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Μοντέλο Επαγγελματικής Διαιτησίας

• Ίδρυση εταιρείας που θα είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση / ανάπτυξη 
/ καθοδήγηση όλων των αξιωματούχων αγώνων  που 
δραστηριοποιούνται στη Super League 1 και για τη βελτίωση της 
ποιότητας αυτών.

• Η Super League 1 θα χρηματοδοτήσει την επαγγελματική διαιτησία όπως 
ήδη πληρώνει τις αμοιβές των αξιωματούχων αγώνων.

• Η εκπαίδευση, η ανάπτυξη και η καθοδήγηση όλων των διαιτητών του 
αγώνα καθώς και του VAR θα είναι υπό την επίβλεψη του Διευθύνοντος 
Συμβούλου Διαιτησίας και μιας ομάδας προπονητών και εκπαιδευτών. 

• Ένα ισχυρό και καλά δομημένο  σύστημα για τη μέτρηση της απόδοσης 
των διαιτητών  θα αξιολογηθεί και θα καταρτισθεί από μια ομάδα 
ειδικών πρώην διαιτητών  χρησιμοποιώντας πλάνα αγώνα σύμφωνα με 
τη Σύμβαση Διαιτησίας της UEFA.



Επαγγελματική Διαιτησία σε όλο τον κόσμο

• Η Επαγγελματική Διαιτησία με χρήση εταιρείας είναι ευρέως 
αποδεκτή από τη FIFA / UEFA, εφόσον η εταιρεία είναι ανεξάρτητη 
και βρίσκεται υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο ενός πρώην ειδικού 
διαιτησίας.

• Οι χώρες που ακολουθούν αυτό το μοντέλο είναι:

• Αγγλία (Premier League)

• ΗΠΑ (MLS)

• Πορτογαλία (Premeira Liga)

• Αυστραλία (A League)



Οφέλη της Επαγγελματικής Διαιτησίας

• Πλήρης ανεξαρτησία με την υποστήριξη των τριών φορέων – Super 
League – ΕΠΟ – Εταιρεία.

• Η εταιρεία θα αναζητά χορηγία  στη φανέλα των διαιτητών, τις πινακίδες 
αλλαγών και το VAR που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη της  διαιτησίας ( 
grassroots).

• Ο Διευθύνων Σύμβουλος Διαιτησίας  και η ομάδα των ειδικών διαιτησίας  
είναι οι μόνοι από τους τρεις φορείς που έχουν γνώσεις στα πρότυπα 
(Standards) διαιτησίας.

• Ο Διευθύνων Σύμβουλος Διαιτησίας  της εταιρείας θα μπορεί να 
προσλαμβάνει τους καλύτερους διαιτητές με βάση την ποιότητα.

• Οι διαιτητές θα επικεντρωθούν πλήρως στη διαιτησία που θα τους 
επιτρέψει να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι με εκπαίδευση και φυσική 
κατάσταση για να βελτιώσουν  τις επιδόσεις  τους.



Οφέλη της Επαγγελματικής Διαιτησίας

• Οι διαιτητές του αγώνα θα λαμβάνουν τους μηνιαίους μισθούς και τις 
αμοιβές του αγώνα στην ώρα τους.

• Καμία επιρροή από τις  ΕΠΣ στην εξέλιξη των διαιτητών του αγώνα.
• Οι διαιτητές του αγώνα θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τους πίνακες 

κατάταξης  όπου θα περιγράφονται οι επιδόσεις τους  και θα  δείχνουν  με 
διαφάνεια ποιοι διαιτητές είναι να προβιβαστούν και ποιοι να 
υποβιβαστούν.

• θα μειωθούν τα λάθη και η καχυποψία.
• Η ΕΠΟ θα λαμβάνει την πληρωμή της Σύμβασης Διαιτησίας της UEFA, η 

οποία επί του παρόντος ανέρχεται σε 100.000 ΕΥΡΩ για την υποστήριξη 
της ερασιτεχνικής  διαιτησίας (grassroots) και των τοπικών επιτροπών 
διαιτητών.



Οφέλη της Επαγγελματικής Διαιτησίας

• Η ΕΠΟ θα έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της λίστας των 
διαιτητών της FIFA, αλλά θα έχει την πλήρη υποστήριξη από το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο Διαιτησίας για την επιλογή των σωστών 
διαιτητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Ευρώπη και σε 
όλο τον κόσμο. 

• Η ΕΠΟ θα έχει την ευθύνη για όλους τους διαιτητές αγώνων έως τη 
Super League 1 και θα παρέχει όλη την εκπαίδευση στους διαιτητές 
του αγώνα.



Συμπεράσματα

• Όπως έχουμε συζητήσει, πολλές χώρες έχουν ακολουθήσει το μοντέλο της 
Επαγγελματικής Διαιτησίας και έχουν μεγάλη επιτυχία στη διαιτησία σε 
όλο τον κόσμο.

• Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 θα έχουν αξιωματούχους αγώνων οι 
παρακάτω χώρες:

• Αγγλία – 6 αξιωματούχοι αγώνων
• ΗΠΑ – 4 αξιωματούχοι αγώνων
• Αυστραλία – 7 αξιωματούχοι αγώνων
• Πορτογαλία – 3 αξιωματούχοι αγώνων
• ΕΛΛΑΔΑ – ΟΧΙ αξιωματούχοι αγώνων
• ΕΙΝΑΙ  ΤΩΡΑ Η ΩΡΑ  ΓΙΑ  ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

(STANDARDS) ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ


