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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
 
 

(Προοίµιο - γενικές αρχές) 
 
Το ∆. Σ. της Ελληνικής Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: 
Τα άρθρα 27 και  44 του Ν.2725/1999 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα, καταρτίζει 
τον παρόντα κανονισµό διαιτησίας, ο οποίος κατοχυρώνει τις αρχές  διαφάνειας των διαδικασιών  
και της ισονοµίας µεταξύ των διαγωνιζοµένων στα πρωταθλήµατα πετοσφαίρισης και 
διασφαλίζει την ανεξαρτησία του λειτουργήµατος της διαιτησίας και γενικά των διαιτητών 
πετοσφαίρισης και πετοσφαίρισης άµµου (beach volley). 
 
Mε τον κανονισµό αυτόν ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στα ακόλουθα: 
 
1. Όργανα διαιτησίας 
 Επιλογή - Θητεία - Αντικατάσταση 
2. Καθήκοντα - υποχρεώσεις οργάνων διαιτησίας 
3. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης διαιτητών και η ένταξη τους στους πίνακες όλων των 

κατηγοριών πρωταθληµάτων. 
4. Κριτήρια επιλογής παρατηρητών διαιτησίας για κάθε κατηγορία πρωταθλήµατος. 
5. Πειθαρχικό δίκαιο διαιτητών-παρατηρητών  και µελών οργάνων διαιτησίας, που σχετίζεται µε 

τα κύρια διαιτητικά καθήκοντα τους. 
6. Περιορισµοί - ασυµβίβαστα και κωλύµατα διαιτητών, παρατηρητών.  
7. Κάθε άλλο σχετικό µε το αντικείµενο θέµα. 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (1o) 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 

Άρθρο 1 
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 
Τα όργανα διαιτησίας διακρίνονται σε: 
 
1. Όργανα διαιτησίας Ε.Ο.ΠΕ.,  
2. Όργανα διαιτησίας Ενώσεων ή περιφερειών,  
3. Οµοσπονδία ∆ιαιτητών Βόλεϊ Ελλάδας (Ο.∆.Β.Ε.), 
4. Συνδέσµους ∆ιαιτητών Πετοσφαίρισης (ΣΥ.∆.ΠΕ.) 

 
 

Άρθρο 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Ο.ΠΕ. (Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ.) 

 
α.  Στην Ε.Ο.ΠΕ.  λειτουργεί τριµελής ή πενταµελής κεντρική Επιτροπή διαιτησίας (Κ.Ε.∆.) , της 

οποίας η θητεία είναι διετής. 
Ορίζεται  µε απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µε πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των 
µελών του  και παύεται στο σύνολο ή  σε µέρος της (πριν τη λήξη της θητείας της), µόνο µε 
απόφαση των 4/5 των µελών του ∆.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο, κατά τα  οριζόµενα στο 
άρθρο 44 παρ. 2β ν.2725/99. 

β.  Στελεχώνεται από µη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές, ή καθηγητές διαιτησίας και αν αυτοί δεν 
υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από διαιτητές µη εν ενεργεία ανώτατης κατηγορίας αγώνων. 
Ανώτατη κατηγορία αγώνων νοείται αυτή της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών ή γυναικών, 
στις οποίες το υποψήφιο για ορισµό µέλος πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια 
αγωνιστική παρουσία. 
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γ.  Τα µέλη της Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ.  λαµβάνονται από τον επίσηµο ετήσιο πίνακα µη εν ενεργεία 
διαιτητών  που υποβάλει  στην Ε.Ο.ΠΕ., κατ’ έτος µε τη λήξη των πρωταθληµάτων η 
Ο.∆.Β.Ε. 

δ.  Η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. λειτουργεί υπό την  τριµελή ή πενταµελή της σύνθεση για όλο το φάσµα 
των αρµοδιοτήτων της, βρίσκεται δε σε απαρτία παρόντων 2 ή 3 τουλάχιστον µελών της, 
αντίστοιχα, εκ των οποίων απαραίτητα το ένα µέλος θα είναι ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής 
του, ο οποίος τον αντικαθιστά κατά την απουσία του και ορίζεται µε εισήγηση του Προέδρου 
της, η οποία εγκρίνεται από το ∆. Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. 

ε.  Έδρα της έχει την έδρα της Ε.Ο.ΠΕ. και συγκροτείται µε απόφαση του ∆. Σ. αυτής, όπως ο 
νόµος  κάθε φορά ορίζει. 

στ. Πρόεδρός της είναι  κατά προτίµηση διεθνής διαιτητής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στον 
αντίστοιχο πίνακα που υποβάλει η Ο.∆.Β.Ε. διεθνής διαιτητής, στη θέση του προέδρου 
ορίζεται καθηγητής διαιτησίας κ.ο.κ.  

ζ.  Μέλος της επιτροπής  αντικαθίσταται : 
 - Μετά από παραίτηση του ή αν εκλείψει. 
 -  Σε περίπτωση ιδιαίτερα σπουδαίου λόγου σύµφωναµε τα προβλεπόµενα στο ν. 2725/99 

και µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της πλειοψηφίας τεσσάρων πέµπτων  4/5  του 
συνόλου των µελών του ∆. Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. 

η. Το έργο και τις εργασίες της Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. υποβοηθεί και παρακολουθεί  χωρίς δικαίωµα 
ψήφου ένας µη εν ενεργεία διαιτητής, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της  Ο.∆.Β.Ε. 

 
Άρθρο 3 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΪ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 
 

Η Οµοσπονδία  και οι σύνδεσµοι διαιτητών, είναι σωµατεία του άρθρου 78  και επόµενα του 
Αστικού Κώδικα , έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού , 
και διατηρούν την διοικητική και οικονοµική τους ανεξαρτησία  λειτουργούν δε  σύµφωνα µε τα 
καταστατικά τους , τα οποία είναι εναρµονισµένα µε τους ισχύοντες νόµους (αθλητικούς και 
άλλους).  
Έχουν υποχρεώσεις και αρµοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 43 και 44 του νόµου 
2725/99όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Άρθρο 4 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Ο πειθαρχικός έλεγχος και η επιβολή ποινών σε διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας ασκείται 
από την Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. και από τις Επιτροπές ∆ιαιτησίας (Ε. ∆.) των Ενώσεων, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος. 
 

Άρθρο 5 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΜΜΟΥ (BEACH VOLLEY) 

 
α. Με απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ., συγκροτείται τριµελής επιτροπή διαιτησίας πετοσφαίρισης 

άµµου (beach volley), η οποία έχει ανάλογες υποχρεώσεις και αρµοδιότητες µε την 
Κ.Ε.∆./Ε.Ο.Π.Ε. 

β. Στελεχώνεται από διαιτητές πετοσφαίρισης άµµου (beach volley) µη εν ενεργεία διεθνείς ή 
καθηγητές διαιτησίας ή ανώτερης κατηγορίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 
του παρόντος. 

γ. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της επιτροπής αυτής, είναι κατ’ αναλογία µε αυτές της 
Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. για τους διαιτητές πετοσφαίρισης άµµου και η θητεία της είναι όση και της 
Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. 

δ. Το έργο και τις εργασίες της της επιτροπής αυτής υποβοηθεί και παρακολουθεί  χωρίς 
δικαίωµα ψήφου ένας µη εν ενεργεία διαιτητής πετοσφαίρισης άµµου, ο οποίος ορίζεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. της  Ο.∆.Β.Ε. 
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Άρθρο 6 
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.) 

 
α.  Τα όργανα διαιτησίας των Ενώσεων είναι µονοµελή ή τριµελή και έχουν αρµοδιότητες 

αντίστοιχες της Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. 
β.  Συγκεντρώνουν όλες τις αρµοδιότητες σχετικά µε την διαιτησία των πρωταθληµάτων της 

περιοχής ευθύνης των Ενώσεων. 
γ.  Ορίζονται και παύονται  µε απόφαση του ∆. Σ. της οικείας Ένωσης µε την πλειοψηφία που 

απαιτείται για την Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. και µε την ίδια διαδικασία. 
δ.  Η θητεία τους είναι διετής ή τριετής και εκτελούν τα καθήκοντα τους σε συνεργασία µε την 

Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. 
ε.  Στελεχώνονται µε διεθνείς διαιτητές ή καθηγητές διαιτησίας µη εν ενεργεία και σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν από διαιτητές µη εν ενεργεία της ανώτερης 
κατηγορίας αγώνων. 

στ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ή υπάρχουν, αλλά δεν δέχονται να 
αναλάβουν καθήκοντα διαιτητές µη εν ενεργεία, τα όργανα διαιτησίας των Ενώσεων 
δύνανται να στελεχώνονται από αντίστοιχους διαιτητές εν ενεργεία. 

 ζ.  Τα µέλη τους λαµβάνονται από τον πίνακα µη εν ενεργεία  διαιτητών του οικείου 
συνδέσµου, που υποβάλλεται κατ’ έτος µετά τη λήξη των πρωταθληµάτων και µέχρι 30/6 
στην οικεία ένωση.  

η.  Το έργο και τις εργασίες της Ε.∆. υποβοηθεί και παρακολουθεί  χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας 
µη εν ενεργεία διαιτητής, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. του οικείου ΣΥ.∆.ΠΕ. 

θ.  Στις αθλητικές ενώσεις συγκροτείται επίσης επιτροπή διαιτησίας πετοσφαίρισης άµµου κατά 
τα αναφερόµενα στο προηγούµενο κεφάλαιο, ενώ ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται στο 
σύνολό του από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. 

ι.  Η επιτροπή διαιτησίας της ένωσης και η επιτροπή διαιτησίας πετοσφαίρισης άµµου, µπορεί 
να είναι κοινή µε την προϋπόθεση ότι τα µέλη της έχουν και την ιδιότητα  του διαιτητή της 
πετοσφαίρισης άµµου (beach volley). 

ια. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται κατ’ αντιστοιχία και στις τοπικές επιτροπές 
της Ε.Ο.ΠΕ. 

 
Άρθρο 7 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. 
 
Η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. έχει τις ακόλουθες  υποχρεώσεις  και αρµοδιότητες: 
 
α) Ενισχύει το επιτελικό έργο της Ε.Ο.ΠΕ. 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 
όλων των πρωταθληµάτων. 

β)  Εισηγείται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ. για την ανάγκη διοργάνωσης από 
τους αρµόδιους, κατά τις διατάξεις του παρόντος, φορείς, σεµιναρίων επιµόρφωσης 
διαιτητών. 

γ) Συνεργάζεται µε την Ο.∆.Β.Ε. για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών των 
Εθνικών κατηγοριών και την διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεµιναρίων. Η 
συνεργασία µε την ΕΣΑΠ, τις Ενώσεις και τα σωµατεία επιτρέπεται µόνο µετά από 
ενηµέρωση της Ε.Ο.ΠΕ. και µε την παρουσία εκπροσώπου αυτής. 

δ)  Καθορίζει τα κριτήρια διανοµής των οικονοµικών πόρων που διατίθενται από την Ε.Ο.ΠΕ. 
για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των διαιτητών και ελέγχει τη διαχείρισή 
τους από τους φορείς, στους οποίους διατίθενται. 

ε)  Εκδικάζει τις ενστάσεις που υποβάλλονται στο Φύλλο Αγώνα και αναφέρονται σε κακή 
εφαρµογή των Κανονισµών από τους διαιτητές των αγώνων σύµφωνα µε τους 
Κανονισµούς παιδιάς, τις Γενικές και Ειδικές Προκηρύξεις των πρωταθληµάτων και τον 
Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής πρωταθληµάτων της Ε.Ο.ΠΕ. 

στ) Λαµβάνει γνώση των αποφάσεων της  FIVB και  CEV, καθώς και των αποφάσεων και 
οδηγιών που κοινοποιούνται από την Ε.Ο.ΠΕ. για θέµατα κανονισµών παιδιάς και σε 
συνεργασία µε την Ο.∆.Β.Ε. φροντίζει για την έγκαιρη, ακριβή και ενιαία εφαρµογή τους 
από τους διαιτητές πετοσφαίρισης λαµβάνοντας κάθε µέτρο γι’ αυτό.  
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ζ)  Θεσπίζει τους κανόνες δεοντολογίας των διαιτητών και εισηγείται στο ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. 
µέτρα προστασίας του κύρους και της προσωπικότητας των διαιτητών σε συνεργασία µε το 
∆.Σ. της Ο.∆.Β.Ε. 

η) Εισηγείται ή γνωµοδοτεί για τυχόν τροποποιήσεις στον κανονισµό διαιτησίας σε 
συνεργασία µε την αρµόδια επιτροπή της Ο.∆.Β.Ε. 

θ) Ασκεί τον Πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών των αγώνων των Εθνικών Πρωταθληµάτων 
και των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας και των διαιτητών των διοργανώσεων πετοσφαίρισης 
άµµου και την επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισµό 
αναφορικά µε την άσκηση των αγωνιστικών καθηκόντων τους σύµφωνα µε τις εκθέσεις 
των παρατηρητών διαιτησίας ή άλλων αρµόδιων φορέων του αθλήµατος για την 
εξωαγωνιστική τους συµπεριφορά.  

ι) ∆ιενεργεί την επιλογή, αξιολόγηση και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών και 
παρατηρητών πρωταθληµάτων Εθνικών κατηγοριών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού, λαµβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις αρµοδίων οργάνων της 
Ο.∆.Β.Ε. Με ευθύνη της ΚΕ∆ διενεργούνται οι ετήσιες δοκιµασίες αξιολόγησης. Το 
περιεχόµενο και γενικά η διαδικασία των εξετάσεων καθορίζεται από την ΚΕ∆ σε 
συνεργασία µε την ΤΕ∆/Ο∆ΒΕ. 

ια) Επιβάλλει κυρώσεις στους πληµµελώς ασκούντες τα καθήκοντά τους παρατηρητές 
διαιτησίας. 

ιβ) Επιλέγει και ορίζει τους παρατηρητές διαιτησίας στα πρωταθλήµατα Εθνικών κατηγοριών. 
ιγ) Ορίζει τους διαιτητές, επόπτες και σηµειωτές των αγώνων των Εθνικών Πρωταθληµάτων 

και των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας ή εκχωρεί µε απόφασή της τον ορισµό των εποπτών 
και σηµειωτών στους κατά τόπους Ε. ∆. των Ενώσεων. 

ιδ) Επιλαµβάνεται κάθε άλλο θέµα που δεν ανήκει στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου ή της 
Ο.∆.Β.Ε. 

ιε) Τηρεί την βαθµολογία απόδοσης εκάστου διαιτητή καθ’ όλη την αγωνιστική περίοδο.  
ιστ) Κοινοποιεί τις εκθέσεις των Παρατηρητών στους Συνδέσµους ∆ιαιτητών και στην 

ΤΕ∆/Ο∆ΒΕ. 
 

Άρθρο 8 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 
   Η πειθαρχική διαδικασία ασκείται από την Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. και τις αντίστοιχες Ε.∆. των 
Ενώσεων και συνίσταται στα εξής: 
α) Εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώµατα που έχουν σχέση µε την αγωνιστική ιδιότητα των 

διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας, για τα οποία λαµβάνει γνώση από τα Φύλλα 
Αγώνα, τις εκθέσεις των παρατηρητών διαιτησίας ή οποιουδήποτε άλλου αρµόδιου οργάνου. 
Σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης καθηκόντων και βαθµολόγησης του διαιτητή από τον 
παρατηρητή διαιτησίας µε βαθµό κάτω του 7,5 (επτά και µισό ή 75/100) η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. µε 
απόφασή της µπορεί να θέσει τον διαιτητή εκτός ορισµών για 1 (µία) έως 5 (πέντε) 
αγωνιστικές. Το ίδιο ισχύει και για επόπτες, σηµειωτές των αγώνων, καθώς και για τους 
παρατηρητές διαιτησίας σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους.  

 
Οι  πειθαρχικές αποφάσεις της Κ.Ε.∆. είναι τελεσίδικες και εφαρµοστέες από της εκδόσεώς 
τους. Τυχόν προσφυγή επ΄αυτών ασκείται µόνον ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.∆., σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο ν. 2725/99. 

 
Πειθαρχικές Αρµοδιότητες της Κ.Ε.∆/Ε.Ο.ΠΕ.: 
 
Η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. επιλαµβάνεται πειθαρχικών παραπτωµάτων που διαπράττονται από : 
α. ∆ιαιτητές µέλη συνδέσµων κατά την άσκηση των καθηκόντων διαιτητή σε αγώνες, σύµφωνα 

µε τον παρόντα κανονισµό. 
β. Παρατηρητές διαιτησίας, επίσης για παραπτώµατα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
γ. Η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. επιλαµβάνεται µετά από έγγραφη παραγγελία της Ε.Ο.ΠΕ. ή 

αυτεπάγγελτα. 
 
Σύγκληση της Επιτροπής – ∆ικαιώµατα εγκαλούµενου 
 
1. Η επιτροπή συγκαλείται µε πρόσκληση του προέδρου της και βρίσκεται σε απαρτία µε την 
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παρουσία τουλάχιστον περισσότερων από τα µισά µελών. 
2. Η επιτροπή υποχρεωτικά µετά την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης καλεί εγγράφως τον 

εγκαλούµενο να απολογηθεί.  
Στο κατηγορητήριο πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου και πλήρης η 
κατηγορία, καθώς και τα άρθρα του κανονισµού που παραβιάστηκαν. 

3. Από την ηµέρα κοινοποίησης στον εγκαλούµενο της κατηγορίας µέχρι την εκδίκαση της 
υπόθεσης πρέπει να υπάρχει χρονικό διάστηµα  τουλάχιστον επτά (7) ηµερών.  

4. Ο εγκαλούµενος  έχει το δικαίωµα: 
α.  να απολογηθεί µε υπόµνηµα ή αυτοπροσώπως χωρίς πληρεξούσιο. 
β.  Έχει το δικαίωµα να προτείνει µάρτυρες για την υπεράσπισή του ή να καταθέσει έγγραφα 

µε αποδεικτικά για την αθωότητά του στοιχεία. 
5. Η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται υποχρεωτικά στον εγκαλούµενο και στον ΣΥ.∆.ΠΕ., 

στον οποίο ανήκει, και, εφόσον είναι καταδικαστική, τότε περιλαµβάνεται και πλήρης 
αιτιολογία. 

6. Ο τιµωρηθείς έχει το δικαίωµα να ζητήσει και να λάβει, µε έξοδά του, όλα τα αντίγραφα του 
φακέλου της πειθαρχικής του δίωξης. 

7. Ο εγκαλούµενος διαιτητής, µέχρι να του κοινοποιηθεί η τιµωρία του, δεν τελεί υπό τιµωρία. 
8. Σε περιπτώσεις τέλεσης  σοβαρών παραπτωµάτων  ή παραπτωµάτων που προκάλεσαν το 

κοινό περί δικαίου αίσθηµα, ο διαιτητής µπορεί µε απόφαση της Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ., να τεθεί σε 
διαθεσιµότητα, ενώ οπωσδήποτε ταυτόχρονα και αυτεπάγγελτα ξεκινά η διαδικασία 
πειθαρχικής παραποµπής. 

9. Η κλήση σε απολογία του διαιτητή και η όποια απόφαση της επιτροπής, κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στον ΣΥ.∆.ΠΕ., του οποίου είναι µέλος. 

10. Για την επιβολή των όποιων ποινών λαµβάνονται υπόψη εκτός του παραπτώµατος: 
α. Η προσωπικότητα και η προσφορά του εγκαλουµένου. 
β.  Επανάληψη του πειθαρχικού παραπτώµατος. 

 
Εφόσον κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία ληφθεί υπόψη, θα αναγράφεται υποχρεωτικά στην  
όποια απόφαση ληφθεί.  
 

Άρθρο 9 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΟΙΝΕΣ 

 
1. Στους ∆ιαιτητές,  εφόσον κριθούν υπαίτιοι των πειθαρχικών – διαιτητικών παραπτωµάτων 
που τους αποδίδονται και δεν απαλλαγούν,  επιβάλλονται οι κάτωθι πειθαρχικές ποινές κατά 
περίπτωση και διαβάθµιση παραπτωµάτων : 
 
Α.  Έγγραφη επίπληξη 

 1. Καθυστερηµένη προσέλευση που δεν είχε ως συνέπεια την καθυστερηµένη ώρα έναρξης 
του αγώνα 

 2. Ασαφής διατύπωση του Φ.Α. που δεν είχε συνέπειες ως προς την εγκυρότητα αυτού και 
δεν δηµιούργησε προβλήµατα για την κατοχύρωση του αποτελέσµατος. 

  
Β.  Αποκλεισµός  µέχρι 30 (τριάντα) ηµέρες: 

1. Καθυστερηµένη προσέλευση για εκτέλεση καθηκόντων που είχε ως συνέπεια την 
καθυστέρηση έναρξης του αγώνα ή για επανάληψη του ίδιου παραπτώµατος. 

2.  Ασαφής διατύπωση του Φύλλου Αγώνα, που είχε σαν συνέπεια την από οποιονδήποτε 
αµφισβήτηση του κύρους του. 

3.  Πληµµελής εκτέλεση καθηκόντων. 
4. Οι καθ' οιονδήποτε τρόπο δηλώσεις για συναδέλφους τους και σχολιασµοί φάσεων των 

εν ενεργεία διαιτητών στα Μ.Μ.Ε. 
5.  Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και χωρίς την άδεια της ΚΕ∆/ΕΟΠΕ παροχή συνεντεύξεων. 

∆ιευκρινιστικές απαντήσεις που δίνονται δηµοσίως, δεν αποτελούν συνέντευξη κατά την 
έννοια της παρούσας περίπτωσης. 

 
Γ.  Αποκλεισµός  µέχρι 60 (εξήντα) ηµέρες: 

1. Παράβαση των κανονισµών παιδιάς που δεν συνεπάγεται την επανάληψη του αγώνα. 
2. Αποδοχή ορισµού σε αγώνες Εθνικών Πρωταθληµάτων µε ταυτόχρονη άρνηση ορισµού 

σε Τοπικά Πρωταθλήµατα. 
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3. Αδικαιολόγητη µη αποδοχή του ορισµού του. 
 
∆.  Αποκλεισµός µέχρι  90 (ενενήντα) ηµέρες: 

1. Αδικαιολόγητη µη προσέλευση σε' αγώνα, στον οποίο ορίσθηκε και έλαβε γνώση του 
ορισµού του. 

2. Παράλειψη αναγραφής στο Φύλλο Αγώνα ή στη σχετική έκθεση των µελών των οµάδων 
που έδειξαν ανάρµοστη συµπεριφορά. 

3. Ανάρµοστη συµπεριφορά σε συνάδελφο διαιτητή, επόπτη, σηµειωτή. 
4. Η συµµετοχή ως διαιτητή σε αγώνες χωρίς την εντολή ή έγκριση της αρµόδιας αρχής ή 

οργάνου πετοσφαίρισης. 
 
Ε.  Αποκλεισµός  µέχρι 120 (εκατόν είκοσι) ηµέρες: 

1. Παράβαση των κανονισµών παιδιάς που είχε σαν αποτέλεσµα την επανάληψη του αγώνα 
που διεξήχθη. 

2. Αποφυγή αποβολής (αποκλεισµού) παίκτη ή µέλους οµάδας από όλο τον αγώνα και 
αναγραφής στο Φύλλο Αγώνα του παίκτη ή του µέλους της οµάδας και των επεισοδίων 
που συνέβησαν. 

3. Υποβολή ψευδών εκθέσεων για τα συµβάντα πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τον αγώνα. 
4. Ανάρµοστη συµπεριφορά προς µέλος του ∆.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, του ∆.Σ./Ο.∆.Β.Ε., Ενώσεων ή 

Τοπικών Επιτροπών, της Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ., των Επιτροπών ∆ιαιτησίας και του σώµατος των 
Παρατηρητών ∆ιαιτησίας. 

 
ΣΤ. Αποκλεισµός µέχρι  180 (εκατόν ογδόντα) ηµέρες: 

1. Εξύβριση των µελών του ∆.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, των Τοπικών Ενώσεων, του ∆.Σ./Ο.∆.Β.Ε., της 
Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ., των Επιτροπών ∆ιαιτησίας και του σώµατος των Παρατηρητών 
∆ιαιτησίας. 

2. Η βάναυση λόγω και έργω συµπεριφορά προς τα µέλη των οµάδων, θεατές ή όργανα της 
Ε.Ο.ΠΕ. 

3. Ανάρµοστη γενική συµπεριφορά αταίριαστη µε την δεοντολογία του αθλητισµού. 
 
Ζ.  Αποκλεισµός  µέχρι 360 (τριακόσιες εξήντα) ηµέρες : 

Απρεπής και ανάρµοστη συµπεριφορά, στο εξωτερικό όπου πήγε διαιτητής για διαιτησία 
αγώνων και προέκυψαν δυσµενή σχόλια σε βάρος της Ελληνικής διαιτησίας. 

 
Η.  ∆ιαγραφή 

1. Σε περιπτώσεις δόλιας µεροληψίας µετά από αποδεδειγµένη δωροδοκία, για την οποία ο 
υπαίτιος διαιτητής καταδικάσθηκε (έστω και πρωτοδίκως) από ποινικό δικαστήριο. Ο 
διαιτητής διαγράφεται  προσωρινά µέχρι τελεσιδικίας της εκδοθησοµένης απόφασης. 
Στην περίπτωση αυτή αλλά και σε περιπτώσεις τέλεσης  σοβαρών παραπτωµάτων  ή 
παραπτωµάτων που προκάλεσαν το κοινό περί δικαίου αίσθηµα , ο διαιτητής µπορεί, µε 
απόφαση της Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ., να τεθεί σε διαθεσιµότητα, ενώ οπωσδήποτε ταυτόχρονα 
και αυτεπάγγελτα ξεκινά η πειθαρχική διαδικασία. 
Σε περίπτωση που µε ο διαιτητής καταδικαστεί τελεσίδικη απόφαση, η διαγραφή είναι 
οριστική. 

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία διαιτητής καταδικάστηκε τελεσίδικα για 
παράπτωµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στις περιπτώσεις του άρθρου 3 παρ.1 εδ. β, γ 
και δ του ν. 2725/99). 

 
Θ.  Υπολογισµός – ∆ιάρκεια ποινών 

Οι ποινές υπολογίζονται σύµφωνα µε το ηµερολόγιο, ενώ διακόπτονται από τη στιγµή του 
τέλους της αγωνιστικής περιόδου και συνεχίζονται µε την έναρξη της νέας αγωνιστικής 
περιόδου. Ως ηµεροµηνία λήξης εκάστης αγωνιστικής περιόδου, ανεξαρτήτως 
πρωταθλήµατος, λογίζεται η 30/06 εκάστου έτους και έναρξης η επίσηµη έναρξη των 
εθνικών πρωταθληµάτων. 
Ποινές που επιβάλλονται από την Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. ή τις Ε.∆./Ε.Σ.ΠΕ. έχουν αυτόµατη 
εφαρµογή σε όλους τους αγώνες πετοσφαίρισης σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. 

 
Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τους διαιτητές που ανήκουν στην ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ. 
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Άρθρο 10 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΟΠΕ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιλεγεί –οριστεί µε οποιαδήποτε ιδιότητα ένας διαιτητής στα 
όργανα διαιτησίας της ΕΟΠΕ ή των Ενώσεων, είναι να έχει ενταχθεί στους ετήσιους πίνακες 
διαιτητών. 
Τα µέλη της Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ., επιλέγονται από τον  ισχύοντα και επικυρωµένο από την Ο.∆.Β.Ε., 
πίνακα µη εν ενεργεία διαιτητών, των δε Ενώσεων από τους αντίστοιχους πίνακες του οικείου 
συνδέσµου διαιτητών. 
Η επιλογή γίνεται από ∆ιεθνείς διαιτητές, καθηγητές διαιτησίας και, αν δεν υπάρχουν ή δεν 
επαρκούν διαιτητές ανώτερης κατηγορίας διαιτησίας. 

 

Άρθρο 11 
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
α. Για τον διορισµό των διαιτητών αυτών στην Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας/Ε.Ο.ΠΕ., ισχύουν 

τα γενικά περί διαιτητών υφιστάµενα κωλύµατα, όπως ο νόµος και τα καταστατικά της 
Ο.∆.Β.Ε. και των ΣΥ.∆.ΠΕ. ορίζουν. 

 
β. Επί πλέον είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα του µέλους των επιτροπών διαιτησίας: 

- α.  Με την ιδιότητα του προπονητή, γυµναστή ή αθλητή σωµατείου που καλλιεργεί τον  
          ίδιο κλάδο άθλησης. 
- β.  Με την ιδιότητα του µέλους της Τεχνικής επιτροπής διαιτησίας της Ο.∆.Β.Ε., για την  

     Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. 
- γ.  Με την ιδιότητα του εν ενεργεία διαιτητή για την Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. 
- δ.  Με την ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. της Ο.∆.Β.Ε. 
- ε.  Ισχύουν όλα τα γενικά περί διαιτητών ασυµβίβαστα. 

 
Άρθρο 12 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
 
Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, αµετάκλητες και άµεσα εκτελεστές και 
δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή Επιτροπές της Ε.Ο.ΠΕ. ή των Ενώσεων µελών 
αυτής. 
 

Άρθρο 13 
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ  – ΚΩΛΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 
- Είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα: 

α) Του εν ενεργεία και µη εν ενεργεία διαιτητή µε αυτή του αµειβοµένου 
αθλητικογράφου, ο οποίος αρθρογραφεί επώνυµα ή ανώνυµα ή µε ψευδώνυµα στα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

β)  Του εν ενεργεία και µη εν ενεργεία διαιτητή µε αυτή του υπαλλήλου οµοσπονδιών ή 
ενώσεων ή τοπικών επιτροπών αθληµάτων του µέλους ∆.Σ. Οµοσπονδίας ή 
Ένωσης του αθλήµατος, του προπονητού, στατιστικολόγου βόλεϊ, γυµναστή βόλεϊ,  
εφόρου, αθλητή, µέλους σωµατείου βόλεϊ ή beach volley, µέλους ∆.Σ. ή του µε 
οποιονδήποτε τρόπο έµµισθα ή άµισθα παρέχοντος υπηρεσίες σε αθλητικό σωµατείο  
ή σύλλογο που  διατηρεί τµήµα βόλεϊ ή beach volley, δυναµένου µετά την 
παρέλευση ενός (1) έτους από την αποδεδειγµένη απώλεια της ως άνω ιδιότητας 
του, να επανέλθει στην ενεργό δράση.  
Ειδική εξαίρεση στην παραπάνω διάταξη εισάγεται για τους αθλητές ή 
προπονητές, οι οποίοι µπορούν να διευθύνουν αγώνες αναπτυξιακών 
πρωταθληµάτων, χωρίς να εγγράφονται σε Σύνδεσµο ∆ιαιτητών µε την 
προϋπόθεση να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σχολή διαιτησίας της Ο∆ΒΕ 
ή της ΕΟΠΕ και να ενταχθούν στην ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ. 
Επίσης στην παραπάνω διάταξη δεν συµπεριλαµβάνονται οι διαιτητές που 
στελεχώνουν ως µέλη ή πρόεδροι, χωρίς σχέση εξαρτηµένης εργασίας, τις διάφορες 
επιτροπές  της αθλητικής Οµοσπονδίας ή Ένωσης σωµατείων, όπως αυτές κάθε φορά 
προβλέπονται από τον  ισχύοντα αθλητικό νόµο, και τον κανονισµό διαιτησίας. 
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γ)  Του εν ενεργεία και µη διαιτητή, µε αυτή του ιδιοκτήτη  επιχείρησης  - καταστήµατος 
πώλησης αθλητικών ειδών, ως ο  νόµος ορίζει. 

 
Η σύγχρονη άσκηση των καθηκόντων του προπονητή πετοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης 
άµµου ή αθλητή και του διαιτητή του ιδίου αθλήµατος, επιτρέπεται µόνο για όσους 
εντάσσονται στην ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ και υπό τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται παρακάτω. 
Ο προπονητής ή ο αθλητής µπορεί να εγγραφεί και να ασκήσει τα καθήκοντα του διαιτητή 
εκτός της ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ µόνο µετά από παρέλευση µίας πλήρους 
αγωνιστικής περιόδου από την  ηµεροµηνία που θα εγκαταλείψει αποδεδειγµένα τα 
καθήκοντα του προπονητή. 
 

Επίσης δεν µπορεί να είναι διαιτητής: 

1) Όποιος έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήµατα  βίας στους 
αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή µεθόδων φαρµακοδιέγερσης,  
ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια, χρεοκοπία 
λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, 
απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήµιση, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,  παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών 
και περί µεσαζόντων και όποιος έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο βούλευµα για πράξεις που 
διώκονται σε βαθµό κακουργήµατος. 

2) Όποιος έχει στερηθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώµατα και για 
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 

3) Όποιος έχει τιµωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του 2725/99 νόµου και για όσο 
χρονικό διάστηµα διαρκεί η τιµωρία, ο οποίος δεν επιστρέφει και µετά τη λήξη της ποινής 
του άρθρου 130 του νόµου 2725/99 (Ε.ΦΙ.Π.).   Όλοι οι επίσηµοι διαιτητές που 
χρησιµοποιούνται από την Ε.Ο.ΠΕ. πρέπει υποχρεωτικά να είναι µέλη συνδέσµων-µελών της  
οµοσπονδίας διαιτητών  (Ο.∆.Β.Ε.) από τη δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού και να 
έχουν εγγραφεί στο γενικό µητρώο των διαιτητών της Ο.∆.Β.Ε. και των ΣΥ.∆.ΠΕ. 

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ (2o) 
 

Άρθρο 14 
∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
∆ιαιτητής του βόλεϊ, νοείται ο διαιτητής που κατέχει δίπλωµα αναγνωρισµένης  αντίστοιχης 
σχολής διαιτησίας ΣΥ.∆.ΠΕ. ή Ε.Ο.ΠΕ. 

Ο διαιτητής που κατέχει δίπλωµα αναγνωρισµένης αντίστοιχης σχολής διαιτησίας 
ΣΥ.∆.ΠΕ. υποχρεωτικά θα είναι µέλος συνδέσµου διαιτητών µέλους της Ο.∆.Β.Ε. και 
αποκτά αυτή από και µε την εγγραφή του στο γενικό µητρώο διαιτητών Ο.∆.Β.Ε. 
εκτός εάν είναι προπονητής ή αθλητής που δεν έχει συµπληρώσει µία αγωνιστική 
περίοδο που σταµάτησε την αντίστοιχη δραστηριότητα, οπότε µέχρι τη συµπλήρωση 
αυτής της προϋπόθεσης εγγράφεται στην ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ που 
περιγράφεται παρακάτω. 

Ο διαιτητής που κατέχει δίπλωµα αναγνωρισµένης αντίστοιχης σχολής διαιτησίας 
της Ε.Ο.ΠΕ., µπορεί να εγγραφεί µόνο στην ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ. 
Εγγραφή του σε ΣΥ∆ΠΕ επιτρέπεται µόνο εφόσον αποκτήσει αντίστοιχο δίπλωµα 
σχολής διαιτησίας ΣΥ∆ΠΕ. 

Στην Οµοσπονδία διαιτητών, διατηρείται µητρώο διαιτητών πετοσφαίρισης και διαιτητών 
πετοσφαίρισης άµµου.  

Για να λάβει κάποιος το δίπλωµα διαιτησίας (πετοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης άµµου) πρέπει 
να φοιτήσει  µε επιτυχία σε αντίστοιχη σχολή διαιτησίας  που λειτουργεί στους ΣΥ.∆.ΠΕ. υπό 
την εποπτεία της Ο.∆.Β.Ε. ή από την ΕΟΠΕ. 

Με ειδική συµφωνία που καταρτίζεται µεταξύ Ε.Σ.Α.Π. και Ο.∆.Β.Ε. και επικυρώνεται από το 
∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. δύναται να ρυθµίζονται όλα τα επί µέρους θέµατα που αφορούν στη 
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διαιτησία του πρωταθλήµατος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, που διοργανώνεται από την 
Ε.Σ.Α.Π. Τέτοια θέµατα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µπορούν να αφορούν στις 
αποζηµιώσεις των διαιτητών, εποπτών, σηµειωτών και παρατηρητών αγώνων του 
συγκεκριµένου πρωταθλήµατος, τις ειδικές υποχρεώσεις τους απέναντι στη διοργανώτρια 
Ε.Σ.Α.Π., πάντα υπό το καθεστώς των κειµένων Κανονισµών ∆ιαιτησίας του αθλήµατος , του 
παρόντος Κανονισµού ∆ιαιτησίας της Ε.Ο.ΠΕ. και της αθλητικής νοµοθεσίας. Μέχρι την 
κατάρτιση τη ως άνω συµφωνίας εξακολουθούν να εφαρµόζονται στο σύνολό τους οι 
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. 

Άρθρο 15 
∆ΙΑΚΡΙΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 
Οι διαιτητές διακρίνονται: 
 
α. ∆ιαιτητές πετοσφαίρισης  
β. ∆ιαιτητές πετοσφαίρισης άµµου (beach volley). 
γ. ∆ιαιτητές Ειδικής Κατηγορίας 
 
Μπορούν να συνυπάρχουν και οι δύο πρώτες ιδιότητες σε ένα πρόσωπο διαιτητή, 
απαγορεύεται όµως ο ίδιος να είναι από Α’ Κατηγορία και πάνω (∆ιεθνής ή υποψήφιος 
∆ιεθνής) και στα δύο αθλήµατα. 
 

Άρθρο 15Α 
ΣΧΟΛΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 
Σχολές διαιτητών µπορούν να διοργανώσουν: 
α) Οι ΣΥ∆ΠΕ κατ’ εξουσιοδότηση της Ο∆ΒΕ 
β) Η Ε.Ο.ΠΕ. και οι Ενώσεις κατ’ εξουσιοδότηση της Ε.Ο.ΠΕ. 
 
Μέχρι 15/9 εκάστου έτους πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον µία Σχολή ∆ιαιτησίας στη 
γεωγραφικό χώρο ευθύνης της κάθε Ένωσης ή Τ.Ε. Σε περίπτωση που σε κάποια 
Ένωση ή Τ.Ε. δεν διεξαχθεί Σχολή ∆ιαιτησίας, η ΕΟΠΕ ή κατ’ εξουσιοδότηση η 
Ένωση/Τ.Ε. θα διεξάγει µέχρι 15/10 εκάστου έτους Σχολή ∆ιαιτησίας. 
Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος άρθρου θα πρέπει στο χώρο ευθύνης κάθε 
Ένωσης θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί Σχολή ∆ιαιτησίας από 1/4 έως 15/9/2014. 
 
Κάθε σωµατείο υποχρεούται να υποδείξει τουλάχιστον δύο αθλητές του ή προπονητές, 
που θα συµµετέχουν ως εκπρόσωποί του στη Σχολή ∆ιαιτησίας. Οι αθλητές και οι 
προπονητές αυτοί µετά την απόκτηση του Ειδικού ∆ιπλώµατος εγγράφονται 
υποχρεωτικά στην ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ. 
Εγγραφή τους σε ΣΥ∆ΠΕ και στα µητρώα της Ο∆ΒΕ επιτρέπεται µόνο µετά την 
παρέλευση µίας 
αγωνιστικής περιόδου που σταµάτησε την αντίστοιχη δραστηριότητα και υπό την 
προϋπόθεση ότι το δίπλωµα που θα έχουν αποκτήσει θα είναι από Σχολή ΣΥ∆ΠΕ. 

 
Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 29 του παρόντος Κανονισµού, οι 
διαιτητές που ανήκουν στην ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ χρησιµοποιούνται µόνο 
στην Α΄Φάση των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων Εφήβων(νέων), Νεανίδων, Παίδων 
και Κορασίδων και στα Τοπικά Πρωταθλήµατα Παµπαίδων-Παγκορασίδων (όπου αυτά 
διεξάγονται µε διαιτητές). 
  

Άρθρο 16 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Η ΜΗ 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπαχθεί διαιτητής στους ετήσιους πίνακες αξιολόγησης Εθνικών 
και τοπικών πρωταθληµάτων, είναι να συµπεριλαµβάνεται στους αντίστοιχους πίνακες διαιτητών 
που υπέβαλαν δήλωση προσφοράς υπηρεσιών στην  οµοσπονδία και στους συνδέσµους 
διαιτητών αντίστοιχα. 
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Για την πιστοποίηση αυτού η Οµοσπονδία  και οι σύνδεσµοι διαιτητών,  κατ έτος και µέχρι την 
30η Ιουνίου, πριν τη διεξαγωγή των επιµορφωτικών, προαγωγικών σεµιναρίων αξιολόγησης, 
υποβάλλουν στην ΚΕ∆/ΕΟΠΕ και τα περιφερειακά όργανα διαιτησίας, πίνακες µε τους διαιτητές 
που υπέβαλαν τη σχετική δήλωση προσφοράς υπηρεσιών. 
Αντίστοιχοι πίνακες υποβάλλονται και για τους µη εν ενεργεία διαιτητές που υπέβαλαν δηλώσεις 
προσφοράς υπηρεσιών, για να συµπεριληφθούν στα διάφορα όργανα διαιτησίας. 
Η ένταξη από πλευράς Συνδέσµων και Ο.∆.Β.Ε. των διαιτητών στους αντίστοιχους πίνακες , έχει 
ως αποτέλεσµα την αυτόµατη απόκτηση της ιδιότητας του ενεργεία  ή µη διαιτητή αντίστοιχα. 
Για τους διαιτητές που ανήκουν στην ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ δεν απαιτείται 
δήλωση ενέργειας. 
 

Άρθρο 17 
 
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  
 
α.  ∆’ Κατηγορία Συνδέσµου µε σήµα ΣΥ.∆.ΠΕ. 
β.  Γ’ Κατηγορία Συνδέσµου µε σήµα ΣΥ.∆.ΠΕ. 
γ.  Β’ Κατηγορία Ο.∆.Β.Ε. µε σήµα Ο.∆.Β.Ε. 
δ.  Α’   Κατηγορία Ο.∆.Β.Ε.  µε σήµα  Ο.∆.Β.Ε. 
ε. Υποψήφιοι διεθνείς (που έχουν παρακολουθήσει και επιτύχει σε ανάλογο σεµινάριο στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό, µε σήµα Α’ Ο.∆.Β.Ε.).       
στ. ∆ιεθνείς ∆ιαιτητές  µε   διεθνές σήµα-FIVB. 
ζ. ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ Ε.Ο.ΠΕ.      
 
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΆΜΜΟΥ (BEACH VOLLEY) 
 
α. Κατηγορία Περιφερειακών Τουρνουά Ενώσεων – Ε.Ο.ΠΕ. µε σήµα ΣΥ.∆.ΠΕ. 
β. Κατηγορία Πανελληνίων Τουρνουά Ε.Ο.ΠΕ. µε σήµα Α’ Ο.∆.Β.Ε. 
γ. Υποψήφιοι διεθνείς (που έχουν παρακολουθήσει και επιτύχει σε ανάλογο σεµινάριο     στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό, µε σήµα Ο.∆.Β.Ε.)       
δ.  ∆ιεθνείς ∆ιαιτητές  µε διεθνές σήµα-FIVB.      
 

Άρθρο 18 
∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
Είναι διαιτητές-µέλη αναγνωρισµένων συνδέσµων διαιτητών και οι οποίοι υποχρεούνται να 
υποβάλλουν την ετήσια δήλωση προσφοράς υπηρεσιών µέχρι 31/5 εκάστου έτους, σύµφωνα µε 
το καταστατικό της Ο.∆.Β.Ε. και του οικείου Συνδέσµου και εφόσον επιθυµούν να 
χρησιµοποιηθούν σε αγώνες. 
 
∆ιαιτητές εν ενεργεία θεωρούνται αυτεπαγγέλτως και όσοι ενταχθούν στην ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ. 
  

 

Άρθρο 19 

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Είναι διαιτητές που οικειοθελώς αποχώρησαν από την ενεργό δράση ή συµπλήρωσαν το 
ανώτατο όριο ηλικίας και επιθυµούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα όργανα διαιτησίας των 
ΣΥ.∆.ΠΕ., της Ο.∆.Β.Ε. ή της Ε.Ο.ΠΕ. Παραµένουν µέλη των συνδέσµων και υπόκεινται στις 
διατάξεις των καταστατικών  της Ο.∆.Β.Ε. και των ΣΥ.∆.ΠΕ., υποχρεούµενοι να συντάσσουν και 
υποβάλλουν στους συνδέσµους τους την ετήσια δήλωση προσφοράς υπηρεσιών µέχρι τις 31/5 
εκάστου έτους. 
 

Άρθρο 20 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 
 
Οι ∆ιαιτητές υποχρεούνται: 
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1. Να υποβάλλουν µέχρι την καθοριζόµενη από την Ο.∆.Β.Ε. και τους ΣΥ.∆.ΠΕ. ηµεροµηνία 
εκάστου έτους δήλωση προσφοράς υπηρεσιών εν ενεργεία ή µη εν ενεργεία διαιτητή. Οι 
∆ιαιτητές που ανήκουν στην ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ δεν υποχρεούνται σε 
υποβολή δήλωση ενέργειας, υποχρεούνται όµως στην περίπτωση που δεν 
επιθυµούν να ανήκουν στην κατηγορία αυτή να το γνωστοποιήσουν στην ΕΟΠΕ. 

2. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες διαιτητές, καθώς και οι προς 
επιλογή παρατηρητές, απαιτείται να έχουν υποβάλει στους ΣΥ∆ΠΕ-Ο∆ΒΕ, εκτός της δήλωσης 
προσφοράς υπηρεσιών, αντίγραφο ποινικού µητρώου και υπεύθυνη δήλωση του νόµου 
1599/96, από όπου να προκύπτει ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυµα από αυτά που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ισχύοντος αθλητικού νόµου, και ότι σε 
περίπτωση εµφάνισης ενός τέτοιου κωλύµατος θα υπάρξει συµπληρωµατική δήλωση καθώς 
επίσης και αποδεικτικό ότι υπέβαλαν, κατά το τελευταίο έτος, δήλωση περιουσιακής 
κατάστασης των ιδίων, των συζύγων τους και των ανηλίκων ή προστατευόµενων τέκνων 
τους στον αρµόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τις διατάξεις του νόµου 
2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α’), καθώς και στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, εφόσον 
πρόκειται για πίνακες διαιτητών-παρατηρητών αγώνων επαγγελµατικών κατηγοριών.       

3. Να συµπληρώνουν επακριβώς τα στοιχεία τους στις δηλώσεις ενέργειας ή µη ενέργειας που 
υποβάλλουν και να ενηµερώνουν τον Σύνδεσµό τους για οποιαδήποτε µεταβολή επέρχεται. 

4. Να µελετούν τους κανονισµούς παιδιάς, τις προκηρύξεις των πρωταθληµάτων και τις 
ερµηνευτικές εγκυκλίους να συµµορφώνονται προς αυτές και προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού και των καταστατικών της Ο.∆.Β.Ε. και του συνδέσµου τους. Αυτή η 
υποχρέωση ισχύει και τους διαιτητές που ανήκουν στην ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ. 

5. Να παρακολουθούν υποχρεωτικά τα ετήσια σεµινάρια διαιτησίας, καθώς και τις µηνιαίες 
τεχνικές συγκεντρώσεις και διαλέξεις, όταν προσκληθούν από την Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. ή την 
Ο.∆.Β.Ε. ή τον σύνδεσµο που ανήκουν . 

6. Κάθε έτος πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου οι εν ενεργεία διαιτητές που έχουν τα 
προσόντα σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, υποβάλλονται προκειµένου να 
αξιολογηθούν υποχρεωτικά µε ποινή αποκλεισµού τους από τις διαδικασίες αξιολόγησης και 
κατάταξης:  
α)  Σε ιατρικές & εργαστηριακές εξετάσεις για την διαπίστωση της κατάστασης της υγείας 

τους. Η ισχύς των αποτελεσµάτων των παραπάνω εξετάσεων είναι διετούς διάρκειας. 
β) Σε δοκιµασία (γραπτή & προφορική) για την διαπίστωση των γνώσεων επί των 

κανονισµών παιδιάς - πρωταθληµάτων για όλους τους διαιτητές που συµπεριλαµβάνονται 
στους πίνακες  χωρίς καµία εξαίρεση και ειδικότερα η δοκιµασία των διεθνών διαιτητών 
& υποψηφίων διεθνών διαιτητών να γίνεται και στην επίσηµη γλώσσα της FIVB . 

7. Να µην προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε αγώνα, εφόσον δεν έχουν ορισθεί 
προς τούτο από την αρµόδια επιτροπή, εκτός αν παρίστανται σε γήπεδο, στο οποίο δεν έχει 
παρουσιασθεί ο ορισµένος για τον αγώνα διαιτητής. 

8. Να µην αναλαµβάνουν τη διαιτησία αγώνα σε περίπτωση, κατά την οποία ο ορισµένος 
επίσηµα διαιτητής έκρινε για οιονδήποτε λόγο ότι είναι αδύνατη η διεξαγωγή του και τον 
διέκοψε οριστικά πριν την κανονική λήξη του.   

9. Να προσέρχονται εγκαίρως  στο γήπεδο, όπου πρόκειται να διεξαχθεί αγώνας για τον οποίο 
έχουν ορισθεί και πάντως τουλάχιστον 45’ (σαρανταπέντε λεπτά) πριν την κανονική έναρξη 
του αγώνα.   

10. Να µην επιτρέπουν την είσοδο στα αποδυτήρια των διαιτητών πριν την έναρξη και µετά το 
τέλος του αγώνα, σε πρόσωπα µη προβλεπόµενα από τους κανονισµούς. 

11. Να φέρουν πάντοτε κατά την άσκηση του λειτουργήµατος των την προβλεπόµενη στολή.  
Τα χρώµατα και ο τύπος  της στολής καθώς και ο τρόπος εφαρµογής της, αποφασίζεται µε 
ευθύνη της Ο.∆.Β.Ε. και περιγράφεται στον εσωτερικό κανονισµό της. Η στολή των 
διαιτητών πετοσφαίρισης άµµου (beach volley) , αποφασίζεται επίσης µε τον ίδιο τρόπο από 
την Ο.∆.Β.Ε και τους ΣΥ.∆.ΠΕ. 

12. Να ελέγχουν το φύλλο αγώνα (Φ.Α.), να βεβαιώνουν και να αναγράφουν τα αληθή 
γεγονότα, να περιγράφουν επακριβώς πώς διαπράττονται οι παραβάσεις των 
παρεκτρεποµένων παικτών ή παραγόντων και να αναφέρουν τις ύβρεις, όπως ακριβώς 
εκστοµίζονται χωρίς αλλοίωση ή παράλειψη, µε την από τους κανονισµούς προβλεπόµενη 
«ορολογία», και να διατυπώνουν γενικά τις παρατηρήσεις τους, κατά τρόπο απόλυτα 
αµερόληπτο, σαφή και  αντικειµενικό χωρίς εµπάθεια, επιείκεια ή φόβο. Σε περίπτωση 
υποβολής ένστασης για κακή εφαρµογή κανονισµών, υποχρεούνται να αιτιολογήσουν 
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συνοπτικά στο φύλλο αγώνος την απόφαση που έλαβαν. 
13. Υποχρεούνται να αποστέλλουν µέσα στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα το φύλλο αγώνα και τις 

τυχόν υπάρχουσες εκθέσεις στη διοργανώτρια αρχή. 
14. Να µην κάνουν κρίσεις και ιδιαίτερα δηµόσια σε βάρος συναδέλφων τους ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, εκπαιδευτών – καθηγητών διαιτησίας, παρατηρητών, µελών των επιτροπών και 
των ∆.Σ. Ε.Ο.ΠΕ., Ε.Σ.ΠΕ., Σωµατείων,  ΣΥ.∆.ΠΕ. και της Ο.∆.Β.Ε.  
Κρίσεις µπορούν να κάνουν µόνο στις γενικές συνελεύσεις ή στις συγκεντρώσεις των 
οργάνων διαιτησίας  Ε.Ο.ΠΕ., της Ο.∆.Β.Ε. ή των  ΣΥ.∆.ΠΕ. ή ενώπιον των αρµοδίων 
οργάνων εφόσον κληθούν γι’ αυτό. 

15. Λόγω της ιδιάζουσας θέσης του διαιτητή και της βαρύτητας του λειτουργήµατος της 
διαιτησίας, που σκοπό έχει την απονοµή της δικαιοσύνης µεταξύ των διαγωνιζοµένων 
σωµατείων, απαγορεύεται στον διαιτητή να διατυπώνει δηµόσια (τύπο, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση), γνώµη ή κρίσεις για τον αγώνα που θα διευθύνει ή διηύθυνε, όσον αφορά στον 
αγωνιστικό τοµέα ή  την απόδοση των συναδέλφων του. Σε περίπτωση όµως που µε 
δηµοσιεύµατα ή επώνυµες δηλώσεις, θίγεται η τιµή και η  αξιοπρέπειά του και γενικότερα  
µειώνεται ηθικά, έχει αναφαίρετο δικαίωµα να απαντήσει λαµβάνοντας προηγουµένως 
έγκριση  γραπτή ή προφορική από την  Κ.Ε.∆/Ε.Ο.ΠΕ. 

16. Να συµπεριφέρονται παντού και πάντα προς όλα τα µέλη της αθλητικής οικογένειας µε 
τρόπο προσήκοντα εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, επιδεικνύοντας άµεµπτο ήθος 
και διαγωγή αντάξια της αθλητικής ιδέας. 

17. Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις των Οργάνων διαιτησίας και των συλλογικών 
τους οργάνων. 

Για τους διαιτητές της ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ισχύουν τα προβλεπόµενα 
στις παρ.  4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου. 

  

Άρθρο 21 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 
Το όριο ηλικίας των εν ενεργεία διαιτητών όλων των κατηγοριών, εκτός των διεθνών που 
καθορίζεται από την  FIVB, είναι το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) συµπληρωµένο. 
 Όσοι συµπληρώσουν το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους στις 31/12 κάθε 
χρόνου, αποσύρονται  υποχρεωτικά από την ενεργό δράση. 
Η χρονολογία γεννήσεως αποδεικνύεται µόνο µε ληξιαρχική πράξη του αρµοδίου ληξιαρχείου ή 
µε το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας. 
 

Άρθρο 22 
ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
∆ιαιτητής ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την προσφορά των υπηρεσιών του ως διαιτητής, 
επόπτης, σηµειωτής (έστω και ενός αγώνα) εγκαλείται πειθαρχικά από την Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. ή τις 
Ε.∆. των Ενώσεων. 
 

Άρθρο 23 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 
1.  Αποζηµίωση των διαιτητών και παρατηρητών (όπου ορίζονται) για τους αγώνες, 

δίνεται µόνο στις παρακάτω κατηγορίες: 
α) Πρωταθλήµατα Ανδρών – Γυναικών, οι οποίες βαρύνουν τα γηπεδούχα 

σωµατεία 
β) Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών – Γυναικών, οι οποίες βαρύνουν τα γηπεδούχα 

σωµατεία εκτός των Τελικών Αγώνων για τις οποίες βαρύνεται η ΕΟΠΕ 
γ) Β’ Φάση Πανελληνίων Πρωταθληµάτων Εφήβων (νέων), Νεανίδων, Παίδων και 

Κορασίδων, οι οποίες βαρύνουν την ΕΟΠΕ 
2. Μετακινούµενοι διαιτητές ή παρατηρητές ανεξαρτήτως κατηγορίας ή 

πρωταθλήµατος δικαιούνται έξοδα κίνησης ή οδοιπορικά, τα οποία πάντοτε 
βαρύνουν τα γηπεδούχα σωµατεία, εκτός από τους Τελικούς Αγώνες των 
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Κυπέλλων Ελλάδας Ανδρών – Γυναικών, της Β’ Φάσης των Πανελληνίων 
αναπτυξιακών Πρωταθληµάτων και των Τουρνουά Ανόδου 

3. Το ύψος της αποζηµίωσης και των εξόδων κίνησης ή οδοιπορικών των διαιτητών 
και των παρατηρητών, καθορίζονται από το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. πριν την έναρξη κάθε 
αγωνιστικής περιόδου. 

4. Η καταβολή της αποζηµίωσης και των εξόδων κίνησης ή οδοιπορικών των 
διαιτητών και των παρατηρητών θα γίνεται σύµφωνα µε τον ΚΦΣ, όπως αυτός 
εκάστοτε θα ισχύει. 

5. Το ύψος των αποζηµιώσεων (αµοιβών) των διαιτητών για τουρνουά όπως αυτά 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 2 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και 
∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, καθορίζεται  κάθε φορά από την διοργανώτρια αρχή. 

6. Η ΕΟΠΕ, η ΕΣΑΠ και οι Ενώσεις µπορούν µε απόφασή τους, που θα 
συµπεριλαµβάνεται στην Ειδική Προκήρυξη κάθε πρωταθλήµατος, να προβλέψουν 
την είσπραξη παραβόλου από τα σωµατεία για την κάλυψη των εξόδων διαιτησίας 
του αντίστοιχου πρωταθλήµατος και την καταβολή του απευθείας στη Ο∆ΒΕ ή στον 
αντίστοιχο ΣΥ∆ΠΕ. 

  
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ (3ο) 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

Άρθρο 24 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
 
Κάθε χρόνο και υποχρεωτικά πριν την επίσηµη έναρξη αντιστοίχων πρωταθληµάτων Εθνικών ή 
τοπικών κατηγοριών, µε ευθύνη της ΚΕ∆/ΕΟΠΕ και των περιφερειακών οργάνων διαιτησίας, 
κοινοποιούνται οι πίνακες διαιτητών και εποπτών, ανά κατηγορία αξιολόγησης, ως και οι 
αντίστοιχοι πίνακες παρατηρητών διαιτησίας. 
 
1.  Ο αριθµός των διαιτητών κατά κατηγορία Εθνικού πρωταθλήµατος ορίζεται ως ακολούθως: 

α) Για την Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών έως είκοσι έξι (26) το ανώτερο. 
β) Για την Α1 Εθνική κατηγορία Γυναικών και Α2 κατηγορία Ανδρών το ανώτερο έως (60) 

εξήντα. 
γ) Για τις λοιπές Εθνικές κατηγορίες το ανώτερο έως (80) ογδόντα. 

2.  Με εισήγησή της  η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. και µετά από έγκριση της Ε.Ε. ή του ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ.  
µπορεί να τροποποιήσει ως προς τον αριθµό τα προβλεπόµενα των παραπάνω εδαφίων 
1α,β,γ. 

3.  Ο αριθµός των εποπτών καθορίζεται ανάλογα µε τις αγωνιστικές ανάγκες των Εθνικών 
Πρωταθληµάτων µε απόφαση της Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. 

4.  Σε περίπτωση διαιτητή ο οποίος είχε αγωνιστική παρουσία ως αθλητής/τρια επί πενταετία 
τουλάχιστον στις  Εθνικές κατηγορίες ανδρών ή γυναικών, ο ελάχιστος απαιτούµενος 
χρόνος για την προαγωγή του στον πίνακα ανώτερης κατηγορίας, δύναται να περιοριστεί 
στο µισό µε απόφαση της Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. Επίσης, ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος για την 
προαγωγή ενός διαιτητή στον πίνακα ανώτερης κατηγορίας, δύναται να περιοριστεί στο 
µισό, εφόσον η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. µε οµόφωνη απόφασή της κρίνει ότι πρόκειται για 
εξαιρετικής ικανότητας διαιτητή, υπό τον όρο ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 3 διαφορετικές 
παρατηρήσεις από 3 διαφορετικούς παρατηρητές διαιτησίας µε βαθµολογία πάνω από 9 (ή 
90/100). 

5. Για να ενταχθεί διαιτητής στους πίνακες διαιτητών Α1 ανδρών, για πρώτη φορά, δεν πρέπει 
να έχει ξεπεράσει το τεσσαρακοστό πέµπτο (45ο) έτος της ηλικίας του. 
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Άρθρο 25 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  
ΤΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 

 
Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα Α1 Εθνικής κατηγορίας ανδρών απαιτούνται τα παρακάτω 
τυπικά προσόντα: 
α)  Να έχει τα τυπικά & ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισµού διαιτησίας. 
β)  Να είναι διαιτητής Α' Κατηγορίας. 
γ)  Να έχει διαιτητεύσει τις αµέσως προηγούµενες τουλάχιστον (2) δύο πλήρεις αγωνιστικές 

περιόδους σε αγώνες Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών & Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών.  
 

Άρθρο 26 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  

ΤΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 
 
Για την επιλογή διαιτητή στον ανωτέρω πίνακα 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' ή Β' κατηγορίας. 
γ)  Να έχει διαιτητεύσει τουλάχιστον (2) δύο πλήρεις αγωνιστικές περιόδους σε αγώνες των 

κατώτερων Εθνικών κατηγοριών.  
 

Άρθρο 27 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  

ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
 
Για την επιλογή διαιτητή στον ανωτέρω πίνακα 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' ή Β' κατηγορίας. 
 

Άρθρο 28 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
1.  ∆εν επιτρέπεται στην ΚΕ∆ να εντάξει στον ίδιο πίνακα ή σε ανώτερο πίνακα αξιολόγησης,  

διαιτητή ο οποίος τιµωρήθηκε την αγωνιστική περίοδο που πέρασε, µε ποινή (3) τριών 
µηνών και άνω. 
Στην συµπλήρωση του τριµήνου αυτού προσµετράται αθροιστικά κάθε ποινή που 
επιβάλλεται στον διαιτητή κατά την άσκηση των αγωνιστικών καθηκόντων του. 

2. ∆εν επιτρέπεται επίσης η ένταξη διαιτητή στον ίδιο πίνακα αξιολόγησης εφόσον, για 
οποιοδήποτε λόγο δεν είχε αγωνισθεί επί (1) µία πλήρη αγωνιστική περίοδο στα Εθνικά 
πρωταθλήµατα. 

3.  Επιτρέπεται η αναµόρφωση των πινάκων της τελικής επιλογής της Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. µε τη 
λήξη του 1ου γύρου των πρωταθληµάτων σε ποσοστό µέχρι το 1/6 του αριθµού έκαστου 
πίνακα µετά από πλήρη αιτιολόγηση. 

4.  Οι διεθνείς και υποψήφιοι διεθνείς διαιτητές µπορούν να συµµετέχουν σε όλους τους πίνακες 
Εθνικών κατηγοριών ή Τοπικών Πρωταθληµάτων. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ (4ο) 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΕΠΟΠΤΩΝ- ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 29 
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 
1. Η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. ορίζει τους διαιτητές των αγώνων των Εθνικών πρωταθληµάτων 

(συµπεριλαµβανοµένης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών) & Κυπέλλου Ελλάδος 
από τους αντίστοιχους πίνακες αξιολόγησης των διαιτητών. Οι Ε.∆. των Ενώσεων (πλην 
της ΕΣΑΠ) ορίζουν τους διαιτητές των αγώνων των πρωταθληµάτων που 
διεξάγονται µε ευθύνη τους. 

2.  Η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. ορίζει επίσης, τους διαιτητές, επόπτες και σηµειωτές των ∆ιεθνών αγώνων 
που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε αυτοί είναι επίσηµοι, είτε φιλικοί και 
εφόσον δεν ορίζονται ονοµαστικά οι διαιτητές από την FIVB ή τη CEV. Σε αγώνες 
Βαλκανικών Κυπέλλων η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. µπορεί «τιµής ένεκεν» να ορίσει µη διεθνή 
διαιτητή, αλλά θα πρέπει ο διαιτητής αυτός να συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα της Α1 
Ανδρών ή Α1 Γυναικών και να οµιλεί επαρκώς την Αγγλική γλώσσα. 

3.  Ο ορισµός διαιτητών φιλικών αγώνων ή τουρνουά οµάδων που αγωνίζονται σε εθνικές 
κατηγορίες γίνεται από την Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ., η οποία κατά περίπτωση µπορεί να εκχωρήσει το 
δικαίωµα αυτό στις Ε.∆. των Ενώσεων ή στους οικείους ΣΥ.∆.ΠΕ.  

4. ∆ιαιτητής ορίζεται σε αγώνα πρωταθλήµατος Ανδρών ή Γυναικών οποιασδήποτε 
κατηγορίας πλην της Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών, µόνο 
εφόσον έχει διαιτητεύσει σε τρεις αγώνες αναπτυξιακού πρωταθλήµατος (Α’ Φάση 
Πανελληνίων Πρωταθληµάτων Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων και Τοπικά 
Πρωταθλήµατα Παµπαίδων-Παγκορασίδων εφόσον διεξάγονται µε διαιτητές) µε 
εξαίρεση την περίπτωση που έχει οριστεί σε λιγότερους αλλά σε κάθε περίπτωση 
τουλάχιστον σε έναν, τουλάχιστον οκτώ ηµέρες πριν την προκαθορισµένη 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του αγώνα αυτού. 

5. Στους αγώνες της Α’ Φάσης των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων Εφήβων, 
Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων και των Τοπικών Πρωταθληµάτων Παµπαίδων-
Παγκορασίδων (εφόσον διεξάγονται µε διαιτητές), εάν ο αριθµός των διαιτητών 
δεν επαρκεί (πχ µη επαρκής αριθµός διαιτητών εν ενεργεία, µεγάλος αριθµός 
κωλυµάτων κλπ), θα ορίζονται διαιτητές της ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ως 
εξής: 

 Α’ ∆ιαιτητής: από τη φιλοξενούµενη οµάδα 
 Β’ ∆ιαιτητής: από τη γηπεδούχο οµάδα 
6. Η Κ.Ε.∆. και αντίστοιχα οι Ε.∆. των Ενώσεων, ορίζουν τους διαιτητές στους αγώνες 

λαµβάνοντας υπόψη τη µικρότερη δυνατή µετακίνηση των διαιτητών, εκτός εάν 
σωµατείο (γηπεδούχο ή φιλοξενούµενο) ζητήσει εγγράφως ορισµό διαιτητή που 
δεν ανήκει στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης της Ένωσης/Τ.Ε. που ανήκει το 
σωµατείο, επιβαρυνόµενο τα έξοδα κίνησης του διαιτητή που θα προκύψουν. Το 
δικαίωµα αυτό διατηρεί η Κ.Ε.∆. και αντίστοιχα οι Ε.∆. στην περίπτωση που αυτό 
επιβάλλεται µε βάσει την βαθµολογία του πρωταθλήµατος.  

 

Άρθρο 30 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 
1.  Η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. από τους πίνακες επιλογής ορίζει τους επόπτες και σηµειωτές την ίδια µέρα 

και ώρα που ορίζονται οι διαιτητές.  
2.  Η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. δύναται να εκχωρεί το δικαίωµα ορισµού των εποπτών και σηµειωτών των 

αγώνων Εθνικών πρωταθληµάτων στις Επιτροπές ∆ιαιτησίας των Ενώσεων ή των 
Περιφερειακών Πρωταθληµάτων ή στους κατά τόπο διεξαγωγής των αγώνων αρµόδιους 
Συνδέσµους ∆ιαιτητών. 

3. ∆ιαιτητής ορίζεται ως επόπτης ή γραµµατεία σε αγώνα πρωταθλήµατος Ανδρών ή 
Γυναικών οποιασδήποτε κατηγορίας, µόνο εφόσον έχει διαιτητεύσει σε τρεις 
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αγώνες αναπτυξιακού πρωταθλήµατος (Α’ Φάση Πανελληνίων Πρωταθληµάτων 
Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων και Τοπικά Πρωταθλήµατα Παµπαίδων-
Παγκορασίδων εφόσον διεξάγονται µε διαιτητές) µε εξαίρεση την περίπτωση που 
έχει οριστεί σε λιγότερους αλλά σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον σε έναν,   
τουλάχιστον οκτώ ηµέρες πριν την προκαθορισµένη ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
αγώνα αυτού. 

 
Άρθρο 31 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΕΠΟΠΤΩΝ –ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ 
 
1. Η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ., αφού ολοκληρώσει τον ορισµό των τακτικών διαιτητών – εποπτών –

σηµειωτών όλων των εθνικών πρωταθληµάτων προχωρεί από τους πίνακες επιλογής στον 
ορισµό αναπληρωµατικών µε την ακόλουθη διαδικασία : 
α) Για την Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών ορίζονται (2) δύο διαιτητές ως αναπληρωµατικοί . 
β) Για την Α1 Εθνική κατηγορία Γυναικών & Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών ορίζονται (4) 

τέσσερις διαιτητές ως αναπληρωµατικοί. 
γ)  Για τις κατώτερες Εθνικές κατηγορίες ορίζονται (6) έξι διαιτητές ως αναπληρωµατικοί. 
δ) Η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. µε απόφασή της προ του ορισµού µπορεί να αυξήσει τον αριθµό των 

αναπληρωµατικών διαιτητών. 
2. Η αντικατάσταση των διαιτητών & εποπτών - σηµειωτών γίνεται µε ορισµό µεταξύ των 

αναπληρωµατικών, εκτός αν δεν υπάρχουν, οπότε γίνεται µε ορισµό από τον πίνακα όλων 
των διαιτητών, εποπτών και σηµειωτών. 

3.  ∆εν επιτρέπεται στους τοπικούς συνδέσµους να προβαίνουν σε αντικατάσταση διαιτητών, 
εποπτών και σηµειωτών εθνικών πρωταθληµάτων. 

 
Άρθρο 32 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΕΠΟΠΤΩΝ – ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ 
 
1.  ∆ιαιτητές, Επόπτες και σηµειωτές, έχουν το δικαίωµα µετά την οριστική τους επιλογή και 

πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος, να δηλώσουν έγγραφα στην Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. ότι δεν 
επιθυµούν να διευθύνουν τους αγώνες ενός σωµατείου επαγγελµατικού ή µη. 

2.  α)  ∆ιαιτητές, επόπτες και σηµειωτές απαγορεύεται να διευθύνουν αγώνες επαγγελµατικών ή  
ερασιτεχνικών σωµατείων των οποίων διετέλεσαν µέλη ή των οποίων υπήρξαν αθλητές ή 
µέλη της οικογένειάς τους είναι αθλητές και εφόσον οριστούν , δεν αποδέχονται τον 
ορισµό τους. 

β) Επίσης απαγορεύεται να διευθύνουν αγώνες των σωµατείων επαγγελµατικών ή µη, 
εφόσον συνδέονται µε τους προέδρους ή µέλη των ∆.Σ. αυτών, µε εργασιακή σχέση είτε 
οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους. 

3.  Οι διαιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως πριν από την έναρξη της περιόδου στην 
Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. την ύπαρξη αυτού του κωλύµατος. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή δεν 
γίνει και αποδειχθεί η σχέση εκ των υστέρων ο διαιτητής αυτοµάτως διαγράφεται από τους 
πίνακες και δεν µπορεί να επανέλθει σε κανένα πίνακα οποιασδήποτε κατηγορίας εθνικού 
πρωταθλήµατος προ της παρόδου τριετίας από τη διαγραφή (Η τριετία υπολογίζεται από την 
ηµέρα της διαγραφής). 

4.  ∆ιαιτητές, επόπτες και σηµειωτές που ζητούν να εξαιρεθούν από τον ορισµό και εφόσον ο 
λόγος που επικαλούνται αποδεδειγµένα δεν στοιχειοθετεί σοβαρό κώλυµα, αποκλείονται των 
εποµένων (3) τριών ορισµών κατά την κρίση της Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. 

5.  α)  ∆ιαιτητές, επόπτες και γραµµατείες που ασθενούν αποδεδειγµένα, εξαιρούνται του 
ορισµού. 

β) ∆ιαιτητές οι οποίοι λόγω ασθενείας αδυνατούν να διευθύνουν τον αγώνα στον οποίο 
ορίστηκαν, θεωρούνται δικαιολογηµένοι, εφόσον η διαπίστωση της ασθενείας γίνεται από 
∆ηµόσιο Νοσοκοµείο ή από ιατρό του Ασφαλιστικού Φορέα τους και κοινοποιηθεί έγκαιρα 
το γεγονός στην Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. ή στην αρµόδια Ε.∆. 

6. α)  ∆ήλωση κωλύµατος κατατίθεται εγγράφως ή τηλεγραφικώς ή µε φαξ ή µε e-mail από 
τον ενδιαφερόµενο διαιτητή προς την Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. – Επιτροπές ∆ιαιτησίας Ενώσεων ή 
Επιτροπές ∆ιαιτησίας Περιφερειακών Πρωταθληµάτων, ταυτόχρονα. 
-Τα κωλύµατα των διαιτητών Εθνικών και τοπικών πρωταθληµάτων πρέπει έγκαιρα να 
κοινοποιούνται µε ευθύνη κάθε διαιτητή στις επιτροπές διαιτησίας. 
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Τυχόν κώλυµα σε εθνική ή τοπική κατηγορία, υπέχει δήλωση κωλύµατος για όλα τα 
πρωταθλήµατα. Οι επιτροπές διαιτησίας µε απόφασή τους, ορίζουν τον τρόπο, τον χρόνο 
και την διαδικασία υποβολής των κωλυµάτων των διαιτητών. 

β) ∆εν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο σε διαιτητή να δηλώσει κώλυµα ή ασθένεια ή να 
αρνηθεί να διαιτητεύσει αγώνες Τοπικών Πρωταθληµάτων ενώ αποδέχεται τη συµµετοχή 
στους ορισµούς των Εθνικών Πρωταθληµάτων ή αντιστρόφως. 

γ) Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της παραγράφου αυτής από τον διαιτητή 
επιβάλλεται σε αυτόν ποινή, σύµφωνα µε το άρθρο περί πειθαρχικών διαιτητικών 
παραπτωµάτων-ποινές). 

  
Άρθρο 33 

ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ 
 
1.  Μέχρι της 30/6 εκάστου έτους ή όποτε ζητηθεί η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. υποχρεούται να υποβάλλει 

στην Ε.Ο.ΠΕ. χωριστούς πίνακες ∆ιεθνών ∆ιαιτητών & Υποψηφίων ∆ιεθνών ∆ιαιτητών, από 
τους οποίους γίνεται η επιλογή για τους πίνακες της FIVB και της CEV. Στους πίνακες της 
Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. και µε ευθύνη της περιλαµβάνονται όλοι οι ∆ιεθνείς διαιτητές και οι διαιτητές 
της Α' κατηγορίας που έχουν τα νόµιµα προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από 
την FIVB και τη CEV. 
Ειδικότερα στους πίνακες πρέπει να αναφέρονται: το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, οι 
γραµµατικές γνώσεις, οι γνώσεις Ξένων γλωσσών, η ηλικία, το επάγγελµα, ο αριθµός 
αγώνων που, έχουν διευθύνει ως διαιτητές, τα στοιχεία του σωµατότυπού τους (βάρος, 
ύψος κλπ.), όπως και γενικά κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αντικειµενική 
εκτίµηση της αξίας εκάστου υποψηφίου. 

2.  Εάν η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. παραλείψει να περιλάβει στις προτάσεις της άτοµα που το δικαιούνται 
ή σηµειώσει ελλιπή ή λανθασµένα στοιχεία, η Ε.Ο.ΠΕ. προβαίνει στη συµπλήρωση ή 
διόρθωση τους. 

3.  Κάθε έτος υποβάλλεται στο ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. πίνακας υπογεγραµµένος από τον Πρόεδρο της 
Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. µε τους διεθνείς και υποψήφιους διεθνείς διαιτητές κατά σειρά αξιολόγησης 
της Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην FIVB και τη CEV. 

4.  Η πρόταση της Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. δεν είναι δεσµευτική για το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. 
 

Άρθρο 34 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
1.  Κάθε έτος και πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. καταρτίζει τους 

πίνακες παρατηρητών διαιτησίας Εθνικών Πρωταθληµάτων, κατά κατηγορία 
πρωταθλήµατος. 

2.  Οι παρατηρητές διαιτησίας επιλέγονται : 
α)  Από µη εν ενεργεία διαιτητές οι οποίοι πρέπει να έχουν διαιτητεύσει τουλάχιστον επί 5 

πλήρεις αγωνιστικές περιόδους στις ανώτερες Εθνικές κατηγορίες. 
β)  Από µη εν ενεργεία ∆ιεθνείς ή υποψήφιους ∆ιεθνείς διαιτητές. 
γ)  Από τους καθηγητές διαιτησίας. 

3.  Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η επιτυχής συµµετοχή του υποψηφίου παρατηρητή στο 
Ετήσιο Σεµινάριο Παρατηρητών ∆ιαιτησίας που διοργανώνεται από την Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. και 
αφού περάσουν επιτυχώς το σχετικό τεστ γνώσεων των κανονισµών. Οι παρατηρητές 
διαιτησίας κατατάσσονται από την Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. σε 2 (δύο) κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα 
µε την εµπειρία τους και τα αποτελέσµατά τους στο τεστ γνώσεων των κανονισµών 

 
Άρθρο 35 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
 
1. Οι παρατηρητές διαιτησίας είναι υποχρεωµένοι αµέσως µετά τη λήξη του αγώνα να 

κοινοποιούν τη βαθµολογία και τις παρατηρήσεις τους στους διαιτητές του αγώνα και να 
αποστέλλουν το σχετικό έντυπο βαθµολογίας στην Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. την πρώτη εργάσιµη µέρα 
µετά τον αγώνα. 

2. Οι παρατηρητές που δεν τηρούν την διαδικασία αυτή, ελέγχονται πειθαρχικά από την 
Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ.  στην πρώτη µετά τον αγώνα συνεδρίασή της. 
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3.  Το Έντυπο της Έκθεσης του παρατηρητή περιλαµβάνει τον τρόπο βαθµολογίας του διαιτητή 
(Εποπτών - Σηµειωτών) βάσει των οδηγιών της FIVB ή της CEV. Η Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. µε 
απόφασή της έχει το δικαίωµα να εξαιρέσει παρατηρητές διαιτησίας από τους ορισµούς από 
µία (1) έως πέντε (5) αγωνιστικές για ελλιπή συµπλήρωση του φύλλου παρατήρησης ή για 
αποδεδειγµένη µη αντικειµενική αξιολόγηση. 

  
Άρθρο 36 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
Κάθε έτος και πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου η Επιτροπή ∆ιαιτησίας της Ένωσης ή 
του Περιφερειακού Πρωταθλήµατος συντάσσει πίνακες παρατηρητών διαιτησίας τοπικών 
πρωταθληµάτων  σε συνεργασία µε τον τοπικό ΣΥ.∆.ΠΕ. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται για 
κάθε ένωση ή Περιφερειακό Πρωτάθληµα ενιαίος για όλες τις κατηγορίες πρωταθληµάτων της 
πίνακας παρατηρητών διαιτησίας, από διαιτητές µη εν ενεργεία  διεθνείς ή ανώτερης κατηγορίας 
ή καθηγητές και σε περίπτωση που ο αριθµός τους δεν επαρκεί από διαιτητές εν ενεργεία 
∆ιεθνείς ή Α' κατηγορίας ή  καθηγητές διαιτησίας. 
 

Άρθρο 37 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι παρατηρητές διαιτησίας τοπικών πρωταθληµάτων, ορίζονται από την Επιτροπή ∆ιαιτησίας 
κάθε Ένωσης ή Περιφερειακού Πρωταθλήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις των άρθρων του παρόντος κανονισµού. 
Τόσο στις Εθνικές κατηγορίες, όσο και στις τοπικές, η άρνηση αποδοχής ορισµού παρατηρητή ή 
η µη προσέλευσή του σε αγώνα, για τον οποίο απεδέχθη τον ορισµό, συνεπάγεται κυρώσεις µε 
κλίµακα τιµωριών ανάλογη µε αυτή των εν ενεργεία διαιτητών. 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ (5ο) 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΜΜΟΥ 

 
Άρθρο 38 

 
1. Η Ε.Ο.ΠΕ. ασκεί τις αρµοδιότητές της στα θέµατα διαιτησίας Beach Volleyball µε το 

εξουσιοδοτηµένο όργανό της, την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEY. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEYBALL σε συνεργασία µε την Ο.∆.Β.Ε. έχει ειδικότερα τις 
ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της Ε.Ο.ΠΕ. 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 όλων των αγωνιστικών εκδηλώσεων Beach Volleyball. 

β) Την εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ. για την ανάγκη οργάνωσης 
Σεµιναρίων επιµόρφωσης διαιτητών Beach Volleyball καθώς και την συµµετοχή Ελλήνων 
διαιτητών σε διεθνείς σχολές και σεµινάρια διαιτησίας Beach Volleyball σε συνεργασία µε 
την Ο.∆.Β.Ε. 

γ) Την κατάρτιση ειδικών προγραµµάτων εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και την παροχή 
γενικών κατευθύνσεων στους διαιτητές Beach Volleyball όλης της χώρας καθώς και την 
επίλυση κάθε τεχνικού ζητήµατος που τυχόν προκύπτει σχετικά µε την εφαρµογή των 
Κανονισµών διαιτησίας Beach Volleyball σε συνεργασία µε την Ο.∆.Β.Ε. 

δ) Την θέσπιση των κανόνων δεοντολογίας των διαιτητών και την εισήγηση στο ∆.Σ. της 
Ε.Ο.ΠΕ. µέτρων προστασίας του κύρους και της προσωπικότητας των διαιτητών. 

ε) Την επιλογή και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών. 
ζ) Τον ορισµό των διαιτητών σε όλες τις εγκεκριµένες αγωνιστικές εκδηλώσεις Beach 

Volleyball. 
η) Την παραποµπή των διαιτητών στην επιτροπή διαιτησίας Beach Volleyball και την 

εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων για πληµµελή άσκηση των καθηκόντων στους 
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πληµµελώς ασκούντες τα καθήκοντά τους διαιτητές Beach Volleyball, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.  

 
2. Η ιδιότητα του διαιτητή Beach Volleyball αποκτάται µετά από αποφοίτηση σχολής διαιτησίας 

ΣΥ∆ΠΕ υπό την εποπτεία της Ο∆ΒΕ. 
 
3. Κανένας διαιτητής beach volleyball δεν µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του σε οποιαδήποτε 

αγωνιστική εκδήλωση beach volleyball, αν δεν έχει ορισθεί σαν διαιτητής beach volleyball 
από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEYBALL. 

 
4. Όλοι οι Επίσηµοι Αγώνες των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων Beach Volleyball που έχουν 

εγκριθεί προηγουµένως από την Ε.Ο.ΠΕ., διεξάγονται µε Επίσηµους ∆ιαιτητές BEACH 
VOLLEYBALL. Για τις υπόλοιπες ∆ραστηριότητες και ανάλογα µε την κατηγορία των αγώνων 
(satelite κλπ) τα θέµατα των ∆ιαιτητών θα ρυθµίζονται µε Ειδικούς Κανονισµούς που θα 
εκδίδονται και θα γνωστοποιούνται στους Αθλητές εκ των προτέρων. Οι Ειδικοί αυτοί 
Κανονισµοί που θα επέχουν ρόλο προκήρυξης, θα εκδίδονται από τον Οργανωτή και θα 
εγκρίνονται από το Τµήµα Beach Volleyball. 

 
5.  ∆ιαιτητής ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την προσφορά των υπηρεσιών του σε 

εγκεκριµένη αγωνιστική δραστηριότητα (έστω και ενός αγώνα) παραπέµπεται στην 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEYBALL, ύστερα από εισήγηση του Τεχνικού Υπεύθυνου 
της εκδήλωσης που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

 
6. Οι διαιτητές beach volleyball δικαιούνται αποζηµιώσεως καθώς και εξόδων κίνησης και 

παραµονής για κάθε αγωνιστική εκδήλωση στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους. 
 
7. Το ύψος των αποζηµιώσεων που χορηγούνται στους διαιτητές καθορίζεται από το ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ BEACH VOLLEYBALL και σχετική έγκριση του ∆.Σ. της ΕΟΠΕ. Ο φορέας 
καταβολής των αποζηµιώσεων αυτών καθορίζεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ανάλογα µε τις ειδικές 
συνθήκες διοργάνωσης κάθε αγωνιστικής εκδήλωσης που καθορίζονται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

 
8. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEYBALL της Ε.Ο.ΠΕ. πριν την έναρξη της αγωνιστικής 

περιόδου, προβαίνει στην αξιολόγηση των διαιτητών beach volleyball και την κατάταξή τους 
σε κατηγορίες. 
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού που αφορούν την επιµόρφωση, προαγωγή και 
αξιολόγηση ως και τις απαραίτητες προς τούτο διαδικασίες διαιτητών και παρατηρητών 
πετοσφαίρισης, εφαρµόζονται αναλογικά  και για τους διαιτητές και παρατηρητές 
πετοσφαίρισης  άµµου. 
•  A Κατηγορία (∆ΙΕΘΝΕΙΣ): Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι διαιτητές που έχουν 

αποφοιτήσει από Σχολή ∆ιαιτησίας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης (F.I.V.B.). 
Οι διεθνείς διαιτητές αυτοί εκτελούν χρέη διαιτητού στα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα. 

•  Β Κατηγορία: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι διαιτητές που έχουν αποφοιτήσει 
από Σχολή ∆ιαιτησίας της Ε.Ο.ΠΕ. ή της Ο.∆.Β.Ε. Οι διαιτητές αυτοί εκτελούν χρέη 
διαιτητού στα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα καθώς και στα Πρωταθλήµατα Ανάπτυξης και 
στις ανεξάρτητες εγκεκριµένες ∆ιοργανώσεις. 

•  Γ Κατηγορία: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι διαιτητές που έχουν αποφοιτήσει 
από Σχολή ∆ιαιτησίας της Ε.Ο.ΠΕ. ή της Ο.∆.Β.Ε. Εκτελούν χρέη Γραµµατείας και 
Εποπτών σε όλα τα προαναφερθέντα Πρωταθλήµατα.  

 
9. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζουν οι νόµοι, οι Υπουργικές Αποφάσεις και οι λοιπές 

διατάξεις Αθλητικής δικαιοσύνης, ο διαιτητής beach volleyball κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του οφείλει να τηρεί τους οικείους ∆ιεθνείς κανονισµούς της FIVB, τους 
εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς της ΕΟΠΕ, τις Εγκυκλίους, οδηγίες και κανονισµούς που 
εκδίδει. και η εκάστοτε διοργανώτρια αρχής, µετά από έγκριση της Ε.Ο.ΠΕ, τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού, ως και τις γενικά παραδεκτές αρχές της αθλητικής καλής πίστης, και 
του " ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ " (FAIR PLAY). 
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10. 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 ήθους και διαγωγής. 

 
11. Οποιαδήποτε παράβαση του διαιτητικού καθήκοντος µε διαπιστωθείσα και καταλογισθείσα 

πράξη ή παράλειψη, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα, που τιµωρείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEYBALL έχει ως 
έργο τον Πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών beach volleyball για την επιβολή των ποινών που 
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, αναφορικά µε την άσκηση των αγωνιστικών 
καθηκόντων τους. 

 
12. Οι αποφάσεις της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ BEACH VOLLEYBALL εκδίδονται υποχρεωτικά 

ύστερα από απαραίτητη προηγούµενη κλήση του παραπεµφθέντος διαιτητή σε απολογία. 
 
13. Ο παραπεµφθείς έχει δικαίωµα αυτοπροσώπως παρουσίας κατά την συνεδρίαση της 

Επιτροπής ή κατάθεσης έγγραφου απολογητικού υποµνήµατος. 
 
14. Η απόφαση επί της παραποµπής κοινοποιείται υποχρεωτικά στον παραπεµφθέντα. Η 

απόφαση δεν είναι απαραίτητο να εµπεριέχει πλήρες σκεπτικό, το οποίο µπορεί να 
ακολουθήσει το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την έκδοσή της, πρέπει όµως 
οπωσδήποτε να περιέχει τα άρθρα του παρόντος, βάσει των οποίων  επιβλήθηκε η 
αντίστοιχη ποινή. 

 
15. Η επιβληθείσα ποινή εκτίεται και ο διαιτητής δεν ορίζεται ευθύς αµέσως µετά την έκδοση 

τελεσίδικης απόφασης από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH VOLLEY της Ε.Ο.ΠΕ. 
 
16. Στους διαιτητές Beach Volleyball επιβάλλονται οι κάτωθι ποινές κατά περίπτωση και 

διαβάθµιση παραπτωµάτων : 
 

α) Αποκλεισµός 15 (δεκαπέντε) ηµερολογιακών ηµερών: 
1) Καθυστερηµένη προσέλευση για εκτέλεση καθηκόντων. 
2) Ασαφής διατύπωση του Φύλλου Αγώνα. 
3) Πληµµελής εκτέλεση καθηκόντων. 
4) Οι καθ' οιονδήποτε τρόπο - συναδέλφων τους δηλώσεις και σχολιασµοί φάσεων των 

εν ενεργεία διαιτητών στα Μ.Μ.Ε. 
5) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και χωρίς την άδεια της διοργανώτριας παροχή 

συνεντεύξεων. ∆ιευκρινιστικές απαντήσεις που δίνονται δηµοσίως, δεν αποτελούν 
συνέντευξη κατά την έννοια της παρούσας περίπτωσης. 

 
β) Αποκλεισµός έως 30 (τριάντα) ηµερών: 

1) Παράβαση των κανονισµών της παιδιάς που δεν συνεπάγεται την επανάληψη του 
αγώνα. 

2) Ανάρµοστη συµπεριφορά σε συνάδελφο διαιτητή-γραµµατεία- επόπτη. 
 

γ) Αποκλεισµός έως 70 (εβδοµήντα) ηµερών : 
1) Αδικαιολόγητη µη προσέλευση σ' αγώνα στον οποίο ορίσθηκε και έλαβε γνώση του 

διορισµού του. 
2) Αδικαιολόγητη µη αποδοχή του διορισµού του. 
3)  Η συµµετοχή ως διαιτητή σε αγώνες χωρίς την εντολή ή έγκριση της αρµόδιας αρχής 

ή οργάνου Πετοσφαίρισης. 
 

δ) Αποκλεισµός έως 90 (ενενήντα) ηµερών : 
1) Παράβαση των κανονισµών της παιδιάς που είχε σαν αποτέλεσµα την επανάληψη του 

αγώνα που διεξήχθη. 
2) Αποφυγή αποβολής παίκτη ή/και αναγραφής στο Φύλλο Αγώνα του παίκτη και των 

πιθανών επεισοδίων. 
3) Υποβολή ψευδών εκθέσεων πριν, στη διάρκεια και µετά τον αγώνα για τα συµβάντα. 
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4) Ανάρµοστη συµπεριφορά προς µέλος του ∆.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, Τοπικών Ενώσεων ή 
Επιτροπών, της Επιτροπής Beach Volleyball και των Τεχνικών Υπευθύνων των 
αγωνιστικών εκδηλώσεων. 

 
ε) Αποκλεισµός έως 180 ( εκατόν ογδόντα ) ηµερών : 

1) Εξύβριση των µελών του ∆.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, των Τοπικών Ενώσεων ή Επιτροπών, της 
Επιτροπής Beach Volleyball και των Τεχνικών Υπευθύνων των αγωνιστικών 
εκδηλώσεων 

2) Η βάναυση µε έργα συµπεριφορά προς αθλητές, θεατές ή όργανα της Ε.Ο.ΠΕ. 
3) Ανάρµοστη γενική συµπεριφορά αταίριαστη µε την δεοντολογία του αθλητισµού. 

 
στ) Αποκλεισµός 360 (τριακόσιες εξήντα) ηµερών : 

Απρεπής και ανάρµοστη συµπεριφορά, στο εξωτερικό όπου πήγε διαιτητής για διαιτησία 
αγώνων και προέκυψαν δυσµενή σχόλια σε βάρος της Ελληνικής διαιτησίας. 

 
ζ) ∆ιαγραφή 

1) Σε περιπτώσεις δόλιας µεροληψίας µετά από αποδεδειγµένη δωροδοκία για την 
οποίαν ο υπαίτιος διαιτητής καταδικάσθηκε (έστω και πρωτοδικώς ) από ποινικό 
δικαστήριο ο διαιτητής διαγράφεται µέχρι τελεσιδικίας της εκδοθεισοµένης 
απόφασης. 
Σε περίπτωση που µε τελεσίδικη απόφαση ο διαιτητής καταδικαστεί η διαγραφή είναι 
οριστική. 

2) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία διαιτητής καταδικάστηκε τελεσίδικα για 
παράπτωµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στις περιπτώσεις του άρθρου 3 παρ.1 εδ. β, 
γ και δ του ν. 2725/99. 

 
17. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ερµηνεία του άρθρου 12 του Γενικού Κανονισµού 

Οργάνωσης του Αθλήµατος και ∆ιεξαγωγής Αγωνιστικών Εκδηλώσεων Πετοσφαίρισης στην 
άµµο (Beach Volleyball)  και του παρόντος Κανονισµού ∆ιαιτησίας υπερισχύει ο παρών 
Κανονισµός. 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ (6ο) 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ 
 

Άρθρο 39 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 
1. Εφόσον η ΕΟΠΕ έχει την οικονοµική δυνατότητα, οι διαιτητές, επόπτες, σηµειωτές 

και παρατηρητές διαιτησίας θα ασφαλίζονται, για θάνατο και ανικανότητα 
απασχόλησης προκαλούµενα από δυστυχήµατα ή ατυχήµατα που οφείλονται στη 
διαιτητική τους δραστηριότητα. 

 
2. Ο χρόνος έναρξης της ασφάλισης θα αποφασιστεί µετά από απόφαση της Ε.Ο.ΠΕ., εφόσον 

υπάρχουν οι αναγκαίες οικονοµικές δυνατότητες. 
 

Άρθρο 40 
ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ 

 
Για  εξαίρετη επίδοση ή άλλες εξαιρετικές πράξεις που συµβάλλουν στην αναβάθµιση του 
κύρους της οργάνωσης και της αξιοπιστίας  του λειτουργήµατος της διαιτησίας απονέµονται 
στους διαιτητές, εν ενεργεία ή µη στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, µε απόφαση του ∆.Σ. 
της ΕΟΠΕ, ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαιτησίας, οι 
παρακάτω ηθικές αµοιβές, σε ετήσια βάση 
α. Εύφηµος µνεία 
β. Έπαινος 
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ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Ο παρόν Κανονισµός αφορά το διαιτητικό λειτούργηµα ως άµισθη και χωρίς αντάλλαγµα παροχή 
διαιτητικών και αθλητικού χαρακτήρα υπηρεσιών. Σε περίπτωση κατά την οποία θεσπιστεί 
νοµοθετικά η προβλεπόµενη στο ν.2725/99 «επαγγελµατική διαιτησία στο άθληµα της 
πετοσφαίρισης, θα τροποποιηθεί ανάλογα. Ο παρόν Κανονισµός και το σύνολο των διατάξεών 
του αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και ενιαίο σύνολο των διατάξεων των λοιπών κανονισµών, 
του καταστατικού και των προκηρύξεων-αποφάσεων της Ε.Ο.ΠΕ. Σε περίπτωση ασάφειας 
σχετικά µε τις διατάξεις του και την εφαρµογή τους το ζήτηµα επιλύεται από το εκάστοτε ∆Σ της 
Ε.Ο.ΠΕ., µετά από σχετικό ερώτηµα που δύναται να υποβάλει προς την εκάστοτε  
Κ.Ε.∆./Ε.Ο.ΠΕ. ή και την Ο.∆.Β.Ε. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού ισχύουν για το σύνολο 
της ελληνικής διαιτησίας πετοσφαίρισης (∆ιαιτητές/Όργανα). Κάθε διαιτητής µε την αίτηση 
έγγραφής του στον οικείο σύνδεσµο διαιτητών υπεισέρχεται και προσχωρεί ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στις 
διατάξεις του παρόντος και όλων των λοιπών κανονισµών που διέπουν το διαιτητικό 
λειτούργηµα , τις οποίες οφείλει να τηρεί απαρέκκλιτα και ανεπιφύλακτα. 
Ο παρόν Κανονισµός ∆ιαιτησίας της Ελληνικής Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης, ο οποίος 
καταρτίστηκε σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του ν. 2725/1999, 
υποβλήθηκε αρµοδίως προς έγκριση. 
   

 


