
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Ο.ΠΕ. 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΑ - 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α' 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΕ 

 
1. Τα κάθε είδους θέµατα που αφορούν στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία της 

διαιτησίας της Ελληνικής Πετοσφαίρισης ανήκουν στη δικαιοδοσία της Ελληνικής 
Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.). 

 
2. Η Ε.Ο.ΠΕ. ασκεί τις αρµοδιότητές της στα θέµατα διαιτησίας δια των οργάνων των 

άρθρων του επόµενου κεφαλαίου. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού τα όργανα διαιτησίας 

διακρίνονται σε διοικητικά , τεχνικά - πειθαρχικά, είναι δε τα ακόλουθα : 
 
Α'. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
 
α) Το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. ως όργανο χάραξης της γενικής πολιτικής στα θέµατα ανάπτυξης 

και βελτίωσης της διαιτησίας στα πλαίσια  του νόµου του καταστατικού και των 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων  της Ε.Ο.ΠΕ. 
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β) Η Οµοσπονδία ∆ιαιτητών Βόλεϋ Ελλάδος (Ο.∆.Β.Ε.), η οποία έχει ως έργο κυρίως: 
1) Τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισµό καθηγητών διαιτησίας στις 

σχολές αυτές. 
2) Την υποβολή πινάκων των εν ενεργεία διαιτητών για τους αγώνες των Εθνικών 

κατηγοριών ή των µη εν ενεργεία διαιτητών στην ΚΕ∆/Ε.Ο.ΠΕ. 
3) Την ονοµασία καθηγητών διαιτησίας. 
4) Την διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των Εθνικών κατηγοριών. 
5) Συνεργάζεται µε την ΚΕ∆/ΕΟΠΕ για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών 

και την διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεµιναρίων. 
(άρθρα 43Α  3 α,β,γ,δ, και 44γ) 

 
γ)  Οι Σύνδεσµοι ∆ιαιτητών Πετοσφαίρισης οι οποίοι έχουν κυρίως ως έργο την υποβολή 

πινάκων διαιτητών εν ενεργεία ή µη για τους αγώνες των Τοπικών πρωταθληµάτων, 
την διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων των Τοπικών κατηγοριών και την 
επιµόρφωση αυτών, µε την εποπτεία της Ο.∆.Β.Ε. (άρθρο 43.5 ν.2725/99) και µε την 
επιφύλαξη της περιπτώσεως α΄ της παρ.3, άρθρου 43 Α. 

 
Β' ΤΕΧΝΙΚΑ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ 
 
α) Στην Ε.Ο.ΠΕ. 

 - Η Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας ( ΚΕ∆ ) 
 
β) Στις Αθλητικές Ενώσεις - µέλη της Ε.Ο.ΠΕ. 

 - Η Επιτροπή ∆ιαιτησίας 
 
γ) Στα Περιφερειακά Πρωταθλήµατα  
      - Η Επιτροπή ∆ιαιτησίας 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ/ Ε.Ο.ΠΕ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
 
1.  Η Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας συγκροτείται από τρία (3) µέλη ή πέντε (5) µέλη, έχει 

διετή θητεία και ορίζεται και στελεχώνεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 44 παρ. 2β ν.2725/99 (άρθρο 68 3057/2002), και έχει τις 
ακόλουθες αρµοδιότητες : 
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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 πρωταθληµάτων. 

β) Την εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ. επί της ανάγκης 
οργάνωσης από τους αρµόδιους, κατά τις διατάξεις του 
παρόντος,φορείς,σεµιναρίων επιµόρφωσης διαιτητών. 

γ) Την συνεργασία µε την Ο.∆.Β.Ε. για την προεπιλογή και αξιολόγηση των 
διαιτητών των Εθνικών κατηγοριών και την διοργάνωση των Περιφερειακών και 
Κεντρικών σεµιναρίων.  

δ) Τον καθορισµό των κριτηρίων διανοµής των οικονοµικών πόρων που διατίθενται 
από την Ε.Ο.ΠΕ.για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των διαιτητών και 
τον έλεγχο της διαχείρισης τους από τους φορείς,στους οποίους διατίθενται. 

ε) Ακόµη η ΚΕ∆ επιµελείται της µετάφρασης των κανονισµών παιδιάς και γενικά 
κάθε έκδοσης εντυπου που αφορά στη διαιτησία . 

στ) Θεσπίζει τους κανόνες δεοντολογίας των διαιτητών και εισηγείται στο ∆.Σ. της 
Ε.Ο.ΠΕ.µέτρα προστασίας του κύρους και της προσωπικότητας των διαιτητών. 

ζ) Την εισήγηση ή γνωµοδότηση για τυχόν τροποποιήσεις στον κανονισµό 
διαιτησίας πετοσφαίρισης. 

η)  Τον Πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών των αγώνων των Εθνικών Πρωταθληµάτων 
και των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας και την επιβολή ποινών που προβλέπονται 
από τον παρόντα Κανονισµό αναφορικά µε την άσκηση των αγωνιστικών 
καθηκόντων τους.  

θ) Την επιλογή, αξιολόγηση και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών και 
παρατηρητών πρωταθληµάτων Εθνικών κατηγοριών, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισµού . 

ι) Την επιβολή κυρώσεων στους πληµµελώς ασκούντες τα καθήκοντά τους 
παρατηρητές. 

ια) Την επιλογή και ορισµό των παρατηρητών διαιτησίας στα πρωταθλήµατα Εθνικών 
κατηγοριών . 

ιβ) Τον ορισµό των διαιτητών, εποπτών και γραµµατειών των αγώνων των Εθνικών 
Πρωταθληµάτων και των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας.  

ιγ) Κάθε άλλο θέµα που δεν ανήκει στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου ή της Ο∆ΒΕ . 
ιδ) Είναι αρµόδια για την εκδίκαση ενστάσεων κακής διαιτησίας βάσει του 

Κανονισµού Παιδειάς και των διατάξεων των Γενικών και Ειδικών Προκηρύξεων 
των Εθνικών Πρωταθληµάτων. 

ιε) Με βάση την βαθµολογία των διαιτητών από τις εκθέσεις των Παρατηρητών τον 
Πειθαρχικό έλεγχο αυτών.  
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ιστ) Τηρεί την βαθµολογία απόδοσης εκάστου διαιτητή καθ΄ όλη την αγωνιστική 

περίοδο. 
ιζ) Συντάσσει µετά την λήξη των πρωταθληµάτων βαθµολογικό πίνακα µε βάση την 

απόδοση των διαιτητών κατά πίνακα αξιολόγησης και τους κατατάσσει κατά σειρά 
βαθµολογίας.  

ιη) Την κοινοποίηση των εκθέσεων Παρατηρητών στους διαιτητές. 
 
2.  α)  Ο πρόεδρος της ΚΕ∆ ορίζει τον αναπληρωτή του  ο οποίος τον αντικαθιστά σε όλη  
          την έκταση των καθηκόντων του , όταν αυτός απουσιάζει. 

β) Η ΚΕ∆ λειτουργεί υπό την πενταµελή της σύνθεση για όλο το φάσµα των 
αρµοδιοτήτων της, βρίσκεται δε σε απαρτία παρόντων τριών (3) τουλάχιστον µελών 
της, εκ των οποίων απαραίτητα το ένα µέλος θα είναι ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής 
του. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

 & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
 

1. Προκειµένου για Περιφερειακά Πρωταθλήµατα µε απόφαση του ∆.Σ./ΕΟΠΕ µπορεί να 
συγκροτηθεί τριµελής Επιτροπή ∆ιαιτησίας που συγκεντρώνει όλες τις αρµοδιότητες 
σχετικά µε την ∆ιαιτησία για τα πρωταθλήµατα της δικαιοδοσίας τους. 

2. Στις αθλητικές Ενώσεις Σωµατείων Πετοσφαίρισης λειτουργεί τριµελής Επιτροπή 
∆ιαιτησίας που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Οικείας Ένωσης  και συγκεντρώνει 
όλες τις αρµοδιότητες σχετικά µε την ∆ιαιτησία για τα πρωταθλήµατα της δικαιοδοσίας 
τους, όπως αυτές περιγράφονται αναλογικά µε τη δικαιοδοσία της ΚΕ∆/ΕΟΠΕ, στα 
προηγούµενα άρθρα του παρόντος. 

3. Τα µέλη των Περιφερειακών και Τοπικών Οργάνων ∆ιαιτησίας έχουν διετή θητεία και 
ασκούν τα καθήκοντά τους σε συνεργασία µε την ΚΕ∆/ΕΟΠΕ. Τα µέλη των 
Επιτροπών παύονται µε απόφαση του ∆.Σ. της οικείας Ένωσης, κατά τα 
προβλεπόµενα στην παρ.2 περ.Β του άρθρου 44 ν.2725/99, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 68 ν.3057/2002. 
  

ΑΡΘΡΟ 5 
 

Το έργο και τις συνεργασίες των Οργάνων ∆ιαιτησίας υποβοηθεί και παρακολουθεί 
χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας (1) µη εν ενεργεία διαιτητής που ορίζεται για µεν την 
ΚΕ∆/ΕΟΠΕ και τα Περιφερειακά Όργανα ∆ιαιτησίας µε απόφαση του ∆.Σ/Ο∆ΒΕ, για δε τα 
Τοπικά Όργανα ∆ιαιτησίας µε απόφαση του ∆.Σ. του οικείου Συνδέσµου ∆ιαιτητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Ο.ΠΕ  ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
 
1. Ως µέλη των κατά τα προηγούµενα άρθρα οργάνων διαιτησίας ορίζονται ∆ιεθνείς µη εν 

ενεργεία ∆ιαιτητές ή καθηγητές ∆ιαιτησίας και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, 
ορίζονται µη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτατης κατηγορίας αγώνων. 

    Σε περίπτωση που και ο αριθµός αυτός δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται να ορίζονται 
κατά σειρά µη εν ενεργεία διαιτητές κατωτέρων κατηγοριών. Για τα όργανα των 
Ενώσεων ή Περιφερειακών Πρωταθληµάτων εάν δεν επαρκούν οι µη εν ενεργεία 
διαιτητές, ορίζονται εν ενεργεία διαιτητές ανώτερης- ή δυνατόν- κατηγορίας. 

 
2.  Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων του παρόντος κανονισµού είναι ασυµβίβαστη η 

ιδιότητα του µέλους οργάνου διαιτησίας Ε.Ο.ΠΕ και Ενώσεων πρός την ιδιότητα του 
µέλους οργάνου διοίκησης της Ε.Ο.ΠΕ, Ενωσης-Μέλους αυτής, της Ο.∆.Β.Ε ή 
Συνδέσµου ∆ιαιτητών ή πρός την ιδιότητα του διατηρούντος πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ ή  
επιχείρησης αθλητικών ειδών ή του συνδεοµένου µε οποιαδήποτε σχέση µε 
οποιοδήποτε σωµατείο διατηρεί τµήµα πετοσφαίρισης. 

 
3.  Τα κωλύµατα και οι περιορισµοί που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 12 του ν.2725/99 

για τα µέλη του ∆.Σ και τα όργανα των επιτροπών τους,ισχύουν και εφαρµόζονται 
αντίστοιχα και για όλα τα µέλη οργάνων διαιτησίας. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

 
1. 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, ούτε προσβάλλονται ενώπιον άλλου οργάνου.  
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
∆ΙΑΚΡΙΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού οι διαιτητές 

πετοσφαίρισης διακρίνονται σε διαιτητές εν ενεργεία και διαιτητές µη εν ενεργεία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
Η ιδιότητα του διαιτητή εν ενεργεία, αποκτάται µε την επιτυχή αποφοίτηση του από 

Σχολή ∆ιαιτησίας Συνδέσµου ∆ιαιτητών και την εγγραφή του στο µητρώο διαιτητών , που 
τηρείται από τον Σύνδεσµο ∆ιαιτητών στον οποίο ανήκει η σχολή και αφού εγκριθεί η 
εγγραφή του στο γενικό µητρώο διαιτητών της Ο∆ΒΕ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
∆ιαιτητές που συµπληρώνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους κι έχουν συνεχή 

προσφορά υπηρεσιών επί µια 5ετία µπορούν ύστερα από αίτησή τους µέσω των 
Συνδέσµων στους οποίους ανήκουν να αποκτήσουν την ιδιότητα του µη εν ενεργεία 
διαιτητή . 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

 
1. Χορηγείται από την ΕΟΠΕ ειδική ταυτότητα για την είσοδο στο γήπεδο στους 

αγώνες Α-Β-Γ Εθνικής στα κάτωθι δικαιούµενα πρόσωπα: 
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α)  Σε όλα τα µέλη των Επιτροπών ∆ιαιτησίας ΕΟΠΕ και Ενώσεων η Περιφερειακών 
Πρωταθληµάτων. 

β)  Σε όλους τους παρατηρητές διαιτησίας Α -Β -Γ Εθνικής της τρέχουσας αγωνιστικής 
περιόδου. 

 
2. Τα ονόµατα των παραπάνω προσώπων γνωστοποιούνται στην ΕΟΠΕ µε µέριµνα και 

ευθύνη της ΚΕ∆. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
1. Με επιφύλαξη της έγκρισης της ΕΟΠΕ ή Ενωσης, κανένας διαιτητής δεν µπορεί να 

ασκήσει τα καθήκοντά του σε οποιαδήποτε αγώνα,η διοργάνωση του οποίου ανήκει 
στη δικαιοδοσία της ΕΟΠΕ αν δεν τύγχάνει εγγεγραµµένος στον αντίστοιχο πίνακα 
ορισµού διαιτητών της Ενωσης ή της ΕΟΠΕ, κατά περίπτωση . 

 
2. Η εγγραφή των διαιτητών στους οικείους πίνακες ορισµού, γίνεται ως ακολούθως: 

α) Για τα Εθνικά πρωταθλήµατα κατόπιν επιλογής αυτών από την ΚΕ∆/ΕΟΠΕ. 
β) Για τα Τοπικά πρωταθλήµατα κατόπιν επιλογής αυτών από τις Επιτροπές 

∆ιαιτησίας των Ενώσεων ή των Περιφερειακών πρωταθληµάτων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
  Οι διαιτητές µη εν ενεργεία δεν µπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του 
παρατηρητή διαιτησίας ,ή του µέλους οργάνου της ΕΟΠΕ ή Ενωσης, αν δεν είναι 
εγγεγραµµένοι στους ειδικούς πίνακες του άρθρου 10 του παρόντος κανονισµού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ 

 
1. Καθιερώνεται φύλλο αξιολόγησης  του διαιτητή στο οποίο περιέχονται : 

α) Τα στοιχεία ταυτότητας. 
β)  Το ύψος και το βάρος του. 
γ)  Το επάγγελµα και ο τόπος άσκησης του. 
δ)  Οι γραµµατικές του γνώσεις καθώς και τυχόν γνώσεις ξένων γλωσσών. 
ε)  Η ποινική του κατάσταση ως πολίτη. 
στ) Η πειθαρχική του κατάσταση ως διαιτητή. 
ζ)  Η κατηγορία που κατέχει βάσει του Εσωτερικού κανονισµού ∆ιαιτησίας. 
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η)  Ο αριθµός των αγώνων που διαιτήτευσε ως διαιτητής κατά κατηγορία 

πρωταθλήµατος. 
θ)  Η τελική βαθµολογία απόδοσης του στους αγώνες της παρελθούσης αγωνιστικής 

περιόδου κατά κατηγορία πρωταθλήµατος. 
 
2.  Επίσης κατ' έτος οι µεν διαιτητές µέσω ετησίων καταστάσεων Συνδέσµων στην Ο∆ΒΕ, 

οι δε παρατηρητές διαιτησίας εθνικών πρωταθληµάτων, και τα µέλη οργάνων 
διαιτησίας ΕΟΠΕ υποβάλλουν στην ΚΕ∆/ΕΟΠΕ υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των 
καταστατικών της ΕΟΠΕ - FIVB, των προκηρύξεων κανονισµών και αποφάσεων 
∆Σ/ΕΟΠΕ . 

    Ανάλογη εφαρµογή ισχύει στις τοπικές ενώσεις της ΕΟΠΕ. 
 
3.α) Το Φύλλο αξιολόγησης του διαιτητή συντάσσεται ετησίως µε φροντίδα και ευθύνη του 

συνδέσµου διαιτητών, στον οποίο ανήκει ο διαιτητής, το αργότερο εντός µηνός από 
την λήξη της αγωνιστικής περιόδου,  αντίγραφα δε αυτού αποστέλλονται στην οικεία 
Ενωση και ΕΟΠΕ, κατά περίπτωση, για τις ετήσιες κρίσεις των διαιτητών 
αρµοδιότητας τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης των ανωτέρω το φύλλο 
αξιολόγησης συντάσσεται από την επιτροπή διαιτησίας της Ενωσης. 

β) Για την ορθή σύνταξη του φύλλου αξιολόγησης υποχρεούνται να στέλνουν στους 
συνδέσµους διαιτητών τις εκθέσεις παρατηρητών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ - ΚΩΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 
1. Είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή εν ενεργεία ή µη εν ενεργεία  µε την ιδιότητα 

του µέλους ή του αθλητή ή του προπονητή ή του γυµναστή σωµατείου ή του µε 
οποιοδήποτε άλλου τρόπου συνδεοµένου µε σωµατείο προσώπου. 

 
2.  Η ιδιότητα του διαιτητή εν ενεργεία είναι επίσης ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα µέλους 

των επιτροπών διαιτησίας της ΕΟΠΕ ή Ενωσης µέλους  της καθώς και του µέλους των 
οργάνων διοίκησης της Ο∆ΒΕ,εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στο 
παρόν. 

 
3.  ∆ιαιτητές που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή τα παιδιά τους διατηρούν πρακτορείο ΠΡΟ-

ΠΟ ή καταστήµατα εµπορίας ή αντιπροσώπευσης φίρµας αθλητικών ειδών στερούνται 
του δικαιώµατος να διαιτητεύουν αγώνες οποιασδήποτε κατηγορίας. 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 ∆ιαιτητής ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την προσφορά των υπηρεσιών του ως 
διαιτητής, επόπτης, γραµµατεία (έστω και ενός αγώνα) διώκεται πειθαρχικά από την 
ΚΕ∆/ΕΟΠΕ. 
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ΑΡΘΡΟ 17 
ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

 
1.  Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζηµίωσης και των εξόδων κίνησης των 

διαιτητών, των παρατηρητών και των οργάνων διαιτησίας καθορίζονται από το ∆.Σ. 
της ΕΟΠΕ πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, σύµφωνα µε – κατά τα 
λοιπά – οριζόµενα στο άρθρο 44 παρ.θ του ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε το άρθρο 68 του ν.3057/2002. 

 
2. α)  Οι σχετικές δαπάνες για τις αποζηµιώσεις και τα έξοδα κίνησης των διαιτητών και 

των παρατηρητών για τους αγώνες των επαγγελµατικών σωµατείων (Τ.Α.Α.) 
βαρύνουν τα ίδια τα σωµατεία, εφόσον τα πρωταθλήµατα διεξάγονται στο µέλλον 
αποκλειστικά µε επαγγελµατικά σωµατεία (Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες υπό την 
έννοια του άρθρου 135 παρ.15  ν.2725/99). 

 β) Οι σχετικές δαπάνες για τις αποζηµιώσεις των διαιτητών για τους αγώνες των 
ερασιτεχνικών σωµατείων και του Κυπέλλου Ελλάδος βαρύνουν την διοργανώτρια. 

 γ)  Οι σχετικές δαπάνες για τις αποζηµιώσεις των παρατηρητών βαρύνουν την 
διοργανώτρια. 

 δ) Οι σχετικές δαπάνες για τις αποζηµιώσεις των οργάνων της διαιτησίας βαρύνουν 
την διοργανώτρια. 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 



 

 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 

 
1.  Οι διαιτητές αξιολογούνται και κατατάσσονται από την Ο∆ΒΕ σε κατηγορίες εκτός 

∆ιεθνών σύµφωνα µε τα τυπικά τους προσόντα και τις επιδόσεις και ικανότητες τους 
κατα τα ειδικότερα καθοριζόµενα από τις επόµενες διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

 
. / .
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2.  Οι κατηγορίες  κατάταξης των διαιτητών είναι οι ακόλουθες : 

 
Α)  Για τα ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
        α. Κατηγορία ∆' 
        β. Κατηγορία Γ' 
   
Β)  Για τα ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
        α. Κατηγορία Β' 
        β. Κατηγορία Α' 
 
Γ)   ∆ιεθνείς ∆ιαιτητές 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΕΤΗΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 
1.  Κάθε έτος πρίν 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 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 και πρωταθληµάτων µε εξαίρεση τους διεθνείς διαιτητές. 

γ)  Σε δοκιµασία (γραπτή & προφορική) για την διαπίστωση της γνώσης της επισήµου  
γλώσσας της FIVB ιδίως για τους υποψηφίους ∆ιεθνείς ∆ιαιτητές. 

    Εξαιρούνται οι κατέχοντες δίπλωµα επιπέδου LOWER και άνω. 
 
2.  Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο δοκιµασίες γίνονται µε φροντίδα και ευθύνη της 

Ο∆ΒΕ σε συνεργασία µε την ΚΕ∆/ΕΟΠΕ λαµβανοµένων υπόψη των ∆ιεθνών 
κρατούντων. 

 
3.  Οι µη επιτυχόντες στις δοκιµασίες της παραγρ.1 εδάφια α &β αποκλείονται της ανόδου 

στην επόµενη κατηγορία ή της κατάταξης τους στις κατηγορίες. 
 
 
 

. / .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 
1. Οι Σύνδεσµοι διαιτητών υποβάλλουν αµέσως µε την λήξη της αγωνιστικής περιόδου 

στην Ο∆ΒΕ , κατάσταση του συνόλου των διαιτητών αρµοδιότητας τους µαζί µε τα 
φύλλα αξιολόγησης τους συµπληρωµένα πλήρως σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 14 του παρόντος κανονισµού. Περαιτέρω υποβάλλονται τα αναφερόµενα, στην 
παρ. 3 του άρθρου 46 ν. 2725/99 απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

 
2.  Η Ο∆ΒΕ µετά την λήξη της αγωνιστικής περιόδου και τριάντα (30) ηµέρες πριν την 

έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου και εν πάσει περιπτώσει µέχρι 31/08 οφείλει να 
προβαίνει στην κατάταξη των διαιτητών ανά κατηγορία βάσει των εξής στοιχείων : 
α)  Των στοιχείων πινάκων επιτυχίας στις εξετάσεις και δοκιµασίες του άρθρου 19 του 

παρόντος κανονισµού. 
β)  Των στοιχείων του φύλλου αξιολόγησης του διαιτητή. 

 
3.  Κατηγορίες διαιτητών : 

 
α) Κατηγορία Α' 
   Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται διαιτητές οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 55ο 

έτος της ηλικίας τους και ήταν στην ίδια κατηγορία και κατα την προηγούµενη 
αγωνιστική περίοδο καθώς και διαιτητές προερχόµενοι από την κατηγορία Β', µε 
θητεία τουλάχιστον (2) ετών στην κατηγορία αυτή, οι οποίοι επέτυχαν στις γραπτές 
και προφορικες δοκιµασίες για την άνοδοτους στην Α' κατηγορία. 

 
β) Κατηγορία Β' 
   Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται διαιτητές οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 55ο  

έτος της ηλικίας τους και ήταν στην ίδια κατηγορία και κατα την προηγούµενη 
αγωνιστική περίοδο καθώς και διαιτητές προερχόµενοι από την κατηγορία Γ', µε 
θητεία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην κατηγορία αυτή,οι οποίοι επέτυχαν στις 
γραπτές και προφορικές δοκιµασίες για την άνοδο τους στην β' κατηγορια. 

 
γ) Κατηγορία Γ' 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται διαιτητές οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 55ο 
έτος της ηλικίας και ήταν στην ίδια κατηγορία και κατα την προηγούµενη αγωνιστική 
περίοδο καθώς και διαιτητές προερχόµενοι από την κατηγορία ∆',µε θητεία 
τουλάχιστον (2) ετών στην κατηγορία αυτή, οι οποίοι επέτυχαν στις γραπτές και 
προφορικές δοκιµασίες για την άνοδο τους στην Γ' κατηγορία. 
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δ) Κατηγορία ∆' 
  Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλοι οι λοιποί διαιτητές εφόσον δεν έχουν 

συµπληρώσεις το 55ο έτος της ηλικίας τους . 
 
4. Τα όρια των ηλικιών που αναφέρονται στα εδάφια της προηγούµενης παραγράφου 

µπορούν να διαφοροποιούνται µετά από απόφαση της ΚΕ∆ και σύµφωνη γνώµη της 
Ε.Ο.ΠΕ.  ανάλογα µε όσα εκάστοτε ισχύουν στους κανονισµούς της FIVB. 

 
5. Με απόφαση της ΚΕ∆/ΕΟΠΕ επιτρέπεται η µείωση στο µισό του χρόνου της 

παραµονής σε κάθε πίνακα αξιολόγησης Εθνικών πρωταθληµάτων σε διαιτητές πρώην 
αθλητές/τριες του Βόλλεϋ, που αποδεδειγµένα αγωνίστηκαν τουλάχιστον επί πέντε (5) 
χρόνια σε αγώνες Εθνικών πρωταθληµάτων. Το αυτό δικαίωµα ισχύει και για 
περιπτώσεις προπονητών –τριών πετοσφαίρισης (πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ µε ειδικότητα 
στο άθληµα ή καθηγητές Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα στο άθληµα που όµως δεν 
εξασκούν το προπονητικό επάγγελµα. Η πενταετής ενασχόληση µε τα ανωτέρω 
αντικείµενα πρέπει να αποδεικνύεται από επίσηµα έγγραφα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
1. Η Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας της ΕΟΠΕ, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

κατάταξης των διαιτητών σε κατηγορίες και την υποβολή των σχετικών καταστάσεων 
από την Ο∆ΒΕ, προβαίνει στην αξιολόγηση, επιλογή και κατάρτιση των πινάκων 
ορισµού των διαιτητών κατά κατηγορία Εθνικών πρωταθληµάτων µε βάση τα 
υποχρεωτικά προβλεπόµενα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 46 ν. 2725/99 και 
επιπροσθέτως των παρακάτω στοιχείων : 
α) Τα τυπικά προσόντα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 20 του παρόντος 

κανονισµού. 
β)  Το Φύλλο αξιολόγησης τους. 
γ)  Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, δοκιµασιών που προβλέπονται στο άρθρο 19 του 

παρόντος κανονισµού. 
 
2. Επί των υποψηφίων των αυτών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων προτιµώνται οι 

νεώτεροι στην ηλικία. 
 
3. Στους καταρτιζόµενους πίνακες οι διαιτητές αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά. 
 
4. Η ισχύς των πινάκων είναι ετήσια και κοινοποιούνται στην ΕΟΠΕ, στις Ενώσεις - µέλη 

της ΕΟΠΕ , στην Ο∆ΒΕ και στους Συνδέσµους  διαιτητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ' 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ  

ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
1. Ο αριθµός των διαιτητών κατά κατηγορία Εθνικού πρωταθλήµατος ορίζεται ως 

ακολούθως: 
α)  Για την Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών έως (30) τριάντα κατ΄ανώτατο όριο. 
β)  Για την Α1 Εθνική κατηγορία Γυναικών και Α2 κατηγορία Ανδρών έως (50) πενήντα 

και Α2 Γυναικών κατά ανώτατο όριο. 
γ) Για τις λοιπές Εθνικές κατηγορίες έως (80) εβδοµήντα. 

 
2.  Με απόφαση της ΚΕ∆/ΕΟΠΕ δίνεται να τροποποιείται η σύνθεση των υπ΄αριθ.1α,β,γ  

εδαφίων όσο αναφορά τις Εθνικές κατηγορίες πρωταθληµάτων που περιλαµβάνονται 
ως επίσης και των αριθµό των διαιτητών που συµπεριλαµβάνονται σε κάθε µία από 
αυτές, µέχρι το ανώτερο προβλεπόµενο όριο. 

 
3. Ο αριθµός των εποπτών καθορίζεται ανάλογα µε τις αγωνιστικές ανάγκες των Εθνικών 

πρταθληµάτων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
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. Εξαιρείται η περίπτωση του άρθρου 20.5. 

 
. / . 
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ΑΡΘΡΟ 24 
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' και Β' κατηγορίας. 
γ)  Να έχει διαιτητεύσει τουλάχιστον (2) δύο πλήρεις αγωνιστικές περιόδους σε αγώνες 

των κατώτερων Εθνικών κατηγοριών. Εξαιρείται η περίπτωση του άρθρου 20.5. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 25 
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' & Β' κατηγορίας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΩΝ 

 
1.  ∆εν επιτρέπεται στην ΚΕ∆ να εντάξει διαιτητή στον ιδιο πίνακα ή σε ανώτερο πίνακα 

αξιολόγησης , 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 (2) δύο πλήρεις και συνεχείς αγωνιστικές 
περιόδους σε Εθνικά πρωταθλήµατα. 

 
3.  Επιτρέπεται η αναµόρφωση των πινάκων της τελικής επιλογής της ΚΕ∆/ΕΟΠΕ µε την 

λήξη του 1ου γύρου των πρωταθληµάτων σε ποσοστό 1/4 του αριθµού εκάστου πίνακα 
µετά από πλήρη αιτιολόγηση της επιτροπής. 
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4.  Η ΚΕ∆/ΕΟΠΕ έχει τη δυνατότητα να θέτει µε αποφάσεις της διαιτητές, επόπτες και 

γραµµατείες εκτός ορισµού από έναν έως πέντε αγώνες , εφόσον κατά την διάρκεια 
αγώνων υπέπεσαν σε σοβαρές παραβάσεις του κανονισµού παιδειάς για τις οποίες 
ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη εναντίον τους ή βαθµολογήθηκαν από τους Παρατηρητές 
∆ιαιτησίας µε βαθµό κάτω από επτά (7). 

 
5. Οι διεθνείς διαιτητές µπορούν να συµµετέχουν σε όλους τους πίνακες Εθνικών 

κατηγοριών ή Τοπικών Πρωταθληµάτων. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΕΠΟΠΤΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΩΛΥΜΜΑΤΑ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 
1. Η Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας  (ΚΕ∆) ορίζει τους διαιτητές των αγώνων των Εθνικών 

πρωταθληµάτων & Κυπέλλου Ελλάδος από τους αντίστοιχους πίνακες αξιολόγησης 
των διαιτητών. 

 
2.  Η ΚΕ∆ ορίζει επίσης, τους διαιτητές, επόπτες και γραµµατείες των ∆ιεθνών αγώνων 

που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε αυτοί είναι επίσηµοι, είτε φιλικοί και 
εφόσον δεν ορίζονται από την FIVB ή CEV οι διαιτητές ονοµαστικώς, µόνο από τους 
πίνακες ∆ιεθνών διαιτητών, εποπτών και γραµµατειών. 

 
3. Ο ορισµός διαιτητών αγώνων Τουρνουά ανεξαρτήτων οµάδων, επιχειρήσεων, 

σχολείων, φιλανθρωπικού χαρακτήρα ανήκει στις Επιτροπές ∆ιαιτησίας των Ενώσεων 
ή στους κατά τόπον διεξαγωγής κάθε διοργάνωσης αρµόδιων Συνδέσµων διαιτητών. 
Ο ορισµός από άλλο όργανο επισύρει ποινή στο διαιτητή. 

 
4.  Η ΚΕ∆ ανάλογα µε την κρισιµότητα των αγώνων Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, Α2 

Εθνικής κατηγορίας Ανδρών ως και των λοιπών εθνικών κατηγοριών Ανδρών & 
Γυναικών,µπορεί να χρησιµοποιεί διαιτητές ανωτέρου πίνακα αξιολόγησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 28 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ  
ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
1.  Η ΚΕ∆ από τους πίνακες επιλογής ορίζει τους επόπτες και γραµµατείες την ίδια µέρα 

και ώρα που ορίζονται οι διαιτητές. 



 

 

. / . 
- 16 - 

 
2.  Η ΚΕ∆ δύναται να παραχωρεί το δικαίωµα ορισµού των εποπτών και γραµµατειών των 

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 29 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΕΠΟΠΤΩΝ - 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ 
 
1. Η ΚΕ∆ αφού ολοκληρώσει τον ορισµό των τακτικών διαιτητών – εποπτών – 

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

(6) διαιτητές ως αναπληρωµατικοί. 
γ)  Για  τις κατώτερες Εθνικές κατηγορίες ορίζονται (8) διαιτητές ως αναπληρωµατικοί. 
δ) Η ΚΕ∆ µε απόφασή της προ ορισµού µπορεί να αυξήσει τον αριθµό των 

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

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

 
3. ∆εν επιτρέπεται στους τοπικούς συνδέσµους να προβαίνουν σε αντικατάστασεις 

διαιτητών, εποπτών και γραµµατειών εθνικών πρωταθληµάτων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 30 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΕΠΟΠΤΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ 

ΚΩΛΥΜΜΑΤΑ 
 
1. ∆ιαιτητές, Επόπτες και γραµµατείες, έχουν το δικαίωµα µετά την οριστική  τους επιλογή 

και πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος, να δηλώσουν έγγραφα στην ΚΕ∆ ότι δεν 
επιθυµούν να διευθύνουν τους αγώνες ενός σωµατείου επαγγελµατικού ή µη. 

 
2. α)  ∆ιαιτητές, επόπτες και γραµµατείες απαγορεύεται να διευθύνουν αγώνες επαγγελ- 

µατικών ή ερασιτεχνικών σωµατείων των οποίων διετέλεσαν µέλη ή των οποίων 
υπήρξαν αθλητές ή µέλη της οικογένειάς τους είναι αθλητές. 

β) Επίσης απαγορεύεται να διευθύνουν αγώνες των σωµατείων επαγγελµατικών ή µη, 
εφ' όσον συνδέονται µε τους προέδρους ή µέλη των ∆.Σ. αυτών, µε εργασιακή 
σχέση είτε οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους . 
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3. Οι διαιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως προ της έναρξης της περιόδου 
στην ΚΕ∆ την υπαρξη αυτού του κωλύµµατος.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 την διαγραφή (Η τριετία 
υπολογίζεται από την ηµέρα της διαγραφής). 

 
4. ∆ιαιτητές, επόπτες και γραµµατείες που ζητούν να εξαιρεθούν από τον ορισµό 

αποκλείονται των εποµένων (2) δύο ορισµών εφόσον ο λόγος που επικαλούνται δεν 
στοιχειοθετεί σοβαρό κώλυµµα, κατά την κρίση της ΚΕ∆. 

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

β) ∆ιαιτητές οι οποίοι λόγω ασθενείας αρνούνται να διευθύνουν τον αγώνα στον οποίο 
ορίσθησαν,θεωρούνται δικαιολογηµένοι, εφόσον η διαπίστωση της ασθενείας 
γίνεται από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο ή από ιατρό του Ασφαλιστικού Φορέα τους. 

 
6. α)  ∆ήλωση κωλύµµατος κατατίθεται εγγράφως ή τηλεγραφικώς ή µε ΦΑΞ από τον  

ενδιαφερόµενο διαιτητή πρός ΚΕ∆/ΕΟΠΕ – Επιτροπές ∆ιαιτησίας Ενώσεων ή 
Επιτροπές ∆ιαιτησίας Περιφερειακών Πρωταθληµάτων, ταυτόχρονα, κάθε ∆ευτέρα 
και έως ώρα 13:00 και ισχύει για τα Εθνικά και Τοπικά Πρωταθλήµατα. 

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

γ)  Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της παραγράφου αυτής από τον 
διαιτητή επιβάλλεται σε αυτόν ποινή, σύµφωνα µε το άρθρο 42 β2 (Πειθαρχικά 
διαιτητικά παραπτώµατα, ποινές). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 31 
ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ 

 
1. Μέχρι της 30 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους ή όποτε ζητηθεί η ΚΕ∆ υποχρεούται να 

υποβάλλει στην ΕΟΠΕ χωριστούς πίνακες ∆ιεθνών ∆ιαιτητών & Υποψηφίων ∆ιεθνών 
∆ιαιτητών από τους οποίους γίνεται η επιλογή για τους πίνακες της FIVB. Στους 
πίνακες της ΚΕ∆ 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. 

    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 σωµατείου που 
τους (βάρος, ύψος κ.λ.π.). 

. / . 



 

 

 
- 18 - 

 
    Οι βαθµολογίες και γενικά κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αντικειµενική 

εκτίµηση της αξίας εκάστου υποψηφίου. 
 
2. Εάν η ΚΕ∆ παραλείψει να περιλάβει στις προτάσεις της δικαιούµενα άτοµα ή σηµείωση 

ελλειπή ή λανθασµένα στοιχεία, η ΕΟΠΕ προβαίνει στην συµπλήρωση ή διόρθωση 
τους. 

 
3.  Με την υποβολή του πίνακα συνυποβάλλεται πρός το ∆.Σ. της ΕΟΠΕ και 

αιτιολογηµένη πρόταση της ΚΕ∆ για το ποιοί πρέπει να επιλέγουν κατα σειρά 
προτεραιότητας ως ∆ιεθνείς ∆ιαιτητές και ως Υποψήφιοι ∆ιεθνείς ∆ιαιτητές. 

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

ΑΡΘΡΟ 32 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
1. Κάθε έτος και πρίν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου η Κεντρική Επιτροπή 

∆ιαιτησίας, 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 διαιτητές. 
γ) Από τους καθηγητές διαιτησίας. 

 
3.  Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η επιτυχής συµµετοχή του υποψηφίου παρατηρητή στο 

Ετήσιο Σεµινάριο Παρατηρητών ∆ιαιτησίας που θα διοργανώνεται από την ΚΕ∆. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 33 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 
1. Οι παρατηρητές διαιτησίας είναι υποχρεωµένοι µέσα σε 48 ώρες από την λήξη του 

αγώνα να αποστείλουν στην ΚΕ∆ την λεπτοµερή Εκθεση επεξήγησης της 
αποσταλείσης βαθµολογίας τους. 

 
2. Οι παρατηρητές που δεν τηρούν την διαδικασία αυτή,διαγράφονται αµέσως από τους 

πίνακες παρατηρητών µε απόφαση της ΚΕ∆ στην πρώτη µετά τον αγώνα συνεδρίασή 
της. 
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3. Το Εντυπο της Εκθεσης του παρατηρητή περιλαµβάνει τον τρόπο βαθµολογίας του 

διαιτητή (Εποπτών - Γραµµατείας) βάσει των οδηγιών της FIVB. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 34 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ 

  
Κάθε έτος και πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου η Επιτροπή ∆ιαιτησίας της 

Ενωσης ή του Περιφερειακού Πρωταθλήµατος συντάσσει πίνακες παρατηρητών διαιτησίας  
τοπικών πρωταθληµάτων. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται για κάθε ενωση ή Περιφερειακό 
Πρωτάθληµα ενιαίος για όλες τις κατηγορίες πρωταθληµάτων της πίνακας παρατηρητών 
διαιτησίας, από διαιτητές µη εν ενεργεία και σε περίπτωση που ο αριθµός τους δεν 
επαρκεί από διαιτητές εν ενεργεία ∆ιεθνείς & Α' κατηγορίας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 35 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι παρατηρητές διαιτησίας τοπικών πρωταθληµάτων, ορίζονται από την Επιτροπή 

∆ιαιτησίας κάθε  Ενωσης ή Περιφερειακού Πρωταθλήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις των αρθρων του παρόντος κανονισµού. 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ' 
 
 

ΑΡΘΡΟ 36 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 
1.  Οι διαιτητές, επόπτες, γραµµατείες, ασφαλίζονται µε φροντίδα της ΕΟΠΕ, για θάνατο 

και ανικανότητα απασχόλησης προκαλούµενα από ατυχήµατα που οφείλονται στην 
διαιτητική τους δραστηριότητα. 

 



 

 

. / .
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2. Ο χρόνος έναρξης της ασφάλισης θα αποφασιστεί µετά από απόφαση της ΕΟΠΕ, 
εφόσον υπάρχουν οι αναγκαίες οικονοµικές δυνατότητες. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 37 
ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ 

 
1. Για όλως εξαίρετη επίδοση ή άλλες εξαιρετικές πράξεις που συµβάλλουν στην 

αναβάθµιση του κύρους της οργάνωσης και της αξιοπιστίας 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. Ευφηµος µνεία 
     β. Επαινος 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
 
 

ΑΡΘΡΟ 38 
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

 
1.  Με την επιφύλαξη των όσων ορίζουν οι νόµµοι,οι Υπουργικές  Αποφάσεις και οι λοιπές 

διατάξεις Αθλητικής δικαιοσύνης, ο διαιτητής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του 
οφείλει να τηρεί τους οικείους ∆ιεθνείς κανονισµούς της FIVB, τους εκάστοτε ισχυοντες 
κανονισµούς της ΕΟΠΕ, τις Εγκυκλίους, οδηγίες και κανονισµούς των οικείων 
επιτροπών διαιτησίας και λοιπών οργάνων της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής, τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού,ως και τις γενικά παραδεκτές αρχές της αθλητικής 
καλής πίστης, και του " ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ " (FAIR PLAY). 

 
2.  Ως ασκηση διαιτητικού καθήκοντος νοείται τόσο η κατα 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. 

 
. / .
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ΑΡΘΡΟ 39 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ 
 

Οποιαδήποτε παράβαση του διαιτητικού καθήκοντος µε διαπιστωθείσα και 
καταλογισθείσα πράξη ή παράλειψη,αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα, που τιµωρείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 40 
∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
1. Πειθαρχική ∆ικαιοδοσία ασκούν η ΚΕ∆/ΕΟΠΕ και Επιτροπές ∆ιαιτησίας των Ενώσεων 

ή Περιφερειακών Πρωταθληµάτων, κατά περίπτωση αρµοδιότητας.  
 
2.  Πειθαρχική ∆ίωξη ασκούν : 

α) Η ΚΕ∆/Ε.Ο.ΠΕ και Επιτροπές ∆ιαιτησίας Ενώσεων ή Περιφερειακών 
Πρωταθληµάτων, κατά λόγο αρµοδιότητας . 

β) Το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ., και τα ∆.Σ. των Ενώσεων, κατά περίπτωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 41 
ΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΝΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

 
1. Οι αποφάσεις της ΚΕ∆/ΕΟΠΕ και Επιτροπών ∆ιαιτησίας Ενώσεων ή Περιφερειακών 

Πρωταθληµάτων εκδίδονται υποχρεωτικά ύστερα από απαραίτητη προηγούµενη κλήση 
του παραπεµφθέντος διαιτητή σε απολογία. 

 
2.  Οι Επιτροπές συνεδριάζουν δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον µετά από την ηµεροµηνία 

του αποδεικτικού της κατάθεσης της συστηµένης επιστολής περί παραποµπής. 
 
3. Ο παραπεµφθείς έχει δικαίωµα αυτοπροσώπως παρουσίας κατά την συνεδρίαση της 

Επιτροπής ή κατάθεσης έγγραφου απολογητικού υποµνήµατος, ή απολογίας του δια 
του πληρεξουσίου δικηγόρου. 

 
4. Πλήρως αιτιολογηµένη  απόφαση επί της παραποµπής εκδίδεται υποχρεωτικά από 

την ΚΕ∆/ΕΟΠΕ ή τις Επιτροπές ∆ιαιτησίας Ενώσεων ή Περιφερειακών 
Πρωταθληµάτων το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την 
ηµεροµηνία συνεδρίασης και κοινοποιείται υποχρεωτικά στον παραπεµφθέντα. Η 
απόφαση δεν είναι απαραίτητο να εµπεριέχει πλήρες σκεπτικό, το οποίο µπορεί να 
ακολουθήσει το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από την έκδοσή της, πρέπει όµως 
οπωσδήποτε να περιέχει τα άρθρα του παρόντος,  βάσει των οποίων επιβλήθηκε η 
αντίστοιχη ποινή. 
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5. Η κλήση πρός άσκηση πειθαρχικής δίωξης ως επίσης και η απόφαση περί αυτής 
κοινοποιείται απαραίτητα και στον σύνδεσµο στον οποίο ανήκει ο παραπεµφθείς 
διαιτητής. 

 
6. Η κλήση διαιτητή σε απολογία για πειθαρχικό παράπτωµα δεν συνιστά και αυτόµατη 

θέση του διαιτητή σε διαθεσιµότητα δηλαδή και µη ορισµό του. Αντίθετα η επιβληθείσα 
ποινή εκτίεται και ο διαιτητής δεν ορίζεται ευθύς αµέσως µε την έκδοση της απόφασης 
από την ΚΕ∆/ΕΟΠΕ ή τις Επιτροπές ∆ιαιτησίας των Ενώσεων ή Περιφερειακών 
Πρωταθληµάτων. 

 
7. Η κλήση διαιτητή σε απολογία, από την Επιτροπή ∆ιαιτησίας των Ενώσεων ή του 

Περιφερειακού Πρωταθλήµατος δεν συνιστά και διαθεσιµότητά του από τους ορισµούς 
σε αγώνες Εθνικών πρωταθληµάτων και αντιστρόφως η κλήση σε απολογία από την 
ΚΕ∆/ΕΟΠΕ δεν συνιστά διαθεσιµότητα του από αγώνες της Ένωσης ή Περιφερειακού 
Πρωταθλήµατος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 42 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ \ ΠΟΙΝΕΣ 

 
1. Στους ∆ιαιτητές επιβάλλονται οι κάτωθι ποινές κατα περίπτωση και διαβάθµιση 

παραπτωµάτων : 
 
α) Αποκλεισµός 30 (τριάντα) ηµερών : 

1) Καθυστερηµένη προσέλευση για εκτέλεση καθηκόντων. 
2) Ασαφής διατύπωση του Φύλλου Αγώνα. 
3) Πληµµελής εκτέλεση καθηκόντων. 
4) Οι καθ' οιονδήποτε τρόπο δηλώσεις  συναδέλφων τους και σχολιασµοί φάσεων 

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

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

 
β) Αποκλεισµός 60 (εξήντα) ηµερών : 

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

2) Αποδοχή ορισµού σε αγώνες Εθνικών Πρωταθληµάτων µε ταυτόχρονη άρνηση 
ορισµού σε Τοπικά Πρωταθλήµατα. 

3) Αδικαιολόγητη µη αποδοχή του ορισµού του. 
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γ) Αποκλεισµός 90 (ενενήντα) ηµερών : 
1) Αδικαιολόγητη µη προσέλευση σ' αγώνα στον οποίο ορίσθηκε και έλαβε γνώση 

του ορισµού του. 
2) Παράλειψη αναγραφής στο Φύλλο Αγώνα ή στη σχετική έκθεση των 

προπονητών ή των υπευθύνων παραγόντων των σωµατείων που διαγωνίζονται 
και που έδειξαν αναρµοστη συµπεριφορά. 

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

αρχής ή οργάνου πετοσφαίρισης. 
 

δ) Αποκλεισµός 120 (εκατόν είκοσι) ηµερών : 
1) Παράβαση των κανονισµών της παιδειάς που είχε σαν αποτέλεσµα την 

επανάληψη του αγώνα που διεξήχθηκε. 
2) Αποφυγή αποβολής (αποκλεισµού) παίκτη από όλον τον αγώνα και αναγραφής 

στο Φύλλο Αγώνα του παίκτη και των πιθανών επεισοδίων. 
3) Υποβολή ψευδών εκθέσεων για τα συµβάντα πρίν, στη διάρκεια και µετά  τον 

αγώνα. 
4) Ανάρµοστη συµπεριφορά πρός µέλος του ∆.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, Ενώσεων ή Τοπικών 

Επιτροπών, των Επιτροπών ∆ιαιτησίας και του σώµατος των Παρατηρητών. 
 

ε) Αποκλεισµός 180 ( εκατόν ογδόντα ) ηµερών : 
1) Εξύβριση των µελών του ∆.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, των Τοπικών Ενώσεων,  του ∆.Σ./Ο∆ΒΕ, 

των Επιτροπών ∆ιαιτησίας  και του σώµατος των Παρατηρητών. 
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. 

 
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 

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

β) 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). 

. / . 
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 η) Οι ποινές υπολογίζονται σύµφωνα µε το ηµερολόγιο ενώ διακόπτονται από την 

στιγµή του τέλους της αγωνιστικής περιόδου και συνεχίζονται µε την έναρξη της 
νέας αγωνιστικής περιόδου. Ως ηµεροχρονολογία λήξεως εκάστης αγωνιστικής 
περιόδου, ανεξαρτήτως πρωταθλήµατος, λογίζεται η 30/06 εκάστου έτους. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

 
ΑΡΘΡΟ 43 

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού το ∆.Σ. 

της Ε.Ο.ΠΕ. µπορεί να  καθορίζει συµπληρωµατικά – ερµηνευτικά λεπτοµέρειες µε την 
προϋπόθεση ότι δεν θα καταστρατηγούνται διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Τα 
παραπάνω θα γνωστοποιούνται εγκαίρως στους ενδιαφερόµενους φορείς. 

 
2. Οπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος: για Ενωση-µέλος της ΕΟΠΕ θεωρείται 

Αθλητική Ενωση υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 10 ν.2725/99 . 
 
3. Οπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος για διαιτητή η έννοια αφορά και 

διαιτήτρια. 
 
4. Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος για κάθε µορφής προϋποθέσεις 

(τυπικές ή ουσιαστικές, κωλύµµατα, ασυµβίβαστα κλπ) για την επιλογή και συµµετοχή 
διαιτητών σε όργανα, πίνακες,αξιολογήσεις κλπ οι υποψήφιοι διαιτητές είναι 
υποχρεωµένοι να υποβάλουν σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση προς το, κατα περίπτωση, 
αρµόδιο όργανο του παρόντος κανονισµού . 

 
5. Με απόφαση του ∆.Σ/ΕΟΠΕ θεσπίζεται Κανονισµός Λειτουργίας των Οργάνων 

∆ιαιτησίας του αθλήµατος. 
 
6. Ο παρόν Κανονισµός, συγκείµενος από 43 συνολικά άρθρα, και εναρµονισµένος στις 

διατάξεις του ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το νόµο 3057/2002, αποτελεί 
το νέο Κανονισµό ∆ιαιτησίας Ε.Ο.ΠΕ. Αποτελεί δε αναπόσπαστο µέρος του νέου 
κωδικοποιηµένου και εναρµονισµένου στο ν.2725/99 Εσωτερικού Κανονισµού Ε.Ο.ΠΕ. 
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