ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΕΔ/ΕΠΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΩΝ
ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2017-2018

Από τθν ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινϊκθκε ότι οι διαιτθτζσ, βοθκοί διαιτθτζσ, παρατθρθτζσ
και εκπαιδευτζσ διαιτθςίασ όλων των Εκνικϊν κατθγοριϊν (αξιολογημζνοι την
αγωνιςτική περίοδο 2016-2017), που κα ςυμμετάςχουν ςτο ςεμινάριο τθσ αγωνιςτικισ
περιόδου 2017-2018, ότι θ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί κα είναι θ εξισ:
Οι κανόνεσ του παιχνιδιοφ 2016-2017, οι τροποποιιςεισ αυτϊν (αλλαγζσ κανόνων
2016-17) και οι πρακτικζσ οδθγίεσ για αξιωματοφχουσ αγϊνα 2016-17 που είναι ιδθ
αναρτθμζνα ςτο site τθσ Ομοςπονδίασ κα αποτελζςουν τθν εξεταςτζα φλθ των φετινϊν
γραπτϊν εξετάςεων. Η διαδικαςία κα περιλαμβάνει ερωτιματα πολλαπλισ επιλογισ.
Οι εξετάςεισ εικόνων με φάςεισ αγϊνων (video test) για τουσ παρατθρθτζσ και
εκπαιδευτζσ κα επιλεγοφν από τα εκπαιδευτικά dvd UEFA RAP 15.5&16.1.
Οι ακριβείσ θμερομθνίεσ και τοποκεςίεσ και το αναλυτικό πρόγραμμα των
ςεμιναρίων κα ανακοινωκοφν εντόσ των προςεχϊν θμερϊν και κα πραγματοποιθκοφν το
δεφτερο δεκαπενκιμερο του Ιουνίου.
Οι αγωνιςτικζσ δοκιμαςίεσ & και θ εκπαιδευτικι διαδικαςία των μακθμάτων κα
πραγματοποιθκοφν μεταγενζςτερα και πριν τθν ζναρξθ των Εκνικϊν Πρωτακλθμάτων.
Τα τεςτ φυςικισ κατάςταςθσ κα είναι το Yo- Yo για τουσ διαιτθτζσ & Ariet για τουσ
βοθκοφσ.
Η αίτθςθ των Παρατθρθτϊν κα πρζπει να ςυνοδεφεται από αντίςτοιχο παράβολο των:





Εκατόν είκοςι ευρϊ (120 €) για τθν Super League.
Εξιντα ευρϊ (60 €) για τθν Football League.
Σαράντα ευρϊ (40 €) για τθν Γϋ Εκνικι.
Τριάντα ευρϊ (30 €) για τθν Δϋ Κατθγορία.

Η αίτθςθ των Εκπαιδευτϊν κα πρζπει να ςυνοδεφεται από παράβολο των τριάντα ευρϊ
(30 €).
Η κατάκεςθ του αντιτίμου κα γίνεται ςτον εξισ τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Ε.Π.Ο.:
ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ : 5082-021583-531
IBAN:GR501720820005082021583531

ημειϊςεισ
1. Δικαίωμα υποβολισ αιτιςεωσ ζχουν και όςοι ςυμμετείχαν ςτο ςεμινάριο περιόδου
2016-2017 και απζτυχαν ςε γραπτζσ ή αγωνιςτικζσ δοκιμαςίεσ και πλθροφν τισ
προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό Διαιτθςίασ.
2. Η αίτθςθ των ΝΕΩΝ Παρατθρθτϊν - Εκπαιδευτϊν, κα πρζπει να ςυνοδεφεται από
αντίςτοιχο παράβολο των:
*τριάντα ευρϊ (30 €) για παρατθρθτισ
* τριάντα ευρϊ (30 €) για εκπαιδευτισ
Η θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων των ΝΕΩΝ υποψιφιων βοθκϊν
διαιτθτϊν 3θσ , διαιτθτϊν 4θσ κατθγορίασ & γυναικϊν διαιτθτϊν περιόδου 20172018 κα υπάρχει νεότερθ ανακοίνωςθ.

Επίςησ :
 Οι διαιτθτζσ, βοθκοί διαιτθτζσ παρατθρθτζσ και εκπαιδευτζσ διαιτθςίασ οι οποίοι
κα λάβουν μζροσ ςτα ςεμινάρια προεπιλογισ του Ιουνίου κα πρζπει να
προςκομίςουν υποχρεωτικά αντίγραφο ποινικοφ μητρϊου.
 Οι ΝΕΟΙ υποψιφιοι διαιτθτζσ, βοθκοί διαιτθτζσ, παρατθρθτζσ και εκπαιδευτζσ κα
πρζπει να προςκομίςουν επιπρόςθετα και πιςτοποιητικό γζννηςησ.
 Οι παρατθρθτζσ και εκπαιδευτζσ διαιτθςίασ κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ
υποχρεωτικά και το αποδεικτικό κατάθεςησ παραβόλου καθϊσ και αντίγραφο
τίτλου ςπουδϊν, το οποίο να ζχει εκδοθεί πρόςφατα από την ςχολή
αποφοίτηςησ τουσ και μόνο (π.χ. εξατάξιο γυμνάςιο, λφκειο ή άλλη ιςότιμη
ςχολή). Οι κατζχοντεσ τίτλου ςποδϊν ιςότιμθσ ςχολισ κα πρζπει να προςκομίςουν
και τθν ςχετικι βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τον αρμόδιο φορζα.
 Κατά τθν προςζλευςθ και για να γίνει δεκτή θ ςυμμετοχι ςτα ςεμινάρια του
Ιουνίου πρζπει να προςκομίςουν:
 Οι διαιτθτζσ και βοθκοί διαιτθτζσ όλων των κατθγοριϊν πρόςφατο
τεςτ κοπϊςεωσ και υπζρθχο καρδίασ από Δθμόςιο Νοςοκομείο ι
ιδιϊτθ γιατρό με τισ ςχετικζσ γνωματεφςεισ.
 Οι διαιτθτζσ, βοθκοί διαιτθτζσ και παρατθρθτζσ όλων των
κατθγοριϊν οφκαλμολογικι εξζταςθ από δθμόςιο νοςοκομείο ή
ιδιϊτη γιατρό με τισ ςχετικζσ γνωματεφςεισ (για οπτική οξφτητα και
αντίληψη χρωμάτων).

Από την ΕΔ/ΕΠ ΑΘΗΝΩΝ

