία, η Ο.Χ.Ε προβαίνει στην 
συμπλήρωση ή διόρθωση.  
3. Με την υποβολή του πίνακα συνυποβάλλεται προς το Δ.Σ της Ο.Χ.Ε και 
αιτιολογημένη πρόταση της Κ.Ε.Δ , για το ποίοι πρέπει να επιλεγούν κατά 
σειρά προτεραιότητας, ως διαιτητές I.H.F-E.H.F και λίστα Β της E.H.F κατά τις 
διατάξεις του παρόντος.  
4. Η Κ.Ε.Δ υποχρεούται επίσης να υποβάλλει στην Ο.Χ.Ε, πίνακα ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ από τους οποίους γίνεται η επιλογή για τους πίνακες 
παρατηρητών E.H.F.  
5. Ως προσόντα καθορίζονται:  
α) να ήταν τουλάχιστον 2 χρόνια στον πίνακα διαιτητών I.H.F-E.H.F.  
β) να γνωρίζει μία εκ των επισήμων γλωσσών που ορίζει η I.H.F  
γ) να έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στα πρωταθλήματα Α’ Εθνικής σαν 
παρατηρητής την τελευταία διετία  
δ) να έχει υποβάλλει δήλωση προσφοράς υπηρεσιών ως μη εν ενεργεία 
διαιτητής και να έχει γίνει αποδεκτή από το αρμόδιο όργανο.  
 ε) Σε περίπτωση που οι διαιτητές της παραγράφου 5 α δεν υπάρχουν ή δεν 
επαρκούν μπορεί να προτείνονται διαιτητές μη εν ενεργεία που συμμετείχαν 
στα πρωταθλήματα της ανώτατης κατηγορίας επί πέντε έτη. 
6. Η προτάσεις της Κ.Ε.Δ δεν είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ της Ο.Χ.Ε. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ  
 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ 

  
ΑΡΘΡΟ 26 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 
1. Η Κ.Ε.∆/Ο.Χ.Ε, ορίζει τους διαιτητές και παρατηρητές των αγώνων εθνικών 
πρωταθληµάτων και Κυπέλλου από τους αντίστοιχους πίνακες διαιτητών  της 
Κ.Ε.∆.  Οι ορισµοί των διαιτητών και παρατηρητών  όλων των 
πρωταθληµάτων γίνονται κάθε Τρίτη ή όποια άλλη ηµέρα καθορισθεί από την 
Κ.Ε.∆. στα γραφεία της Ο.Χ.Ε.  Η διαδικασία που ακολουθείται είναι είτε 
απευθείας ορισμός, είτε κλήρωση. 
2. Η Κ.Ε.Δ ορίζει επίσης, τους διαιτητές και κριτές των διεθνών φιλικών 
αγώνων που διεξάγονται στην Ελλάδα και εφόσον δεν ορίζονται από την I.H.F 
ή E.H.F.  
3. Η Κ.Ε.Δ επίσης ορίζει τους διαιτητές και κριτές   των φιλικών αγώνων 
προετοιμασίας που διεξάγονται στην Ελλάδα ύστερα από σχετικό αίτημα του 
γηπεδούχου σωματείου.  
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4. Ο ορισμός διαιτητών αγώνων τουρνουά ανεξαρτήτων ομάδων, 
επιχειρήσεων, σχολείων, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ανήκει στο οικείο 
όργανο διαιτησίας της Ε.Σ.Χ. Ο ορισμός από άλλο όργανο επισύρει ποινή στο 
διαιτητή.  
5. Η Κ.Ε.Δ ανάλογα με την κρισιμότητα των αγώνων κατηγοριών 
χαμηλότερων της Α1 ανδρών και μετά από αξιολόγηση της Δ.Ε.Π μπορεί να 
χρησιμοποιεί διαιτητές ανώτερης κατηγορίας.  
6. Ο ορισμός διαιτητών στους αγώνες των τοπικών κατηγοριών γίνεται από 
τους αντίστοιχους αρχιδιαιτητές των Ε.Σ.Χ με απ΄ ευθείας ορισμό. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ – Φ.Α 

1. Διαιτητές απαγορεύεται να διευθύνουν αγώνες των Σωματείων γενικώς, 
εφόσον συνδέονται με τους προέδρους ή μέλη των Δ.Σ αυτών, με εργασιακή 
σχέση είτε οι ίδιοι ή οι σύζυγοι, ή τα τέκνα τους.  
2. Οι διαιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως προ της έναρξης της 
περιόδου στην Κ.Ε.Δ την ύπαρξη του παραπάνω κωλύματος. Σε περίπτωση 
που η δήλωση αυτή δεν γίνει και αποδεχθεί η σχέση ο διαιτητής αυτομάτως 
διαγράφεται από τους πίνακες και δεν μπορεί να επανέλθει σε κανένα πίνακα 
οποιασδήποτε κατηγορίας Εθνικού Πρωταθλήματος προ της παρόδου 
τριετίας από την διαγραφή (Η τριετία υπολογίζεται από την ημέρα της 
διαγραφής ).  
3. Διαιτητές που ζητούν να εξαιρεθούν από την κλήρωση, αποκλείονται των 
επομένων τριών (3) κληρώσεων, εφόσον ο λόγος που επικαλούνται δεν είναι 
σοβαρός, κατά την κρίση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.  
4. ∆ιαιτητές και παρατηρητές που ασθενούν αποδεδειγµένα εξαιρούνται του 
ορισµού ή αντικαθίστανται, εάν έχει προηγηθεί ο ορισμός. Η διαπίστωση της 
ασθένειας γίνεται από ιατρό μέλος της Υγειονομικής Επιτροπής της Ο.Χ.Ε και, 
σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιατρό του 
Ασφαλιστικού Φορέα του Διαιτητή ή παρατηρητή.  
5. ∆ήλωση κωλύµατος κατατίθεται εγγράφως ή τηλεγραφικώς από τον 
ενδιαφερόµενο διαιτητή ή παρατηρητή ή το Σύνδεσµό του προς Κ.Ε.∆/Ο.Χ.Ε-
Ε.Σ.Χ, το αργότερο έως τις 12:00 το μεσημέρι, της ημέρας συνεδρίασης της 
επιτροπής. 
6. ∆εν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο σε διαιτητή ή παρατηρητή να 
δηλώσει κώλυµα ή ασθένεια ή να αρνηθεί να διαιτητεύσει αγώνες τοπικών 
πρωταθληµάτων, ενώ αποδέχεται τη συµµετοχή του στους ορισµούς των 
Εθνικών πρωταθληµάτων. 
7. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρου παραγράφου από τον διαιτητή ή 
τον παρατηρητή, του επιβάλλεται ποινή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος. 
8. Επί ποινή αποκλεισµού που αποφασίζεται από την Κ.Ε.∆/Ο.Χ.Ε, οι 
διαιτητές υποχρεούνται:   
α) Μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη του αγώνα να αποστείλουν µε FΑΧ στην 
Κ.Ε.∆/Ο.Χ.Ε το Φ.Α.   
β) Μέσα σε 48 ώρες από τη λήξη του αγώνα να αποστείλουν στη 
διοργανώτρια το Φ.Α., µε ευθύνη του συνδέσµου τους. 
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ΑΡΘΡΟ 28 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η ΚΕΔ/ΟΧΕ ορίζει απευθείας τους παρατηρητές διαιτησίας εθνικών 
πρωταθλημάτων. Κύριο έργο των παρατηρητών είναι η ευθύνη για την 
βαθμολόγηση των διαιτητών. Η ΟΧΕ δύναται να τους αναθέσει και άλλες 
αρμοδιότητες, κατόπιν απόφασης του ΔΣ και σύμφωνα με τους κείμενους 
κανονισμούς και προκηρύξεις.  
2.Ένας παρατηρητής, κατά προτίμηση, δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει 
(παρατηρήσει) τον ίδιο διαιτητή περισσότερο από τρεις (3) αγώνες σε κάθε 
γύρο κατηγορίας Εθνικού πρωταθλήματος.   
3.Ένας παρατηρητής, κατά προτίμηση, δεν θα μπορεί να συμμετέχει 
(παρατηρήσει) σε περισσότερους από πέντε (5) αγώνες του ιδίου σωµατείου.  
4. Οι παρατηρητές διαιτησίας είναι υποχρεωμένοι:  
α) Εντός 24 ωρών από τη λήξη του αγώνα να αποστείλουν με FΑΧ στην 
Κ.Ε.Δ./Ο.Χ.Ε. την έκθεση τους.  
β) Μέσα σε 48 ώρες από τη λήξη του αγώνα να αποστείλουν στην Κ.Ε.Δ και 
στη Διοργανώτρια ταυτόχρονα την έκθεση, με ευθύνη του συνδέσμου τους σε 
σφραγισμένο φάκελο.  
5. Οι παρατηρητές που δεν τηρούν τη διαδικασία αυτή, διαγράφονται αμέσως 
από τους πίνακες παρατηρητών με απόφαση της Κ.Ε.Δ στην πρώτη μετά τον 
αγώνα συνεδρίαση της.  
6. Το έντυπο της έκθεσης του παρατηρητή, περιλαμβάνει τον τρόπο 
βαθμολογίας του διαιτητή, συντάσσεται προ της ενάρξεως της αγωνιστικής 
περιόδου, από την Κ.Ε.Δ και τελεί υπό την έγκριση της Ο.Χ.Ε.  
7. Οι εκθέσεις των παρατηρητών στην πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ε.Δ 
αποσφραγίζονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή. Στους Διαιτητές 
κοινοποιείται η αναλυτική  και συγκεντρωτική βαθμολογία.  
8. Η Κ.Ε.Δ με βάση την βαθμολογία των διαιτητών από τις εκθέσεις των 
παρατηρητών:  
α) Παραπέμπει τους διαιτητές.  
Τα κριτήρια παραπομπής του διαιτητή, καθορίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Δ 
πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.  
β) Κρατά την βαθμολογία εκάστου διαιτητή καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.  
γ) Συντάσσει μετά την λήξη των πρωταθλημάτων ειδικό βαθμολογικό πίνακα 
των διαιτητών κατά κατηγορία, με βάση μόνο τη βαθμολογία τους και τους 
κατατάσσει κατά σειρά.  
δ) Παραπέμπει τους πλημμελώς ασκούντες τα καθήκοντα τους παρατηρητές 
και ζητά την επιβολή κυρώσεων.  
9. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ ως προς τον ορισμό των παρατηρητών των 
αγώνων και ως προς την σύνταξη του τελικού πίνακα βαθμολόγησης, είναι 
τελεσίδικες, μη υποκείμενες σε κανένα ένδικο μέσο.  
10. 1Σε περίπτωση αδυναμίας της Κ.Ε.Δ να παραπέμπει διαιτητή, διότι 
εσφαλμένη κατά την κρίση της βαθμολογία του παρατηρητή την εμποδίζει, 
δύναται:  
α) Να ασκήσει αυτή την παραπομπή κατά του διαιτητή και  
β) Να διαγράψει τον παρατηρητή από τους πίνακες.  
10.2. Στην αντίθετη περίπτωση που διαπιστώνεται από την Κ.Ε.Δ ότι η 
βαθμολογία του παρατηρητή δεν ανταποκρίνεται στην καλή απόδοση του 
διαιτητή, η Κ.Ε.Δ μπορεί να διαγράψει τον παρατηρητή από τους πίνακες. 
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10.3. Στις περιπτώσεις αυτές η βαθμολογία του παρατηρητή δεν ισχύει, 
καθορίζεται δε νέα από την Κ.Ε.Δ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
  

ΑΡΘΡΟ 29 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας καταρτίζει, σε συνεργασία με τους 
Συνδέσμους Διαιτητών και την Ο.Δ.Χ.Ε, ειδικά προγράμματα προσέλευσης 
προσοντούχων υποψηφίων διαιτητών εγκρινόμενα από το Δ.Σ της Ο.Χ.Ε και 
καθορίζει τον τρόπο διάδοσης και εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών. Τα 
προγράμματα αυτά, απευθύνονται τόσον προς τους αθλητές, όσο και προς 
νεαρά άτομα, κατά προτίμηση μαθητές σχολείων, προς τους οποίους, κατά 
ρητή πρόβλεψη των προγραμμάτων αυτών, παρέχονται ειδικά κίνητρα. 
Μεταξύ των κινήτρων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η χορήγηση στους 
μαθητευόμενους υποψηφίους διαιτητές ειδικής ταυτότητας που να τους 
επιτρέπει την δωρεάν είσοδο τους στους αγωνιστικούς χώρους, για την 
παρακολούθηση των αγώνων όλων των πρωταθλημάτων.  
2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας υποβάλλει στο Δ.Σ της Ο.Χ.Ε κάθε έτος 
και με την λήξη της αγωνιστικής περιόδου, ειδική έκθεση περί της πορείας και 
των αποτελεσμάτων αυτών των προγραμμάτων και εισηγείται τη λήψη κάθε 
αναγκαίου, κατά την κρίση της, σχετικού μέτρου.  
  

ΑΡΘΡΟ 30 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας καταρτίζει ειδικά προγράμματα 
εκπαίδευσης των υποψηφίων διαιτητών και επιμόρφωσης των διαιτητών εν 
ενεργεία και μη, σε συνεργασία με την Ο.Δ.Χ.Ε, εγκρινόμενα από το Δ.Σ της 
Ο.Χ.Ε. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών είναι υποχρεωτική και 
ανατίθεται στους Συνδέσμους Διαιτητών οι οποίοι συνεργάζονται για το σκοπό 
αυτό με τις αντίστοιχες τοπικές Ενώσεις-μέλη της Ο.Χ.Ε.  
2. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η πρόβλεψη της, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην αγωνιστική περίοδο, οργάνωσης 
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δοκιμασιών, τόσο για τη διαπίστωση της φυσικής κατάστασης και των 
γνώσεων στους κανονισμούς των διαιτητών εν ενεργεία, όσο και για την 
διαπίστωση της υγειονομικής κατάστασης και των γνώσεων τους στους 
κανονισμούς των διαιτητών μη εν ενεργεία, που ασκούν καθήκοντα 
παρατηρητών διαιτησίας.  
3. Ειδικά η επιμόρφωση των διαιτητών που προορίζονται για την διεύθυνση 
αγώνων τοπικών και εθνικών πρωταθλημάτων είναι υποχρέωση όχι μόνο των 
τοπικών συνδέσμων διαιτητών αλλά και της Ο.Χ.Ε η οποία συνεργάζεται για 
το σκοπό αυτό με την Ομοσπονδία Διαιτητών Χειροσφαίρισης Ελλάδος 
(Ο.Δ.Χ.Ε).  
4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους 
διαιτητές μη εν ενεργεία.  
   

ΑΡΘΡΟ 31 
ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

1. Για όλως εξαίρετη επίδοση ή άλλες εξαιρετικές υπηρεσίες, που συμβάλλουν 
στην αναβάθμιση του κύρους και της αξιοπιστίας της διαιτησίας απονέμονται 
στους διαιτητές, εν ενεργεία ή μη, στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, με 
απόφαση του Δ.Σ της Ο.Χ.Ε, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση της 
Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, οι παρακάτω ηθικές αμοιβές:  
α) Εύφημος μνεία  
β) Έπαινος  
  

ΑΡΘΡΟ 32 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

1. Προ της ενάρξεως των πρωταθλημάτων το Δ.Σ της Ο.Χ.Ε, Ενώσεων, 
δύναται με απόφαση τους και εφόσον υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες να 
απονείμουν υλικά έπαθλα στους τρεις (3) πρώτους διαιτητές της κάθε 
κατηγορίας πρωταθλήματος..  
2. Η σειρά κατάταξης καθορίζεται με βάση τον τελικό πίνακα βαθμολογίας των 
διαιτητών.  
 
 
 
  

 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
  

ΑΡΘΡΟ 33 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Αθλητικής Δικαιοσύνης, ο 
διαιτητής (Ε.Ε και Μ.Ε.Ε), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οφείλει να 
τηρεί τους οικείους διεθνείς κανονισμούς της I.H.F  (κανόνες παιδιάς ), τους 
εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς της Ο.Χ.Ε, τις εγκυκλίους οδηγίες και 
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κανονισμούς των οικείων Επιτροπών Διαιτησίας και λοιπών οργάνων της 
εκάστοτε διοργανώτριας αρχής, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, ως 
και τις γενικά παραδεδεγμένες αρχές της καλής πίστης, της αθλητικής 
χρηστότητας και ηθικής. 
2. Ως άσκηση διαιτητικού καθήκοντος νοείται τόσο η κατά τις διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου συμμετοχή του διαιτητή στην όλη διαδικασία 
διεξαγωγής του αγώνα, όσο και η εν γένει επίδειξη άψογης αθλητικής και 
κοινωνικής διαγωγής και ήθους.  
  

ΑΡΘΡΟ 34 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ 

1. Οποιαδήποτε παράβαση του διαιτητικού καθήκοντος δι’ υπαιτίου και 
καταλογισθείσας πράξης ή παράλειψης, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, 
που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Μεταξύ 
των πειθαρχικών παραπτωμάτων του διαιτητού καταλέγονται ιδίως:  
α) Η μη τήρηση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και της αθλητικής 
χρηστότητας.  
β) Η συμμετοχή, ως διαιτητή, σε αγώνες χωρίς την εντολή ή έγκριση της 
αρμόδιας αρχής ή οργάνου.  
γ) Η αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής σε αγώνα, ως διαιτητή, ή η 
αδικαιολόγητη απουσία του από το γήπεδο μετά την αποδοχή του σχετικού 
ορισμού του.  
δ) Η παράλειψη πλήρους και λεπτομερούς συμπλήρωσης του Φύλλου 
Αγώνος.  
ε) Η παραποίηση του Φύλλου Αγώνος, ή της οικείας έκθεσης ή και απλώς η 
εσφαλμένη αναγραφή παραπτωμάτων αθλητών ή η παράλειψη απάντησης 
του διαιτητή στις διατυπωθείσες στο Φύλλο Αγώνος ενστάσεις. Εάν, συνεπεία 
των παραπτωμάτων του προηγουμένου εδαφίου, αθλητής εκφεύγει της 
νομίμου τιμωρίας, ο διαιτητής τιμωρείται με, επιπρόσθετη ποινή, που σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών 
αποκλεισμού από τους αγώνες.  
στ) Η μη έγκαιρη αποστολή του Φ.Α. και του αντιγράφου αυτού.  
ζ) Η λόγω ή έργω υβριστική, απρεπής και ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα 
μέλη των πάσης φύσεως οργάνων διοίκησης του αθλήματος και της 
διαιτησίας.  
η) Κάθε ενέργεια της αθλητικής ή κοινωνικής ζωής του διαιτητή, που προκαλεί 
μείωση του κύρους αυτού ως διαιτητή ή συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος.  
θ) Η είσπραξη αποζημίωσης πέραν από την νόμιμη, ως και η άμεση ή έμμεση 
αποδοχή ωφελημάτων ή προνομίων οιασδήποτε φύσεως, σχετιζόμενη καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο με την άσκηση της διαιτητικής δραστηριότητας.  
ι) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και χωρίς την άδεια της διοργανώτριας παροχή 
συνεντεύξεων. Διευκρινιστικές απαντήσεις που δίνονται δημοσίως, δεν 
αποτελούν συνέντευξη κατά την έννοια της παρούσας περίπτωσης.  
ια)Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο πολιτική ενεργοποίηση του διαιτητή στα πλαίσια 
της Ομοσπονδίας.  
ιβ) Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο δηλώσεις και σχολιασμοί φάσεων των εν 
ενεργεία διαιτητών στα Μ.Μ.Ε.  
ιγ) Ο καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχολιασμός φάσεων, στα Μ.Μ.Ε., των μη εν 
ενεργεία διαιτητών που ασκούν διοίκηση σε όργανα διαιτησίας ή 
παρατηρητών διαιτησίας.  
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ιδ)  Οτιδήποτε άλλο ήθελε χαρακτηριστεί ως παράπτωμα με απόφαση του 
Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε κατόπιν προτάσεως της Κ.Ε.Δ.  
2. Ειδικά παραπτώματα που προβλέπονται από άλλες ειδικές διατάξεις 
διατηρούνται.  
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 35 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
1. Κάθε παράβαση του διαιτητικού καθήκοντος όπως αυτό εξειδικεύεται με τις 
διατάξεις των δύο (2) προηγουμένων άρθρων, τιμωρείται ανάλογα με την 
βαρύτητα και τις περιστάσεις του παραπτώματος με τις εξής ποινές: 
α) Έγγραφη επίπληξη.  
β) Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ενός έτους από την συμμετοχή σε κάθε 
είδους αγώνες χειροσφαίρισης.  
γ) Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι δύο ετών από την συμμετοχή σε 
επίσημους αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων.  
δ) Οριστικός αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε επίσημους ή φιλικούς 
αγώνες ομάδων με συμμετοχή στα Εθνικά Πρωταθλήματα.  
ε) Οριστική διαγραφή από τα μητρώα διαιτητών.  
2. Ο διαιτητής κατά την διάρκεια έκτισης της ποινής προσωρινού ή οριστικού 
αποκλεισμού, υποχρεούται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι 
του συνδέσμου του και των αρμοδίων οργάνων και αρχών του αθλήματος και 
της διαιτησίας.  
  

ΑΡΘΡΟ 36 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Πειθαρχικά όργανα είναι : 
α) Ο αρχιδιαιτητής των τοπικών Ενώσεων για τους αγώνες τοπικών 
πρωταθλημάτων.  
β) Η Κ.Ε.Δ της Ο.Χ.Ε για τους αγώνες πρωταθλημάτων Εθνικών κατηγοριών 
και κυπέλλου.  
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ 

  
ΑΡΘΡΟ 37 

ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ 
1. Πειθαρχική δίωξη ασκούν:  
α) Τα Πειθαρχικά Όργανα του άρθρου 36 του παρόντος Κανονισμού, κατά 
λόγο αρμοδιότητας.  
β) Το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε όπου κριθεί απαραίτητο.  
2. Ο διωκόμενος διαιτητής τίθεται αυτοδικαίως σε διαθεσιμότητα. Η τυχόν 
άσκηση έφεσης κατά αθωωτικών αποφάσεων, δεν παρατείνει την 
διαθεσιμότητα του διαιτητή.  
3. Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης κοινοποιείται αυτεπαγγέλτως από το καθ’ 
ύλη αρμόδιο όργανο, στον οικείο σύνδεσμο του διωκόμενου διαιτητή.  
4. Η κλήση διαιτητού σε απολογία από το Πειθαρχικό Όργανο Διαιτησίας 
Ε.Σ.Χ δεν συνιστά τη διαθεσιμότητα του, από τον ορισμό Εθνικών 
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Πρωταθλημάτων και αντιστρόφως, η κλήση σε απολογία από την 
Κ.Ε.Δ/Ο.Χ.Ε, δεν συνιστά τη διαθεσιμότητα του από τους αγώνες Ε.Σ.Χ  

 
ΑΡΘΡΟ 38 

ΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 
1. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού οργάνου Διαιτησίας εκδίδονται, ύστερα από 
κλήση του διαιτητή σε απολογία, εκτός της περίπτωσης πλημμελούς άσκησης 
των καθηκόντων στον αγωνιστικό χώρο και με χαμηλή βαθμολογία από τον 
Παρατηρητή, το ύψος της οποίας καθορίζεται πριν από την έναρξη των 
πρωταθλημάτων από την ΚΕΔ. 
2. Η κλήση σε απολογία, καθορίζει σαφώς το αποδιδόμενο πειθαρχικό 
αδίκημα και τάσσει προθεσμία προς απολογία εντός τριών (3) ημερών.  
3. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως ή προφορικώς κατά την κρίση του 
Πειθαρχικού Οργάνου.  
4. Προ πάσης απολογίας δικαιούται ο διαιτητής να λάβει γνώση των στοιχείων 
της δικογραφίας.  
  

ΑΡΘΡΟ 39 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Η Πειθαρχική απόφαση εκδίδεται το βραδύτερο εντός πέντε (5) ημερών 
από τη λήψη της απολογίας και κοινοποιείται στον κριθέντα διαιτητή, στην 
Ο.Χ.Ε, την Ένωση, κατά περίπτωση και στον σύνδεσμο Διαιτητών στον οποίο 
ανήκει ο διαιτητής. 
2. Στην κοινοποίηση της ποινής αναφέρεται ρητά η ημερομηνία έναρξης της 
ποινής.  
3. Διαιτητής που τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού από το Πειθαρχικό Όργανο 
Διαιτησίας Ε.Σ.Χ και η ποινή κοινοποιηθεί μετά την κλήρωση του σε αγώνα 
Εθνικού Πρωταθλήματος, αντικαθίσταται.  
Ανάλογη εφαρμογή της διάταξης από τις Ε.Σ.Χ, γίνεται και για ποινές που 
επιβάλλονται από Κ.Ε.Δ/Ο.Χ.Ε.  
  
  

ΑΡΘΡΟ 40 
ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΗΣ 

Επί ποινής προσωρινού αποκλεισμού μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ο χρόνος 
της περιόδου των θερινών διακοπών της αγωνιστικής περιόδου δεν 
λαμβάνεται υπόψη για την έκτιση αυτής.  
  

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΚΡΙΤΕΣ) 
 

ΑΡΘΡΟ 41 

1. Οι κριτές (Σημειωτές και Χρονομέτρες) ως μέλη της γραμματείας των 
αγώνων συνδράμουν το έργο των διαιτητών και γενικά έχουν τις αυτές 
υποχρεώσεις και τα ίδια ασυμβίβαστα και κωλύματα με  τους διαιτητές, 
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όπως αυτά αναλυτικά καθορίζονται στις προηγούμενες σχετικές 
διατάξεις. 

2. Οι δηλώσεις ενεργείας των κριτών υποβάλλονται στην ΟΔΧΕ ή τις 
Αθλητικές Ενώσεις ή Επιτροπές μέσω των συνδέσμων τους μέχρι την 
10η Ιουνίου κάθε έτους. 

3. Οι Κριτές θα πρέπει να είναι απαραίτητα κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου 
ή του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου και να μην υπερβαίνουν το 60ο 
έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποφοιτήσει από επίσημη Σχολή 
σημειωτών και χρονομετρών, που διοργανώνουν οι Αθλητικές Ενώσεις 
και Τοπικές Επιτροπές σε συνεργασία με την ΚΕΔ.  

4. Τα όσα ισχύουν για την επιλογή, αξιολόγηση, τον ορισμό και τον 
πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών ισχύουν αναλογικά και για τους κριτές 
των αγώνων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της ΚΕΔ. 

5. Οι κριτές δεν πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μέλους ή οποιαδήποτε 
άλλη σχέση και εξάρτηση με κάποιο από τα διαγωνιζόμενα σωματεία ή 
με παράγοντες τους και γενικά ισχύουν και για αυτούς τα ασυμβίβαστα 
κωλύματα που προβλέπονται για τους διαιτητές. 

6. Μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου κάθε έτους η ΚΕΔ αξιολογεί τους Κριτές 
για όλες τις κατηγορίες των Εθνικών Πρωταθλημάτων. 

7. Ο ορισμός των Κριτών για τους αγώνες των Εθνικών Πρωταθλημάτων 
και των αγώνων Κυπέλλου θα γίνεται αμέσως μετά τον ορισμό των 
Διαιτητών και πάντα την ίδια ημέρα. 

8. Κάθε έτος και πριν από την έναρξη των Πρωταθλημάτων 
διοργανώνεται σεμινάριο επιμόρφωσης Κριτών  το  οποίο  πρέπει  
υποχρεωτικά  να  παρακολουθήσουν  προκειμένου  στη   συνέχεια 
αξιολογηθούν αφού εξετασθούν σε γραπτά τεστ που θα καθορίσει η 
Κ.Ε.Δ. 

  
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 42 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Αρμοδιότητες ανήκουσες κατά τον παρόντα Κανονισμό, στους Συνδέσμους 
Διαιτητών και την Ο.Δ.Χ.Ε, μη ασκούμενες από αυτούς, αναλαμβάνονται και 
ασκούνται από την οικεία Ένωση ή την Ο.Χ.Ε κατά περίπτωση.  
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ομοσπονδία διαιτητών τα καθήκοντα αυτής 
αναλαμβάνει το όργανο που προβλέπεται από τον εκάστοτε αθλητικό νόμο. 
  

ΑΡΘΡΟ 43 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη προς 
τις διατάξεις του παρόντος. 
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ΑΡΘΡΟ 44 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Η ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ανήκει στο Δ.Σ. της 
Ο.Χ.Ε.  

ΑΡΘΡΟ 45 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Σε όσες Αθλητικές Ενώσεις λειτουργούν περισσότεροι από ένας Τοπικοί 
Σύνδεσμοι Διαιτητών θα πρέπει εντός  τριών (3) μηνών από την ισχύ του 
παρόντος Κανονισμού να διαλυθούν και να συγχωνευθούν σε ένα τοπικό 
Σύνδεσμο που θα έχει σαν έδρα του την έδρα της Αθλητικής Ένωσης, εκτός 
εάν λειτουργεί ήδη σύνδεσμος με αθλητική αναγνώριση οπότε και 
συγχωνεύονται σε αυτόν. 
2. Ο παρών «Κανονισμός Διαιτησίας», που περιέχει 45 άρθρα, ύστερα από 
τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτόν, εγκρίθηκε ομόφωνα στις 14 Ιουνίου 
2015 από τη έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της 
Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος και θα ισχύσει, ευθύς ως εγκριθεί από 
τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα αθλητισμού. 
 

ΑΘΗΝΑ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 
ΓΚΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                             ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 


