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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ Κ.Ο.Ξ. 
 
1. Γηαηηεηήο Ξηθαζθίαο 

 1.1  Σνλ ηίηιν ηνπ Γηαηηεηή Ξηθαζθίαο, θαηέρεη θάζε επηηπρψλ απφ εμεηάζεηο πνπ έρεη 

νξγαλψζεη ε Κππξηαθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο (εηο ην εμήο Οκνζπνλδία). Ο θέξσλ ηνλ ηίηιν ηνπ 

Γηαηηεηή, εθόζνλ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν Γηαηηεηψλ θαη ζε εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, κπνξεί λα δηαηηεηεχεη θαη λα είλαη Μέινο ηεο Σερληθήο Γηεχζπλζεο Αγψλσλ 

(ΣΓΑ). 

 

2.  Όξνη θαη Πξνϋπνζέζεηο Δγγξαθήο Γηαηηεηή ζηελ Οκνζπνλδία 

 2.1  Γηα ηελ εγγξαθή Κχπξηνπ ή αιινδαπνχ Γηαηηεηή ζηελ Οκνζπνλδία ρξεηάδεηαη ν 

ελδηαθεξφκελνο λα πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο πην θάησ πξνυπνζέζεηο: 

   α.  Να θαηέρεη δίπισκα δηαηηεηή μηθαζθίαο απφ Οκνζπνλδία κέινπο ηεο Γηεζλνχο ή 

Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο. 

   β.  Να γλσξίδεη ζε θαιφ βαζκφ ηελ Διιεληθή ή/θαη ηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

   γ.  Να έρεη ζπκπιεξψζεη ην 16ν έηνο ειηθίαο. 

    δ.  Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί απφ νπνηνδήπνηε φξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο κε 

δηαγξαθή ηνπ απφ νπνηνδήπνηε κεηξψν ηεο Οκνζπνλδίαο ή/θαη απφ ηελ ΑΓΔΑ ή απφ πνηληθφ 

Γηθαζηήξην κε δηαγξαθή ή/θαη ζηέξεζε ηεο θίιαζιεο ηδηφηεηαο. 

 2.2  Σν Γ αθνχ εγθξίλεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο, εθδίδεη Δζληθή άδεηα πξνπνλεηή θαη 

εγγξάθεη απηφλ ζην Μεηξψν Πξνπνλεηψλ ζηελ αλάινγε Δζληθή θαηεγνξία. 

  

3. Γηθαηνινγεηηθά Δγγξαθήο θαη Δθδόζεσο Γειηίνπ Γηαηηεηή (Άδεηαο Γηαηηεζίαο) 

 3.1 Αξρηθή Έθδνζε Γειηίνπ Γηαηηεηή – Άδεηαο Γηαηηεζίαο 

  Γηα ηελ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν, εγγξαθή Γηαηηεηή μηθαζθίαο ζην κεηξψν ηεο 

Οκνζπνλδίαο θαη εθδφζεσο Γειηίνπ Γηαηηεηή, ρξεηάδεηαη ε ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ: 

    α. Αίηεζεο εγγξαθήο θαη βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ηεο Οκνζπνλδίαο (Τπφδεηγκα 1 & 4). 

    β. Αληίγξαθν δηπιώκαηνο δηαηηεηή μηθαζθίαο ή ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ 

αλαγλσξηζκέλε Οκνζπνλδία κέινπο ηεο Γηεζλνχο ή Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο.  

    γ. Αληίγξαθν Γειηίνπ ηαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ. 

    δ. Φσηνγξαθία ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.jpg) 

    ε. Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί απφ νπνηνδήπνηε φξγαλν ηεο 

Οκνζπνλδίαο ή απφ ηελ ΑΓΔΑ ή Πνηληθφ Γηθαζηήξην (Τπφδεηγκα 5). 

    ζη. Απφδεημε θαηάζεζεο παξαβφινπ: 30 Δπξώ 

  Όια ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηηο επίζεκεο 

δηαδηθηπαθέο ζειίδεο ηεο ΚΟΞ. Σα έληππα πνπ ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζα πξέπεη λα είλαη 

αθξηβέο αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ, δειαδή ζθαλαξηζκέλα (scan) ζε κνξθή pdf ή jpg. 
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 3.2  Αλαλέσζε/Δπαλέθδνζε Δζληθήο Άδεηαο Γηαηηεηή 

    Η Δζληθή άδεηα πνπ εθδίδεηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπ δηαηηεηή ζην κεηξψν, ηζρχεη γηα 

πεξίνδν ηξηώλ (3) εηώλ. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη: 

   α. Γξαπηφ αίηεκα αλαλέσζεο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο Οκνζπνλδίαο 

(Τπφδεηγκα 2). 

   β. 1 πξφζθαηε θσηνγξαθία 

   γ. απφδεημε θαηάζεζεο παξαβφινπ 10 Δπξώ. 

   Όια ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηηο 

επίζεκεο δηαδηθηπαθέο ζειίδεο ηεο ΚΟΞ. Σα έληππα πνπ ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζα πξέπεη 

λα είλαη αθξηβέο αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ, δειαδή ζθαλαξηζκέλα (scan) ζε κνξθή pdf ή jpg. 

 3.3  Έθδνζε/Αλαλέσζε Γηεζλνύο Άδεηαο Γηαηηεηή 
 
   3.3.1 Αίηεζε γηα έθδνζε δηεζλνχο άδεηαο δηαηηεζίαο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ κφλν νη 

εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν ηεο Οκνζπνλδίαο Γηεζλείο Γηαηηεηέο, φπσο ν φξνο απηφο θαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ θαλνληζκφ. 

   3.3.2 Ο Γηαηηεηήο ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ηελ Οκνζπνλδία θαη ην Γ.. απνθαζίδεη 
ζρεηηθά θαη πξνρσξεί αλάινγα ζηελ έθδνζή ηεο. 
 
    3.3.3 Η δηαδηθαζία έθδνζεο ή αλαλέσζεο δηεζλνχο άδεηαο δηέπεηαη απφ δηεζλείο 
θαλνληζκνχο θαη ε Οκνζπνλδία ζα ελεκεξψλεη αλάινγα ηνλ Γηαηηεηή. 
 

4. Γηαδηθαζία Έγθξηζεο - Αθπξόηεηεο - Κπξώζεηο 

 4.1  Η αξρηθή εγγξαθή ζην κεηξψν, έθδνζε ή αλαλέσζε Δζληθήο άδεηαο δηαηηεηή, γίλεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Γ θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο.  

 4.2  Σν Γ.. αθνχ ιάβεη ππφςε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, εγθξίλεη ή 

απνξξίπηεη ηελ αίηεζε θαη δχλαηαη λα εθδίδεη/αλαλεψλεη/αλαζηέιιεη, ηελ Δζληθή Άδεηα Γηαηηεηή 

αλάινγα ηεο απφθαζεο. 

 4.3  Η αξκφδηα επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα κελ εηζεγεζεί ζεηηθά ηελ έθδνζε ή 

αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηαηηεηή, εθφζνλ θξίλεη φηη ην επίπεδν γλψζεσλ, ην ήζνο θαη ηα πξνζφληα 

ηνπ δηαηηεηή δελ είλαη ηα ειάρηζηα επηηξεπηά γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 4.4  Η αξκφδηα επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα εηζεγεζεί ζην Γ, ηνλ δηνξηζκφ ηνπ δηαηηεηή 

ζε έλα αγψλα ππφ παξαθνινχζεζε γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζήο ηνπ ή/θαη ηελ 

ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ δηαηηεζίαο. 

 4.5  ε πεξίπησζε πνπ νπνηεδήπνηε δελ ηθαλνπνηνχληαη ηα θαζνξηδφκελα ζην παξφλ, ην 

Γ είλαη αξκφδην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ 

ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ην θαιψο λννχκελν ζπκθέξνλ ηνπ αζιήκαηνο. 

 
5. Υξόλνο Δθδόζεσο Αδεηώλ – Δπίζπεπζε 

 5.1  Η ρξνληθή δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη έθδνζεο ή αλαλέσζεο 

αδεηψλ θαζνξίδεηαη ζε 10 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  
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 5.2  ε πεξίπησζε πξφζεζεο δηνξηζκνχ ηνπ δηαηηεηή ζε αγψλα, εάλ θαηαηεζνχλ 

δηθαηνινγεηηθά εθπξφζεζκα, ε Οκνζπνλδία δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ κή έθδνζε ηνπ δειηίνπ 

θαη ηνλ κε δηνξηζκφ ηνπ δηαηηεηή ζηνπο αγψλεο. 

 5.3  ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ επίθεηηαη ν δηνξηζκφο ηνπ δηαηηεηή ζε αγψλεο, 

ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξψλεηαη απζεκεξφλ κε ηελ πξνυπφζεζε λα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ 

πξφζηηκν 50 Δπξώ. 

 5.4  Η δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ γίλεηαη απφ ηελ γξακκαηεία ηεο ΚΟΞ. 

 5.5  Η ΚΟΞ δελ παξέρεη έληππε άδεηα. Η άδεηα είλαη  ειεθηξνληθή κε άκεζε ηζρχ θαη 

απνζηέιιεηαη ππφ κνξθή βεβαίσζεο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηνλ αηηεηή. Όηαλ ε αίηεζε 

επεμεξγαζηεί θαη εθδνζεί ε άδεηα, ν δηνξηζκφο ζε αγψλεο γίλεηαη κφλν απφ ηελ ΚΟΞ. 

 
6. Ιζρύο Δζληθήο Άδεηαο Γηαηηεηή  

 6.1  Η Δζληθή Άδεηα Γηαηηεηή ηζρχεη γηα 3 ρξόληα απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο. 

 6.2  Γηαηηεηήο ρσξίο έγθπξε (ελ ηζρχ) άδεηα, παξακέλεη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν 

δηαηηεηψλ αιιά απαγνξεχεηαη λα δεισζεί ζε επίζεκνπο, δηεζλείο αγψλεο ή αγψλεο σκαηείσλ ππφ 

ηελ αηγίδα ηεο ΚΟΞ.  

 6.3  Απαγνξεχεηαη ε ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαηηεηή ζε αγψλεο απφ πξφζσπν 

ζηεξνχκελν ηεο σο άλσ άδεηαο δηαηηεηή. Η παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ απηήο, δειαδή ε άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαηηεηή απφ πξφζσπν ζηεξνχκελν έγθπξεο Δζληθήο Άδεηαο Γηαηηεηή, 

αλεμαξηήησο ηνπ ιφγνπ πνπ ηελ πξνθάιεζε, ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο 

Οκνζπνλδίαο.  

 6.4  Ο έιεγρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ηζρχο ησλ αδεηψλ Γηαηηεηψλ γίλεηαη απφ ην 

Γ. 

 

7. Καηεγνξίεο Γηαηηεηώλ 

 ηνπο εγγξαθφκελνπο ζην κεηξψν ηεο Οκνζπνλδίαο δηαηηεηέο απνλέκεηαη θαηεγνξία 

ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηνλ θαλνληζκφ. Οη θαηεγνξίεο θαηά ζεηξά αξραηφηεηαο είλαη 

θαηεγνξίαο Α’ , θαηεγνξίαο Β’ θαη Γφθηκνο. 

 7.1 Γόθηκνο Γηαηηεηήο 

  7.1.1  Κάζε Γηαηηεηήο ν νπνίνο εγγξάθεηαη ζην κεηξψν θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 

21ν έηνο ειηθίαο, εληάζζεηαη απηφκαηα ζηελ θαηεγνξία ηνπ δφθηκνπ. Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξακνλήο 

είλαη κέρξη ζπκπιήξσζεο ηνπ 21νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

  7.1.2  Οη δηαηηεηέο απηνί, κπνξνχλ λα θιεζνχλ γηα δηαηηεζία ζε θηιηθνχο αγψλεο ρσξίο 

βαζκνινγία ή αλαπηπμηαθνχο αγψλεο κέρξη ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία πακπαίδσλ/παγθνξαζίδσλ 

(έσο 14 εηψλ), πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Οκνζπνλδία ή γίλνληαη ππφ ηελ έγθξηζή ηεο. 

  7.1.3  Οη δφθηκνη δηαηηεηέο δηαηηεηεχνπλ πάληνηε ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε 

κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο δηαηηεηψλ. 

 7.2 Γηαηηεηήο Β’ θαηεγνξίαο 

  7.2.1  Κάζε Γηαηηεηήο ν νπνίνο εγγξάθεηαη ζην κεηξψν θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ην 21ν 

έηνο ειηθίαο, εληάζζεηαη απηφκαηα ζηελ Β’ θαηεγνξία. 
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  7.2.2  Οη δηαηηεηέο απηνί, κπνξνχλ λα θιεζνχλ γηα δηαηηεζία ζε επίζεκνπο αγψλεο κέρξη 

επηπέδνπ θαηεγνξίαο Δθήβσλ/Νεαλίδσλ (έσο 17 εηψλ), εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκνη δηαηηεηέο Α’ θαηεγνξίαο. ε αλεπίζεκνπο αγψλεο ή αγψλεο ρσξίο 

βαζκνινγία κπνξνχλ λα δηαηηεηεχνπλ θαλνληθά ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο αζιεηψλ. 

  7.2.3  Γηαηηεηήο Β’ θαηεγνξίαο πξνάγεηαη ζηελ Α’ θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 7.3 Γηαηηεηήο Α’ θαηεγνξίαο 

  7.3.1  Οη δηαηηεηέο απηνί, κπνξνχλ λα θιεζνχλ γηα δηαηηεζία ζε επίζεκνπο αγψλεο κέρξη 

επηπέδνπ θαηεγνξίαο «Αλδξψλ - Γπλαηθψλ» (άλσ 20 εηψλ) θαη λα παξαθαζίζνπλ ζε εμεηάζεηο 

απφθηεζεο Γηεζλνχο άδεηαο δηαηηεζίαο. 

  7.3.2   ε πεξίπησζε έιιεηςεο δηαηηεηψλ ηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο ζην άζιεκα, 

δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηηεηέο ηεο ακέζσο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο. 

  7.3.3  Η πξναγσγή ησλ δηαηηεηψλ ζε θαηεγνξίεο γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο αηηήζεσο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ δηαηηεηή, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

  Γηεζλήο Γηαηηεηήο 

  7.3.4  Σν ηίηιν ηνπ Γηεζλή, ιακβάλεη ν δηαηηεηήο Α’ θαηεγνξίαο ν νπνίνο έρεη επηηχρεη ζε 

εμεηάζεηο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο μηθαζθίαο (FIE), ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε δηεζλείο 

θαλνληζκνχο θαη ηνπ έρεη εθδνζεί δηεζλή άδεηα δηαηηεηή. Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηεζλνχο άδεηαο θαη 

ν ρξφλνο ελ ελεξγεία δηεζλή δηαηηεηή δηέπεηαη απφ δηεζλείο θαλνληζκνχο. 

  7.3.5  Οη δηαηηεηέο απηνί, κπνξνχλ λα επηιεγνχλ γηα δηαηηεζία ζε επίζεκνπο αγψλεο ηεο 

Παγθφζκηαο, Παλεπξσπατθήο θαη Μεζνγεηαθήο Οκνζπνλδίαο.  

 

8. Γηαηηεηέο από αιινδαπή Οκνζπνλδία 

 8.1   Γηαηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ μέλε Οκνζπνλδία κέινο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 

Ξηθαζθίαο, κπνξνχλ αθνχ ππνβάινπλ αίηεζε λα εγγξαθνχλ ζην Μεηξψν δηαηηεηψλ ηεο 

Οκνζπνλδίαο θαη λα θαηαηαγνχλ ζε θαηεγνξία αληίζηνηρε κε εθείλε πνπ θαηείραλ ζηελ μέλε 

Οκνζπνλδία. 

 8.2  Η δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ 

παξφλησλ θαλνληζκψλ.  

 8.3  ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ ηεο Οκνζπνλδίαο, 

ε αξκφδηα Δπηηξνπή κπνξεί λα δηνξίζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο 

επίζεκσλ ή δηεζλψλ αγψλσλ μέλνπο δηαηηεηέο νη νπνίνη δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν ηεο 

Οκνζπνλδίαο αιιά επηβεβαησκέλα θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα. 

 

9. Αμηνιόγεζε – Απνλνκή Δζληθήο Καηεγνξίαο 

 9.1  Όινη νη δηαηηεηέο μηθαζθίαο δχλαηαη λα αμηνινγνχληαη κε ζθνπφ ηελ απνλνκή Δζληθήο 

θαηεγνξίαο.  

 9.2  Η αμηνιόγεζε δηαηηεηή γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζπγθξνηεί ην Γ ηεο ΚΟΞ 

θαηά ηελ αξρηθή αίηεζε εγγξαθήο ή φπνηε δεηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν.  
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 9.3  Γηα ηελ πξναγσγή δηαηηεηή ζηελ Α’ θαηεγνξία, ν Γηαηηεηήο ζα πξέπεη λα 

ζπγθεληξψλεη ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

   α. Να ππήξμε ελεξγφο δηαηηεηήο, κε δηαηηεζία ζε ηνπιάρηζηνλ 6 επίζεκνπο αγψλεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ. 

   β. Να έρεη δηαηηεηεχζεη ζε ηνπιάρηζηνλ 2 αγψλεο Πξσηαζιήκαηνο ηεο ΚΟΞ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ. 

   γ. Να έρεη παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ 1 εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην δηαηηεζίαο 

(εθφζνλ δηνξγαλψζεθε) ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα. 

   δ. Να κελ έρεη ηηκσξεζεί γηα Πεηζαξρηθφ παξάπησκα απφ αξκφδην φξγαλν ηεο 

Οκνζπνλδίαο. 

 9.4  Η απνλνκή Δζληθήο θαηεγνξίαο ζε δηαηηεηή γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ θαη ζρεηηθήο 

εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη θαηαρσξείηαη 

ζην κεηξψν δηαηηεηή θαη ηα πξαθηηθά ηνπ Γ. 

 9.5  ε πεξίπησζε πνπ Γηαηηεηήο Α θαηεγνξίαο δελ αλαλεψζεη ηελ άδεηά ηνπ γηα 6 

ζπλερφκελα ρξφληα, ππνβηβάδεηαη απηφκαηα ζηελ Β’ θαηεγνξία, κε δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο θαη επηθχξσζε απφ ην Γ.  

 

10. Τπνρξεώζεηο - Καζήθνληα Γηαηηεηώλ 

 10.1 Οη δηαηηεηέο έρνπλ ηηο θάησζη ππνρξεψζεηο: 

   α.  Να ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ ηεο 

Οκνζπνλδίαο θαη ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο θαη ηεο εθάζηνηε Αγσληζηηθήο 

Πξνθήξπμεο θαη λα δηαηηεηεχνπλ ακεξφιεπηα θαη κε επηκέιεηα ηνπο αγψλεο. 

   β.  Να πξνεηνηκάδνληαη γηα ηνπο αγψλεο ψζηε λα βξίζθνληαη πάληνηε ζε θαιή 

θπζηθή θαηάζηαζε θαη λα ζέηνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πάληνηε ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

γηα δηνξηζκφ. 

   γ. Γελ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηελ εμαίξεζή ηνπο απφ 

δηαηηεζία αλακέηξεζεο-ζπκβνιήο (bout) μηθαζθίαο, θαζψο επίζεο θαη απφ αγψλεο μηθαζθίαο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζσκαηείνπ. 

   δ.  Να πξνζέξρνληαη ζην γήπεδν ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) ιεπηά πξηλ απφ ηελ 

θαζνξηζκέλε ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα εθηφο αλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά θαη ην θνηλνπνηήζεη 

έγθαηξα ζηνπο εκπιεθφκελνπο ε αξκφδηα Δπηηξνπή, έρνληαο καδί ηνπο πάληνηε φια ηα αλαγθαία 

γηα λα πξνβνχλ ζε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο (πρ. θάξηεο). 

   ε.  Να θέξνπλ πάληνηε ηελ θαζνξηζκέλε ελδπκαζία, ε δε ελ γέλεη εκθάληζε θαη 

ζπκπεξηθνξά ηνπο λα είλαη ε πξέπνπζα. 

   ζη.  Να κελ πξνβαίλνπλ δεκφζηα ζε νπνηεζδήπνηε απφςεηο ή/θαη θξίζεηο ζε βάξνο 

άιινπ δηαηηεηή, κέινπο ηεο γξακκαηείαο, αζιεηή ή πξνπνλεηή, κέινπο ηνπ Γ ηεο Οκνζπνλδίαο ή 

ησλ νξγάλσλ απηήο. 

   δ.  Να ζέβνληαη θαη λα εθηεινχλ ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Οκνζπνλδίαο. 

   ε.  Να ζπλεξγάδνληαη πιήξσο κε ηελ εθάζηνηε Σερληθή Γηεχζπλζε ησλ Αγψλσλ 

(ΣΓΑ), αθφκε θαη κε ηξφπν πνπ λα πξνιακβάλνληαη θαη λα επηιχνληαη ηπρψλ πξνβιήκαηα ελ ηε 

γελέζεη ηνπο. 
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   ζ.  Να θαηαγξάθνπλ ζην Φχιιν Αγψλα πιήξεηο θαη αθξηβείο ιεπηνκέξεηεο γηα φιεο 

ηηο πνηλέο φισλ ησλ «αζιεηψλ-μηθνκάρσλ» (ηπρφλ αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο αζιεηψλ, 

πξνπνλεηψλ, κειψλ ηεο Γηνίθεζεο, παξαγφλησλ θαη θηιάζισλ, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε 

ιήμε ηνπ αγψλα). 

   η.  Να θαηαγξάθνπλ ζην θχιιν αγψλα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζε πεξηπηψζεηο 

ππνβνιήο έλζηαζεο, αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηζκνχ αζιεηψλ. 

   ηα.  Να ζπκπιεξψλνπλ πιήξσο θαη ζσζηά ην Φχιιν Αγψλα. 

   ηβ.  Να κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα θαη λα απαηηνχλ απφ ηε ΣΓΑ ηελ απνκάθξπλζε ησλ αλαξκφδησλ 

πξνζψπσλ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.  

   ηγ.  Να πξνζέξρνληαη ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ ηεο Οκνζπνλδίαο φηαλ 

θαινχληαη πξνο ηνχην, είηε γηα καξηπξία ζε εθδίθαζε αγψλσλ πνπ δηαηηήηεπζαλ είηε γηα εμέηαζε 

άιισλ ππνζέζεσλ ή γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

   ηδ.  Να θαηαγγέιινπλ ακέζσο ζηελ Οκνζπνλδία νπνηαδήπνηε απφπεηξα δσξνδνθίαο 

ή επεξεαζκνχ ηνπο απφ σκαηεία, κέινο ή κέιε ηεο Γηνίθεζεο σκαηείσλ, πξνπνλεηέο, αζιεηέο 

ή άιινπο. 

   ηε.  Να επηδεηνχλ ηελ ζπλερή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνχο 

ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο, λα παξαθνινπζνχλ ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηεο 

Οκνζπνλδίαο θαη λα δηαηεξνχλ ελ ηζρχ δειηίν Γηαηηεηή. 

   ηζη.  Να γλσζηνπνηνχλ έγθαηξα ζηελ Οκνζπνλδία νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πγείαο, 

πνπ δπλαηφ λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαηηεζίαο ηνπο γεληθά ή ζε ζπγθεθξηκέλν αγψλα. 

   ηδ.  Να γλσζηνπνηνχλ έγθαηξα θαη γξαπηψο (ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ηνπ αγψλα πνπ έρνπλ νξηζζεί) ζηελ Οκνζπνλδία νπνηνδήπνηε θψιπκα ηνπο γηα ηε 

δηεμαγσγή δηαηηεζίαο, καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

   ηζ. Να εμνθινχλ νπνηεζδήπνηε ηπρφλ νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηελ 

Οκνζπνλδία. 

 10.2 χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο, ν δηαηηεηήο έρεη ηα 
παξαθάησ θαζήθνληα:  

1. Καιεί ηνπο αζιεηέο. 

2. Έρεη ηε δηεχζπλζε ηνπ match. 

3. Διέγρεη ηα φπια ηνλ εμνπιηζκφ, θαη ην πιηθφ ησλ αζιεηψλ. 

4. Δπηβιέπεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 

5. Δπηβιέπεη ηνπο βνεζνχο-ρξνλνκέηξεο. 

6. Δπηβάιιεηαη λα κεηαθηλείηαη γηα λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ match. 

7. Δπηβάιιεη θπξψζεηο γηα ηα παξαπηψκαηα. 

8. Καηαινγίδεη θηππήκαηα. 

9. Σεξεί ηελ ηάμε. 

 10.3 Η απνδνρή ηνπ δηνξηζκνχ σο δηαηηεηή απνηειεί δέζκεπζε ηηκήο ηνπ δηνξηδφκελνπ λα 
ζεβαζηεί θαη λα επηβάιεη ζεβαζκφ ησλ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ, θαζψο επίζεο θαη λα εθπιεξψζεη ηα 
θαζήθνληά ηνπ κε ηελ πην ζρνιαζηηθή ακεξνιεςία θαη ηελ πην αδηάζπαζηε πξνζνρή. 
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11. Γηαηηεηέο ζηε Γηάζεζε ηεο Οκνζπνλδίαο 

 11.1 Οη δηαηηεηέο νθείινπλ λα ζέηνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο γηα πηζαλφ δηνξηζκφ ηνπο θαη κφλν ζε πιήξσο δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ 
λα απαιιαγνχλ απφ ην θαζήθνλ απηφ. 

 11.2 Πίλαθαο κε ηνπο ελ ελεξγεία δηαηηεηέο (θάηνρνπο έγθπξεο Δζληθήο άδεηαο) πνπ 
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ ζε αγψλεο, επηδίδεηαη απφ ηνλ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Οκνζπνλδίαο 
ζηνλ Πξφεδξν ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη φπνηε 
ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε. 

 11.2 Ο νξηζκφο ησλ δηαηηεηψλ ζε αγψλα, είηε σο Γηαηηεηήο είηε σο κέινο ηεο ΣΓΑ-
Γξακκαηείαο, γίλεηαη απφ ην Γ ηεο Οκνζπνλδίαο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 
Γηαηηεηήο ρσξίο έγθπξε άδεηα, δχλαηαη λα νξηζηεί κφλν σο κέινο ηεο ΣΓΑ-Γξακκαηείαο. 

 11.3 ε θάζε επίζεκν αγψλα νξίδεηαη πάληνηε ηνπιάρηζηνλ 1 δηαηηεηήο Α’ θαηεγνξίαο. Γηα 
ηνλ νξηζκφ ησλ ππφινηπσλ δηαηηεηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ, ιακβάλεηαη 
ππφςε θαηά πξνηεξαηφηεηα: 

   α. Σν επίπεδν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηεγνξία ηνπ αγψλα (πρ Πξσηάζιεκα ή 
Κχπειιν, Αλδξψλ/Γπλαηθψλ ή Πακπαίδσλ/Παγθνξαζίδσλ). 

   β.  Ο αλακελφκελνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 

   γ.  Η δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ δειηίνπ ησλ δηαηηεηψλ ή/θαη ε πεξίπησζε πξναγσγήο ηνπο 
(πρ νξηζκφο δηαηηεηή πνπ δελ έρεη δηαηηεηεχζεη θαζφινπ, ή έρεη ηηο ιηγφηεξεο δηαηηεζίεο, νξηζκφο 
δηαηηεηή πνπ ζα απνθηήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο πξναγσγήο ζε ςειφηεξε θαηεγνξία). 

 11.4 Ο πξνγξακκαηηζκφο δηνξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ, ησλ κειψλ ηεο ΣΓΑ θαη ηεο 
Γξακκαηείαο ζε αγψλεο κπνξεί λα γίλεη είηε αλά αγψλα, είηε αλά αξηζκφ αγψλσλ, είηε ζπλνιηθά γηα 
φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε νη δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα 
ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ 10 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
αγψλα. 

 11.5 ε θάζε αγψλα νξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 1 αλαπιεξσκαηηθφο δηαηηεηήο, ν νπνίνο κπνξεί 
παξάιιεια λα έρεη ηα θαζήθνληα ηνπ κέινπο ηεο ΣΓΑ. 

 11.6 Γηαηηεηήο πνπ ελψ έρεη νξηζηεί γηα νπνηνδήπνηε θαζήθνλ, δελ παξνπζηάδεηαη ζηνπο 
αγψλεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηεο Οκνζπνλδίαο κέρξη 48 ψξεο πξηλ ηνπο αγψλεο, 
ππνπίπηεη ζε πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ην νπνίν εθδηθάδεηαη ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο 
Οκνζπνλδίαο. 

 11.7 ε αλαπηπμηαθνχο αγψλεο ή/θαη αγψλεο ρσξίο βαζκνινγία κέρξη θαηεγνξία 
παίδσλ/θνξαζίδσλ (-11 ρξνλψλ), δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηα ζθνπνχο δηαηηεζίαο έκπεηξνη 
αζιεηέο, ή Γφθηκνη δηαηηεηέο, νπσζδήπνηε άλσ ησλ 17 εηψλ. ηνπο αγψλεο απηνχο πξέπεη 
ππνρξεσηηθά λα έρεη νξηζηεί σο κέινο ηεο ΣΓΑ δηαηηεηήο Α’ θαηεγνξίαο. 

 

12. Απνδεκίσζε Γηαηηεηώλ 

 12.1 Οη Γηαηηεηέο δελ ακείβνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Λακβάλνπλ φκσο απνδεκίσζε γηα 
θάζε αγψλα πνπ δηεπζχλνπλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα θαη ηα έμνδα 
δηακνλήο θαη δηαηξνθήο γηα αγψλεο εθηφο έδξαο. Η απνδεκίσζε πνπ ιακβάλνπλ νη δηαηηεηέο, 
θαιχπηεη ζε θάζε πεξίπησζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. 

 12.2 Σν χςνο ηεο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Γ ηεο Οκνζπνλδίαο πνπ ιακβάλεη 
ππφςε φιεο ηηο παξακέηξνπο, γηα ηε δηακφξθσζή ηεο.  

 12.3 ε πεξίπησζε αλαβνιήο ή καηαίσζεο ελφο αγψλα πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 
ησλ δηαηηεηψλ, ζηνπο πξνζειζφληεο λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, θαηαβάιιεηαη ην ήκηζπ 
ηεο ζπλνιηθήο απνδεκίσζεο γηα ηε δηαηηεζία, ελψ ηα νδνηπνξηθά έμνδα θαζψο θαη ηα έμνδα 
δηακνλήο θαη δηαηξνθήο θαηαβάιινληαη ζην αθέξαην. 
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 12.4 Οη δφθηκνη δηαηηεηέο ιακβάλνπλ ην ήκηζπ ηεο ζπλνιηθήο απνδεκίσζεο γηα ηε δηαηηεζία, 
ελψ ηα νδνηπνξηθά έμνδα θαζψο θαη ηα έμνδα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο θαηαβάιινληαη ζην αθέξαην. 

 12.5 ε πεξίπησζε πνπ Γηαηηεηήο, πνπ είρε νξηζζεί απφ ηελ Οκνζπνλδία θαη είρε πξνο 
ηνχην έγθαηξα εηδνπνηεζεί, αιιά δελ πξνζήιζε λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ή πξνζήιζε κεηά 
ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, ην Γ κπνξεί λα απνθαζίζεη, πέξαλ ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ κε 
θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο απνδεκίσζεο πνπ ζα ειάκβαλε, θαζψο θαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα, ηα έμνδα 
δηακνλήο θαη δηαηξνθήο (εκεξαξγίεο). 

 

13. Δπηκόξθσζε Γηαηηεηώλ 

 13.1 Η Οκνζπνλδία ζηα πιαίζηα ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο επηκφξθσζεο 
ησλ δηαηηεηψλ ζα δηνξγαλψλεη ζε εηήζηα θαηά ην δπλαηφλ βάζε, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. Σα 
ζεκηλάξηα είλαη αλνηρηά γηα παξαθνινχζεζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, αιιά ππνρξεσηηθά γηα 
φζνπο δηαηηεηέο επηζπκνχλ λα πξναρζνχλ ζηελ Α θαηεγνξία. 

 13.2 Η αξκφδηα Δπηηξνπή, κπνξεί λα εηζεγεζεί θαη ζεκηλάξηα ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο 
ελ ελεξγεία δηαηηεηέο, εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην θαη εγθξηζεί ε δηεμαγσγή ηνπο απφ ην Γ ηεο 
Οκνζπνλδίαο. 

 

14. Δμεηάζεηο Γηαηηεζίαο – Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ 

 14.1 Η Οκνζπνλδία θαηά θαηξνχο πξνβαίλεη ζηελ πξνθήξπμε εμεηάζεσλ γηα απφθηεζε 
άδεηαο δηαηηεζίαο απφ ππνςήθηνπο δηαηηεηέο. Η αλαθνίλσζε πεξί δηεμαγσγήο εμεηάζεσλ, 
θνηλνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ, ζε φια ηα αζιεηηθά σκαηεία κέιε θαη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο Οκνζπνλδίαο. 

 14.2 Γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ζπγθξνηείηαη 3κειήο Δπηηξνπή 
Δμεηάζεσλ. Η Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ πξνηείλεη ζην Γ ηνλ ρξφλν, ηνλ ηφπν, ηελ δηάξθεηα θαη ηνλ 
ηχπν ησλ εμεηάζεσλ. Η εμέηαζε πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη γξαπηή θαη πξαθηηθή 
δνθηκαζία.  

 14.3 Σα κέιε ηεο επηηξνπήο έρνπλ ππνρξέσζε λα δηεμάγνπλ ηηο εμεηάζεηο, ηφζν ηηο 
γξαπηέο φζν θαη ηηο πξαθηηθέο θαη λα ππνβάινπλ ζην Γ πξαθηηθφ ησλ ελ ιφγν εμεηάζεσλ, κε 
αλαιπηηθφ πίλαθα βαζκνινγίαο θαη πνζνζηνχ % επηηπρίαο ή απνηπρίαο ησλ ππνςεθίσλ. ην 
πξαθηηθφ ζα αλαγξάθεηαη θαη ε πξφηαζε ηεο επηηξνπήο πεξί επηηπρίαο, απνηπρίαο ή 
επαλαμηνιφγεζεο έθαζηνπ ππνςεθίνπ. 

 

15. Πξνζόληα ππνςήθησλ δηαηηεηώλ 

 15.1  Τπνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζε εμεηάζεηο δηαηηεζίαο πνπ δηνξγαλψλεη ε 

Οκνζπνλδία, ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ην 16ν έηνο ειηθίαο θαη λα ππνβάιεη ζηελ 

Οκνζπνλδία ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

  α. ρεηηθνχ εληχπνπ (αίηεζε ζπκκεηνρήο), ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο 
Οκνζπνλδίαο (Τπφδεηγκα 1) 

  β.  Απφδεημε θαηάζεζεο παξαβφινπ: 20 Δπξώ. 

 15.2  Γηαηηεηήο Α’ θαηεγνξίαο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζε εμεηάζεηο γηα απφθηεζε 

Γηεζλνύο άδεηαο δηαηηεζίαο, επηπιένλ ησλ (α) θαη (β) πην πάλσ, πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ 

Οκνζπνλδία θαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

   α. Αληίγξαθν Κππξηαθνχ Γηαβαηεξίνπ 

   β. Γίπισκα πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο γιψζζαο. 
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    Σν Γ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο εθφζνλ εγθξίλεη ηελ αίηεζε ηνπ 

δηαηηεηή, πξνρσξά ζηελ δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ εμεηάδνπζα αξρή. Σπρφλ έμνδα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ ζηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ κέρξη ηεο 

απφθηεζεο δηεζλνχο άδεηαο, βαξχλνπλ ηνλ ππνςήθην εθηφο θη εάλ απνθαζηζηεί δηαθνξεηηθά απφ 

ην Γ ηεο Οκνζπνλδίαο. 

 

16. Αζπκβίβαζην Γηαηηεηώλ 

 Γηνξηζκέλνο Γηαηηεηήο ζε αγψλα δελ κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ κε άιιε, φπσο 
πξνπνλεηήο, αζιεηήο ζηελ ίδηα θαηεγνξία, ή αληηπξφζσπνο σκαηείνπ. 

 

17. Πεηζαξρία - Πνηλέο 

 17.1  Κάζε δηαηηεηήο είλαη ιεηηνπξγφο ηνπ αζιήκαηνο ηεο Ξηθαζθίαο θαη ππνρξενχηαη λα 
εθαξκφδεη θαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ φπσο απηά απνξξένπλ απφ ηνπο 
παξφληεο θαλνληζκνχο, ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 
μηθαζθίαο (FIE). 

 17.2   Η Πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 

Οκνζπνλδίαο. Σν Γ εθφζνλ θξίλεη απαξαίηεην θαη κέρξη λα απνθαζηζηεί ν πεξαηηέξσ ρεηξηζκφο 

ζέκαηνο, κπνξεί λα επηβάιεη πξνζσξηλέο θπξψζεηο ζε δηαηηεηέο. 

 17.3 Πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ, δηαηηεηήο δηαγξάθεηαη 
πξνζσξηλά ή νξηζηηθά απφ ην Μεηξψν δηαηηεηψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, κε απφθαζε ηνπ Γ φηαλ: 

   α. Τπνβάιεη γξαπηψο ηελ παξαίηεζε ηνπ. 

   γ. Δθφζνλ επηβιεζεί πνηλή δηαγξαθήο απφ κεηξψν ηεο Οκνζπνλδίαο. 

   δ.  Αλ έρεη ππνβάιεη ςεπδή δήισζε ζηνηρείσλ ή/θαη έρεη απνθξχςεη νπζηαζηηθά, 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ ζηνηρεία γχξσ απφ ην άηνκφ ηνπ ή/θαη ππνπέζεη ζε παξάπησκα 
δενληνινγίαο. 

  

18. Γεληθέο Γηαηάμεηο 

18.1 Οη παξφληεο θαλνληζκνί κπνξνχλ λα δέρνληαη αιιαγέο ή βειηηψζεηο ην ηειεπηαίν 
δίκελν πξηλ ηελ ιήμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο. 

18.2 Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο ή εθεί φπνπ 
ππάξρεη αζάθεηα ή ζχγθξνπζε κε άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή άιισλ Καλνληζκψλ ηεο 
Οκνζπνλδίαο, ζα απνθαζίδεη ην Γ, εθαξκφδνληαο θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα θαζνξηδφκελα ζην 
θαηαζηαηηθφ.  

 

19. Ιζρύο Καλνληζκνύ 

 Ο θαλνληζκφο εγθξίζεθε κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΚΟΞ ζηηο 12/12/16, ηέζεθε ζε ηζρχ κεηά 
παξέιεπζεο 3 κελψλ, δειαδή απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2017. Σξνπνπνηήζεθε κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο 
ΚΟΞ ζηηο 14/3/21 θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2021. 

 
 

  
 
 
 
 



ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ 
ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

ΓΙΑΙΣΗΣΔ 

 
11/17 

(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1) 
 

ην παξφλ έληππν ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΚΟΞ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΑΙΣΗΔΙ (http://fencing.org.cy/rules-documents/) 

 

 

Ηκεξνκελία:  ………………… 

 

Πξνο:  ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ  

 

ΘΔΜΑ:  ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑΙΣΗΣΗ ΚΑΙ ΔΚΓΟΗ ΔΘΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ 
 

Με ηελ παξνχζα επηζηνιή ν θάησζη ππνθαηλφκελνο, 

…………………………………………………………….., απνδέρνκαη ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο (Κ.Ο.Ξ.) θαη αηηνχκαη ηελ εγγξαθή κνπ σο 

Γηαηηεηήο θαη ηελ έθδνζε Δζληθήο άδεηαο.  

 

Δπηζπλάπησ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) Βηνγξαθηθφ εκείσκα 

β) Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί απφ νπνηνδήπνηε φξγαλν ηεο    
 Οκνζπνλδίαο ή απφ ηελ ΑΓΔΑ ή Πνηληθφ Γηθαζηήξην. 

γ)  Απφδεημε πιεξσκήο παξαβφινπ 30 Δπξώ (θαηάζεζε ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο  ΚΟΞ) 

 

εκείσζε: 

Η ΚΟΞ δελ παξέρεη έληππε άδεηα. Η άδεηα είλαη ειεθηξνληθή κε άκεζε ηζρύ θαη απνζηέιιεηαη ππό κνξθή 

βεβαίσζεο κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηνλ αηηεηή. 

 
 
 
 

………………………….. 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΣΗ 

(Signature) 

 
 

 
ΥΡΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Η αίηεζε εγγξαθήο ζαο θαη ε ππνβνιή πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ, ζπλεπάγεηαη ηε 
ζπγθαηάζεζή ζαο φζνλ αθνξά ζηε ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζαο 
δεδνκέλσλ απφ ηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λφκνπ πεξί 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 138(1)/2001. 

 
Use of personal data 

Your enquiry and the submission of your personal data, entail consent of you as regards the collection, storage and 
processing of your personal data by the Cyprus Fencing Federation, in accordance with the article 11 of the law on 
processing of personal data 138(1)/2001. 
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(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2) 
 

ην παξφλ έληππν ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΚΟΞ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΑΙΣΗΔΙ (http://fencing.org.cy/rules-documents/) 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν: …………………………………..…………………  

Αξηζκφο Άδεηαο: ………………… 

Ηκεξνκελία: ………………… 

 

 

Πξνο:  ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ  

 

ΘΔΜΑ: ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΝΔΩΗ ΔΘΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ  

 

Με ηελ παξνχζα επηζπκψ φπσο κνπ αλαλεσζεί ε Δζληθή άδεηα ΓΙΑΙΣΗΣΗ. 

 

Δπηζπλάπησ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

α)  1 πξφζθαηε θσηνγξαθία ζε ειεθηξνληθή κνξθή (jpg) 

β)  Απφδεημε πιεξσκήο παξαβφινπ 20 Δπξώ (θαηάζεζε ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ  ηεο ΚΟΞ) 

 

Παξαθαιψ φπσο ε άδεηα ζηαιεί ειεθηξνληθά ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε email: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

εκείσζε: 

Η ΚΟΞ δελ παξέρεη έληππε άδεηα. Η άδεηα είλαη ειεθηξνληθή κε άκεζε ηζρύ θαη απνζηέιιεηαη ππό κνξθή 

βεβαίσζεο κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηνλ αηηεηή. 

 
 
 
 

………………………….. 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΣΗ 

(Signature) 
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(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3) 
 

ην παξφλ έληππν ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΚΟΞ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΑΙΣΗΔΙ (http://fencing.org.cy/rules-documents/) 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν: …………………………………..…………………  

Αξηζκφο Άδεηαο: ………………… 

Ηκεξνκελία: ………………… 

 

 

Πξνο:  ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ  

 

ΘΔΜΑ: ΑΙΣΗΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑΙΣΗΣΗ  

 

Με ηελ παξνχζα επηζπκψ φπσο αμηνινγεζεί ε θαηεγνξία κνπ σο Δζληθφο δηαηηεηήο, κε βάζε ηηο 

πξφλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο Οκνζπνλδίαο. 

 

Βεβαηψλσ φηη: 

1. Τπήξμα ελεξγφο δηαηηεηήο, κε δηαηηεζία ζε ηνπιάρηζηνλ 6 επίζεκνπο αγψλεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ, φπσο παξαθάησ: 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ       

Πξσηάζιεκα (Π)  

Κχπειιν (Κ)  

Γηεζλήο (Γ) 

      

Καηεγνξία       

 

2. Έρσ δηαηηεηεχζεη ζε ηνπιάρηζηνλ 2 αγψλεο Πξσηαζιήκαηνο ηεο ΚΟΞ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 3 

ηειεπηαίσλ εηψλ, φπσο απνδεηθλχεηαη ζηα ζρεηηθά θχιια αγψλα. 

3. Έρσ παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ 1 εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην δηαηηεζίαο ηα ηειεπηαία 3 

ρξφληα, ζηηο ………………………(εκεξνκελία). 

4. Γελ έρσ ηηκσξεζεί γηα Πεηζαξρηθφ παξάπησκα απφ αξκφδην φξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο. 

 

 
 
 
 
 

………………………….. 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΣΗ 

(Signature) 

 

 

http://fencing.org.cy/rules-documents/
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(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 4) 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑΙΣΗΣΗ 

 

1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ/PERSONAL DATA 

Δπίζεην/Last name  

Όλνκα/First name  

Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο/ID no  

Αξ. Γηαβαηεξίνπ / Passport no.  
(ε πεξίπησζε κε Κππξίσλ) 

 

Τπεθνφηεηα/Nationality  

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο/D.o.Birth  

Γηεχζπλζε/Address 
 
 
 

Σειέθσλν/Telephone  

Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε/Email  

 

2. ΠΟΤΓΔ/ΠΡΟΟΝΣΑ/EDUCATION 

Σίηινο πνπδψλ/Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα/Title/Diploma Απφ Μέρξη 

   

   

   

 

3. ΓΝΩΗ ΓΛΩΩΝ/FOREIGN LANGUAGES 

Γιψζζα/Language Βαζκφο Γλψζεσο (Δμαηξεηηθή, Πνιχ Καιή, Καιή, Λίγε)/Level 

Διιεληθά/Greek  

Αγγιηθά/English  

Ρψζηθα/Russian  

  

 

4. ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΡΓΑΙΑ/WORK EXPERIENCE 

Όλνκα Δξγνδφηε/Employer Θέζε/Position Απφ/From Μέρξη/To 

    

    

    

    

 

5. ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΔ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ/ΤΜΜΔΣΟΥΔ/BEST FENCING ACHIEVEMENTS 
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6. ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ/OTHER SPORTS 

 
 
 
 

 

7. Γεληθέο πιεξνθνξίεο/General info 

ηξαηησηηθέο 
Τπνρξεψζεηο/Military service 

 
Ναη / Όρη /  Γελ Ιζρύεη – Yes / No / No applicable 
 
 Ηκεξνκελία Απφιπζεο εάλ ηζρχεη:   

Κάηνρνο άδεηαο 
Γηαηηεηή/Referee license 

 
Ναη / Όρη – Yes / No 
 
Καηεγνξία θαη εκεξνκελία απφθηεζεο εάλ ηζρχεη: 
Category and date of issue: 

Άιιεο Πιεξνθνξίεο/Other info 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Παξαθαινχκε επηζπλάςεηε ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

1. Μηα θσηνγξαθία/One photograph 
2. Αληίγξαθν Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ/Copy of passport or ID 
3. Αληίγξαθν δηπιώκαηνο δηαηηεηή μηθαζθίαο ή ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ αλαγλσξηζκέλε 

Οκνζπνλδία κέινπο ηεο Γηεζλνχο ή Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο/Copy of Referee diploma 
or license.  
 

Τπνγξαθή/Signature Ηκεξνκελία/Date 

 
 
 
 

 
 
 

 
Σν βηνγξαθηθό θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΚΟΞ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΑΙΣΗΔΙ (http://fencing.org.cy/rules-documents/) 
 

The CV and supporting documents must be submitted through the website of CFF 
ELECTRONIC APPLICATIONS (http://fencing.org.cy/rules-documents/) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fencing.org.cy/rules-documents/
http://fencing.org.cy/rules-documents/
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(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 5) 
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

   
 

ΠΡΟ
(1)

: ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο 
Καηνηθίαο: 

 Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 
(Fax): 

 

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δ-mail): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθα Νφκνπ (ΚΔΦ.154, 18(I)/2006), δειώλσ όηη: 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 

 

Ηκεξνκελία:      … /…/ 20… 
 
 

Ο – Η Γειψλ 
 
 
 

…………………………………. 
(Τπνγξαθή) 

 
 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε 
 δηψθεηαη πνηληθά.  
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή 
 ηελ δεινχζα.  

 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_154/section-sce81f945a-a390-4386-98b3-43c247b383bf.html
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(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 6) 
ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ / ΔΞΔΣΑΔΙ 

 
 
Ηκεξνκελία/Date: ……………… 
 
 
 
Πξνο:  ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ  

 

ΘΔΜΑ: ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ / ΔΞΔΣΑΔΙ 

 
Με ηελ παξνχζα αίηεζε δειψλσ φηη έρσ δηαβάζεη ηνλ θαλνληζκφ πξνπνλεηψλ θαη επηζπκψ λα 
ζπκκεηάζρσ ζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην / εμεηάζεηο πνπ ζα δηνξγαλσζεί απφ ηελ Κππξηαθή 
Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο ζηηο ……….……  
 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ  ………………………………………………………………………… 
(Last name, First name) 
 
ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  ………………………………………………………………………… 
(ID or passport number) 
 
ΗΜ. ΓΔΝΝ.    ………………………………………………………………………… 
(Date of Birth) 
 
ΚΙΝΗΣΟ   ………………………………………………………………………… 
(Cell phone) 
 
E-MAIL   ………………………………………………………………………… 
 
 
Δπηζπλάπησ παξάβνιν ή απφδεημε θαηάζεζεο …….… Δπξψ 
 
 
 
 

………………………….. 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΣΗ 

(Signature) 

 


