
 

 

 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΪ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ............∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆............ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ............ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ............             
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΑΚΑ:  Κηφισίας 37 – ΤΚ 15123 Μαρούσι  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109240247  -   ΦΑΞ: 2109240411 

Web Site:  http://www.odbe.gr/ 
e-mail :  odbe@otenet.gr 

 

 
Αριθ. Πρωτ. 79      Αθήνα 16-3-2011 

 
 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (BEACH VOLLEYBALL) 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2011-2012 
 

 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΜΕΛΗ Ο∆ΒΕ 

 
 
Παρακαλούνται όλοι οι Σύνδεσµοι µέλη µας όπως µέχρι και την Πέµπτη 
14/4/11 αποστείλουν τις ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ των ΕΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ, πλήρως συµπληρωµένες σε ∆ΥΟ 
αντίγραφα (τα αντίστοιχα έντυπα δηλώσεων επισυνάπτονται) καθώς και τις 
Προτάσεις τους για την Αξιολόγηση των ∆ιαιτητών του Συνδέσµου των ανά 
κατηγορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αθλητικού Νόµου και του 
Καταστατικού της Ο∆ΒΕ ως εξής: 

 
 

Α. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 
 

Στην περίπτωση υποβολής ∆ήλωσης «ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» από µέρους των 
διαιτητών µελών σας,  

� Για κάθε δήλωση διαιτητή η οικονοµική ενίσχυση της Ο∆ΒΕ είναι το 
ποσόν που αντιστοιχεί στην κατηγορία του διαιτητή, όπως φαίνεται στη 
παράγραφο Γ της παρούσης εγκυκλίου και η οποία εισπράττεται µε 
ευθύνη του Συνδέσµου σας µε την υποβολή της δήλωσης από τον 
διαιτητή και κατατίθεται στον λογαριασµό της Ο∆ΒΕ (080/480736-73) 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, διαφορετικά  δεν θα γίνεται δεκτή η σχετική 
δήλωση. 

� Μαζί µε τη δήλωση «ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» επισυνάπτεται Ιατρική Βεβαίωση 
Παθολόγου, όπως επίσης...  

� θα υποβληθεί Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για όσα από τα µέλη σας 
δεν είχαν υποβάλει µε την περσινή δήλωση.  
 



Β. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 
 

Στην περίπτωση υποβολής ∆ήλωσης «ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» από µέρους των 
διαιτητών µελών σας,  

� δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής οικονοµικής ενίσχυσης, ούτε 
Ιατρικής Βεβαίωσης Παθολόγου, 

� απαιτείται όµως η υποβολή Αντίγραφου Ποινικού Μητρώου για όσα 
από τα µέλη σας δεν είχαν υποβάλει µε την περσινή δήλωση.  
 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

� Μη  εν ενεργεία διαιτητές: 0 
� Εν ενεργεία διαιτητές Τουρνουά Τοπικών Ενώσεων (ΤΤΕ): 15€ 
� Εν ενεργεία διεθνείς και διαιτητές Πανελληνίων  και Επαγγελµατικών 

Τουρνουά (ΠΕΤ): 50€ 
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Συνηµµένα:   
1. ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ∆ΗΛΩΣΗ 

∆ΙΑΙΤΗΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

 


