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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Δ.Ο.ΠΔ. 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 
 

 

Πεξηερόκελα 

 
Θεθάιαην Α’ Γηνηθεηηθή Νξγάλσζε Γηαηηεζίαο 

Άξζξν 1 Οπζκίζεηο Θαλνληζκνχ 

Άξζξν 2 Όξγαλα δηαηηεζίαο 

Άξζξν 3 Θεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο 

Άξζξν 4 Δπηηξνπέο Γηαηηεζίαο Δλψζεσλ θ.ι.π. 

Άξζξν 5 Θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο Θ.Δ.Γ./Δ.Ν.ΞΔ. 

Άξζξν 6 Ξξνζφληα-θσιχκαηα κειψλ Θ.Δ.Γ./Δ.Ν.ΞΔ. 

 

Θεθάιαην Β’ Γηαηηεηέο 

Άξζξν 7 Απφθηεζε ηδηφηεηαο Γηαηηεηή 

Άξζξν 8 Γήισζε πξνζθνξάο πεξεζηψλ 

Άξζξν 9 Γηάθξηζε δηαηηεηψλ ελ ελεξγεία 

Άξζξν 10 Θαηεγνξίεο δηαηηεηψλ πεηνζθαίξηζεο 

Άξζξν 11 Θαηεγνξίεο δηαηηεηψλ πεηνζθαίξηζεο Άκκνπ (beachvolley) 

Άξζξν 12 Αμηνιφγεζε δηαηηεηψλ 

Άξζξν 13 Ρεζη αμηνιφγεζεο 

Άξζξν 14 Ξίλαθεο  αμηνιφγεζεο δηαηηεηψλ (ιίζηεο) 

Άξζξν 15 Ξαξαηεξεηέο δηαηηεζίαο 

Άξζξν 16 Ξαξαθνινχζεζε εμέιημεο δηαηηεηψλ 

Άξζξν 17 πνρξεψζεηο δηαηηεηψλ 

Άξζξν 18 Νξηζκφο δηαηηεηψλ θ.ι.π. 

 

Θεθάιαην Γ’ Ξξνζηαζία θχξνπο δηαηηεηηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο 

Άξζξν 19 Αζπκβίβαζηα – θσιχκαηα δηαηηεηή & Ξαξαηεξεηή δηαηηεηψλ 

Άξζξν 20 Δμαηξέζεηο δηαηηεηψλ – παξαηεξεηψλ -  θσιχκαηα 

Άξζξν 21 Απνδεκηψζεηο 

Άξζξν 22 Όξηα Ζιηθίαο 

 

Θεθάιαην Γ’ Αλάπηπμε δηαηηεζίαο 

Άξζξν 23 Πρνιέο Γηαηηεζίαο 

Άξζξν 24 Δπηκφξθσζε δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ 

 

Θεθάιαην Δ’ Ξεηζαξρηθφ Γίθαην Γηαηηεζίαο 

Άξζξν 25 Ξεηζαξρηθφο έιεγρνο 

Άξζξν 26 Ξεηζαξρηθέο αξκνδηφηεηεο ΘΔΓ θ.ι.π. 

Άξζξν 27 Ξεηζαξρηθά δηαηηεηηθά παξαπηψκαηα 
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Θεθάιαην ΠΡ’ Άιιεο δηαηάμεηο 

Άξζξν 28 Αζθάιηζε δηαηηεηψλ 

Άξζξν 29 Ζζηθέο ακνηβέο ζηνπο δηαηηεηέο 

Άξζξν 30 Θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 

 

 

 

ΔΝΝΟΙΑ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

 

1. FIVB: Ζ Ξαγθφζκηα  Νκνζπνλδία Ξεηνζθαίξηζεο 

2. CEV : Δπξσπατθή Ππλνκνζπνλδία Ξεηνζθαίξηζεο 

3. Δ.Ο.ΠΔ: Διιεληθή Νκνζπνλδία Ξεηνζθαίξηζεο 

4. Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ΔΟΠΔ: Ρν εθηειεζηηθφ φξγαλν  ηεο Νκνζπνλδίαο  

5. Κ.Δ.Γ./Δ.Ο.ΠΔ: Ζ Θεληξηθή Δπηηξνπή δηαηηεζίαο ηεο Νκνζπνλδίαο. Έρεη ηελ επζχλε 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δηαηηεζίαο.  

6. Γηαηηεηήο: Ρν πξφζσπν πνπ έρεη πιήξε εμνπζία εθαξκνγήο ησλ Θαλφλσλ ηνπ Ξαηρληδηνχ 

ζηνλ αγψλα γηα ηνλ νπνίν έρεη νξηζζεί. Θάζε αλαθνξά ζε Γηαηηεηέο ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ 

ηζρχεη γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, φπσο επίζεο θαη ζε επφπηεο, ζεκεησηέο , αλαπιεξσηέο θ.ι.π. 

ηφζν ζηελ πεηνζθαίξηζε Πάιαο φζν θαη ζηελ πεηνζθαίξηζε άκκνπ (beachvolley)  

7. Παξαηεξεηήο Γηαηηεζίαο: Ρν πξφζσπν πνπ αμηνινγεί θαη απνηηκά ηελ απφδνζε ησλ 

Γηαηηεηψλ, παξέρνληαο ζπκβνπιέο θαη επνηθνδνκεηηθά ζρφιηα πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ Γηαηηεηψλ ελψ ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο.  

8. Καζεγεηήο δηαηηεζίαο: Ρν πξφζσπν πνπ κε βάζε ηνπο δηεζλείο  θαλνληζκνχο δηαηηεζίαο 

πξνβαίλεη   ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ππνςεθίσλ Γηαηηεηψλ ζηηο ζρνιέο, θαη θαηεπζχλεη  ηνπο  

δηαηηεηέο, δηδάζθνληαο επηπιένλ θαη  ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο ηεο δηαηηεζίαο.   

9. Παξαηεξεηήο ηνπ Αγώλα: Ν αμησκαηνχρνο ηνλ νπνίν νξίδεη ε  δηνξγαλψηξηα ζχκθσλα κε 

ηηο  πθηζηάκελεο νδεγίεο, γηα  λα επνπηεχεη ηελ ζσζηή νξγάλσζε ελφο αγψλα θαη γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ Γεληθψλ Θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ. 

10.Η Οκνζπνλδία θαη νη ύλδεζκνη Γηαηηεηώλ, είλαη φξγαλα δηαηηεζίαο θαη ζσκαηεία ηνπ 

άξζξνπ 78 θαη επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα , έρνπλ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε απφ ηελ 

Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, θαη δηαηεξνχλ ηελ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο 

αλεμαξηεζία ιεηηνπξγνχλ δε ζχκθσλα µε ηα θαηαζηαηηθά ηνπο, ηα νπνία είλαη ελαξκνληζκέλα 

µε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά  λφκνπο (αζιεηηθνχο θαη άιινπο) 

 

εκείωζε:  Νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζε πξφζσπα ηζρχνπλ γηα ακθφηεξα ηα θχια. Νηνζδήπνηε 

φξνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ εληθφ αξηζκφ, ηζρχεη θαη ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη 

αληηζηξφθσο. 
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Ρν ∆. Π. ηεο Διιεληθήο Νκνζπνλδίαο Ξεηνζθαίξηζεο (Δ.Ν.ΞΔ), έρνληαο ππφςε: Ρα άξζξα 27 θαη 

44 ηνπ Λ.2725/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήµεξα, θαηαξηίδεη ηνλ παξφληα 

Θαλνληζµφ δηαηηεζίαο. 

Πθνπφο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη ε νξγάλσζε ηεο δηαηηεζίαο ζε έλα ζχζηεκα πιήξσο 

αλεμάξηεην απφ θάζε άιιν θνξέα, θξαηηθφ ή ηδησηηθφ, θαη ε δηαζθάιηζε φηη ζ’ απηφ αλήθεη ε 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα φια ηα ζέκαηα δηαηηεζίαο. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

Άξζξν 1. 

ΡΤΘΜΙΔΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

 

Ν Θαλνληζκφο Γηαηηεζίαο Ξεηνζθαίξηζεο (θαη Ξεηνζθαίξηζεο Άκκνπ - BeachVolleyball, θαη 

Ξεηνζθαίξηζεο Σηνληνχ  - SnowVolleyball),  ξπζκίδεη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζχζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο άζιεζεο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηαηηεηή, ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμήο ηνπο ζηνπο πίλαθεο δηαηηεηψλ, ηελ επηκφξθσζή ηνπο θαη 

ηα φξγαλα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ηνπο. 

Δηδηθφηεξα κε ηνλ  παξφληα θαλνληζµφ ξπζµίδνληαη ζέµαηα πνπ αθνξνχλ ζηα αθφινπζα:  

• Όξγαλα δηαηηεζίαο ΔΝΞΔ & Δλψζεσλ. Δπηινγή Θεηεία Αληηθαηάζηαζε 

• Θαζήθνληα, ππνρξεψζεηο νξγάλσλ δηαηηεζίαο 

• Θξηηήξηα θαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δηαηηεηψλ θαη ε έληαμε ηνπο ζηνπο πίλαθεο φισλ 

ησλ θαηεγνξηψλ  πξσηαζιεκάησλ. 

• Θξηηήξηα επηινγήο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο, γηα θάζε θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο. 

• Ξεηζαξρηθφ δίθαην δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ θαη µειψλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο, πνπ 

ζρεηίδεηαη µε ηα θχξηα δηαηηεηηθά θαζήθνληα ηνπο. 

• Ξεξηνξηζµνί, αζπκβίβαζηα θαη θσιχµαηα δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ. 

• Θάζε άιιν ζρεηηθφ µε ην αληηθείκελν ζέµα. 

 

Άξζξν 2. 

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

Ρα φξγαλα δηαηηεζίαο δηαθξίλνληαη ζε:  

• Όξγαλα δηαηηεζίαο Δ.Ν.ΞΔ., 

• 0ξγαλα δηαηηεζίαο Δλψζεσλ ή πεξηθεξεηψλ ή ηνπηθψλ επηηξνπψλ 

 

• Νµνζπνλδία ∆ηαηηεηψλ Βφιετ Διιάδαο (Ν.∆.Β.Δ.)  

• Ππλδέζµνη ∆ηαηηεηψλ Ξεηνζθαίξηζεο (Π.∆.ΞΔ.)  
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Άξζξν 3 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΣΗΙΑ Δ.Ο.ΠΔ. (Κ.Δ.∆./Δ.Ο.ΠΔ.) 

 

1. Πηελ Διιεληθή Νκνζπνλδία Ξεηνζθαίξηζεο (ΔΝΞΔ) ιεηηνπξγεί ε Θεληξηθή Δπηηξνπή 

Γηαηηεζίαο (Θ.Δ.Γ), ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία (3) ή πέληε (5) κέιε. πνπ νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Νκνζπνλδίαο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

παξ. 2β΄ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Λ. 2725/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 68 ηνπ Λ. 

3057/2002. ή ηνπ λφκνπ πνπ θάζε θνξά ηζρχεη. Ζ δηάξθεηα ζεηείαο ηεο ΘΔΓ/ΔΝΞΔ είλαη 

δηεηήο ή ηξηεηήο. 

2. Πηειερψλεηαη απφ µε ελ ελεξγεία  δηαηηεηέο, (δηεζλείο ή θαζεγεηέο δηαηηεζίαο) θαη αλ απηνί 

δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνχλ, απφ δηαηηεηέο µε ελ ελεξγεία , νη νπνίνη ζα ερνπλ 

αγσληζηηθή παξνπζία ζηελ Α1 θαηεγνξία αλδξψλ ηνπιάρηζηνλ πέληε(5) ρξφληα(αγσληζηηθέο 

πεξηφδνπο)  

3. Ρα µέιε ηεο Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. ιαµβάλνληαη απφ ηνλ επίζεµν εηήζην πίλαθα µε ελ ελεξγεία 

δηαηηεηψλ πνπ ππνβάιεη ζηελ Δ.Ν.ΞΔ., θαη’ έηνο µε ηε ιήμε ησλ πξσηαζιεκάησλ ε 

Ν.∆.Β.Δ.  

4. Ν πξφεδξνο ηεο Θ.Δ.Γ. θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δ.ΝΞΔ 

5.  Ζ Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. ιεηηνπξγεί ππφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν  ζχλζεζε , γηα φιν ην 

θάζµα ησλ αξµνδηνηήησλ ηεο, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία παξφλησλ 2 ή 3 ηνπιάρηζηνλ µειψλ 

ηεο, αληίζηνηρα, εθ ησλ νπνίσλ απαξαίηεηα ην έλα µέινο ζα είλαη ν Ξξφεδξνο ή ν 

αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο ηνλ αληηθαζηζηά θαηά ηελ απνπζία ηνπ . 

6.  Ζ Θ.Δ.Γ. ιεηηνπξγεί ζηα Γξαθεία ηεο Δ.Ν.ΞΔ. θαη επηθνηλσλεί κε ηνπο δηάθνξνπο θνξείο ηνπ 

αζιήκαηνο κέζσ απηήο. Κε απφθαζε ηεο ΘΔΓ κπνξεί εθηάθησο λα δηελεξγεζεί ζπλεδξίαζε 

ηεο θαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο.  

7.  Ρελ ιεηηνπξγία ηεο Θ.Δ.Γ. δχλαηαη λα ζπλεπηθνπξεί  γξακκαηέαο απηήο πξφζσπν, πνπ 

νξίδεηαη απφ ην Γ.Π. ΔΝΞΔ, ην νπνίν δχλαηαη λα νξίζεη θαη ηνλ αλαπιεξσηή 

απηνχ..Θαζήθνληα απηνχ είλαη ε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ , ηεο αιιεινγξαθίαο θ.ι.π.. 

8. Ρν έξγν θαη ηηο εξγαζίεο ηεο Θ.Δ.Γ. ππνβνεζάεη θαη παξαθνινπζεί ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα 

ςήθνπ, έλαο εθπξφζσπνο ηεο Ν.Γ.Β.Δ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. απηήο θαη ν 

νπνίνο πξέπεη λα είλαη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηήο.. –Νη ζπλεδξηάζεηο ηεο ΘΔΓ , 

αλαθνηλψλνληαη έγθαηξα ζηελ ΝΓΒΔ.  

9.  Ζ Θ.Δ.Γ. αλαθέξεηαη ζην ΓΠ ηεο Δ.ΝΞΔ, ην νπνίν έρεη θαη ηελ   επζχλε γηα φια ηα ζέκαηα 

ηεο δηαηηεζίαο 

10. Απψιεηα ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Θ.Δ.Γ.:  

• Κέινο ηεο Θ.Δ.Γ. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα πέξα απφ ηξεηο ζπλερφκελεο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο ή ιφγσ ηνπ φηη αδπλαηεί λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ 

αλαηέζεθαλ, αληηθαζίζηαηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δ.Ν.ΞΔ. Δπίζεο 

απαιιάζζεηαη απφ ηα θαζήθνληα ηνπ, γηα ηδηαίηεξα ζπνπδαίν ιφγν, κεηά απφ ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δ.Ν.ΞΔ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο (άξζξν 44) ηνπ Λ. 2725/1999. 

ή ηνπ λφκνπ πνπ θάζε θνξά ηζρχεη. 

 

11.  Ιεηηνπξγία Θ.Δ.Γ. 

 

α)  Ζ Θ.Δ.Γ. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κελ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη εθηάθησο φπνηε απηφ 

θξηζεί αλαγθαίν. Νη ζπλεδξηάζεηο είλαη δπλαηφ λα δηεμάγνληαη θαη κε ηειεδηάζθεςε.- Ν 
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Ξξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ θαζνξίδεη ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ, δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο, δίλεη ην ιφγν ζηα κέιε ηεο, νξίδεη εηζεγεηέο 

γηα ηελ ξχζκηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ, αλαβάιιεη ή δηαθφπηεη ηε ζπδήηεζε ησλ 

ππνζέζεσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, αλ ζπληξέρνπλ ζπνπδαίνη πξνο ηνχην ιφγνη.  

β) Πχζηαζε Δπηηξνπψλ 

Ζ Θ.Δ.Γ. πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία επηηξνπψλ κε ηξηκειή ή πεληακειή ζχλζεζε, ηα κέιε ησλ νπνίσλ νξίδνληαη, 

κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Θ.Δ.Γ. θαη απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δ.Ν.ΞΔ.  

Ρα κέιε ησλ επηηξνπψλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα(ρξνληθά) ζεηεία κε ηελ Θ.Δ.Γ., 

αληηθαζίζηαληαη κε απφθαζε ηνπ   Γ.Π. ηεο Δ.Ν.ΞΔ. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΘΔΓ. 

αλαθέξνληαο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο 

αληηθαηάζηαζεο. - Νη Δπηηξνπέο  απηέο  ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο Θ.Δ.Γ. νη πξάμεηο 

θαη απνθάζεηο ηνπο έρνπλ πεξηνξηζηηθά εηζεγεηηθφ θαη φρη απνθαζηζηηθφ ραξαθηήξα, ε 

δε απνδνρή θαη ηζρχ ηνπο γίλεηαη κφλν εθφζνλ απηέο ελζσκαησζνχλ ζε απφθαζε ηεο 

Θ.Δ.Γ. 

γ) Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο Ξεηνζθαίξηζεο Άκκνπ (Beach Volley) 

• Κε απφθαζε ηνπ ∆.Π. ηεο Δ.Ν.ΞΔ. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΘΔΓ, ζπγθξνηείηαη 

ηξηµειήο επηηξνπή δηαηηεζίαο πεηνζθαίξηζεο άµµνπ (beachvolley), ε νπνία έρεη 

αλάινγεο ππνρξεψζεηο θαη αξµνδηφηεηεο µε ηελ Θ.Δ.∆./Δ.Ν.Ξ.Δ. ζηα ζέκαηα 

δηαηηεζίαο πεηνζθαίξηζεο άµµνπ (θαη πεηνζθαίξηζεο ζην ρηφλη, εθφζνλ νξγαλσζνχλ 

αλάινγεο δηνξγαλψζεηο). 

• Πηειερψλεηαη απφ δηαηηεηέο πεηνζθαίξηζεο άµµνπ (beachvolley) µε ελ ελεξγεία 

δηεζλείο ή θαζεγεηέο δηαηηεζίαο ή αλψηεξεο θαηεγνξίαο θιπ. ζχµθσλα µε ηα 

πξνβιεπφµελα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ν δε πξφεδξνο ηεο είλαη κέινο ηεο 

ΘΔΓ/ΔΝΞΔ.  

• Ρα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο επηηξνπήο απηήο, είλαη θαη’ αλαινγία µε 

απηέο ηεο Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. γηα ηνπο δηαηηεηέο πεηνζθαίξηζεο άµµνπ θαη φιεο νη 

απνθάζεηο ηεο πξέπεη απαξαίηεηα λα ελζσκαηψλνληαη ζε απνθάζεηο ηεο ΘΔΓ. 

• Ρν έξγν θαη ηηο εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο απηήο ππνβνεζά θαη παξαθνινπζεί ρσξίο 

δηθαίσµα ςήθνπ έλαο µε ελ ελεξγεία δηαηηεηήο πεηνζθαίξηζεο άµµνπ, ν νπνίνο 

νξίδεηαη µε απφθαζε ηνπ ∆.Π. ηεο Ν.∆.Β.Δ.  

• Όιεο νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο απηήο ηεινχλ ππφ ηελ αίξεζε ηεο ΘΔΓ/ΔΝΞΔ 

• Νη δηάηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πνπ αθνξνχλ ηνπο δηαηηεηέο-παξαηεξεηέο 

πεηνζθαίξηζεο, έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηνπο δηαηηεηέο πεηνζθαίξηζεο-ππεχζπλνπο 

δηαηηεζίαο  άκκνπ , εθηφο θαη εάλ ξπζκίδνληαη εηδηθψο. Δηδηθά γηα ηνπο ππεχζπλνπο 

δηαηηεζίαο ηνπξλνπά , ε εηδηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15.3α , ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ , πνπ πξνβιέπεη ειάρηζην ρξφλν ζηελ θαηεγνξία , δελ ερεη εθαξκνγή 

ζηελ πεηνζθαίξηζε άκκνπ. 
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Άξζξν 4 

Δπηηξνπέο Γηαηηεζίαο Δλώζεωλ ή Πεξηθεξεηώλ θαη Σ.Δ 

 

α.  Πε θάζε Έλσζε ή Ξεξηθέξεηα ή ΡΔ ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. Νη επηηξνπέο απηέο είλαη 

µνλνµειείο ή ηξηµειείο θαη έρνπλ αξκνδηφηεηεο αληίζηνηρεο ηεο Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ θαη έρνπλ 

δηεηή ζεηεία. 

β.  Ππγθεληξψλνπλ φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά µε ηελ δηαηηεζία ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο 

πεξηνρήο επζχλεο ησλ Δλψζεσλ ή Ξεξηθεξεηψλ ή Ρ.Δ.  

γ.  Νξίδνληαη θαη παχνληαη µε απφθαζε ηνπ ∆. Π. ηεο νηθείαο Έλσζεο ή Ρ.Δ. µε ηελ πιεηνςεθία 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. θαη µε ηελ ίδηα δηαδηθαζία.  

δ.  Δθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπο ζε ζπλεξγαζία µε ηελ Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ.  

ε.  Πηειερψλνληαη µε δηεζλείο δηαηηεηέο ή θαζεγεηέο δηαηηεζίαο µε ελ ελεξγεία ή δηαηηεηέο 

αλψηαηεο  θαηεγνξίαο(ηεξαξρηθά) θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνχλ απφ 

δηαηηεηέο µε ελ ελεξγεία ηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο αγψλσλ.  

ζη.  Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνχλ δηαηηεηέο µε ελ ελεξγεία, ηα φξγαλα  

δηαηηεζίαο ησλ Δλψζεσλ ή Ξεξηθεξεηψλ ή Ρ.Δ., δχλαληαη λα  ζπκπιεξψλνληαη ή λα 

ζηειερψλνληαη απφ αληίζηνηρνπο θαηά ζεηξα αξραηφηεηαο δηαηηεηέο ελ ελεξγεία. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ δχλαηαη λα ζπγθξνηεζεί ηέηνην φξγαλν δηαηηεζίαο, ηνλ νξηζκφ 

δηαηηεηψλ αλαιακβάλεη ε ΘΔΓ/ΔΝΞΔ 

δ.  Ρα µέιε ηνπο ιακβάλνληαη απφ ηνλ πίλαθα µε ελ ελεξγεία δηαηηεηψλ ηνπ νηθείνπ 

ζπλδέζµνπ, πνπ ππνβάιιεηαη θαη’ έηνο µεηά ηε ιήμε ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη µέρξη 30/6 

ζηελ νηθεία έλσζε.  

ε.  Ρν έξγν θαη ηηο εξγαζίεο ηεο Δ.∆. ππνβνεζά θαη παξαθνινπζεί ρσξίο δηθαίσµα ςήθνπ έλαο 

µε ελ ελεξγεία δηαηηεηήο, ν νπνίνο νξίδεηαη µε απφθαζε ηνπ ∆.Π. ηνπ νηθείνπ Π.∆.ΞΔ.  

ζ.  Πηηο αζιεηηθέο ελψζεηο ζπγθξνηείηαη επίζεο επηηξνπή δηαηηεζίαο πεηνζθαίξηζεο άµµνπ θαηά 

ηα αλαθεξφκελα ζην πξνεγνχµελν θεθάιαην, ελψ ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο αζθείηαη ζην 

ζχλνιφ ηνπ απφ ηελ Δ.∆., ζχµθσλα µε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ.  

η.  Ζ επηηξνπή δηαηηεζίαο ηεο έλσζεο θαη ε επηηξνπή δηαηηεζίαο πεηνζθαίξηζεο άµµνπ, µπνξεί 

λα είλαη θνηλή µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηεο έρεη θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

δηαηηεηή ηεο πεηνζθαίξηζεο άµµνπ (beachvolley). 

 

 

Άξζξν 5 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗ Κ.Δ.∆./Δ.Ο.ΠΔ. 

 

1. Δηδηθφηεξα ε Θ.Δ.Γ. έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ πεηνζθαίξηζε θαη ηελ 

πεηνζθαίξηζε άκκνπ θ.ι.π. 

α) Ρελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ έξγνπ ηεο ΔΝΞΔ. ζηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηαηηεζίαο, σο βαζηθνχ παξάγνληα νκαιήο 

δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ.  

β) Ρελ εηζήγεζε πξνο ην ΓΠ ηεο Δ.Ν,ΞΔ. γηα ηελ αλάγθε νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ 

επηκφξθσζεο δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ  Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ. 

Ρα  ζεκηλάξηα απηά (πεξηθεξεηαθά θαη θεληξηθά) κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Νκνζπνλδία ησλ δηαηηεηψλ. 
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γ)  Ρελ έγθξηζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ δηαηηεηψλ φιεο 

ηεο ρψξαο, εη δπλαηφλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΝΓΒΔ. 

δ)  Ρελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ειέγρνπ θαη δηαπίζησζεο ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ησλ 

δηαηηεηψλ  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Δζληθά πξσηαζιήκαηα.  

ε)  Ρελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ ζηνπο 

θαλνληζκνχο,  

ζη)  Ρελ επηκέιεηα ηεο κεηάθξαζεο θαη εξκελείαο ησλ Θαλνληζκψλ ηνπ αζιήκαηνο θαη γεληθά 

θάζε έθδνζεο εληχπνπ πνπ αθνξά ηε δηαηηεζία εη δπλαηφλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΝΓΒΔ. 

δ)  Ρελ ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο ησλ δηαηηεηψλ- παξαηεξεηψλ ζηελ εθηέιεζε 

ηνπ δηαηηεηηθνχ θαζήθνληνο θαη ηελ εηζήγεζε ζηελ Δ.Δ. ηεο Δ.ΝΞΔ. κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ηνπ θχξνπο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ δηαηηεηψλ, κεηά απφ γλψκε ηεο Νκνζπνλδίαο 

δηαηηεηψλ. 

ε)  Ρελ εηζήγεζε γηα ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ ή ζε άιιεο δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηε δηαηηεζία.  

ζ)  Ρελ εηζήγεζε πξνο ην ΓΠ. ηεο Δ.ΝΞΔ. θαλνληζκψλ –δηαηάμεσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηεμαγσγή ηεζη αμηνιφγεζεο δηαηηεηψλ Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ. .  

η) Ρελ εηζήγεζε πξνο ην ΓΠ ΔΝΞΔ  γηα ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο 

παξαηεξεηψλ δηαηηεηψλ. 

ηα) Ρελ επηινγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ αγψλσλ 

Ξξσηαζιεκάησλ Δζληθψλ θαηεγνξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ.  

ηβ) Ρελ παξαθνινχζεζε ηεο εξγαζίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο  θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη  επηηξνπψλ δηαηηεζίαο.  

ηγ) Ρελ άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ησλ δηαηηεηψλ Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη ηελ 

επηβνιή ησλ πνηλψλ.  

ηδ) Ρελ θαηάξηηζε πηλάθσλ αμηνιφγεζεο  Γηαηηεηψλ αλά θαηεγνξία ησλ εζληθψλ 

πξσηαζιεκάησλ κε βάζε ηελ απφδνζή ηνπο θαη ηελ εηζήγεζε γηα ηνλ πξνβηβαζκφ ή ηνλ 

ππνβηβαζκφ ή ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο. 

ηε)  Ρνλ νξηζκφ Γηαηηεηψλ , επνπηψλ , ζεκεησηψλ θαη παξαηεξεηψλ , ζηνπο αγψλεο ησλ 

εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ, θηιηθψλ αγψλσλ, αγψλσλ θππέινπ θ.ι.π.  

ηε)  Ρελ αξρηθή επηινγή ππνςεθίσλ γηα ηνλ Ξίλαθα  δηεζλψλ Γηαηηεηψλ  πνπ είλαη 

θαηάιιεινη λα πξνηαζνχλ απφ ηελ ΔΝΞΔ , γηα ηηο δηεζλείο δηνξγαλψζεηο. 

 

2. Δπηπιένλ ε ΘΔΓ/ΔΝΞΔ έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο.: 

 

α)  Θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα δηαλνµήο ησλ νηθνλνµηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ Δ.Ν.ΞΔ. 

γηα ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη επηµφξθσζεο ησλ δηαηηεηψλ . 

β)  Δθδηθάδεη ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζην Φχιιν Αγψλα θαη αλαθέξνληαη ζε θαθή 

εθαξκνγή ησλ Θαλνληζµψλ απφ ηνπο δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ ζχµθσλα µε ηνπο 

Θαλνληζµνχο παηδηάο, ηηο Γεληθέο θαη Δηδηθέο Ξξνθεξχμεηο ησλ πξσηαζιεµάησλ θαη ηνλ 

Γεληθφ Θαλνληζµφ Νξγάλσζεο θαη ∆ηεμαγσγήο Ξξσηαζιεµάησλ ηεο Δ.Ν.ΞΔ.  

γ)  Ιαµβάλεη γλψζε ησλ απνθάζεσλ ηεο FIVB θαη CEV, θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ θαη 

νδεγηψλ πνπ θνηλνπνηνχληαη απφ ηελ Δ.Ν.ΞΔ. γηα ζέµαηα θαλνληζµψλ παηδηάο θαη ζε 

ζπλεξγαζία , εη δπλαηφλ, µε ηελ Ν.∆.Β.Δ. θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε, αθξηβή θαη εληαία 

εθαξµνγή ηνπο απφ ηνπο δηαηηεηέο πεηνζθαίξηζεο ιαµβάλνληαο θάζε µέηξν γη’ απηφ.  
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δ)  Δπηβάιιεη θπξψζεηο ζηνπο πιεµµειψο αζθνχληεο ηα θαζήθνληά ηνπο παξαηεξεηέο 

δηαηηεζίαο.  

ε)  Δπηιαµβάλεηαη θάζε άιιν ζέµα πνπ δελ αλήθεη ζηελ αξµνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ ή ηεο 

Ν.∆.Β.Δ.  

ζη) Ρεξεί ηε βαζµνινγία απφ ηα θχιια αμηνιφγεζεο εθάζηνπ δηαηηεηή θαζ’ φιε ηελ 

αγσληζηηθή πεξίνδν.  

δ) Θνηλνπνηεί ηηο εθζέζεηο ησλ Ξαξαηεξεηψλ ζηνπο Ππλδέζµνπο ∆ηαηηεηψλ θαη ζηελ 

ΡΔ∆/Ν∆ΒΔ.  

 

Άξζξν 6 

Πξνζόληα-θωιύκαηα κειώλ Κ.Δ.Γ./ΔΟΠΔ 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα επηιεγεί –νξηζηεί µε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα έλαο δηαηηεηήο ζηα 

φξγαλα δηαηηεζίαο ηεο ΔΝΞΔ ή ησλ Δλψζεσλ, είλαη λα έρεη εληαρζεί ζηνπο εηήζηνπο πίλαθεο 

δηαηηεηψλ.  

Ρα µέιε ηεο Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ., επηιέγνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα θαη επηθπξσµέλν απφ ηελ Ν.∆.Β.Δ., 

πίλαθα µε ελ ελεξγεία δηαηηεηψλ, ησλ δε Δλψζεσλ-Ξεξηθεξεηψλ-Ρ.Δ. απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

πίλαθεο ηνπ νηθείνπ ζπλδέζµνπ δηαηηεηψλ.  

1. Υο κέιε ηεο Θ.Δ.Γ. δηνξίδνληαη σο ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο, κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο 

πςεινχ θχξνπο πνπ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 70ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

2. Ρα αζπκβίβαζηα θαη ηα θσιχκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Λ.2725/1999, φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ηζρχνπλ αληίζηνηρα θαη γηα ηα κέιε ηεο Θ.Δ.Γ. θαη ησλ 

Δπηηξνπψλ πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα.  

3. Αζπκβίβαζηε επίζεο είλαη ε ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηεο Θ.Δ.Γ. κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο  

δηνίθεζεο ηεο Δ.Ν.ΞΔ. ή Αζιεηηθήο Έλσζεο θαη Ρνπηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Ν.Γ.ΒΔ. θαη ησλ 

Ππλδέζκσλ Γηαηηεηψλ, αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, Ρ.Α.Ξ. θαζψο θαη κε ηνπο δηαηεξνχληεο 

Ξξαθηνξείν Ξξνγλσζηηθψλ Αζιεηηθψλ Αγψλσλ ή εκπνξίαο αζιεηηθψλ εηδψλ. 

Δπί πιένλ είλαη αζπκβίβαζηε ε ηδηόηεηα ηνπ µέινπο ηωλ επηηξνπώλ δηαηηεζίαο:  

5. Κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνπνλεηή, γπκλαζηή ή αζιεηή ζσκαηείνπ πνπ θαιιηεξγεί ηνλ ίδην 

θιάδν άζιεζεο. 

6. Κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ µέινπο ηεο Ρερληθήο επηηξνπήο δηαηηεζίαο ηεο Ν.∆.Β.Δ., γηα ηελ  

Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. 

7. Κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελ ελεξγεία δηαηηεηή, γηα ηελ Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. 

8. Κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ µέινπο ηνπ ∆.Π. ηεο Ν.∆.Β.Δ. θαη ΠΓΞΔ, γηα ηελ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ 

9. Ηζρχνπλ φια ηα γεληθά πεξί δηαηηεηψλ αζπκβίβαζηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε 

ηζρχνληα αζιεηηθφ λφκν. 

10. Γελ νξίδνληαη ζε φξγαλα δηαηηεζίαο ΔΝΞΔ θαη ελψζεσλ , πξφζσπα ησλ νπνίσλ ζπγγελείο Α  

Β  βαζκνχ  ζπκκεηέρνπλ  σο δηαηηεηέο , ζε πξσηαζιήκαηα ζηα νπνία έρνπλ αξκνδηφηεηα ηα 

φξγαλα απηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΓΙΑΙΣΗΣΔ 

 

Άξζξν 7. 

ΑΠΟΚΣΗΗ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑΙΣΗΣΗ 

 

Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηαηηεηή απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή θαη επηηπρήο απνθνίηεζε 

απφ Πρνιή Γηαηηεζίαο Ξεηνζθαίξηζεο ή Ξεηνζθαίξηζεο άκκνπ ) πνπ δηνξγαλψλεη ε ΝΓΒΔ θαη νη 

ΠΓΞΔ θαη ε εγγξαθή ζην κεηξψν δηαηηεηψλ ηεο Ν.Γ.ΒΔ. ή ησλ ΠΓΞΔ ,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 

46 ηνπ Λ. 2725/1999, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 70 ηνπ Λ.3057/2002, αθνχ έρεη 

πξνεγεζεί ε εγγξαθή ηνπ λένπ δηαηηεηή ζηνλ νηθείν Πυλδεζκν.  

 

Άξζξν 8. 

ΓΗΛΩΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

α. Γηαηηεηήο, θαη ν  παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο,   είλαη ην πξφζσπν πνπ, κεηά απφ αίηεζή ηνπ θαη 

ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο (εμεηάζεηο, ζεκηλάξηα,  θιπ) ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη 

ινηπψλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, έρεη απνδερζεί θαη πξνζππνγξάςεη δεφλησο, ηελ απνζηαιείζα 

κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ ηνπ, δήισζε πξνζθνξάο ππεξεζηψλ , κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, σο πξνυπφζεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππφ ηελ ηδηφηεηα απηή. 

β. Πηε δήισζε απηή ππνρξεσηηθά ππάξρεη ε δήισζε πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ θσιπκάησλ θαη 

αζπκβηβάζησλ κε ην δηαηηεηηθφ ιεηηνχξγεκα,  ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.2725/1999 θαη γεληθά ησλ 

αλαθεξνκέλσλ αζπκβηβάζησλ  θαζψο θαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ νξηδνκέλσλ ζηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ.  

γ. Ζ Γήισζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη εκπξφζεζκα,  ζηα Όξγαλα δηαηηεζίαο ηεο 

ΔΝΞΔ θαη ησλ Δλψζεσλ-Ξεξηθεξεηψλ ή Ρ.Δ. 

δ. Γήισζε πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη θαη ν θαζεγεηήο δηαηηεζίαο ΔΝΞΔ 

θαη ΝΓΒΔ γηα ηα εθ ηεο ηδηφηεηαο απηήο θαζήθνληα ηνπ. 

ε. Ζ φιε δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ππνρξεσηηθά κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ εθάζηνπ 

έηνπο. 

 

Άξζξν 9. 

 

1. ΓΗΑΘΟΗΠΖ ΓΗΑΗΡΖΡΥΛ ΔΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑ 

 

Νη δηαηηεηέο  ελ ελεξγεία δηαθξίλνληαη:  

α. ∆ηαηηεηέο πεηνζθαίξηζεο 

β. ∆ηαηηεηέο πεηνζθαίξηζεο άµµνπ.  

Δίλαη δπλαηφλ λα ζπλππάξρνπλ θαη νη δχν ηδηφηεηεο ζε έλα πξφζσπν δηαηηεηή 

 

2. ΓΗΑΘΟΗΠΖ ΓΗΑΗΡΖΡΥΛ ΚΖ ΔΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑ 

 

α. Θαζεγεηέο δηαηηεζίαο πεηνζθαίξηζεο 

β. Θαζεγεηέο δηαηηεζίαο πεηνζθαίξηζεο άκκνπ 

γ.  Ξαξαηεξεηέο δηαηηεζίαο πεηνζθαίξηζεο 
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δ.  πεχζπλνη δηαηηεζίαο ζε δηνξγαλψζεηο πεηνζθαίξηζεο άκκνπ 

Όιεο νη παξαπάλσ ηδηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ζε έλα άηνκν. 

 

 

Άξζξν 10. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ 

 

1. ΓΗΑΗΡΖΡΔΠ ΡΝΞΗΘΥΛ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΥΛ 

Θάζε ρξφλν κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ, νη Πχλδεζκνη δηαηηεηψλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ππνβάινπλ αξκνδίσο θαη λα θνηλνπνηνχλ , ηνπο πίλαθεο δηαηηεηψλ ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ, 

θαζψο θαη ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ ζην εηήζην πξναγσγηθφ ζεκηλάξην γηα ηελ 

Β θαηεγνξία, καδί κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

Νη δηαηηεηέο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ εληάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

α. Γηαηηεηέο Γ θαηεγνξίαο: 

Πε απηήλ εληάζζνληαη δηαηηεηέο ακέζσο κεηά ηελ  πξψηε εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξψα 

κειψλ δηαηηεηψλ θαη παξακέλνπλ ζε απηήλ ππνρξεσηηθά κία (1) πιήξε αγσληζηηθή 

πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δηθαίσκα πξναγσγήο ζηελ επφκελε θαηεγνξία. 

β. Γηαηηεηέο Γ θαηεγνξίαο 

1. Πε απηήλ εληάζζνληαη δηαηηεηέο κεηά απφ επδφθηκε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ κίαο (1) 

πιήξνπο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ζηελ Γ θαηεγνξία θαη κεηά απφ επηηπρή ζπκκεηνρή ζηα 

εηδηθά πξναγσγηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηνπο ΠΓΞΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

Δπηηξνπέο δηαηηεζίαο. 

2. Δπδφθηκε ζεσξείηαη ε παξνπζία ηνπ, εθφζνλ ν δηαηηεηήο έρεη ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 

ζε 10 αγψλεο ηνπηθνχ πξσηαζιήκαηνο. 

 

2. ΓΗΑΗΡΖΡΔΠ ΔΘΛΗΘΥΛ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΥΛ 

1. α. Θάζε ρξφλν &  κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ , ε Νκνζπνλδία δηαηηεηψλ (ΝΓΒΔ) είλαη  

ππνρξεσκέλε λα ππνβάιεη ζηελ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ θαη λα δεκνζηνπνηήζεη, ηνπο 

ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο δηαηηεηψλ Δζληθψλ θαηεγνξηψλ ,πνπ ππέβαιαλ δήισζε 

ελέξγεηαο, αλά θαηεγνξία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ πνπ 

δηελεξγεί ε ΝΓΒΔ. 

β. Πε πεξίπησζε πνπ ε ΝΓΒΔ δελ απνζηείιεη ηελ άλσ εκεξνκελία ηνπο εηήζηνπο πίλαθεο 

δηαηηεηψλ Δ.Θ., ε ΘΔΓ/ΔΝΞΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Δπηηξνπέο δηαηηεζίαο ησλ Δλψζεσλ, 

ζα ζπληάμνπλ ηνπο πίλαθεο ησλ ππφ έληαμε θαη αμηνιφγεζε δηαηηεηψλ αλά θαηεγνξία 

πξσηαζιήκαηνο, ιακβάλνληαο ζηνηρεία απφ ηηο Δλψζεηο θαη ηνπο ΠΓΞΔ. 

2 α. Δπηκνξθσηηθά  ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Ν.Γ.Β.Δ. θαζίζηαληαη  

ππνρξεσηηθά γηα ηνπο δηαηηεηέο, εθφζνλ πξνζθιεζνχλ απφ ηελ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ. Θαη’ 

αλάινγν ηξφπν εθαξκφδεηαη θαη ζηα αληίζηνηρα ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ 

ηνπο ΠΓΞΔ. 

β. Κε απφθαζε ηεο ε ΘΔΓ/ΔΝΞΔ, κπνξεί θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπ ζεκηλαξίσλ  απηψλ λα 

εληάμεη θαη ηα επίζεκα ηέζη αμηνιφγεζεο δηαηηεηψλ Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ. 

γ. Ζ ΘΔΓ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ην άξζξν 5 δηνξγάλσζεο (θεληξηθψλ ή 

πεξηθεξεηαθψλ, εηήζησλ ή πεξηνδηθψλ, γεληθψλ θαη εηδηθψλ) ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο 

δηαηηεηψλ εζληθψλ θαηεγνξηψλ θαη ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα 
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φξγαλα δηαηηεζίαο  θαη ηδηαίηεξα κε ηηο ηνπηθέο επηηξνπέο δηαηηεζίαο θαη  εη δπλαηφλ 

ΝΓΒΔ θαη ΠΓΞΔ. 

δ. Πηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ δηνξγαλψλεη ε ΘΔΓ 

θαη νη Δπηηξνπέο δηαηηεζίαο , δηδάζθνπλ θαζεγεηέο δηαηηεζίαο  ΔΝΞΔ ή ΝΓΒΔ , ελψ 

κπνξνχλ λα πξνζθαινχληαη θαη δηδάζθνπλ εκεδαπνί θαη αιινδαπνί αληίζηνηρνη ή κέιε 

Δζληθψλ ή δηεζλψλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο , θαζψο θαη άιινη αμησκαηνχρνη ηνπ ρψξνπ 

ζρεηηθνί κε ην αληηθείκελν.  

3. Ζ ΘΔΓ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ, θαηαξηίδεη ηνπο πίλαθεο 

αμηνιφγεζεο  δηαηηεηψλ Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ αλά Θαηεγνξία, νη νπνίνη πξηλ 

θνηλνπνηεζνχλ ππνβάιινληαη ζην ΓΠ ηεο ΔΝΞΔ θαηά λφκν πξνο έγθξηζε. 

4.  Πε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ε Θ.Δ.Γ. γηα ηνπο δηαηηεηέο ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ δχλαηαη 

λα νξίδεη θαη έθηαθηεο δνθηκαζίεο  αμηνιφγεζεο γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ επηπέδνπ ηνπο. 

5. Ζ αλάδεημε ησλ δηαηηεηψλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, δελ 

ππνρξεψλεη ηελ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ λα εληάζζεη θαη λα δηαηεξεί ηνλ δηαηηεηή ζε νπνηαδήπνηε 

θαηεγνξία αμηνιφγεζεο ρσξίο ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ 

πνπ απαηηεί ν παξψλ θαλνληζκφο γηα έληαμε ζηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο. 

6. Νη δηαηηεηέο Δζληθψλ θαηεγνξηψλ εληάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

α. Γηαηηεηέο Β  θαηεγνξίαο 

- Πε απηήλ εληάζζνληαη  γηα πξψηε θνξά δηαηηεηέο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ κεηά απφ 

επδφθηκε παξνπζία (1) κίαο πιήξνπο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ζηελ Γ θαηεγνξία θαη 

κεηά απφ επηηπρή ζπκκεηνρή ζε πξναγσγηθή δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ΝΓΒΔ. 

- Γηαηηεηέο πνπ δελ πξνήρζεζαλ ζηελ αλψηεξε θαηεγνξία. 

β. Γηαηηεηέο  Α  θαηεγνξίαο 

- Πε απηήλ εληάζζνληαη δηαηηεηέο Β θαηεγνξίαο  κεηά απφ κεηά απφ επδφθηκε 

παξνπζία (2) δχν πιήξσλ αγσληζηηθψλ πεξηφδσλ ζηελ Β θαηεγνξία θαη επηηπρή 

ζπκκεηνρή ζηελ εηδηθή πξναγσγηθή δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ΝΓΒΔ. 

Ξξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ πξναγσγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαηεγνξία απηή είλαη ε 

αγσληζηηθή ζπκκεηνρή  ηνπ δηαηηεηή γηα δχν ζπλερείο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο. 

γ. πνςήθηνη Γηεζλείο δηαηηεηέο: 

Δίλαη απηνί πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη επηηπρψο ζε εηδηθφ ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλψλεη ε 

FIVB θαη κέρξη λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα νλνκαζηνχλ Γηεζλείο 

Γηαηηεηέο απφ ηελ FIVB θαη ζπκκεηέρνπλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ ΓΠ ΔΝΞΔ. 

δ. Γηεζλείο δηαηηεηέο: 

Πε απηήλ ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη φινη νη Έιιελεο δηεζλείο δηαηηεηέο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα Γηεζλψλ Γηαηηεηψλ πνπ ππνβάιεη θαη έηνο ε 

Διιεληθή Νκνζπνλδία ζηελ Γηεζλή Νκνζπνλδία.  θαη αλαθνηλψλνληαη απφ 

απηήλ.(FIVB). 

Νη δηεζλείο δηαηηεηέο  ζπκκεηέρνπλ ζηα εηήζηα ηεζη αμηνιφγεζεο ηεο ΘΔΓ/ΔΝΞΔ γηα 

ηνπο δηαηηεηέο Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη ε εμέηαζή ηνπο γίλεηαη ζηελ Αγγιηθή 

γιψζζα.  

 

 

 

 

 



12 
 

 

Άξζξν 11. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΑΜΜΟΤ (BEACH VOLLEYBALL) 

 

1. Γηαηηεηέο θαηεγνξίαο Β 

2. Γηαηηεηέο Θαηεγνξίαο Α 

3. πνςήθηνη Γηεζλείο 

4. Γηεζλείο δηαηηεηέο 

 

α. Γηαηηεηέο θαηεγνξίαο Β 

- Πε απηήλ εληάζζνληαη  δηαηηεηέο ακέζσο κεηά ηελ  πξψηε εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξψα 

κειψλ δηαηηεηψλ θαη παξακέλνπλ ζε απηήλ ππνρξεσηηθά (2)  αγσληζηηθέο πεξηφδνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δηθαίσκα πξναγσγήο ζηελ επφκελε θαηεγνξία., κεηά απφ επηηπρή 

ζπκκεηνρή ζε πξναγσγηθή δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ΝΓΒΔ. 

 

β.  Γηαηηεηέο Θαηεγνξίαο Α 

- Πε απηήλ εληάζζνληαη δηαηηεηέο Β θαηεγνξίαο  κεηά απφ κεηά απφ επδφθηκε παξνπζία 

δχν(2) αγσληζηηθψλ πεξηφδσλ ζηε Β θαηεγνξία θαη επηηπρή ζπκκεηνρή ζηελ εηδηθή 

πξναγσγηθή δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ΝΓΒΔ. 

 

γ. πνςήθηνη Γηεζλείο δηαηηεηέο 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν  10γ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

 

δ. Γηεζλείο δηαηηεηέο 

Πε απηήλ ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη φινη νη Έιιελεο δηεζλείο δηαηηεηέο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα Γηεζλψλ Γηαηηεηψλ πεηνζθαίξηζεο άκκνπ  πνπ ππνβάιεη 

θαη εηνο ε Διιεληθή Νκνζπνλδία ζηελ  FIVB. Θαη αλαθνηλψλνληαη απφ απηήλ. 

Νη δηεζλείο δηαηηεηέο  ζπκκεηέρνπλ ζηα εηήζηα ηεζη αμηνιφγεζεο ηεο ΘΔΓ/ΔΝΞΔ θαη ηεο 

επηηξνπήο δηαηηεζίαο πεηνζθαίξηζεο άκκνπ γηα ηνπο δηαηηεηέο Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη ε 

εμέηαζή ηνπο γίλεηαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Νη δηαηηεηέο ησλ θαηεγνξηψλ Β,Α, πνςεθίσλ θαη Γηεζλψλ δηαηηεηψλ, ζπκκεηέρνπλ ζηα 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη ε ΝΓΒΔ , αιιά θαη ζηα  ηεζη θιπ αμηνιφγεζεο, 

θαηά αλάινγν ηξφπν, κε ηα αλαθεξφκελα γηα ηνπο δηαηηεηέο πεηνζθαίξηζεο. 

 

 

Άξζξν 12 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ 

 

1. Θάζε ρξφλν κεηά ηελ 30ή Ηνπλίνπ εθάζηνπ έηνπο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο αζιεηηθήο 

πεξηφδνπ ε ΘΔΓ/ΔΝΞΔ, πξνγξακκαηίδεη  θαη δηνξγαλψλεη ηα εηήζηα ηεζη αμηνιφγεζεο 

δηαηηεηψλ Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ εη 

δπλαηφλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΝΓΒΔ. 

2. Ζ ΘΔΓ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξαγκαηνπνίεζεο πεξηνδηθψλ ηεζη αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξψζεη ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά πίλαθεο αμηνιφγεζεο. 
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3. Ζ Δηήζηα ηαθηηθή αιιά θαη πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ησλ δηαηηεηψλ Δζληθψλ θαηεγνξηψλ, είλαη 

απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο ΘΔΓ/ΔΝΞΔ. 

4. Γηα λα αμηνινγεζεί θαη λα εληαρζεί ν δηαηηεηήο ζε ζρεηηθφ πίλαθα, πξέπεη λα πιεξνί ηα 

ειάρηζηα ηππηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ εθάζηνηε πίλαθα αμηνιφγεζεο. 

5. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηαηηεηή  θαη έληαμε ηνπ ζηνπο πίλαθεο, επηπιένλ ιακβάλνληαη 

ππφςε: 

• α. Ζ κέρξη ηφηε αγσληζηηθή θαη γεληθή απφδνζε ηνπ , φπσο θαηαγξάθεηαη ζηηο ζρεηηθέο 

εθζέζεηο ησλ παξαηεξεηψλ, αιιά θαη ηελ ηδία αληίιεςε ησλ κειψλ ηεο ΘΔΓ. 

• β. Ρν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ δηαηηεηή 

• γ. Νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο ησλ Ππλδέζκσλ δηαηηεηψλ θαη ηεο Νκνζπνλδίαο δηαηηεηψλ, νη 

νπνίεο φκσο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ ΘΔΓ. 

• δ. Ζ επηηπρήο ζπκκεηνρή ηνπ δηαηηεηή ζηα εηήζηα ή πεξηνδηθά ηεζη αμηνιφγεζεο πνπ 

δηνξγαλψλεη ε ΘΔΓ. Γηαηηεηήο πνπ δελ επηηπγράλεη ζηα ηεζη πνζνζηφ επηηπρίαο , 

ηνπιάρηζηνλ 75% ή δελ ζπκκεηέρεη αδηθαηνιφγεηα, δελ αμηνινγείηαη. Θαη ππνβηβάδεηαη 

ζηνλ ακέζσο παξαθάησ πίλαθα αμηνιφγεζεο. Ζ  ΘΔΓ/ΔΝΞΔ  δχλαηαη λα 

επαλαπξνγξακκαηίζεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ,δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ ηέζη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα. 

6. Ξξνυπνζέζεηο γηα πξφηαζε ζπκκεηνρήο ζηα ζεκηλάξηα ππνςεθίσλ δηεζλψλ δηαηηεηψλ ηεο 

FIVB είλαη: 

• Λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη ηππηθά πξνζφληα πνπ απαηηεί ε FIVB.  

• Λα είλαη δηαηηεηέο Α θαηεγνξίαο θαη λα έρνπλ δηαηηεηεχζεη ζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

αγψλεο ηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο αλδξψλ. 

• Λα είλαη απνδεδεηγκέλα άξηζηνη γλψζηεο ηνπιάρηζηνλ ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

• Λα πξνηαζνχλ απφ ηελ Θεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ΔΝΞΔ ζην ΓΠ ηεο ΔΝΞΔ, αθνχ 

ιεθζεί ππφςε ε ειηθία ηνπο θαη ε δπλαηφηεηα εμέιημεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ην ΓΠ 

ΔΝΞΔ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.. 

• Δάλ ε ΘΔΓ δελ πξνηείλεη ζρεηηθά, ην ΓΠ ηεο  ΔΝΞΔ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 

ππνςήθηνπο απφ απηνχο ηα ηππηθά πξνζφληα. 

7. Ξξνυπνζέζεηο γηα πξφηαζε ζπκκεηνρήο ζηα ζεκηλάξηα ππνςεθίσλ δηεζλψλ δηαηηεηψλ ηεο 

FIVB  ζηελ  πεηνζθαίξηζε άκκνπ, είλαη: 

• Λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη ηππηθά πξνζφληα πνπ απαηηεί ε FIVB.  

• Λα είλαη δηαηηεηέο Α θαηεγνξίαο, λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία(3) ηνπξλνπά 

αλψηαηεο θαηεγνξίαο (masters) θαη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη κηα πιήξε αγσληζηηθή 

πεξίνδν ζηελ αλψηαηε θαηεγνξία αγψλσλ. 

• Λα είλαη απνδεδεηγκέλα άξηζηνη γλψζηεο ηνπιάρηζηνλ ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

• Λα πξνηαζνχλ απφ ηελ Θεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ΔΝΞΔ ζην ΓΠ ηεο ΔΝΞΔ, αθνχ 

ιεθζεί ππφςε ε ειηθία ηνπο θαη ε δπλαηφηεηα εμέιημεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ην ΓΠ 

ΔΝΞΔ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

• Δάλ ε ΘΔΓ δελ πξνηείλεη ζρεηηθά, ην ΓΠ ηεο  ΔΝΞΔ ερεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 

ππνςήθηνπο απφ απηνχο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα. 
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Άξζξν 13. 

ΣΔΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

1. Ζ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ γηα ηα Δζληθά πξσηαζιήκαηα, έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε θαη ππνρξέσζε 

δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ησλ εηήζησλ θαη πεξηνδηθψλ ηεζη  γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηαηηεηψλ Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα εληαρζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

πίλαθεο.. 

Ρα ηεζη απηά κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη ηαπηφρξνλα ή παξάιιεια κε ηα πξναγσγηθά ή 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηεο ΝΓΒΔ ή ΠΓΞΔ, κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε ΝΓΒΔ δηνξγαλψζεη επαλαιεπηηθφ επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην γηα Δζληθνχο 

δηαηηεηέο, ηφηε ε ΘΔΓ/ΔΝΞΔ δχλαηαη λα πξνγξακκαηίδεη αληίζηνηρα ηέζη αμηνιφγεζεο γηα ηνπο 

δηαηηεηέο απηνχο. 

Αλάινγε δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο 

2. Ρα ηεζη απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα γξαπηή δνθηκαζία, ν βαζκφο δπζθνιίαο 

ηεο νπνίαο ,ζα θιηκαθψλεηαη, αλάινγα ηελ θαηεγνξία. 

3. Ρα ηεζη αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη πξνθνξηθή εμέηαζε ή πξαθηηθή 

δνθηκαζία, δηαδηθαζία πνπ επηιέγεη ε ΘΔΓ/ΔΝΞΔ θαη ην αλαθνηλψλεη έγθαηξα. 

4. Ρα απνηειέζκαηα φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δνθηκαζηψλ (πνπ βαζκνινγνχληαη ρσξηζηά) 

αλαθνηλψλνληαη θαη απνζηέιινληαη κέζσ ηεο ΝΓΒΔ θαη ησλ ΠΓΞΔ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

δηαηηεηέο. 

5. Νη δηαηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλεμέηαζε ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο ηνπ, εληφο 5 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ρν απνηέιεζκα ηεο επαλεμέηαζεο θνηλνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ην ζπληνκφηεξν. 

 

 

Άξζξν 14 

ΠΙΝΑΚΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Α. ΞΔΡΝΠΦΑΗΟΗΠΖΠ 

1. Ζ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο λέαο αζιεηηθήο πεξηφδνπ, θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζην ΓΠ  ηεο ΔΝΞΔ πξνο 

έγθξηζε, ηνπο εηήζηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο δηαηηεηψλ Δζληθψλ θαηεγνξηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ησλ πηλάθσλ, απηνί απνζηέιινληαη κε επζχλε ηεο ΘΔΓ ζηελ 

Νκνζπνλδία δηαηηεηψλ, ζηνπο ΠΓΞΔ, ζηελ ΔΠΑΞ αιιά θαη ζηηο Δλψζεηο. 

2. Ζ απφθαζε απηή είλαη ακεηάθιεηε. 

3. Νη πίλαθεο αμηνιφγεζεο ησλ δηαηηεηψλ πεηνζθαίξηζεο, (επνπηψλ θαη ζεκεησηψλ) είλαη φζα 

θαη ηα πξσηαζιήκαηα Δζληθψλ θαηεγνξηψλ (αλδξψλ-γπλαηθψλ) θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

ΘΔΓ/ΔΝΞΔ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ, κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο ΘΔΓ λα 

ζπγρσλεχεη κέρξη 2 πίλαθεο ηδίαο πεξίπνπ αγσληζηηθήο δπλακηθφηεηαο πξσηαζιήκαηνο. 

4. Ν αξηζκφο ησλ δηαηηεηψλ αλά πίλαθα αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ  ΘΔΓ/ ΔΝΞΔ πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ, αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο θάζε θνξά αλάγθεο  

5. Γηα λα ζπκπεξηιεθζεί έλαο δηαηηεηήο ζηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο ηεο αλψηεξεο εζληθήο 

θαηεγνξίαο αλδξψλ ή γπλαηθψλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ Α’ θαηεγνξίαο. 

6. Γηα λα ζπκπεξηιεθζεί έλαο δηαηηεηήο ζηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηψηεξεο εζληθήο 

θαηεγνξίαο αλδξψλ ή γπλαηθψλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ Β’ θαηεγνξίαο. 
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7. ∆ελ επηηξέπεηαη ε έληαμε δηαηηεηή ζηνλ ίδην πίλαθα αμηνιφγεζεο, εθφζνλ, γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν δελ είρε αγσληζζεί επί (1) µία πιήξε αγσληζηηθή πεξίνδν ζηα Δζληθά πξσηαζιήµαηα 

ή απείρε ζπλερψο γηα κία αγσληζηηθή πεξίνδν. 

8. Δπηηξέπεηαη ε αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ ηεο ηειηθήο επηινγήο ηεο Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. µε ηε 

ιήμε ηνπ 1νπ γχξνπ ησλ πξσηαζιεκάησλ ζε πνζνζηφ µέρξη ην 1/5 ηνπ αξηζµνχ έθαζηνπ 

πίλαθα µεηά απφ αηηηνιφγεζε. Πηηο πεξηπηψζεηο αλακφξθσζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ν 

ππνβηβαζκφο δηαηηεηή απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ. 

 

Β. ΞΔΡΝΠΦΑΗΟΗΠΖΠ ΑΚΚΝ 

1. Δπίζεο γηα ηελ πεηνζθαίξηζε άκκνπ (beachvolley) κε επζχλε ηεο ΘΔΓ/ΔΝΞΔ κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο επηηξνπήο beachvolley, νη δηαηηεηέο beachvolley θαηαηάζζνληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο αμηνιφγεζεο: 

α. Γηαηηεηέο Αλδξψλ-γπλαηθψλ (MASTERS,OPEN) (Γηεζλείο θαη  δηαηηεηέο Α) 

β. Γηαηηεηέο ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΥΛ  (δηαηηεηέο Β) 

2. Θάζε ρξφλν κεηά ηελ 30ε Απξηιίνπ, ε Νκνζπνλδία δηαηηεηψλ(ΝΓΒΔ) είλαη ππνρξεσκέλε λα 

ππνβάιεη ζηελ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ θαη λα δεκνζηνπνηήζεη, ηνπο ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο δηαηηεηψλ 

Δζληθψλ θαηεγνξηψλ πνπ ππέβαιαλ δήισζε ελέξγεηαο, αλά θαηεγνξία, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγεί ε ΝΓΒΔ. 

3. Ρα θξηηήξηα ειάρηζηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζε πίλαθα θαηψηεξεο θαηεγνξίαο, αξηζκνχ 

αγψλσλ θαη αμηνινγήζεσλ, γηα λα πεξηιεθζεί έλαο δηαηηεηήο ζηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο ΘΔΓ/ΔΝΞΔ θαη ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαο πεηνζθαίξηζεο 

άκκνπ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη αλαθνηλψλνληαη ζηελ ΝΓΒΔ. 

Δθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία κε ηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο ηεο 

πεηνζθαίξηζεο. 

 

Άξζξν 15 

Παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο 

 

1. Ξαξαηεξεηέο δηαηηεζίαο είλαη δηαηηεηέο κε ελ ελεξγεία, νη νπνίνη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 70ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, έρνπλ απνδεδεηγκέλα ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζιήκαηνο 

ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, θαηέρνπλ θαιέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, δηαζέηνπλ αμηφινγε 

πξνζσπηθφηεηα θαη νη νπνίνη, κεηά απφ ηελ αξρηθή επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία, θξίλνληαη σο 

θαηάιιεινη γηα ην έξγν ηνπο θαη γηα λα παξέρνπλ επαξθείο ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο 

πξνο ηνπο δηαηηεηέο. Δπίζεο, νη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο πξέπεη θαηά ηηο ηξεηο ακέζσο 

πξνεγνχκελεο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο λα έρνπλ ππνβάιεη δήισζε ελέξγεηαο ή κε ελέξγεηαο 

ζηελ ΝΓΒΔ.  

2. Νη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηα εηήζηα εθπαηδεπηηθά θαη 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ  Θ.Δ.Γ./ΔΝΞΔ, εη δπλαηφλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΝΓΒΔ. 

3. Νη πίλαθεο  αμηνιφγεζεο ησλ παξαηεξεηψλ πεηνζθαίξηζεο είλαη ίδηνη (ζε αξηζκφ) κε απηφλ 

ησλ πηλάθσλ αμηνιφγεζεο δηαηηεηψλ πξσηαζιεκάησλ Δζληθψλ θαηεγνξηψλ θαη θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ. 

α. Ζ έληαμε δηαηηεηψλ κε ελεξγεία ζε πίλαθα αμηνιφγεζεο  παξαηεξεηψλ , πξνυπνζέηεη 

αγσληζηηθή παξνπζία απηνχ ηνπιάρηζηνλ δχν(2) εηψλ ζηελ θαηεγνξία απηή σο 

δηαηηεηήο. 
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β. Θαηά παξέθθιηζε ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο α  , ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ 

παξαηεξεηψλ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ , ε ΘΔΓ κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο,  κπνξεί λα εληάμεη, δηαηηεηή κε ελ ελεξγεία ,ζηνπο πίλαθεο 

παξαηεξεηψλ  ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε ησλ δχν(2) εηψλ.(ελ κέξεη ή ελ φισ.) 

γ. Κε φκνηα  αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ε ΘΔΓ κπνξεί λα εληάμεη ζε πίλαθα παξαηεξεηψλ 

αλψηεξεο θαηεγνξίαο , ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο   α, δηαηηεηή 

κε ελ ελεξγεία ν νπνίνο αμηνινγείηαη  θαη αλαβαζκίδεηαη  βάζεη ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο 

απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηαο ηνπο σο  παξαηεξεηήο. 

5. Θχξην θαζήθνλ ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο είλαη ε ππνβνιή γξαπηήο έθζεζεο (κε βάζε ην 

ζρέδην ηεο έθζεζεο ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ηεο ΘΔΓ/ΔΝΞΔ) θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ 

δηαηηεηψλ ζηνπο αγψλεο πνπ νξίδνληαη.  

6.  Ζ αμηνιφγεζε απφ ηνλ  παξαηεξεηή δηαηηεζίαο  αλαιχεηαη ί ιεπηνκεξψο ζηνπο δηαηηεηέο κεηά 

ηελ ιήμε ηνπ αγψλα , ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΘΔΓ. Αληίγξαθν ηεο αμηνιφγεζεο 

απνζηέιιεηαη απφ ηελ ΘΔΓ  ζηνπο δηαηηεηέο ηνπ αγψλα. 

7. Νη παξαηεξεηέο δελ πξέπεη λα έρνπλ ηα θσιχκαηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηαηηεηέο θαη 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη νλ εθάζηνηε ηζρχνληα αζιεηηθφ λφκν. 

8.  Ξαξαηεξεηήο δηαηηεζίαο δελ επηηξέπεηαη, ζε θακία πεξίπησζε, λα αμηνινγεί δηαηηεηέο 

ζπγγελείο ηνπ κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο. 

9.  Ζ  ΘΔΓ/ΔΝΞΔ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ Ξαξαηεξεηψλ Γηαηηεζίαο 

Δζληθψλ Θαηεγνξηψλ , αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ απηψλ ζηνπο αγψλεο πνπ 

νξίδνληαη. 

Απφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ πνηφηεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ απηψλ ε ΘΔΓ/ΔΝΞΔ θαηά κεγάιν 

βαζκφ θξίλεη ηνλ παξαηεξεηή σο επαξθή ή κε ζηελ θαηεγνξία ηνπ.ή πξναθηέν ρσξίο ηελ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηνπ άξζξνπ 15  πεξίπησζεο  3α. 

10. Δπηινγή παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ – πίλαθεο. 

Θαη’ αληηζηνηρία κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γηα ηα εζληθά 

πξσηαζιήκαηα θαη ηελ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ θαηαξηίδνληαη πίλαθεο γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα απφ ηηο 

Δ.Γ. Δλψζεσλ, Ξεξηθεξεηψλ, Ρ.Δ.  

 

 

Άξζξν 16 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΦΤΛΛΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑΙΣΗΣΗ 

 

1. Ζ Θ.Δ.Γ/ΔΝΞΔ, κε απφθαζή ηεο  δεκηνπξγεί ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνηνηηθήο 

εμέιημεο ησλ δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ, Δζληθψλ Θαηεγνξηψλ, πνπ ζα ηεξείηαη κε επζχλε 

ηεο θαη γηα δηθή ηεο ρξήζε. Νη εηδηθνί φξνη θαη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ 

θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο Θ.Δ.Γ. 

Γη απηφ ην ζθνπφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη αηνκηθφ κεηξψν δηαηηεηή-παξαηεξεηή 

, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηνπο πίλαθεο αμηνινγεκέλσλ 

δηαηηεηψλ-παξαηεξεηψλ. 

Πην κεηξψν απηφ πέξαλ ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ νηθεηνζειψο παξαρσξνχληαη απφ ηνλ 

δηαηηεηή δηα ηεο δήισζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία εμέιημεο, 

πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, θσιχκαηα , εθζέζεηο παξαηεξεηψλ θ.ι.π, απνηειέζκαηα ηεζη , φπσο 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΘΔΓ. 
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Ρν αηνκηθφ κεηξψν δηαηηεηή είλαη βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηα κέιε ηεο ΘΔΓ θαη δελ είλαη 

πξνζβάζηκν ζε νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν ή θνξέα.  

2. Αληίζηνηρα νη επηηξνπέο δηαηηεζίαο Δλψζεσλ, Ξεξηθεξεηψλ, Ρ.Δ. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαηεξνχλ αηνκηθφ κεηξψν δηαηηεηψλ ηνπηθψλ θαηεγνξηψλ.  

 

 

Άξζξν 17 

Τπνρξεώζεηο δηαηηεηώλ 

 

Γηαηηεηηθφ θαζήθνλ είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ δηαηηεηή ελ ελεξγεία ή κε λα πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ γηα ηηο νπνίεο νξίδεηαη αξκνδίσο. 

Δπίζεο ηα πξφζσπα απηά, έρνπλ ηηο παξαθάησ θαηά πεξίπησζε ππνρξεψζεηο: 

1. Λα ππνβάιινπλ ζηηο νξηδφκελεο απφ ηελ ΝΓΒΔ εκεξνκελίεο   γηα ηελ πεηνζθαίξηζε θαη 

πεηνζθαίξηζε άκκνπ , ζηνπο ΠΓΞΔ δήισζε ελέξγεηαο ή κε ελέξγεηαο. Ρελ ππνρξέσζε 

απηή έρνπλ φινη νη δηαηηεηέο ελ ελεξγεία ή κε πνπ επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο απφ νπνηαδήπνηε ζέζε. 

2. Νη δηαηηεηέο θαη παξαηεξεηέο πνπ έρνπλ απφ ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα λφκν ππνρξέσζε 

ππνβνιήο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο «πφζελ έζρεο» νθείινπλ λα ηελ θαηαζέηνπλ 

εκπξφζεζκα ζηηο αξκφδηεο αξρέο. 

3. Λα ζπκπιεξψλνπλ επαθξηβψο ηα ζηνηρεία ηνπο ζηηο δειψζεηο ελέξγεηαο ή µε ελέξγεηαο πνπ 

ππνβάιινπλ θαη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Πχλδεζµφ ηνπο γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή επέξρεηαη. 

Λα κειεηνχλ ηνπο θαλνληζκνχο παηδηάο, ηηο πξνθεξχμεηο ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη ηηο 

εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο απηέο θαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζµνχ θαη ησλ θαηαζηαηηθψλ ηεο Ν.∆.Β.Δ. θαη ηνπ ζπλδέζµνπ ηνπο.  

4. Λα παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά ηα εηήζηα ζεµηλάξηα δηαηηεζίαο, θαζψο θαη ηηο ηαθηηθέο ή 

έθηαθηεο ηερληθέο ζπγθεληξψζεηο θαη δηαιέμεηο, φηαλ πξνζθιεζνχλ απφ ηελ Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. 

ή ηηο επηηξνπέο δηαηηεζίαο ησλ Δλψζεσλ .  

Ζ Θεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο θαη νη Δπηηξνπέο δηαηηεζίαο ηεξνχλ ππνρξεσηηθά 

παξνπζηνιφγην γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο απηέο, θαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ππνβάιινπλ ζηελ 

ΘΔΓ ηα ζηνηρεία παξνπζίαο ησλ δηαηηεηψλ.  

5. Λα µελ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε νπνηνδήπνηε αγψλα, εθφζνλ δελ έρνπλ νξηζζεί 

πξνο ηνχην απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή, εθηφο αλ παξίζηαληαη ζε γήπεδν, ζην νπνίν δελ έρεη 

παξνπζηαζζεί ν νξηζκέλνο γηα ηνλ αγψλα δηαηηεηήο.  

6. Λα απνδέρνληαη ηνλ νξηζκφ ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

7.  Λα µελ αλαιακβάλνπλ ηε δηαηηεζία αγψλα ζε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν νξηζκέλνο 

επίζεµα δηαηηεηήο έθξηλε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν φηη είλαη αδχλαηε ε δηεμαγσγή ηνπ θαη ηνλ 

δηέθνςε νξηζηηθά πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ.  

8.  Λα πξνζέξρνληαη εγθαίξσο ζην γήπεδν, φπνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί αγψλαο γηα ηνλ νπνίν 

έρνπλ νξηζζεί θαη πάλησο ηνπιάρηζηνλ 45’ (ζαξαληαπέληε ιεπηά) πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε 

έλαξμε ηνπ αγψλα. Πε πεξίπησζε εθηάθηνπ θσιχκαηφο ηνπο λα εηδνπνηνχλ, έγθαηξα, ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή, γηα ηελ αδπλακία πξνζέιεπζήο ηνπο. 

9.  Λα µελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζηα απνδπηήξηα ησλ δηαηηεηψλ πξηλ ηελ έλαξμε θαη µεηά ην 

ηέινο ηνπ αγψλα, ζε πξφζσπα µε πξνβιεπφκελα απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη πξνο ηνχην κε ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ αγψλα(Ξαξαηεξεηέο δηαηηεζίαο-

αγψλα) 
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10. Λα θέξνπλ πάληνηε θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ησλ, ηελ πξνβιεπφκελε ζηνιή κε 

ηελ δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα.  

11. Λα ειέγρνπλ ην θχιιν αγψλα, λα βεβαηψλνπλ θαη λα αλαγξάθνπλ ηα γεγνλφηα 

ιεπηνκεξψο, θαη γεληθά λα ηεξνχλ πξνο ηνχην επαθξηβψο, ηηο νδεγίεο ησλ νξγάλσλ 

δηαηηεζίαο αιιά θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο πξνθεξχμεηο θαη ηνλ ΓΘΝΓΞ/ΔΝΞΔ. 

12. πνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ µέζα ζηελ επφµελε εξγάζηµε εµέξα ην θχιιν αγψλα θαη ηηο 

ηπρφλ ππάξρνπζεο εθζέζεηο ζηε δηνξγαλψηξηα αξρή.  

13. Λα µελ θάλνπλ θξίζεηο θαη ηδηαίηεξα δεµφζηα ζε βάξνο ζπλαδέιθσλ ηνπο αλεμαξηήησο 

θαηεγνξίαο, θαζεγεηψλ δηαηηεζίαο, παξαηεξεηψλ, µειψλ ησλ επηηξνπψλ θαη ησλ ∆.Π. 

Δ.Ν.ΞΔ., Δ.Π.ΞΔ., Πσκαηείσλ, Π.∆.ΞΔ. θαη ηεο Ν.∆.Β.Δ. Θξίζεηο µπνξνχλ λα θάλνπλ µφλν 

ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ή ζηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο Δ.Ν.ΞΔ., ηεο 

Ν.∆.Β.Δ. ή ησλ Π.∆.ΞΔ. ή ελψπηνλ ησλ αξµνδίσλ νξγάλσλ εθφζνλ θιεζνχλ γη’ απηφ.  

14. Ιφγσ ηεο ηδηάδνπζαο ζέζεο ηνπ δηαηηεηή θαη ηεο βαξχηεηαο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηεο 

δηαηηεζίαο, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ απνλνµή ηεο δηθαηνζχλεο µεηαμχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

ζσκαηείσλ, απαγνξεχεηαη ζηνλ δηαηηεηή λα δηαηππψλεη δεµφζηα (κέζσ ηνπ ηχπνπ, 

ξαδηνθψλνπ, ηειεφξαζεο, δηαδηθηχνπ, κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θ.η.φ.), γλψµε ή 

θξίζεηο γηα ηνλ αγψλα πνπ ζα δηεπζχλεη ή δηεχζπλε, φζνλ αθνξά ζηνλ αγσληζηηθφ ηνµέα ή 

ηελ απφδνζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε αγψλα. Πε πεξίπησζε φµσο πνπ µε 

δεκνζηεχκαηα ή επψλπµεο δειψζεηο, ζίγεηαη ε ηηµή θαη ε αμηνπξέπεηά ηνπ θαη γεληθφηεξα 

µεηψλεηαη εζηθά, έρεη αλαθαίξεην δηθαίσµα λα απαληήζεη ιαµβάλνληαο πξνεγνπκέλσο 

έγθξηζε γξαπηή ή πξνθνξηθή απφ ηελ Θ.Δ.∆/Δ.Ν.ΞΔ.  

15. Λα ζπκπεξηθέξνληαη παληνχ θαη πάληα πξνο φια ηα µέιε ηεο αζιεηηθήο νηθνγέλεηαο µε 

ηξφπν πξνζήθνληα εληφο θαη εθηφο ησλ αγσληζηηθψλ ρψξσλ, επηδεηθλχνληαο άµεµπην ήζνο 

θαη δηαγσγή αληάμηα ηεο αζιεηηθήο ηδέαο.  

16. Λα ζέβνληαη θαη λα εθηεινχλ ηηο απνθάζεηο ησλ Νξγάλσλ δηαηηεζίαο θαη ησλ ζπιινγηθψλ 

ηνπο νξγάλσλ.  

 

 

Άξζξν 18 

ΟΡΙΜΟI ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ, ΔΠΟΠΣΩΝ, ΗΜΔΙΩΣΩΝ, ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΩΝ 

 

Α. Νξηζκφο δηαηηεηψλ αγψλσλ 

1. Ζ Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ., έρνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ άξζξσλ 19 & 20 ηνπ 

παξφληνο, νξίδεη ηνπο δηαηηεηέο (επφπηεο & ζεκεησηέο) θαη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο ησλ 

αγψλσλ ησλ Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη ηνπ Θππέιινπ Διιάδαο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

πίλαθεο αμηνιφγεζεο ησλ δηαηηεηψλ. Νη Δ.∆. ησλ Δλψζεσλ (πιελ ηεο ΔΠΑΞ) νξίδνπλ ηνπο 

δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ πνπ δηεμάγνληαη µε επζχλε ηνπο.  

2. Ζ Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. νξίδεη επίζεο, ηνπο δηαηηεηέο, επφπηεο θαη ζεκεησηέο ησλ ∆ηεζλψλ 

αγψλσλ πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, είηε απηνί είλαη επίζεµνη, είηε 

θηιηθνί θαη εθφζνλ δελ νξίδνληαη νλνµαζηηθά νη δηαηηεηέο απφ ηελ FIVB ή ηε CEV ή 

άιινπο δηεζλείο αζιεηηθνχο θνξείο. 

3.  Όινη νη θηιηθνί αγψλεο ζηνπο νπνίνπο γεπεδνχρνο είλαη ΡΑΞ  ή νκάδεο Δζληθψλ 

θαηεγνξηψλ , ζα δηεπζχλνληαη απφ δηαηηεηέο πνπ ζα νξίδεη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηεο 

γεπεδνχρνπ νκάδαο, ε Θ.Δ.Γ. Όινη νη θηιηθνί αγψλεο ζηνπο νπνίνπο γεπεδνχρνο είλαη 

εξαζηηερληθφ ζσκαηείν ζα δηεπζχλνληαη απφ δηαηηεηέο πνπ ζα νξίδνληαη, κεηά απφ 
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ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ζσκαηείνπ, απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Έλσζεο  πνπ αλήθεη. ε 

νπνία θαηά πεξίπησζε µπνξεί λα εθρσξήζεη ην δηθαίσµα απηφ ζηνπο νηθείνπο Π.∆.ΞΔ 

4.   Νη εκέξεο αλαθνίλσζεο ηνπ νξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο  Θ.Δ.Γ./ΔΝΞΔ. 

5.   Ζ Θ.Δ.Γ. νξίδεη ηνπο  αλαπιεξσκαηηθνχο δηαηηεηέο ζηνπο δηεζλείο αγψλεο, επίζεκνπο ή 

θηιηθνχο, πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Διιάδα ή ζε φιεο ηηο άιιεο εγρψξηεο δηνξγαλψζεηο πνπ 

δεηείηαη ε παξνπζία αλαπιεξσκαηηθψλ δηαηηεηψλ θ.ι.π.  

6.   Δάλ δεηεζεί απφ μέλε νκνζπνλδία ε απνζηνιή δηαηηεηψλ γηα λα δηεπζχλνπλ αγψλεο ησλ 

πξσηαζιεκάησλ ηεο, ε Θ.Δ.Γ. νξίδεη αληίζηνηρνπο δηαηηεηέο, εθφζνλ ην αίηεκα γίλεη 

δεθηφ απφ ην ΓΠ ηεο ΔΝΞΔ. 

7.  Ν νξηζκφο δηαηηεηψλ αγψλσλ ηνπξλνπά  παιαηκάρσλ , αλεμαξηήησλ νκάδσλ, 

επηρεηξήζεσλ, ζρνιείσλ, θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα, αλήθεη ζην νηθείν φξγαλν δηαηηεζίαο 

ηεο Έλσζεο ε νπνία κπνξεί λα εθρσξήζεη ην δηθαίσκα ζηνλ ηνπηθφ Πχλδεζκν δηαηηεηψλ.  

8.   Ζ Θ.Δ.Γ. αλάινγα κε ηελ θξηζηκφηεηα ησλ αγψλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηαηηεηέο 

αλψηεξεο θαηεγνξίαο. Πηνπο αγψλεο Θππέιινπ, εθφζνλ αγσλίδνληαη νκάδεο 

δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ, ν δηαηηεηήο νξίδεηαη  θαη απφ ηνλ πίλαθα ηεο νκάδαο ηεο 

θαηψηεξεο  θαηεγνξίαο. 

9.    Ζ Θ.Δ.Γ./ΔΝΞΔ έρεη ην δηθαίσκα λα νξίδεη δηαηηεηέο ζε αγψλεο παιαηκάρσλ ή λα εθρσξεί 

ην δηθαίσκα απηφ ζε άιια ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα δηαηηεζίαο ησλ Δλψζεσλ , ΠΓΞΔ-

ΝΓΒΔ. 

10. Ξξνυπνζέζεηο γηα νξηζκφ ζε αγψλεο δηαηηεηή ν νπνίνο είλαη παξάιιεια θαη αζιεηήο ζηνλ 

ίδην θιάδν άζιεζεο: 

α. Λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα κειψλ νηθείνπ ζπλδέζκνπ 

β. Λα έρεη ππνβάιεη ζρεηηθή δήισζε πξνζθνξάο ππεξεζηψλ φπνπ ζα αλαθέξεη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ αζιεηή θαη ην ζσκαηείν  θαη θαηεγνξία ,ζην νπνίν αγσλίδεηαη., σο θαη ην 

θψιπκα ζπκκεηνρήο ζηνπο αγψλεο ηεο νκάδαο απηήο. 

γ. Ν δηαηηεηήο απηφο κε επζχλε ησλ επηηξνπψλ δηαηηεζίαο δηεπζχλεη σο Α θαη Β 

δηαηηεηήο, επφπηεο  θαη ζεκεησηήο ζε αγψλεο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ θαη σο επφπηεο θαη ζεκεησηήο θαη ζε αγψλεο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ. 

δ. Γελ νξίδεηαη πνηέ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, ζε αγψλεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ηνπ 

ζσκαηείνπ ζην νπνίν αζιείηαη ή ζε αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ην ζσκαηείν ή ην 

ηκήκα απηνχ, ζπκκεηέρεη. 

 

Β. Νξηζκφο Δπνπηψλ θαη Πεκεησηψλ 

  Ζ Θ.Δ.Γ. νξίδεη, απφ ηνπο πίλαθεο επηινγήο ηεο, ηνπο επφπηεο  θαη ζεκεησηέο γηα ηνπο αγψλεο 

θαη ηα πξσηαζιήκαηα πνπ πξνβιέπεηαη ή ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία θαηά ηελ θξίζε ηεο ιφγσ 

ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ αγψλα ή ησλ αγψλσλ. 

Ρν δηθαίσκα νξηζκνχ  επνπηψλ θαη ζεκεησηψλ αγψλσλ θαηψηεξσλ Δζληθψλ θαηεγνξηψλ, 

κπνξεί λα εθρσξεζεί ζηηο θαηά ηφπνπο Δ.Γ. ησλ Δλψζεσλ, Ξεξηθεξεηψλ ή Ρ.Δ.. 

 

Γ.  Νξηζκφο παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο – ππνρξεψζεηο  

1. Ζ Θ.Δ.Γ. νξίδεη ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ, ειέγρεη ην έξγν 

ηνπο θαη δίλεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Ζ Θ.Δ.Γ. είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηε κε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.  
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2.  Γηα θάζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο εζληθψλ θαηεγνξηψλ δχλαηαη νξίδεηαη  παξαηεξεηήο(εο) 

δηαηηεζίαο κε αξκνδηφηεηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ ζε φζα ζέκαηα 

αλαθέξνληαη ζηελ έληππε έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή. Ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ δηαηηεηψλ 

γηα ηηο εζληθέο θαηεγνξίεο είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο 

ΘΔΓ/ΔΝΞΔ  

3.  Ρα κέιε ηεο ΘΔΓ/ΔΝΞΔ απαγνξεχεηαη λα πξνηείλνπλ ή λα ππνρξεψζνπλ παξαηεξεηή 

δηαηηεζίαο λα αιιάμεη ηε βαζκνινγία ησλ δηαηηεηψλ ηνπ αγψλα. 

4.  Ζ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγμεη παξαηεξεηή δηαηηεζίαο γηα πιεκκειή εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

5. Ν νξηζκφο παξαηεξεηψλ ζε αγψλεο Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ , πξνυπνζέηεη ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ ΓΠ ή /ΔΝΞΔ. 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΤΡΟΤ ΓΙΑΙTHTIKOY ΛΔΙΣΟΤΡΓΗΜΑΣΟ 

 

 

Άξζξν 19 

Αζπκβίβαζηα – θωιύκαηα δηαηηεηή & Παξαηεξεηή δηαηηεηώλ 

 

1. Δίλαη αζπκβίβαζηε ε ηδηφηεηα ηνπ δηαηηεηή  θαη παξαηεξεηή δηαηηεζίαο, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

κέινπο ή ηνπ πξνπνλεηή ή ηνπ γπκλαζηή ζσκαηείνπ ή ΡΑΞ ή ηνπ κε νπνηνλδήπνηε άιινπ 

ηξφπνπ ζπλδενκέλνπ πξνζψπνπ κε ζσκαηείν.  

2. Γηαηηεηέο  ή παξαηεξεηέο πνπ νη ίδηνη ή νη ζχδπγνί ηνπο ή ηέθλα ηνπο ή γνλείο ηνπο δηαηεξνχλ 

πξαθηνξείν πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ ή ζηνηρήκαηνο  ή θαηάζηεκα εκπνξίαο αζιεηηθψλ εηδψλ,  

δελ επηηξέπεηαη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε  επίζεκνπο αγψλεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 

λα κεηέρνπλ ζε Δπηηξνπέο Γηαηηεζίαο.  

3. Δπίζεο είλαη αζπκβίβαζηε ε ηδηφηεηα δηαηηεηή (ελ ελεξγεία ή κε) -παξαηεξεηή δηαηηεζίαο 

πεηνζθαίξηζεο γηα: 

1) Όπνηνλ έρεη θαηαδηθαζηεί µε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδηθήµαηα βίαο ζηνπο 

αζιεηηθνχο ρψξνπο, ρξήζε ή δηάζεζε νπζηψλ ή µεζφδσλ θαξµαθνδηέγεξζεο, 

αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, θαηαζθνπεία, ιεζηεία, θινπή, ππεμαίξεζε, δφιηα, 

ρξενθνπία ιαζξεµπνξία, θνξνδηαθπγή, δσξνδνθία, δσξνιεςία, παξαράξαμε, 

πιαζηνγξαθία, απηζηία, απάηε, εθβίαζε, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, έγθιεµα θαηά ηεο 

γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, παξάβαζε 

ηνπ λφµνπ πεξί λαξθσηηθψλ θαη πεξί µεζαδφλησλ θαη φπνηνο έρεη παξαπεµθζεί µε 

αµεηάθιεην βνχιεπµα γηα πξάμεηο πνπ δηψθνληαη ζε βαζµφ θαθνπξγήµαηνο.  

2)  Όπνηνλ έρεη ζηεξεζεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψµαηα θαη 

γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε.  

3)  Όπνηνλ έρεη ηηµσξεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ 2725/99 λφµνπ θαη γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεµα δηαξθεί ε ηηµσξία, ν νπνίνο δελ επηζηξέθεη θαη µεηά ηε ιήμε ηεο πνηλήο 

ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ λφµνπ 2725/99 (Δ.ΦΗ.Ξ.). ή νπνηνλδήπνηε άξζξσλ λφκσλ  

ηξνπνπνίεζαλ ή ζα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο .Όινη νη επίζεµνη δηαηηεηέο (ελ 
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ελεξγεία ή κε) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δ.Ν.ΞΔ. πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη µέιε 

ζπλδέζµσλ µειψλ ηεο νµνζπνλδίαο δηαηηεηψλ (Ν.∆.Β.Δ.) απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο θαλνληζµνχ θαη λα έρνπλ εγγξαθεί ζην γεληθφ µκεηξψν ησλ δηαηηεηψλ ηεο 

Ν.∆.Β.Δ. θαη ησλ Π.∆.ΞΔ.  

 

 

Άξζξν 20 

Δμαηξέζεηο δηαηηεηώλ – παξαηεξεηώλ -  θωιύκαηα 

 

1.  Γηαηηεηέο θαη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο, έρνπλ ην δηθαίσκα, κεηά ηελ νξηζηηθή ηνπο επηινγή 

ζε πίλαθα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, λα δειψζνπλ εγγξάθσο ζηελ Θ.Δ.Γ. 

φηη δελ επηζπκνχλ λα δηεπζχλνπλ ηνπο αγψλεο ελφο ΡΑΞ ή ελφο ζσκαηείνπ, νπφηε δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο.  

2.  α) Γηαηηεηέο ή παξαηεξεηέο, απαγνξεχεηαη λα δηεπζχλνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο ΡΑΞ ή 

ζσκαηείνπ, ησλ νπνίσλ δηεηέιεζαλ κέιε ή  ππήξμαλ αζιεηέο  ή πεηνζθαηξηζηέο πνπ 

κεηέρεη ζε πξσηάζιεκα εζληθήο θαηεγνξίαο θαη γηα φζν ρξφλν κεηέρεη.  

β) Δπίζεο απαγνξεχεηαη λα δηεπζχλνπλ αγψλεο ΡΑΞ, ή ζσκαηείνπ γεληθψο, εθφζνλ 

ζπλδένληαη κε  ηα κέιε ησλ Γ.Π. απηψλ κε εξγαζηαθή ή ζπγγεληθή ζρέζε κέρξη θαη 

δεχηεξνπ βαζκνχ, είηε νη ίδηνη ή νη ζχδπγνη, ή ηα ηέθλα ηνπο.  

γ) Δμαηξνχληαη επίζεο νξηζκνχ ζε αγψλεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, πνπ ζπλδένληαη κε 

βαζκφ ζπγγέλεηαο κέρξη Β βαζκνχ, κε αζιεηή ή πξνπνλεηή ηνπ ζσκαηείνπ απηνχ ζε 

νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ ηδίνπ θιάδνπ άζιεζεο. 

3. Νη δηαηηεηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ εγγξάθσο, πξηλ ηελ έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ, ζηελ 

Θ.Δ.Γ. ηελ χπαξμε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ θσιχκαηα. Πε πεξίπησζε πνπ ε δήισζε 

απηή δελ γίλεη θαη απνδεηρζεί ε ζρέζε, ν δηαηηεηήο απηνκάησο δηαγξάθεηαη απφ ηνπο 

πίλαθεο θαη δελ κπνξεί λα επαλεγγξαθεί ζε θαλέλα πίλαθα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 

εζληθνχ πξσηαζιήκαηνο πξηλ ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο. 

4. Γηαηηεηέο, παξαηεξεηέο, επφπηεο θαη ζεκεησηέο πνπ δεηνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ηνλ νξηζκφ, 

απνθιείνληαη ησλ επνκέλσλ δχν(2) νξηζκψλ, εθφζνλ ν ιφγνο πνπ επηθαινχληαη δελ 

θξίλεηαη ζνβαξφο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Θ.Δ.Γ.  

5.  α) Γηαηηεηέο  ή παξαηεξεηέο πνπ αζζελνχλ απνδεδεηγκέλα εμαηξνχληαη ηνπ νξηζκνχ.  

β) Γηαηηεηέο -παξαηεξεηέο, νη νπνίνη, ιφγσ αζζελείαο, αξλνχληαη λα δηεπζχλνπλ ηνλ αγψλα 

ζηνλ νπνίν νξίζζεθαλ, ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλνη, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά απφ δεκφζην λνζνθνκείν ή απφ γηαηξφ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο 

θνξέα. 

6. α) Ζ δήισζε θσιχκαηνο, θαηαηίζεηαη πξνζσπηθψο ή ειεθηξνληθά (e-mail) ή κέζσ Fax απφ  

ηνλ ελδηαθεξφκελν δηαηηεηή πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Έλσζεο  πνπ αλήθεη θαη 

ηζρχεη γηα ηα εζληθά θαη ηνπηθά πξσηαζιήκαηα κε θνηλνπνίεζε ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηεο ΘΔΓ/ΔΝΞΔ γηα ηα Δζληθά πξσηαζιήκαηα κέρξη ηηο 12:00 ηεο Γεπηέξαο θαη 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην επφκελν Πάββαην θαη γηα δηάξθεηα κίαο εβδνκάδαο ή 

φπσο θάζε θνξά νξίδεη ε ΘΔΓ/ΔΝΞΔ κε ζρεηηθή εγθχθιην. 

β) Γελ επηηξέπεηαη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δηαηηεηήο λα δειψζεη θψιπκα ή αζζέλεηα ή λα 

αξλεζεί λα δηαηηεηεχζεη αγψλεο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ, ελψ απνδέρεηαη ηε ζπκκεηνρή 

ζηνπο νξηζκνχο ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ.  
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Άξζξν 21 

Απνδεκηώζεηο 

 

• Νη δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο θαη κέιε επηηξνπψλ (ΘΔΓ/ΔΝΞΔ & ΔΓ/ΔΠΞΔ) δηθαηνχληαη 

απνδεκίσζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηαηηεηηθνχ ηνπο θαζήθνληνο. 

• Ρν χςνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο, εμφδσλ θίλεζεο, δηαλπθηέξεπζεο θαη 

δηαηξνθήο ησλ δηαηηεηψλ, ησλ παξαηεξεηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δηαηηεηηθνχ 

θαζήθνληνο, θαζνξίδνληαη θαη αλαθνηλψλνληαη  θάζε θνξά ,κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο 

Δ.ΝΞΔ, αθνχ ιεθζεί πξψηα ππφςε ε ζρεηηθή πξφηαζε ηεο Ν.Γ.Β.Δ. πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. 

• Ζ απφθαζε πνπ πξνβιέπεη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο , ηνπο φξνπο, ηνλ ππφρξεν αιιά 

θαη ηε δηαδηθαζία απνδεκίσζεο,  έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή θαη γηα ηηο Δλψζεηο θιπ θαη 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη, κφλν φπνπ θαη γηα φ,ηη  δελ πξνβιέπεηαη ζε απηή.. 

• Πηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ησλ ζρεηηθψλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Ξξνθεξχμεψλ ησλ 

Ξξσηαζιεκάησλ αιιά θαη ηνπ Γ.Θ.Γ.Ξ., γίλεηαη ππνρξεσηηθά αλαθνξά γηα ηνπο φξνπο 

θαη δηαδηθαζία απνδεκίσζεο, φπσο θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο κε ζπκκφξθσζεο.  

• Πε φζεο πεξηπηψζεηο αλαβιεζνχλ αγψλεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία πνπ δελ νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ δηαηηεηή θαη νη δηαηηεηέο κεηαβνχλ ζηνλ ηφπν ή ην γήπεδν ηνπ αγψλα, ε 

απνδεκίσζε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα, 

θαηαβάιιεηαη θαηά ην ήκηζπ. Ρα ππφινηπα πξνθχπηνληα έμνδα φπσο παξαπάλσ 

πεξηγξάθνληαη, θαηαβάιινληαη θαλνληθά. Αλ ζηνλ  αγψλα ππάξμεη κεδεληζκφο, 

θαηαβάιιεηαη πιήξεο απνδεκίσζε. Δπίζεο, πιήξεο απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη, αλ ν 

αγψλαο δηαθνπεί κεηά ηελ έλαξμή ηνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία.  

• Κε εηδηθή ζπµθσλία πνπ θαηαξηίδεηαη κεηαμχ Δ.Π.Α.Ξ. θαη Ν.∆.Β.Δ. δχλαηαη λα 

ξπζµίδνληαη επί µέξνπο ζέµαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηηεζία ηνπ πξσηαζιήκαηνο Α1 

Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξψλ-ΡΑΞ, πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Δ.Π.Α.Ξ.  

Ρέηνηα ζέµαηα, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αθνξνχλ ζηηο απνδεκηψζεηο ησλ 

δηαηηεηψλ, επνπηψλ, ζεµεησηψλ θαη παξαηεξεηψλ δηαηηεηψλ θαη  αγψλσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξσηαζιήκαηνο, ηηο εηδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηε δηνξγαλψηξηα 

Δ.Π.Α.Ξ., πάληα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ζηελ 

αζιεηηθή λνµνζεζία. Πηα ζέκαηα απηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη φζα θνξνχλ 

αξκνδηφηεηεο  ηεο ΘΔΓ/ΔΝΞΔ. 

 

 

Άξζξν 22 

Όξηα Ηιηθίαο 

 

Ρα γεληθά φξηα ειηθίαο ησλ δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ θ.ι.π. κειψλ νξγάλσλ, είλαη: 

 

Διάρηζην: 

Γηα απφθηεζε δηπιψκαηνο δηαηηεηή ην 18ν έηνο. 

 

Αλψηαην: 

• Γηα ηνπο δηεζλείο δηαηηεηέο ην φξην ειηθίαο πνπ ζέηεη θάζε θνξά ε παγθφζκηα νκνζπνλδία 

• Γηα ηνπο δηαηηεηέο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ ην 60ν έηνο. 



23 
 

• Νη δηαηηεηέο Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ αθνινπζνχλ ηα φξηα ειηθίαο πνπ θάζε θνξά ζέηεη ε 

FIVB γηα ηνπο δηεζλείο δηαηηεηέο. 

• Γηα ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεηψλ, κέιε επηηξνπψλ, ελεξγνχο θαζεγεηέο, ην 70ν έηνο. 

 

Πεκείσζε: Γηα ηα παξαπάλσ φξηα ειηθίαο, γηα ηελ πξνζκέηξεζε ηεο ζπκπιήξσζεο, ιακβάλεηαη 

ππφςε ε 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

 

Άξζξν 23 

ρνιέο Γηαηηεζίαο 

 

• Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηαηηεηή απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή θαη επηηπρήο 

απνθνίηεζε απφ Πρνιή Γηαηηεζίαο πνπ δηνξγαλψλεη ε Ν.Γ.Β.Δ  θαη νη ΠΓΞΔ, θαζψο θαη 

ε εγγξαθή ζην κεηξψν δηαηηεηψλ ηνπ νηθείνπ Ππλδέζκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Ν.Γ.Β.Δ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Λ. 2725/1999, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 70 

ηνπ Λ.3057/2002 θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

• Πηηο ζρνιέο δηαηηεζίαο δηδάζθνπλ επίζεκνη θαζεγεηέο δηαηηεζίαο, βάζεη εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλνχληαη απφ ηελ ΡΔΓ/ΝΓΒΔ εη δπλαηφλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ΘΔΓ/ΔΝΞΔ. 

Πηηο ζρνιέο απηέο, κε επζχλε θαη πξφζθιεζε ΝΓΒΔ θαη ΠΓΞΔ κπνξνχλ λα δηδάμνπλ θαη 

θαζεγεηέο δηαηηεζίαο κέιε εζληθψλ ή δηεζλψλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο, ρσξίο απαξαίηεηα λα 

είλαη ηαπηφρξνλα εγγεγξακκέλα κέιε ΠΓΞΔ. 

• Νη θαζεγεηέο δηαηηεζίαο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηελ θαη’ έηνο ππεχζπλε δήισζε 

πξνζθνξάο ππεξεζηψλ θαη λα παξαθνινπζνχλ φια ηα ζρεηηθά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. 

• Ζ ΘΔΓ/Δ.ΝΞΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΝΓΒΔ θαη ηνπο ΠΓΞΔ. νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα 

πξνζέιθπζεο λέσλ ππνςεθίσλ δηαηηεηψλ πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ελεξγψλ δηαηηεηψλ θαη ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

δηαηεξήζεη ελεξγνχο θαηά ην κέγηζην δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

 

Άξζξν 24 

Δπηκόξθωζε δηαηηεηώλ-παξαηεξεηώλ 

 

1. Ζ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ θαη νη Δπηηξνπέο δηαηηεζίαο ησλ Δλψζεσλ, πέξαλ ησλ ηαθηηθψλ θαη πεξηνδηθψλ  

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ηερληθψλ ζπγθεληξψζεσλ πνπ δηνξγαλψλνπλ, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα νξγαλψζνπλ πξνγξάκκαηα,  ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ δηαηηεηψλ θαη παξαηεξεηψλ 

δηαηηεζίαο.  

Δηδηθφηεξα είλαη δπλαηφλ λα δηνξγαλψλνληαη κε ηελ ζπλεξγαζία εη δπλαηφλ ηεο ΝΓΒΔ θαη 

ησλ ΠΓΞΔ: 
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α) Ραθηηθά θαη έθηαθηα  ζεκηλάξηα γηα ηνπο δηαηηεηέο εζληθψλ θαηεγνξηψλ (αμηνινγεκέλσλ 

ή κε).  

β) Πεκηλάξηα γηα ηαιαληνχρνπο  δηαηηεηέο.  

γ) Αληίζηνηρα ζεκηλάξηα γηα ηνπο δηαηηεηέο πεηνζθαίξηζεο ζηελ άκκν.  

δ) Πεκηλάξηα γηα ηνπο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο.  

 

2. Νη ηαιαληνχρνη δηαηηεηέο 

Δληνπίδνληαη, επηιέγνληαη θαη ζηεξίδνληαη απφ εμεηδηθεπκέλε νκάδα δηαηηεηψλ κε ελεξγεία  

πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΝΓΒΔ, ηνπο ΠΓΞΔ θαη ηηο 

Δ.Γ/ΔΠΞΔ κε ζηφρν λα ζπλδξάκεη ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζή ηνπο.  

Δπίζεο πξνο ηνχην ιακβάλνληαη ππφςε θαη εθζέζεηο παξαηεξεηψλ  θαη πξνηάζεηο ηεο 

Νκνζπνλδίαο θαη ησλ Ππλδέζκσλ δηαηηεηψλ, γηα έληαμε δηαηηεηή ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ηαιαληνχρσλ. 

Γηα ραξαθηεξηζκφ δηαηηεηψλ σο  ηαιαληνχρσλ  ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαμχ άιισλ επίζεο ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα:  

α) Ζιηθία  

β) Φπζηθή θαηάζηαζε  

γ) Ηθαλφηεηεο δηεχζπλζεο αγψλα  

δ) Τπρνινγηθή πξνεηνηκαζία  

ε) Θαιή πγεία  

ζη) Κφξθσζε, θιπ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

 

Άξζξν 25 

Πεηζαξρηθόο έιεγρνο 

 

Ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο θαη ε επηβνιή πνηλψλ ζε δηαηηεηέο, επφπηεο, ζεκεησηέο θαη παξαηεξεηέο 

δηαηηεζίαο, γηα παξαπηψκαηα ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπο, αιιά θαη 

παξαπηψκαηα πνπ είλαη αληίζεηα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαηηεηή  θαη παξαηεξεηή αζθείηαη  

απνθιεηζηηθά απφ ηελ Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. θαη απφ ηηο Δπηηξνπέο ∆ηαηηεζίαο (Δ.∆.) ησλ Δλψζεσλ, 

ζχµθσλα µε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ.  

 

 

Άξζξν 26 

 

1. Ξεηζαξρηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Θ.Δ.∆/Δ.Ν.ΞΔ.:  

Ζ Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. επηιακβάλεηαη πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη απφ:  

α.  ∆ηαηηεηέο µέιε ζπλδέζµσλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ δηαηηεηή θαηά θχξην ιφγν  

ζε αγψλεο*, ζχµθσλα µε ηνλ παξφληα θαλνληζµφ.  
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β.  Ξαξαηεξεηέο δηαηηεηψλ, επίζεο γηα παξαπηψκαηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο θαηά θχξην ιφγν ζε αγψλεο  

γ.  Πε νπνηνδήπνηε παξάπησκα ησλ παξαπάλσ πνπ είλαη αληίζεην κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

δηαηηεηηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο , ην νπνίν γίλεηαη γλσζηφ ζηελ Δπηηξνπή  κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν. Νπνηνζδήπνηε θαηαγγειίεο ζε βάξνο ησλ δηαηηεηψλ θιπ , γηα λα αζθεζεί 

πεηζαξρηθή δίσμε , πξέπεη λα είλαη έγγξαθεο , εθηφο θαη αλ πηζηνπνηνχληαη θαη κε άιιν 

ηξφπν (π.ρ. εηθφλα , βίληεν θ.ι.π) 

2. Ζ Θ.Δ.Γ./Δ.Ν.ΞΔ. (θαη νη αληίζηνηρεο Δ.∆. Δλψζεσλ, Ξεξηθεξεηψλ ή Ρ.Δ.)  

α. Δθδηθάδεη ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ αγσληζηηθή θιπ 

ζπκπεξηθνξά ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο, γηα ηα νπνία ιαβαίλεη 

γλψζε απφ ηα Φχιια Αγψλα, ηηο εθζέζεηο ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο ή νπνηνπδήπνηε 

άιινπ αξµφδηνπ νξγάλνπ.  

β.  Πε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο θαζεθφλησλ ή βαζκνιφγεζεο ηνπ δηαηηεηή απφ ηνλ 

παξαηεξεηή δηαηηεζίαο µε βαζµφ θάησ ηνπ 75/100 ε Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. µε απφθαζή ηεο 

µπνξεί λα ζέζεη ηνλ δηαηηεηή εθηφο νξηζµψλ γηα 1 (µία) έσο 3(ηξείο) αγσληζηηθέο ρσξίο 

ηελ άζθεζε ηππηθνχ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. Ζ απφθαζε απηή ηεο ΘΔΓ θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

δηαηηεηή θαη ηνλ ζχλδεζκν ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο, θαζψο θαη ηελ Δπηηξνπή δηαηηεζίαο 

ηεο Έλσζεο. Δπίζεο  ε ΘΔΓ/ΔΝΞΔ κπνξεί λα ζέζεη ηνλ δηαηηεηή εθηφο νξηζκψλ κέρξη 

ηξείο (3) αγσληζηηθέο γηα δηαπηζησκέλε ζπλερή κέηξηα- θαθή απφδνζε , πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηδίαλ αληίιεςε ή ρακεινχο (κε παξαπέκςηκνπο) βαζκνχο παξαηεξεηψλ. 

γ.  Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα επφπηεο, ζεκεησηέο ησλ αγψλσλ, θαζψο θαη γηα ηνπο παξαηεξεηέο 

δηαηηεζίαο ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

δ.  Νη πεηζαξρηθέο απνθάζεηο ηεο Θ.Δ.∆. είλαη ηειεζίδηθεο θαη άκεζα εθαξκνζηέεο. Ρπρφλ 

πξνζθπγή επ΄ απηψλ αζθείηαη µφλνλ ελψπηνλ ηνπ Α.Π.Δ.Α.∆., ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα 

ζην λ. 2725/99. Πηελ πεξίπησζε απηή ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ. 

3.  Πχγθιεζε ηεο Δπηηξνπήο – ∆ηθαηψµαηα εγθαινχµελνπ 

• Ζ ΘΔΓ ζπγθαιείηαη µε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο. 

• Ζ ΘΔΓ ππνρξεσηηθά µεηά ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο θαιεί εγγξάθσο ηνλ 

εγθαινχµελν λα απνινγεζεί. Πην έγγξαθν θιήζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ φια ηα ζηνηρεία 

ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ, θαζψο θαη ηα άξζξα ηνπ θαλνληζµνχ πνπ παξαβηάζηεθαλ.  

• Απφ ηελ εµέξα θνηλνπνίεζεο ζηνλ εγθαινχµελν ηεο θαηεγνξίαο µέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο πξέπεη λα ππάξρεη ρξνληθφ δηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εµεξψλ.  

• Ν εγθαινχκελνο έρεη ην δηθαίσµα:  

α.  λα απνινγεζεί µε ππφµλεµα ή απηνπξνζψπσο ρσξίο πιεξεμνχζην 

β.  λα πξνηείλεη κάξηπξεο γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ  

γ.  λα θαηαζέζεη έγγξαθα µε απνδεηθηηθά γηα ηελ αζσφηεηά ηνπ ζηνηρεία.  

• Ζ απφθαζε ηεο ΘΔΓ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ εγθαινχκελν θαη ζηνλ Π.∆.ΞΔ., 

ζηνλ νπνίν αλήθεη, θαη, εθφζνλ είλαη θαηαδηθαζηηθή, ηφηε πεξηιακβάλεηαη θαη πιήξεο 

αηηηνινγία.  

• Ν εγθαινχκελνο δηαηηεηήο  έρεη ην δηθαίσµα λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη, µε έμνδά ηνπ, φια 

ηα αληίγξαθα ηνπ θαθέινπ ηεο πεηζαξρηθήο ηνπ δίσμεο.  

• Ν εγθαινχκελνο δηαηηεηήο, µέρξη λα ηνπ θνηλνπνηεζεί ε ηηκσξία ηνπ, δελ ηειεί ππφ 

ηηκσξία, εθηφο θαη αλ ππφ ην βάξνο ηεο παξάβαζεο, ε ΘΔΓ ηνλ ζέζεη ζε δηαζεζηκφηεηα, 

γηα ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ Δ έσο θαη Ζ ηνπ επφκελνπ άξζξνπ,) 
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• Πε πεξηπηψζεηο ηέιεζεο ζνβαξψλ παξαπησκάησλ ή παξαπησκάησλ πνπ πξνθάιεζαλ ην 

θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεµα, ν δηαηηεηήο µπνξεί µε απφθαζε ηεο Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ., λα ηεζεί 

ζε δηαζεζηµφηεηα, ελψ νπσζδήπνηε ηαπηφρξνλα θαη απηεπάγγειηα μεθηλά ε δηαδηθαζία 

πεηζαξρηθήο παξαπνµπήο.  

• Ζ θιήζε ζε απνινγία ηνπ δηαηηεηή θαη ε φπνηα απφθαζε ηεο επηηξνπήο, θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ Π.∆.ΞΔ., ηνπ νπνίνπ είλαη µέινο. 

 

 

Άξζξν 27 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΑ ∆ΙΑΙΣΗΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ ΠΟΙΝΔ 

 

1.  Πηνπο δηαηηεηέο, επφπηεο, ζεκεησηέο θαη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο, εθφζνλ θξηζνχλ ππαίηηνη 

ησλ πεηζαξρηθψλ – δηαηηεηηθψλ παξαπησκάησλ πνπ ηνπο απνδίδνληαη θαη δελ απαιιαγνχλ, 

επηβάιινληαη νη θάησζη πεηζαξρηθέο πνηλέο θαηά πεξίπησζε θαη δηαβάζµηζε παξαπησκάησλ:  

Α. Έγγξαθε επίπιεμε  

• Θαζπζηεξεµέλε πξνζέιεπζε πνπ δελ είρε σο ζπλέπεηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο ψξαο 

έλαξμεο ηνπ αγψλα  

• Αζαθήο δηαηχπσζε ηνπ Φ.Α. πνπ δελ είρε ζπλέπεηεο σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα απηνχ 

θαη δελ δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο.  

• Ακέιεηα ππνγξαθήο Φχινπ αγψλα 

Β. Απνθιεηζµφο µέρξη 30 (ηξηάληα) εµέξεο:  

• Θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε γηα εθηέιεζε θαζεθφλησλ πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

θαζπζηέξεζε έλαξμεο ηνπ αγψλα ή γηα επαλάιεςε ηνπ παξαπηψκαηνο ηεο 

θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο πνπ δελ είρε σο ζπλέπεηα ηελ θαζπζηέξεζε έλαξμεο 

ηνπ αγψλα.  

• Αζαθήο δηαηχπσζε ηνπ Φχιινπ Αγψλα, πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ απφ 

νπνηνλδήπνηε ακθηζβήηεζε ηνπ θχξνπο ηνπ.  

• Ξιεκκειήο εθηέιεζε θαζεθφλησλ κε βαζκφ αμηνιφγεζεο θάησ απφ 75/100.  

• Νη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν δειψζεηο γηα ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ζρνιηαζµνί θάζεσλ 

ησλ ελ ελεξγεία δηαηηεηψλ ζηα Κ.Κ.Δ. ή ζην δηαδίθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 

• Ζ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν θαη ρσξίο ηελ άδεηα ηεο ΘΔ∆/ΔΝΞΔ παξνρή ζπλεληεχμεσλ. 

∆ηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη δεµνζίσο, δελ απνηεινχλ ζπλέληεπμε θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο.  

 

Γ. Απνθιεηζµφο µέρξη 60 (εμήληα) εµέξεο:  

• Ξαξάβαζε ησλ θαλνληζµψλ παηδηάο πνπ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ επαλάιεςε ηνπ αγψλα.  

• Απνδνρή νξηζµνχ ζε αγψλεο Δζληθψλ Ξξσηαζιεµάησλ µε ηαπηφρξνλε άξλεζε 

νξηζµνχ ζε Ρνπηθά Ξξσηαζιήµαηα.  

• Αδηθαηνιφγεηε µε απνδνρή ηνπ νξηζµνχ ηνπ.  

• Άξλεζε ππνγξαθήο ηνπ Φχιινπ αγψλα 

• Άξλεζε απνδνρήο έλζηαζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Γ.Θ.Γ.Ξ. 

Γ.  Απνθιεηζκφο κέρξη 90 (ελελήληα) εκέξεο 

• Αδηθαηνιφγεηε µε πξνζέιεπζε ζε αγψλα, ζηνλ νπνίν νξίζζεθε θαη έιαβε γλψζε ηνπ 

νξηζµνχ ηνπ.  
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• Ξαξάιεηςε αλαγξαθήο ζην Φχιιν Αγψλα ή ζηε ζρεηηθή έθζεζε ησλ µειψλ ησλ 

νµάδσλ πνπ έδεημαλ αλάξµνζηε ζπµπεξηθνξά.  

• Αλάξµνζηε ζπµπεξηθνξά ζε ζπλάδειθν δηαηηεηή, επφπηε, ζεµεησηή. 

• Αλάξκνζηεο κε ην ιεηηνχξγεκα ηνπ δηαηηεηή δεκνζηεχζεηο ζηα κέζα ΚΚΔ, δηαδίθηπν 

θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο  

• Ζ ζπµµεηνρή σο δηαηηεηή ζε αγψλεο ρσξίο ηελ εληνιή ή έγθξηζε ηεο αξµφδηαο αξρήο 

ή νξγάλνπ πεηνζθαίξηζεο.  

Δ.  Απνθιεηζµφο µέρξη 120 (εθαηφλ είθνζη) εµέξεο:  

• Ξαξάβαζε ησλ θαλνληζµψλ παηδηάο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζµα ηελ επαλάιεςε ηνπ 

αγψλα πνπ δηεμήρζε.  

• Απνθπγή απεπζείαο απνθιεηζµνχ παίθηε ή µέινπο νµάδαο απφ φιν ηνλ αγψλα θαη 

αλαγξαθήο ζην Φχιιν Αγψλα ηνπ παίθηε ή ηνπ µέινπο ηεο νµάδαο θαη ησλ 

επεηζνδίσλ πνπ ζπλέβεζαλ.  

• πνβνιή ςεπδψλ εθζέζεσλ γηα ηα ζπµβάληα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη µεηά ηνλ 

αγψλα.  

• Αλάξµνζηε ζπµπεξηθνξά πξνο µέινο ηνπ ∆.Π./Δ.Ν.ΞΔ, ηνπ ∆.Π./Ν.∆.Β.Δ., Δλψζεσλ 

ή Ρνπηθψλ Δπηηξνπψλ, ηεο Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ., ησλ Δπηηξνπψλ ∆ηαηηεζίαο θαη ηνπ 

ζψµαηνο ησλ Ξαξαηεξεηψλ ∆ηαηηεζίαο.  

ΠΡ. Απνθιεηζµφο µέρξη 180 (εθαηφλ νγδφληα) εµέξεο:  

• Δμχβξηζε ησλ µειψλ ηνπ ∆.Π./Δ.Ν.ΞΔ, ησλ Ρνπηθψλ Δλψζεσλ, ηνπ ∆.Π./Ν.∆.Β.Δ., 

ηεο Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ., ησλ Δπηηξνπψλ ∆ηαηηεζίαο θαη ηνπ ζψµαηνο ησλ Ξαξαηεξεηψλ 

∆ηαηηεζίαο.  

• Ζ βάλαπζε ιφγσ θαη έξγσ ζπµπεξηθνξά πξνο ηα µέιε ησλ νµάδσλ, ζεαηέο ή φξγαλα 

ηεο Δ.Ν.ΞΔ.  

• Αλάξµνζηε γεληθψο ζπµπεξηθνξά αηαίξηαζηε µε ηελ δενληνινγία ηνπ αζιεηηζµνχ.  

Ε.  Απνθιεηζµφο µέρξη 360 (ηξηαθφζηεο εμήληα) εµέξεο: 

Απξεπήο θαη αλάξµνζηε ζπµπεξηθνξά, ζην εμσηεξηθφ φπνπ πήγε δηαηηεηήο γηα δηαηηεζία 

αγψλσλ θαη πξνέθπςαλ δπζµελή ζρφιηα ζε βάξνο ηεο Διιεληθήο δηαηηεζίαο. 

Ζ. ∆ηαγξαθή 

• Πε πεξηπηψζεηο δφιηαο µεξνιεςίαο µεηά απφ απνδεδεηγκέλε δσξνδνθία, γηα ηελ 

νπνία ν ππαίηηνο δηαηηεηήο θαηαδηθάζζεθε (έζησ θαη πξσηνδίθσο) απφ πνηληθφ 

δηθαζηήξην. Ν δηαηηεηήο δηαγξάθεηαη πξνζσξηλά µέρξη ηειεζηδηθίαο ηεο 

εθδνζεζνµέλεο απφθαζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο ηέιεζεο 

ζνβαξψλ παξαπησκάησλ ή παξαπησκάησλ πνπ πξνθάιεζαλ ην θνηλφ πεξί δηθαίνπ 

αίζζεµα, ν δηαηηεηήο µπνξεί, µε απφθαζε ηεο Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ., λα ηεζεί ζε 

δηαζεζηκφηεηα, ελψ νπσζδήπνηε ηαπηφρξνλα θαη απηεπάγγειηα μεθηλά ε πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία. Πε πεξίπησζε πνπ ν δηαηηεηήο θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ε 

δηαγξαθή είλαη νξηζηηθή.  

• Πε θάζε άιιε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία δηαηηεηήο θαηαδηθάζηεθε ηειεζίδηθα γηα 

παξάπησκα ην νπνίν ζπµπεξηιαµβάλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ.1 εδ. β, 

γ θαη δ ηνπ λ. 2725/99).  

Θ. πνινγηζµφο – ∆ηάξθεηα πνηλψλ  

1. Νη πνηλέο ππνινγίδνληαη εκεξνινγηαθά, δηαθφπηνληαη φκσο απφ ηε ζηηγµή ηνπ ηέινπο 

ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη ζπλερίδνληαη µε ηελ έλαξμε ηεο λέαο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ. Υο εµεξνµελία ιήμεο εθάζηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ινγίδεηαη ε 30/06 
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εθάζηνπ έηνπο θαη εκεξνκελία έλαξμεο ε επίζεµε έλαξμε ησλ εζληθψλ 

πξσηαζιεµάησλ. Ξνηλέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. ή ηηο 

Δ.∆./Δ.Π.ΞΔ. έρνπλ απηφµαηε εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο αγψλεο πεηνζθαίξηζεο ζε 

εζληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν.  

2. Ρηκσηεκέλνο δηαηηεηήο, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα πνπ εθηίεη ηελ πνηλή ηνπ, δελ 

αμηνινγείηαη. Κε ηελ νινθιήξσζε απηήο ε ΘΔΓ δχλαηαη λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε θαη 

θξίζε ηνπ δηαηηεηή, νπσζδήπνηε φκσο ζηηο επφκελεο ηαθηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ 

δηαηηεηψλ. 

Η. πνηξνπή  ζε πεηζαξρηθφ παξάπησκα: 

Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο, θαηά ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν, νη πνηλέο απμάλνληαη ζην 

δηπιάζην ησλ πξνβιεπνκέλσλ. Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηνπ, θαηά ηελ επφκελε 

αγσληζηηθή πεξίνδν, νη πνηλέο απμάλνληαη θαηά ην ήκηζπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ.  

πφηξνπνο ζεσξείηαη ν δηαηηεηήο, πνπ ππέπεζε ζε ίδην ή βαξχηεξν παξάπησκα.  

ΗΑ. πνβηβαζκφο  

Πηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία δηαηηεηήο ππνπέζεη ζην ίδην παξάπησκα, πεξηζζφηεξν 

απφ δχν θνξέο ή ηνπ έρνπλ επηβιεζεί πνηλέο, ζπλνιηθνχ χςνπο, πνπ ππεξβαίλεη ηνλ 

έλα ρξφλν, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, ηφηε απηφο, κε απφθαζε ηεο Θ.Δ.Γ. ππνβηβάδεηαη 

απφ ηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο, ζηνλ νπνίν αλήθεη, κέρξη θαη ηνλ θαηψηεξν , αλάινγα, κε 

ηε ζνβαξφηεηα ησλ πνηλψλ, πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί.  

ΗΒ. Ππγρψλεπζε πνηλψλ  

α. Δάλ θαηά ηνπ εγθαινχκελνπ έρνπλ απαγγειζεί θαηεγνξίεο γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

παξαπηψκαηα, ηα νπνία πξνβιέπνληαη θαη ηηκσξνχληαη, απφ δηάθνξεο δηαηάμεηο ηνπ 

Ξεηζαξρηθνχ Γηθαίνπ, κεηά ηελ επηκέηξεζή ηνπο, επηβάιιεηαη κία ζπλνιηθή πνηλή, 

πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηε βαξχηεξε ησλ πνηλψλ επαπμεκέλε.  

β. Ζ επαχμεζε ηεο πνηλήο δελ δχλαηαη λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ήκηζπ(1/2)  ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ άιισλ πνηλψλ. 

2. Ζ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ ηηκσξεί πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα δηαηηεηψλ πεηνζθαίξηζεο άκκνπ,χζηεξα απφ 

έθζεζε-εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ζηελ νπνία εηζεγείηαη ν ππεχζπλνο δηαηηεζίαο ηνπ εθάζηνηε 

ηνπξλνπά. 

Ν ππεχζπλνο δηαηηεζίαο ηνπξλνπά κπνξεί , αλάινγα ηελ βαξχηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο λα 

απνθιείζεη ηνλ δηαηηεηή απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηνπξλνπά, ελεκεξψλνληαο ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ 

ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άξζξν 28 

Αζθάιηζε δηαηηεηώλ 

 

1. Νη δηαηηεηέο, επφπηεο θαη ζεκεησηέο θαη παξαηεξεηέο , ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ 

δχλαληαη λα αζθαιίδνληαη κε θξνληίδα ηεο Δ.Ν.ΞΔ ζε ηδησηηθφ αζθαιηζηηθφ θνξέα, γηα 

ζάλαην θαη αληθαλφηεηα απαζρφιεζεο πνπ πξνθαινχληαη απφ αηπρήκαηα νθεηιφκελα ζηελ 
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αζιεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Ζ δαπάλε αζθάιηζεο βαξχλεη ηελ Δ.Ν.ΞΔ. ή ηελ εθάζηνηε 

δηνξγαλψηξηα αξρή.  

2. Νη δηαηηεηέο επφπηεο, ζεκεησηέο  θαη παξαηεξεηέο ησλ πξσηαζιεκάησλ επζχλεο ησλ 

Δλψζεσλ δχλαληαη λα αζθαιίδνληαη, κε θξνληίδα ηεο ΔΝΞΔ θαη δαπάλε ησλ Δλψζεσλ , ζε 

ηδησηηθφ αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ζάλαην θαη αληθαλφηεηα απαζρφιεζεο, πξνθαινχκελα απφ 

αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ αζιεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.  

3. Ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.ΝΞΔ., εθφζνλ 

ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο.  

 

 

Άξζξν 29 

Ηζηθέο ακνηβέο ζηνπο δηαηηεηέο 

 

Γηα φισο εμαίξεηε επίδνζε ή ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο δηνξγαλψζεηο ή άιιεο εμαηξεηηθέο 

ππεξεζίεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο δηαηηεζίαο ή 

γηα ηε ζπλνιηθή ηνπο πξνζθνξά απνλέκνληαη ζηνπο δηαηηεηέο ή παξαηεξεηέο, κε απφθαζε ηνπ 

Γ.Π. ηεο ΔΝΞΔ, κεηά απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο Θ.Δ.Γ., νη παξαθάησ εζηθέο 

ακνηβέο:  

α) Δχθεκνο κλεία  

β) Έπαηλνο  

 

Άξζξν 30 

Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη θάζε αληίζεηε δηάηαμε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο.  

Ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπο απφ ηελ ΓΓΑ ή ηξηάληα(30) εκέξεο 

απφ ηελ ππνβνιή ηνπ πξνο απηήλ γηα έγθξηζε. 

 

 

Άξζξν 31 

Αθξνηειεύηην 

 

• Ν παξψλ Θαλνληζµφο, αθνξά ην δηαηηεηηθφ ιεηηνχξγεµα σο άµηζζε θαη ρσξίο αληαιιαγή 

παξνρή δηαηηεηηθψλ θαη αζιεηηθνχ ραξαθηήξα ππεξεζηψλ.  

• Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεζπηζηεί λνµνζεηηθά ε "επαγγειµαηηθή δηαηηεζία" ζην 

άζιεµα ηεο πεηνζθαίξηζεο, ζα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα. 

• Δπίζεο ν Θαλνληζµφο απηφο  θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ,  απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηµήµα θαη εληαίν ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ησλ ινηπψλ θαλνληζµψλ, ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ πξνθεξχμεσλ ηεο Δ.Ν.ΞΔ.  

• Πε πεξίπησζε αζάθεηαο ζρεηηθά µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαη ηελ εθαξµνγή ηνπο ην δήηεµα 

επηιχεηαη απφ ην εθάζηνηε ∆Π ηεο Δ.Ν.ΞΔ., µεηά απφ ζρεηηθφ εξψηεµα  πνπ δχλαηαη λα 

ππνβάιεη πξνο ηελ εθάζηνηε Θ.Δ.∆./Δ.Ν.ΞΔ. ή θαη ηελ Ν.∆.Β.Δ.  
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• Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζµνχ έρνπλ εθαξκνγή  γηα ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

δηαηηεζίαο πεηνζθαίξηζεο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο αζιεζεο, εθηφο θαη αλ πξνβιέπεηαη 

ρσξηζηά.  

• Θάζε δηαηηεηήο µε ηελ αίηεζε έγγξαθήο ηνπ ζηνλ νηθείν ζχλδεζµν δηαηηεηψλ απνδέρεηαη 

ΑΛΔΞΗΦΙΑΘΡΑ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη φισλ ησλ ινηπψλ θαλνληζµψλ πνπ 

δηέπνπλ ην δηαηηεηηθφ ιεηηνχξγεµα, ηηο νπνίεο νθείιεη λα ηεξεί απαξέγθιηηα θαη 

αλεπηθχιαθηα.  

 

Ν παξψλ Θαλνληζµφο ∆ηαηηεζίαο ηεο Διιεληθήο Νµνζπνλδίαο Ξεηνζθαίξηζεο, ν νπνίνο 

θαηαξηίζηεθε θαη απνηειείηαη απφ ηξηάληα έλα (31) άξζξα, εγθξίζεθε απφ ην ΓΠ ηεο ΔΝΞΔ ζηηο 

14/6/2017 (αξηζ.πξαθηηθνχ 9) θαη΄εμνπζηνδφηεζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ ζσκαηείσλ-

κειψλ ηεο ΔΝΞΔ ηεο 25/3/2017 θαη ππνβιήζεθε αξκνδίσο πξνο έγθξηζε, ζχµθσλα µε ηα 

πξνβιεπφµελα ζην άξζξν 27 ηνπ λ. 2725/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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