
 

ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ  

(ΤΟΕ) 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΗΤΩΝ - ΚΡΙΤΩΝ 

 

Άρθρο 1 

Οι διαιτητές - κριτές είναι πρόσωπα που τους έχει χορηγηθεί η αρμοδιότητα της 

διεύθυνσης και σωστής και ομαλής διεξαγωγής των αγώνων σύμφωνα με τους 

εθνικούς κανονισμούς αγώνων και τους τεχνικούς κανονισμούς της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Τριάθλου, τους οποίους υιοθετεί και εφαρμόζει η ΤΟΕ. 

 

Άρθρο 2 

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας 

1. Στην ΤΟΕ λειτουργεί πενταμελής (5μελής) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΠΡΟΠΗ 

ΔΙΑΠΗΣΙΑΣ (ΚΕΔ), η οπαία συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την 

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

και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας όλων των αγώνων, σύμφωνα 

με το άρθρο 44 επ. του Ν. 2725/1999. 

2. Η ΚΕΔ στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές, υψηλού κύρους 

ή καθηγητές διαιτησίας και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν 

ενεργεία διαιτητές της ανώτερης κατηγορίας αγώνων. Ορίζονται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΕ 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. 



3. Η θητεία των μελών της ΚΕΔ είναι διετής. 

4. Η ΚΕΔ έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α. Την ενίσχυση του έργου της ΤΟΕ στην σχεδίαση, οργάνωση και βελτίωση 

της διαιτησίας. 

β. Την εισήγηση προς το ΔΣ της ΤΟΕ για την οργάνωση σεμιναρίων 

επιμόρφωσης των διαιτητών. 

y. Τον ορισμό των διαιτητών στους διοργανούμενους ή εγκρινόμενους από την 

ΤΟΕ αγώνες. 

δ. Την παρακολούθηση του έργου των διαιτητών, την επιλογή, την αξιολόγηση 

και προαγωγή των διαιτητών από κατηγορία σε κατηγορία, με βάση τα κριτήρια 

του παρόντος Κανονισμού. 

ε. Τον πειθαρχικό έλεγχο και την παραπομπή των διαιτητών στο αρμόδιο για 

την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων όργανο. 

στ. Την εισήγηση ή γνωμοδότηση για την τροποποίηση των κανονισμών 

διαιτησίας. 

ζ. Την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος που ανατίθεται σε αυτήν από το Δ.Σ. 

της ΤΟΕ. 

 

Άρθρο 3 

Λειτουργία ΚΕΔ - Καθήκοντα μελών 

1. Μετά την συγκρότηση της, τα μέλη της ΚΕΔ συνέρχονται με πρόσκληση του 

ορισμένου από το ΔΣ της ΤΟΕ Προέδρου της και εκλέγουν τον Αντιπρόεδρο 

και τον Γραμματέα αυτής. 

2. Για την νόμιμη συνεδρίαση της ΚΕΔ απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή 

του αντιπροέδρου και τουλάχιστον δύο (2) ακόμη μελών αυτής (απαρτία 3/5). 

3. Μέλος της Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα, πλέον των τριών 

συνεχομένων συνεδριάσεων στις οποίες έχει νομίμως κληθεί, θεωρείται άτι έχει 

παραιτηθεί και αντικαθίσταται, με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΟΕ. 



4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής (ή ο αναπληρωτής του) διευθύνει τις εργασίες 

της, δίνει και αφαιρεί τον λόγο, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τους 

εισηγητές κλπ. και για κατεπείγοντα θέματα όπως πχ ο διορισμός ή 

αντικατάσταση διαιτητών αγώνων, λαμβάνει αποφάσεις, μετά από 

συνεννόηση, τηλεφωνικά, με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. 

5. Ο Γραμματέας της ΚΕΔ τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, αρχείο των 

αποφάσεων που λαμβάνονται, αντίγραφο των οποίων κοινοποιεί στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και το μητρώο και το ποινολόγιο όλων των 

διαιτητών. 

6. Οι αποφάσεις της ΚΕΔ είναι οριστικές και άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν 

επικύρωσης από άλλο όργανο της ΤΟΕ. 

 

Άρθρο 4 

Ορισμός Διαιτητή 

1. Με απόφαση της ΚΕΔ ορίζονται οι διαιτητές για την διαιτησία των αγώνων 

που διοργανώνονται και διεξάγονται από την ΤΟΕ ή από σωματεία της 

δυνάμεώς της με την απαραίτητη έγκριση αυτής. 

2. Οι οριζόμενοι από την ΚΕΔ διαιτητές επιλέγονται από πίνακα εν ενεργεία 

διαιτητών που αποστέλλεται στην ΤΟΕ πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής 

περιόδου. 

3. Το σύστημα που εφαρμόζεται για την επιλογή - κατανομή των διαιτητών στα 

αγωνίσματα κατά την διάρκεια των αγώνων, ανάγεται στην αποκλειστική  

αρμοδιότητα της Τεχνικής Διεύθυνσης των αγώνων. Η Τεχνική Διεύθυνση έχει 

και το δικαίωμα να καθορίζει και άλλες λεπτομέρειες που έχουν σχέση με την 

επιλογή αυτή, που αναφέρονται ιδιαίτερα, σε κωλύματα ή λόγους εξαίρεσης 

κλπ. τηρώντας πάντα τον πίνακα ορισμού της ΚΕΔ. 

 

Άρθρο 5 

Αποζημίωση διαιτητών και έξοδα κινήσεως 



 1. Οι διαιτητές δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Τους 

καταβάλλεται όμως, αποζημίωση για τη διαιτησία κάθε αγώνα, καθώς και 

αποζημίωση για την κάλυψη των οδοιπορικών τους εξόδων και εξόδων 

διατροφής, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΟΕ. 

2. Η αναπροσαρμογή των αποζημιώσεων που καταβάλλονται, καθορίζεται με 

απόφαση του Δ.Σ. της ΤΟΕ  ή με τις Προκηρύξεις του κάθε Πρωταθλήματος. 

3. Στην περίπτωση μετακίνησης διαιτητή, εκτός της έδρας του, το ύψος της 

αποζημίωσης που του καταβάλλεται και καλύπτει τις πραγματικές του 

ημεραργίες, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΟΕ. 

4. Στις περιπτώσεις ματαίωσης αγώνων, από οποιαδήποτε αιτία, που δεν 

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

των κριτών που έχουν προσέλθει, μειώνεται στο μισό εκείνης που έχει 

καθορισθεί. 

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

από τους διαιτητές, η διαιτησία χαρακτηρίζεται σαν λειτούργημα. Η ΤΟΕ πριν 

την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου συσκέπτεται προκειμένου να 

συμφωνηθεί το ύψος αμοιβής των διαιτητών για κάθε αγώνα όπου θα 

συμμετέχουν, ώστε να αποφευχθούν τυχών διεκδικήσεις αιτημάτων με ομαδική 

αποχή από τα καθήκοντά τους, κυρίως οικονομικής φύσης, κατά την αγωνιστική 

περίοδο. 

 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις διαιτητών 

Οι διαιτητές Τριάθλου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις : 

1. Να υποβάλουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου στην ΤΟΕ, έγγραφη 

δήλωση ενέργειας.  

2. Να μελετούν του Κανονισμούς, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, τους 

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

γράμμα αλλά και το πνεύμα τους. 



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

έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό από την αρμόδια Επιτροπή. Εξαίρεση από τη 

διάταξη αυτή, αποτελεί η περίπτωση της μη προσέλευσης σε αγώνα, διαιτητή 

που είχε επίσημα οριστεί, οπότε υποχρεούνται να αναλάβουν τη διαιτησία του 

αγώνα εφ' όσον οριστούν από την Τεχνική Διεύθυνση Αγώνα στον οποίο 

παρευρίσκονται. Εξαίρεση επίσης αποτελεί και η περίπτωση του ορισμού 

διαιτητών από την Παγκόσμια Ομοσπονδία . 

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

λόγοι εξαίρεσης από τη συμμετοχή τους σε αγώνες, οφείλουν να το γνωρίσουν 

με έγγραφο, στην αρμόδια Επιτροπή, αμέσως μόλις λάβουν γνώση του 

ορισμού τους. Η αποδοχή ή όχι της αίτησης εξαίρεσης, ανήκει στην κρίση της 

Επιτροπής. 

5. Να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο που πρόκειται να διεξαχθεί ο αγώνας, 

στον οποίο έχουν οριστεί σαν διαιτητές. Σε περίπτωση κωλύματος, να 

ειδοποιούν εγκαίρως την αρμόδια Επιτροπή, για την αδυναμία προσέλευσής 

τους. 

6. Να αρνούνται να αναλάβουν τη διαιτησία αγώνα, στον οποίο δεν έχουν 

ορισθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου (ΚΕΔ - Τεχνική Διεύθυνση). 

7. Να αποφεύγουν τις δημόσιες κρίσεις και μάλιστα από τα Μαζικά Μέσα 

Ενημέρωσης, σε βάρος συναδέλφων τους και όλων όσων έχουν επίσημη 

σχέση με το άθλημα. Τις κρίσεις τους οι διαιτητές, δικαιούνται να κάνουν στις 

συγκεντρώσεις των διαιτητών και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

8. Να μην προβαίνουν σε οιασδήποτε φύσης δηλώσεις, ούτε να διατυπώνουν 

γνώμες και κρίσεις, δημόσια ή στα Μ.Μ.Ε., σχετικές με τον αγώνα που έχουν 

οριστεί να διευθύνουν ή έχουν ήδη διευθύνει. Οι κρίσεις και απόψεις τους, 

εκφράζονται στην έγγραφη έκθεση που πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια 

Επιτροπή. 

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

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

αλλά και τους φιλάθλους, με την επιβαλλόμενη από το λειτούργημά τους 

αξιοπρέπεια. 



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

ατομικού του αθλητικού δελτίου, που πρέπει να φέρει καθώς και την κάρτα 

υγείας του, σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 9 του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει. 

11. Να μην δέχονται οποιαδήποτε αναγραφή στο έγγραφο αποτελεσμάτων για 

το οποίο αυτοί και μόνο, είναι αρμόδιοι. 

12. Να αναγράφουν στο έγγραφο αποτελεσμάτων, ευανάγνωστα και με 

επιμέλεια τα αληθινά γεγονότα και να περιγράφουν με ακρίβεια, τον τρόπο 

διάπραξής τους, καθώς και τις παραβάσεις των αθλητών, προπονητών και 

παραγόντων, χωρίς αλλοιώσεις και παραλείψεις. 

13. Σε περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων κακής εφαρμογής των Κανονισμών, 

υποχρεούνται να απαντούν συνοπτικά, αλλά με σαφήνεια στο σχετικό έγγραφο 

παρατηρήσεων της Ομοσπονδίας. 

14. Να υποβάλουν άμεσα, στην ΚΕΔ και στην Τεχνική Διεύθυνση των αγώνων 

λεπτομερή έκθεση, σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή γεγονότων, που 

έχουν αναγραφεί στο έγγραφο ενστάσεων και να διατυπώνουν τις 

παρατηρήσεις τους, με απόλυτα αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο, χωρίς 

εμπάθεια, επιείκεια ή φόβο. 

15. Να παρίστανται στις συγκεντρώσεις που διοργανώνονται από την ΚΕΔ. 

 

Άρθρο 7 

Σχολές Διαιτητών 

Η ΤΟΕ ιδρύει και λειτουργεί Σχολές Διαιτητών, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Κανονισμούς και τον Νόμο. 

 

Άρθρο 8° 

Προσόντα - Κατηγορίες Διαιτητών 

1. Η ιδιότητα του διαιτητή αγώνων αποκτάται μετά από επιτυχή συμμετοχή σε 

διοργανούμενο από την ΤΟΕ, σεμινάριο (Σχολή Διαιτησίας) σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

Τριάθλου και της ΤΟΕ 



2. Για την συμμετοχή στο σεμινάριο προς απόκτηση της ιδιότητας του διαιτητή 

απαιτούνται τα εξής προσόντα: 

α. Απολυτήριο Λυκείου ή ισοδύναμος τίτλος σπουδών. 

β. Ηλικία άνω των δέκα οκτώ (18) ετών. 

γ. Να είναι ή να ήταν αθλητής Τριάθλου. 

δ. Μη συνδρομή των περιορισμών και κωλυμάτων του άρθρου 3 του Ν.  

2725/1999. 

στ. Όσα, τυχόν επιπλέον ορίζονται στην προκήρυξη του σεμιναρίου. 

3. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι επιτυχόντες υποψήφιοι αποκτούν 

Εθνικό Δίπλωμα Διαιτητών Β· κατηγορίας. 

4. Οι διαιτητές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

α. Εθνικοί Διαιτητές Α΄ και Β’ κατηγορίας 

β. Διεθνείς. 

 

Άρθρο 9 

Αξιολόγηση διαιτητών 

1. Για την αξιολόγηση των διαιτητών λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη: 

α. Οι τίτλοι σπουδών  

β. Η γνώση ξένης γλώσσας προκειμένου για υποψηφίους Διεθνείς Διαιτητές 

γ. Η ηλικία 

δ. Η διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων τους 

ε. Η εμπειρία και γνώση του Κανονισμού που αποδεικνύεται από τη σωστή 

εφαρμογή του κατά τη διάρκεια εξετάσεων, αγώνων, τουρνουά 

στ. Η υγεία 

2. Η Κ.Ε.Δ. προβαίνει σε αξιολόγηση και, τυχόν, προαγωγές των διαιτητών 

ευθύς μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου σε μια ή περισσότερες 

συνεδριάσεις ευρισκόμενη σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον 3 από 

τα 5 μέλη της. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής επικυρώνονται 



χωρίς συζήτηση από το Δ.Σ. της ΤΟΕ, ο Γενικός Γραμματέας της οποίας 

υποχρεούται να ανακοινώσει ευθύς αμέσως τον πίνακα αξιολόγησης. 

3. Ρητά ορίζεται ότι διαιτητής που δεν υποβάλει δήλωση ενέργειας δεν μπορεί 

να διαιτητεύσει αγώνες και δεν λαμβάνεται υπόψη στην ετήσια αξιολόγηση. 

  

4. Ρητά ορίζεται άτι διαιτητής οποιασδήποτε κατηγορίας που δεν δηλώσει 

διαθεσιμότητα για τουλάχιστον τις μισές αγωνιστικές των πρωταθλημάτων του 

εσωτερικού αγωνιστικού προγράμματος, δεν προάγεται, δεν έχει δικαίωμα 

να διαιτητεύσει αγώνες στο εξωτερικό. 

 

Άρθρο 10 

Προαγωγή  διαιτητών 

α) Κατόπιν επιτυχών εξετάσεων των σχολών διαιτησίας ΤΟΕ προφορικών και 

γραπτών, οι επιτυχόντες γίνονται Εθνικοί Β' κατηγορίας. 

β) Οι εθνικοί διαιτητές Β' κατηγορίας μετά από παρουσία 1 έτους  στην 

κατηγορία και αφού αξιολογηθούν από την Επιτροπή (Κ.Ε.Δ.) με ποσοστό 

απόδοσης τουλάχιστον 80% προάγονται στην Α κατηγορία.. 

γ) Οι εθνικοί διαιτητές Α' κατηγορίας μετά από παρουσία 1 έτους  στην 

κατηγορία και αφού αξιολογηθούν από την Επιτροπή (Κ.Ε.Δ.) με ποσοστό 

απόδοσης τουλάχιστον 85% προάγονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, εάν 

και εφόσον 

προτεινόμενοι από την ΤΟΕ, επιτύχουν στις εξετάσεις της WORLD 

TRIATHLON και των Επιτροπών της, για χορήγηση τίτλου Διεθνή Διαιτητή. 

δ) Η πρόταση για τη διεθνή κατηγορία (εξετάσεις κ.λπ.) είναι αρμοδιότητα της 

ΤΟΕ . 

 

Άρθρο 11 

Περιορισμοί 



Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού 

σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να 

είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ταυ 

σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή 

ομοσπονδίες. 

 

Άρθρο 12 

Πειθαρχικό Δίκαιο 

 1. Οι ενεργεία διαιτητές για παραπτώματα που τελούν κατά την διάρκεια της 

άσκησης των καθηκόντων τους ως διαιτητές αγώνων, υπόκεινται σε Πειθαρχικό 

έλεγχο, τον οποίο ασκεί η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), αυτοδικαίως ή 

κατόπιν σχετικής αναφοράς ή καταγγελίας της Τεχνικής Διεύθυνσης Αγώνων, 

του Δ.Σ. της ΤΟΕ ή σωματείου της δυνάμεως αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΤΟΕ. 

2. Η ΚΕΔ, μετά από κλήση καλεί τον διαιτητή  να δώσει εξηγήσεις και κρίνει αν 

συντρέχει περίπτωση επιβολής κυρώσεων και με απόφασή της επιβάλει τις 

προβλεπόμενες από τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΤΟΕ κυρώσεις. 

 

Άρθρο 13 

Ισχύς Κανονισμού 

1. Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 27 του ν. 

2725/1999 ως ισχύει λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους διεθνείς ισχύοντες 

Κανονισμούς Τριάθλου, οι οποίοι ενσωματώνονται στον παρόντα και 

συμπληρώνουν όσες διατάξεις δεν ορίζουν σχετικά.  

2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ισχύει από την ημέρα έγκρισής του από 

την Γενική Συνέλευση της  Ομοσπονδίας και υπό τον όρο του τελικού ελέγχου 

νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό όπως ο νόμος ορίζει. 

 

Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει …… άρθρα, εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση της Τ.Ο.Ε. στις …………., η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη. 



Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να προβεί σε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που 

θα υποδειχθούν από την αρμόδια διεύθυνση της Γ.Γ.Α. μετά τον νενομισμένο 

έλεγχο και θα τεθεί σε ισχύ, ευθύς ως εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισμού 

και Αθλητισμού 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΕ 

Ο πρόεδρος                                                         ο Γενικός Γραμματέας  


