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Η. ΔΗΑΓΩΓΖ

Άρθρο 1ο : ΚΟΠΟ – ΔΓΚΡΗΖ - ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
I.

1.

2.

3.

4.
5.

θνπφο ηνπ παξφληνο Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ (Δ.Κ.) είλαη λα ζπκπεξηιάβεη ζε
εληαίν θείκελν ηηο δηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηνίθεζε ηεο Γηαηηεζίαο ησλ
πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ, ζηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Οξγάλσλ πνπ ηελ
αζθνχλ, θαζψο θαη ζηα θπζηθά πξφζσπα, πνπ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα
ζπκκεηέρνπλ θαη ζπληεινχλ ζηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηεο
Γηαηηεζίαο, πξνο εμππεξέηεζε ηνπ αζιήκαηνο ηνπ Πνδνζθαίξνπ.
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Δ.Κ. ζηεξίδνληαη ζην λ. 2725/1999, ζην άξζξν 17
(παξάγξαθνο 3) ηνπ λ. 75/1975, ζηα άξζξα 46 (παξάγξαθνη 5 θαη 6) θαη 80, 81, 82
ηνπ λ. 1958/1991, ζην λ. 3057/2002, ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη ζηνπο
Καλνληζκνχο Αγψλσλ Πξσηαζιεκάησλ (Κ.Α.Π.) ηεο Δ.Π.Ο.
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Δ.Κ., πνπ ζπλεηάγε θαη εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ πλδέζκσλ Γηαηηεηψλ Πνδνζθαίξνπ- Μειψλ ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ζηνλ Πεηξαηά,
ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2008.
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο έρνπλ εθαξκνγή κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη αληίζεηεο κε:
α) ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο
β) ην Καηαζηαηηθφ Ο.Γ.Π.Δ.
γ) ηηο εξκελεπηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο απηψλ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο επηηξέπεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.. ησλ πλδέζκσλ Μειψλ ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3, πνπ είλαη παξφληεο θαη ςεθίδνπλ.
ε πεξίπησζε αζάθεηαο, θαζψο θαη γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη, απνθαζίδεη ην
Γ../Ο.Γ.Π.Δ., κε ηελ εηζήγεζε ηεο Α.Σ.Δ.Γ., πξνζσξηλά θαη κέρξη λα εγθξηζεί ε
απφθαζε απφ ηε Γ../Ο.Γ.Π.Δ., ηελ πξψηε πνπ ζα ζπγθιεζεί.
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ΗΗ. ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ – ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ
Άρθρο 2ο : ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ
Σε Γηνίθεζε ηεο Γηαηηεζίαο αζθνχλ, βάζεη ηνπ παξφληνο, ηα παξαθάησ φξγαλα, ησλ
νπνίσλ ε ζεηεία θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο. Ζ ζεηεία απηή παξαηείλεηαη
απηνδίθαηα κέρξη ηεο έθδνζεο απφθαζεο εθινγήο λέσλ ή αλαζπγθξφηεζήο ηνπο.
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
2. Σα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ θαηά ηφπνπο πλδέζκσλ Γηαηηεηψλ Πνδνζθαίξνπ Μειψλ ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
3. Οη Δπηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Ο.Γ.Π.Δ.:
α) Αλψηαηε Σερληθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο (Α.Σ.Δ.Γ.)
β) Δπηηξνπή Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (Δ.Σ.Γ..)
γ) Δπηηξνπή Κεθαιαίνπ Αξσγήο Γηαηηεηψλ Πνδνζθαίξνπ (Δ.Κ.Α.ΓΗ.Π.)
δ) Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηειερψλ θαη Δθέζεσλ Γηαηηεηψλ (Π.Δ..Δ.Γ.)
ε) Δπηηξνπή Γηεζλψλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ (Δ.Γ.Γ..)
4. Οη Δπηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο πλδέζκνπο:
α) Σερληθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο (Σ.Δ.Γ.)
β) Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή Καηαζηαηηθψλ Παξαβάζεσλ (Π.Δ.Κ.Π.)
γ) Δπηηξνπή Γεκνζίσλ ρέζεσλ (Δ.Γ..)
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Άρθρο 3ο: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ο.Γ.Π.Δ.
1. Ζ Ο.Γ.Π.Δ., σο ππεξθείκελε Έλσζε ησλ πλδέζκσλ Γηαηηεηψλ, πξνΐζηαηαη θαη
παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καηαζηαηηθψλ θαη
ησλ Καλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ. Σν Γ../Ο.Γ.Π.Δ. ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο θαη έρεη ηεηξαεηή ζεηεία. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
έρνπλ κφλν κε ελ ελεξγεία Γηαηηεηέο.
2. Έξγν ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη:
α) Ζ επνπηεία ησλ ρνιψλ Γηαηηεζίαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο πλδέζκνπο θαη ν
νξηζκφο ησλ Καζεγεηψλ Γηαηηεζίαο, νη νπνίνη θαηά πξνηίκεζε ζα πξνέξρνληαη
απφ ηνπο νηθείνπο πλδέζκνπο.
β) Ζ νξγάλσζε εκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ή κεηεθπαίδεπζεο Γηαηηεηψλ
Πνδνζθαίξνπ.
γ) Ζ δηελέξγεηα εμεηάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ησλ Γηαηηεηψλ απφ ηελ Α’ Καηεγνξία
πλδέζκνπ ζηε Γ’ Δζληθή, απφ ηε Γ΄ Δζληθή ζηε Β’ Δζληθή θαη απφ ηε Β’ Δζληθή
ζηελ Α’ Δζληθή, θαζψο θαη γηα ηελ νλνκαζία Δθπαηδεπηψλ - Καζεγεηψλ
Γηαηηεζίαο.
δ) Ζ εθπφλεζε θαη ελαξκφληζε ησλ Καλνληζκψλ Γηαηηεζίαο κε ηνπο Γηεζλείο
Καλνληζκνχο.
ε) Ζ ζπγθξφηεζε ησλ Σξηκειψλ ή Πεληακειψλ Δπηηξνπψλ: Α.Σ.Δ.Γ., Δ.Σ.Γ..,
Δ.Κ.Α.ΓΗ.Π., Δ.Γ.Γ.. Ζ επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε
γλψζε ησλ απνθάζεψλ ηνπο θαη ε έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζή ηνπο.
ζη) Ζ θνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ, ησλ Καλνληζκψλ, ησλ πξνθεξχμεσλ θαη
ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Γηνξγαλσηψλ, ζηηο Δπηηξνπέο ηεο Ο.Γ.Π.Δ., ζηνπο
πλδέζκνπο θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν.
δ) Ζ παξαπνκπή Γηαηηεηψλ ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ ησλ
πλδέζκσλ ηνπο θαη ζηελ Π.Δ..Δ.Γ., γηα κε αγσληζηηθά παξαπηψκαηα.
ε) Ζ νξηζηηθή απφθαζε επί πξνζθπγήο Γηαηηεηή γηα κε πξναγσγή ηνπ ζε Γηαηηεηή
Α’, Β’ ή Γ’ Δζληθήο, γηα αλαζεψξεζε ή αλαβαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ηνπ,
χζηεξα απφ εηζήγεζε εηδηθήο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο, πνπ ζπγθξνηείηαη πξνο
ηνχην.
ζ) Ζ κε απνδνρή ή ε αλαζηνιή ιφγσ ζνβαξήο αηηίαο ηεο Γήισζεο ελ ελεξγεία ή
κε Γηαηηεηή, πξνζσξηλά ή νξηζηηθά, γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζε
αγψλεο θαη Όξγαλα Δζληθνχ επηπέδνπ. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζην
χλδεζκν θαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
η) Ζ αιιεινγξαθία κε ηηο Γηεζλείο Πνδνζθαηξηθέο Οξγαλψζεηο θαη Οκνζπνλδίεο,
θαζψο θαη αληίζηνηρεο ηεο Γηαηηεζίαο γηα φια ηα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ γεληθά ζηε
Γηαηηεζία ησλ πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ.
ηα) Ζ έγθξηζε ησλ Πξαθηηθψλ ησλ Δπηηξνπψλ ηεο.
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Άρθρο 4ο : ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ ΤΝΓΔΜΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάζε πλδέζκνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ θαη έρεη ζεηεία ηξηεηή. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ κφλν κε ελ
ελεξγεία Γηαηηεηέο, εθηφο αλ δελ ππάξρνπλ, νπφηε ζπκκεηέρνπλ θαη ελ ελεξγεία
Γηαηηεηέο.
2. Έξγν ησλ πλδέζκσλ είλαη:
α) Ζ ιεηηνπξγία ρνιψλ Γηαηηεζίαο Πνδνζθαίξνπ.
β) Ζ δηάζεζε κε Γηαηηεηέο-Μέιε ηνπο ησλ αγψλσλ ηεο εδαθηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπο
θαη εθφζνλ δεηεζεί απφ άιιε ηνπηθή Πνδνζθαηξηθή Έλσζε, κέζσ ηνπ ηνπηθνχ
πλδέζκνπ ή απφ ηελ Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο., γηα ηνπο αγψλεο αξκνδηφηεηαο άιισλ
πλδέζκσλ.
γ) Ζ εηζήγεζε ζηελ Ο.Γ.Π.Δ. ηεο ζπκκεηνρήο Γηαηηεηψλ ηνπ πλδέζκνπ, πνπ έρνπλ
ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ζε εμεηάζεηο πνπ δηελεξγεί ε Ο.Γ.Π.Δ. γηα ηελ
πξναγσγή ηνπο ζε αλψηεξε θαηεγνξία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο εμεηάζεηο γηα
Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο.
δ) Ζ ζπγθξφηεζε ηξηκειψλ Δπηηξνπψλ: Σερληθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο (Σ.Δ.Γ.),
Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή Καηαζηαηηθψλ Παξαβάζεσλ (Π.Δ.Κ.Π.) θαη Δπηηξνπή
Γεκνζίσλ ρέζεσλ (Δ.Γ..), εθφζνλ ην πξνβιέπεη ην Καηαζηαηηθφ ηνπο.
Ζ επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε ιήςε γλψζεο ησλ
απνθάζεψλ ηνπο θαη ε έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζή ηνπο. Οη πνηλέο ηεο Π.Δ.Κ.Π.
εθεζηβάιινληαη, φπνπ νξίδεη ην Καηαζηαηηθφ ηνπ πλδέζκνπ.
ε) Ζ παξαπνκπή Γηαηηεηή ελψπηνλ ηεο Π.Δ.Κ.Π.
ζη) Ζ θνηλνπνίεζε ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ, ζηνπο Γηαηηεηέο, θαζψο θαη ζε θάζε
ελδηαθεξφκελν ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ../Ο.Γ.Π.Δ. θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηεο,
απνζπαζκάησλ ησλ απνθάζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ, ηνπο
Καλνληζκνχο, ηηο Πξνθεξχμεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ νξγαλσηψλ ησλ αγψλσλ.
δ) Ζ απφξξηςε ή ε αλαζηνιή ιφγσ ζνβαξήο αηηίαο ηεο Γήισζεο ελ ελεξγεία ή κε
Γηαηηεηή, πξνζσξηλά ή νξηζηηθά, γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζε
αγψλεο θαη Όξγαλα ηνπηθνχ επηπέδνπ. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηελ
Ο.Γ.Π.Δ. θαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
3. Απνθαζίδεη νξηζηηθά, χζηεξα απφ εηζήγεζε εηδηθήο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο, πνπ
ζπγθξνηεί ην ίδην:
α) Γηα πξνζθπγή ππνςήθηνπ Γηαηηεηή θαηά απφθαζεο ηνπ Γ.., γηα ηε κε απνδνρή
ηεο αίηεζήο ηνπ λα θνηηήζεη ζην Φξνληηζηήξην γηα ηελ νλνκαζία ηνπ σο Γηαηηεηή
Γ’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ. Οκνίσο γηα ηε κε νλνκαζία ηνπ αλ θαη θνίηεζε, πξνο
αλαζεψξεζε ή αλαβαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ηνπ.
β) Γηα πξνζθπγή Γηαηηεηή θαηά απφθαζεο ηνπ Γ.., γηα ηε κε πξναγσγή ηνπ, πξνο
αλαζεψξεζε ή αλαβαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ηνπ.

7

Άρθρο 5ο : ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ
1. Οη Δπηηξνπέο ηεο Ο.Γ.Π.Δ. είλαη ηξηκειείο ή πεληακειείο θαη ησλ πλδέζκσλ
ηξηκειείο. Απνηεινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ην Γξακκαηέα θαη ηα Μέιε θαη
ζπγθξνηνχληαη κε απνθάζεηο ησλ Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη ησλ πλδέζκσλ αληίζηνηρα,
ζην δηάζηεκα 21 έσο 30 Απγνχζηνπ ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη 1 έσο 15 Ηνπιίνπ ησλ
πλδέζκσλ.
2. Σα Μέιε ησλ Δπηηξνπψλ είλαη Γηαηηεηέο κε ελ ελεξγεία, φπσο θαη θάζε άιιεο
Δπηηξνπήο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην νηθείν Καηαζηαηηθφ.
3. Οη Γηαηηεηέο-Μέιε ησλ Δπηηξνπψλ Ο.Γ.Π.Δ. πξέπεη λα είλαη κέιε ησλ πλδέζκσλ Μειψλ ηεο Ο.Γ.Π.Δ., πνπ έρνπλ ππνβάιεη Γήισζε πξνζθνξάο ππεξεζηψλ θαη
έρνπλ γίλεη δεθηέο απφ ην χλδεζκν θαη ηελ Ο.Γ.Π.Δ.
4. Όια ηα Μέιε ησλ Δπηηξνπψλ θάζε πλδέζκνπ πξέπεη λα είλαη κέιε ησλ νηθείσλ
πλδέζκσλ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη Γήισζε πξνζθνξάο ππεξεζηψλ θαη έρνπλ γίλεη
δεθηέο απφ ην χλδεζκν θαη ηελ Ο.Γ.Π.Δ.
5. Όιεο νη Δπηηξνπέο ζηελ πξψηε ηνπο πλεδξίαζε ζπγθξνηνχληαη ζε ψκα, κε ηελ
εθινγή Πξνέδξσλ (εθηφο αλ αιιηψο νξίδεηαη ν Πξφεδξνο) θαη Γξακκαηέσλ, κεηαμχ
ησλ κειψλ ηνπο.
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Άρθρο 6ο : ΑΤΜΒΗΒΑΣΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ
Δίλαη αζπκβίβαζηε ε ηδηφηεηα:
1. Σνπ κέινπο ηνπ Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ.
2. Σνπ κέινπο θάπνηαο Δπηηξνπήο θαη κέινπο άιιεο Δπηηξνπήο ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ή ηνπ
πλδέζκνπ.
3. Σνπ ελ ελεξγεία Γηαηηεηή θαη κέινπο ηνπ Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ., θαζψο θαη ηνπ κέινπο
νπνηαζδήπνηε Δπηηξνπήο ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ή ησλ πλδέζκσλ.
4. Σνπ κέινπο ησλ Δπηηξνπψλ Γηαηηεζίαο Δ.Π.Ο. θαη Δ.Π.Α.Δ. (Κ.Δ.Γ.) θαη κέινπο ηνπ
Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ή ησλ πλδέζκσλ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπο (Α.Σ.Δ.Γ., Κ.Α.ΓΗ.Π.,
Δ.Σ.Γ.., Σ.Δ.Γ., Δ.Γ.., Π.Δ.Κ.Π. θιπ.)
5. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ απφ έλα κέινο ηνπ Γ.. ηφζν ηεο
Ο.Γ.Π.Δ., φζν θαη ησλ πλδέζκσλ, ζε θάζε Δπηηξνπή ηνπο, εθηφο απφ απηέο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Δ.Π.Ο., ζηελ Δ.Π.Α.Δ. θαη ζηηο Δλψζεηο.
6. Γελ δχλαηαη λα δηαηηεηεχεη επίζεκνπο αγψλεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα δειηία Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ, εάλ ν ελ ελεξγεία Γηαηηεηήο ή ε
ζχδπγνο ή ηα ηέθλα ή νη γνλείο ηνπ δηαηεξνχλ θαηάζηεκα αζιεηηθψλ εηδψλ ή
πξαθηνξείν πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ θάζε είδνπο. Δπίζεο, δε δχλαηαη λα κεηέρεη ζε
Γ.. πλδέζκνπ ή Οκνζπνλδίαο ή ζε άιια Όξγαλα ή Δπηηξνπέο Γηαηηεζίαο.
7. Σνπ Γηαηηεηή ελ ελεξγεία θαη κε ελ ελεξγεία κε ηελ ελεξγφ αλάκημή ηνπ κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη ηδηφηεηα ζε Π.Α.Δ. ή σκαηείν, πνπ δηαηεξεί πνδνζθαηξηθή
νκάδα.
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Άρθρο 7ο: ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ Ο.Γ.Π.Δ. ΚΑΗ ΤΝΓΔΜΩΝ
1. Οη Δπηηξνπέο Ο.Γ.Π.Δ. αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα ζηηο 21/8 θαη ησλ πλδέζκσλ ζηηο
16/7 θάζε έηνπο.
2. Οη Δπηηξνπέο ζπλεδξηάδνπλ ζηα Γξαθεία ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ή ησλ πλδέζκσλ
αληίζηνηρα, ηαθηηθά κία θνξά ηελ εβδνκάδα ή δηαθνξεηηθά, ζε κέξα θαη ψξα πνπ
θαζνξίδεηαη κε απφθαζή ηνπο, έθηαθηα δε χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπο
ή ηνπ Γ.. (ή ηνπ Πξνέδξνπ) αληίζηνηρα ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ή ησλ πλδέζκσλ, φζεο θνξέο
ππάξρεη αλάγθε.
3. Γηα ηηο ηαθηηθέο πλεδξηάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ δε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξφζθιεζε, γηα
έθηαθηε φκσο απνζηέιινληαη πξνζθιήζεηο πξνο ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, κε ηε
θξνληίδα ηεο Γξακκαηείαο ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ή ησλ πλδέζκσλ.
4. Δάλ θάπνην κέινο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα γηα ηξεηο (3) ζπλερείο ηαθηηθέο
ζπλεδξηάζεηο ή παξαηηεζεί, αληηθαζίζηαηαη απφ άιιν, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γ..,
ην νπνίν κπνξεί, φπνηε ζέιεη, λα θάλεη αλαζπγθξφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ.
ε πεξίπησζε εηζφδνπ λένπ κέινπο ζηελ Δπηηξνπή, γίλεηαη αλαζπγθξφηεζή ηεο ζε
ψκα.
5. Ο Πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο, δίλεη θαη αθαηξεί ην ιφγν θαη νξίδεη ηνπο
εηζεγεηέο ησλ δηάθνξσλ ζεκάησλ. Δπίζεο, ζπγθαιεί έθηαθηε ζπλεδξίαζε.
6. Ο Γξακκαηέαο ηεξεί ηα Πξαθηηθά ησλ πλεδξηάζεσλ, θαζψο θαη ηα βηβιία θαη ηα
ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη.
7. Όηαλ απνπζηάδεη ή δελ κπνξεί ν Πξφεδξνο ή ν Γξακκαηέαο θάζε Δπηηξνπήο,
αλαπιεξψλεηαη απφ έλα κέινο.
8. Με απφθαζε ηνπ Γ.. νξίδνληαη Δηδηθνί Γξακκαηείο ησλ Δπηηξνπψλ, χζηεξα απφ
αίηεζή ηνπο, γηα ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.
9. Οη Δπηηξνπέο βξίζθνληαη ζε απαξηία, φηαλ είλαη παξφληα 2 ή 3 απφ ηα 3 ή 5 Μέιε
ηνπο αλάινγα.
10. Οη απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ εθδίδνληαη ζε 15 εκέξεο ην αξγφηεξν, απφ ηελ
παξαπνκπή ζε απηέο ησλ δηάθνξσλ ππνζέζεσλ.
11. Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία. Όζνη ςεθίδνπλ ιεπθή ςήθν, απηή
είλαη αξλεηηθή. Όηαλ ππάξρεη πιήξεο απαξηία, ε πξφηαζε ζεσξείηαη φηη έρεη
εγθξηζεί, φηαλ ζπγθεληξψζεη 2 ή 3 ςήθνπο αλάινγα. Όηαλ βξίζθνληαη παξφληα 2 ή
4 κέιε θαη ππάξρεη ηζνςεθία, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ κέινπο πνπ
ηνλ αληηθαζηζηά.
12. Οη απνθάζεηο δηαηππψλνληαη ζε Πξαθηηθά, φπνπ αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην
απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο νλνκαζηηθά θαη επηθπξψλνληαη κε ηελ ππνγξαθή
απηψλ πνπ είλαη παξφληεο. Ζ γλψκε ηεο κεηνςεθίαο δηαηππψλεηαη ζηα Πξαθηηθά,
κφλνλ φηαλ ην δεηήζεη.
13. Αληίγξαθα ησλ Πξαθηηθψλ θνηλνπνηνχληαη ην γξεγνξφηεξν ζην Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ή
ησλ πλδέζκσλ.
14. Απνζπάζκαηα ησλ απνθάζεσλ θνηλνπνηνχληαη ην γξεγνξφηεξν ζηηο άιιεο
Δπηηξνπέο, θαζψο θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, κε θξνληίδα ηεο νηθείαο
Γξακκαηείαο.
15. Οη Δπηηξνπέο αιιεινγξαθνχλ κέζσ ηεο νηθείαο Γξακκαηείαο κφλν.
16. Σν Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ή ηνπ πλδέζκνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππνθαηαζηήζεη ζε θακία
πεξίπησζε νπνηαδήπνηε Δπηηξνπή απφ ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, φπσο
απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γηαηηεζίαο.
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Άρθρο 8ο : ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΖ Α.Σ.Δ.Γ.
Ζ Α.Σ.Δ.Γ., ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζεο ησλ εηζεγήζεψλ ηεο απφ ην Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ.,
έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
1. Λακβάλεη γλψζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηεζλνχο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο
(F.I.F.A.) γηα ζέκαηα Καλνληζκψλ ηνπ παηρληδηνχ ηνπ πνδνζθαίξνπ, θξνληίδεη γηα ηελ
αθξηβή κεηάθξαζή ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ έγθπξε, αθξηβή θαη εληαία εθαξκνγή ηνπο,
ζχκθσλα κε φζα έρνπλ δηεζλή παξαδνρή, ιακβάλνληαο θάζε κέηξν γη’ απηφ θαη ηηο
θνηλνπνηεί ζηνπο πλδέζκνπο θαη ζηνπο Δθπαηδεπηέο - Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο απ’
επζείαο.
2. Δηζεγείηαη ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ ζηε F.I.F.A. γηα ζέκαηα ησλ Καλνληζκψλ
Πνδνζθαίξνπ, ησλ Γηαηηεηψλ θαη ηεο Γηαηηεζίαο γεληθά.
3. Απνθαίλεηαη ζηα εξσηήκαηα ησλ Σερληθψλ Δπηηξνπψλ Γηαηηεζίαο ησλ πλδέζκσλ
ζηα ίδηα, φπσο παξαπάλσ, ζέκαηα.
4. Απνθαίλεηαη γηα δεκνζίεπζε ή κειέηε, πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο Καλφλεο ηνπ
παηρληδηνχ θαη ηελ εξκελεία ηνπο.
5. Οξγαλψλεη δηαιέμεηο γηα ζέκαηα Καλνληζκψλ Πνδνζθαίξνπ θαη Γηαηηεζίαο θαη
κεξηκλά γηα ηελ ελ γέλεη εληαία δηδαζθαιία ησλ Καλνληζκψλ.
6. Οξίδεη Δθπαηδεπηέο - Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο ζε ρνιέο Γηαηηεζίαο, πνπ
νξγαλψλνληαη απφ ηηο ηνπηθέο Σ.Δ.Γ., γηα ηελ αλάδεημε λέσλ Γηαηηεηψλ. Δπίζεο,
νξίδεη εθπξφζσπφ ηεο Δθπαηδεπηή - Καζεγεηή Γηαηηεζίαο γηα λα βξίζθεηαη ζηηο
εμεηάζεηο, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο πλδέζκνπο, γηα ηελ νλνκαζία Γηαηηεηψλ
Γ΄ Καηεγνξίαο, θαζψο θαη θαηά ηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο απφ ηε Γ΄ ζηε Β΄ θαη απφ
ηε Β΄ ζηελ Α΄ Καηεγνξία. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πξνηηκνχληαη, κεηά απφ πξφηαζε
ηνπ νηθείνπ πλδέζκνπ, Δθπαηδεπηέο - Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο ηεο δχλακήο ηνπ.
Δθπξφζσπνο ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ή γηα ηελ νλνκαζία Γηαηηεηψλ
Γ΄ Καηεγνξίαο, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο πλδέζκνπο κπνξεί λα νξίδεηαη θαη έλα
κέινο ηνπ Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
7. πγθξνηεί Δπηηξνπέο δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ Γηαηηεηψλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπο ζε
Γηαηηεηέο Γ’ Δζληθήο, Β΄ Δζληθήο θαη Α’ Δζληθήο, ζηηο νπνίεο ππνρξεσηηθά
ζπκκεηέρνπλ ηξεηο (3) Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο. Σέινο, πξνβαίλεη ζηελ νλνκαζία, φζσλ
πεηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο.
8. Δηζεγείηαη ζην Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ηε ζπγθξφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ δηελέξγεηαο
εμεηάζεσλ γηα φζνπο ζέινπλ λα απνθηήζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ Δθπαηδεπηή - Καζεγεηή
Γηαηηεζίαο θαη πξνβαίλεη ζηελ νλνκαζία φζσλ επηηπγράλνπλ.
9. Γηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν εκηλάξηα επηκφξθσζεο ησλ ελ ελεξγεία Γηαηηεηψλ θαη ησλ
Παξαηεξεηψλ Γηαηηεζίαο θαζνξίδνληαο ηνλ ηφπν, ην ρξφλν, ηε δηάξθεηα, ην δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ, ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ,
ηηο γπκλαζηηθέο αζθήζεηο, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, επηιέγνληαο
ηνπο Γηαηηεηέο πνπ ζα ηα παξαθνινπζήζνπλ.
10. Οξίδεη εθείλνπο πνπ πξννξίδνληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζε Δζληθά ή δηεζλή πλέδξηα ή
εκηλάξηα Γηαηηεζίαο, πνπ νξγαλψλεη ε F.I.F.A., ε U.E.F.A., νη Δζληθέο Οκνζπνλδίεο,
ε Δ.Π.Ο., ε Ο.Γ.Π.Δ. θ.ι.π.
11. Δηζεγείηαη ηελ απνλνκή εζηθψλ ακνηβψλ, θαζψο θαη ηελ απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ
επίηηκνπ Πξνέδξνπ ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ζε Γηαηηεηή κε ελ ελεξγεία γηα πξνζθεξζείζεο
ππεξεζίεο πξνο ηελ ειιεληθή Γηαηηεζία.
12. Σεξεί ηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο θαη ην Μεηξψν ησλ Γηαηηεηψλ ελ ελεξγεία θαη κε,
ησλ κειψλ ησλ πλδέζκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Ο.Γ.Π.Δ.
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13. Παξαιακβάλεη ην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ, ην αληίγξαθν
Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Β’ θάζε ηξηεηία, ηηο ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο θαη ηηο Γειψζεηο
ησλ ελ ελεξγεία θαη κε Γηαηηεηψλ, πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο πλδέζκνπο καδί κε
ηνπο Πίλαθεο ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζήο ηνπο θαη ειέγρεη ηε λνκηκφηεηά ηνπο.
14. Λακβάλεη θάζε κέηξν, πνπ απνβιέπεη ζηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ησλ Γηαηηεηψλ θαη
ηεο Γηαηηεζίαο γεληθά.
15. Όιεο νη απνθάζεηο ηεο Α.Σ.Δ.Γ. ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ.,
πνπ κπνξεί λα ηηο εγθξίλεη ή λα ηηο ηξνπνπνηεί ή λα ηηο απνξξίπηεη.
16. Δγθξίλεη ηηο κεηαγξαθέο Γηαηηεηψλ απφ χλδεζκν ζε χλδεζκν, θαζψο θαη απφ ην
Δμσηεξηθφ, νπφηε ηνπο θαηαηάζζεη ζηελ αληίζηνηρε ειιεληθή θαηεγνξία Γηαηηεηψλ.
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Άρθρο 9ο : ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ
Ζ Δπηηξνπή Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (Δ.Σ.θΓ..) έρεη ηηο παξαθάησ
αξκνδηφηεηεο:
1. Πξνβάιιεη ην ιεηηνχξγεκα ηεο Γηαηηεζίαο θαη ην έξγν ησλ Γηαηηεηψλ, ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
θαη ησλ πλδέζκσλ-Μειψλ ηεο, κε δεκνζηεχζεηο, εθδφζεηο εληχπσλ, κέζσ ηνπ
Σχπνπ, ηνπ Ραδηνθψλνπ, ηεο Σειεφξαζεο θαη ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, θαζψο θαη κε
θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν.
2. Μεξηκλά γηα ηελ ππνδνρή, θηινμελία θαη μελάγεζε ησλ αιινδαπψλ Γηαηηεηψλ θαη
ησλ Παξαγφλησλ Γηαηηεζίαο, πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα.
3. Όιεο νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
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Άρθρο 10ο: ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΑΡΩΓΖ ΣΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’: ΓΔΝΗΚΑ-ΠΟΡΟΗ
1. Γεκηνπξγείηαη ρξεκαηηθφ θεθάιαην ζηελ Ο.Γ.Π.Δ. κε ηίηιν «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΡΩΓΖ
ΣΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ», απφ ην νπνίν θαιχπηνληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη παξαθάησ, ζην Κεθάιαην Β’ θαη απνδίδνληαη δαπάλεο ησλ Γηαηηεηψλ γη’
απηέο, ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα.
2. Σν Κεθάιαην ζπγθεληξψλεηαη θάζε ρξφλν (αγσληζηηθή πεξίνδν) απφ εθάπαμ
εηζθνξά φισλ ησλ ελ ελεξγεία θαη κε Γηαηηεηψλ, πνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη απφ
πξναηξεηηθέο εηζθνξέο, απφ ελίζρπζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, απφ
δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ (ιαρεηνθφξεο αγνξέο, ρνξνί θιπ.) θαη απφ εληζρχζεηο
θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ.
3. Οη ελ ελεξγεία δηαηηεηέο θαηαβάιινπλ γηα ην Κ.Α.ΓΗ.Π. καδί κε ηε δήισζε
πξνζθνξάο ππεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο ηεο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ:
α) Γηαηηεηέο θαη Βνεζνί Γηαηηεηέο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ 20 επξψ
β) Γηαηηεηέο Γ’ Δζληθήο 40 επξψ
γ) Γηαηηεηέο Γ’ Δζληθήο 60 επξψ
γ) Γηαηηεηέο Β’ Δζληθήο 80 επξψ
δ) Γηαηηεηέο Α’ Δζληθήο 200 επξψ
ε) Βνεζνί Γηαηηεηέο Γ’ Δζληθήο 20 επξψ
ζη) Βνεζνί Γηαηηεηέο Γ’ Δζληθήο 40 επξψ
δ) Βνεζνί Γηαηηεηέο Β’ Δζληθήο 50 επξψ θαη
ε) Βνεζνί Γηαηηεηέο Α’ Δζληθήο 100 επξψ.
Οη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο θαηαβάιινπλ γηα ην Κ.Α.ΓΗ.Π. καδί κε ηε δήισζε
πξνζθνξάο ππεξεζηψλ:
α) νη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο Γ’ θαηεγνξίαο 25 επξψ
β) νη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο Γ’ θαηεγνξίαο 30 επξψ
γ) νη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο Β’ θαηεγνξίαο 40 επξψ
δ) νη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο Α’ θαηεγνξίαο 100 επξψ
ε) νη άλσ ησλ 63 εηψλ θαη νη κε επηιεγέληεο σο παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο αλεμαξηήησο
ειηθίαο, 10 επξψ
ζη) ηα Μέιε ηεο Κ.Δ.Γ. 500 επξψ θαη
δ) ηα Μέιε ηνπ Γ../Ο.Γ.Π.Δ. 60 επξψ.
Σν γξακκάηην είζπξαμεο απνζηέιιεηαη απφ θάζε ζχλδεζκν ζηελ Ο.Γ.Π.Δ. καδί κε ηε
δήισζε, ε νπνία δελ γίλεηαη απνδεθηή, εάλ δε ζπλνδεχεηαη απφ ην πην πάλσ
γξακκάηην είζπξαμεο.
4. Σα πην πάλσ πνζά αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηεο Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ.,
αλάινγα κε ηηο θξαηνχζεο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ή ηηο αλάγθεο ηνπ
Κ.Α.ΓΗ.Π., χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ../Ο.Γ.Π.Δ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’: ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ ΕΖΜΗΔ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΔ
1. Σν Κ.Α.ΓΗ.Π. απνδεκηψλεη ηνπο ελ ελεξγεία θαη κε Γηαηηεηέο ηνπ Πνδνζθαίξνπ,
αλεμάξηεηα απφ ηελ απνδεκίσζε πνπ ζα πάξεη ν Γηαηηεηήο πνπ δεκηψζεθε απφ
νπνηαδήπνηε αζθάιηζε ή άιιε απνδεκίσζή ηνπ, αθνχ φκσο ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο
ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ «πεξί αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ».
2. Οη πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηεη ην Κ.Α.ΓΗ.Π. είλαη:
α) Τιηθέο δεκηέο επηβαηηθψλ ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλήησλ
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3.

4.

5.

6.

7.

β) Γαπάλεο λνζειείαο
γ) Γαπάλεο Γηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ
δ) Καηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ Γηαηηεηψλ
ε) Δλίζρπζε αλαμηνπαζνχλησλ Γηαηηεηψλ
ζη) Τιηθέο δεκηέο ζε Γξαθεία θαη Λέζρεο πλδέζκσλ-Μειψλ, απφ άηνκα μέλα πξνο
ηε Γηαηηεζία. Δμαηξνχληαη νη θινπέο.
δ) Κάζε άιιε πεξίπησζε, πνπ εηζεγείηαη ε Δπηηξνπή θαη εγθξίλεη ην Γ../Ο.Γ.Π.Δ.
Οη πην πάλσ πεξηπηψζεηο θαιχπηνληαη απφ ην Κ.Α.ΓΗ.Π., κφλν αλ έγηλαλ εμαηηίαο
ηεο δηεχζπλζεο θάπνηνπ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα θαη ν ρξφλνο θάιπςεο αξρίδεη, φηαλ
μεθηλάεη ν Γηαηηεηήο απφ ην ζπίηη ηνπ θαη κέρξη λα επηζηξέςεη ζε απηφ, θαζψο θαη γηα
ηηο πξνπνλήζεηο.
Ζ θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γηαηηεηή, κέζσ ηνπ
πλδέζκνπ ηνπ, ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, απφ ηα
νπνία απνδεηθλχεηαη ην ζπκβάλ θαη νη δεκηέο ηνπ Γηαηηεηή, καδί κε ζρεηηθή βεβαίσζε
ηνπ πλδέζκνπ ηνπ.
Τιηθέο δεκηέο Δ.Η.Υ. απηνθηλήησλ: Καιχπηνληαη ηα έμνδα αγνξάο αληαιιαθηηθψλ θαη
εξγαζίαο επηζθεπήο. Πξνεγείηαη ε άκεζε αλαγγειία ηνπ ζπκβάληνο, κέζσ
πλδέζκνπ. Αθνινπζεί ε απνζηνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κέζα ζε είθνζη (20) ην
πνιχ εκέξεο, πξνζθνκίδνληαο: 1) Γειηίν πκβάλησλ ηνπ νηθείνπ Αζηπλνκηθνχ
Σκήκαηνο, 2) Φχιιν Αγψλα ή Οξηζκφο Παξαηεξεηή Γηαηηεζίαο, 3) Άδεηα νδήγεζεο
θαη θπθινθνξίαο, 4) Αζθαιηζηήξην, 5) Φσηνγξαθίεο κε ηε δεκηά, 6) Τπεχζπλεο
Γειψζεηο λ. 1599/1986 απηφπησλ καξηχξσλ, θαζψο θαη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ φηη δελ
δηεθδηθεί απνδεκίσζε απφ άιιν Φνξέα θαη ηέινο 7) ηα πξσηφηππα ησλ ηηκνινγίσλ
αγνξάο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Γελ θαιχπηνληαη νη πιηθέο δεκηέο απηνθηλήηνπ
Γεκφζηαο Υξήζεο (ηαμί) ή ηξίηνπ, πνπ κεηαθέξεη ην Γηαηηεηή.
Καιχπηνληαη νη δεκηέο ησλ κε ελ ελεξγεία Γηαηηεηψλ γηα αηπρήκαηα εμαηηίαο ηεο
άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο Παξαηεξεηψλ Γηαηηεζίαο, θαζψο θαη ησλ θάζε
είδνπο Παξαγφλησλ Γηαηηεζίαο Πνδνζθαίξνπ γηα αηπρήκαηά ηνπο θαηά ηελ άζθεζε
ησλ Γηαηηεηηθψλ ή άιισλ θαζεθφλησλ, ηα νπνία λφκηκα θαη επίζεκα αλαηέζεθαλ ζε
απηνχο. Γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ δεκηψλ είλαη απαξαίηεην ν Γηαηηεηήο λα έρεη
ππνβάιεη Γήισζε πξνζθνξάο ππεξεζηψλ σο κε ελ ελεξγεία Γηαηηεηήο θαη λα έρεη
γίλεη δεθηή. Δπηπξφζζεηα, δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε Όξγαλν ή έξγν
Γηαηηεζίαο, αλ δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην Κ.Α.ΓΗ.Π.
Γαπάλεο λνζειείαο: Καιχπηνληαη νη δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε ν Γηαηηεηήο
γηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο ή εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςήο ηνπ, θαζψο θαη ε
πεξίπησζε ηεο πξφζθαηξεο (πξνζσξηλήο) αληθαλφηεηάο ηνπ, ζπλεπεία αηπρήκαηνο,
πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνρή ηνπ απφ ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ,
γηα αλψηαην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έμη (6) κήλεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Γηαηηεηήο θαιχπηεηαη απφ θχξην Αζθαιηζηηθφ Φνξέα, απφ ην
Κ.Α.ΓΗ.Π. θαιχπηεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ απηψλ πνπ δηθαηνχηαη θαη εθείλσλ πνπ
μφδεςε. Μαδί κε ηελ αίηεζε, ν ελδηαθεξφκελνο, κέζσ πλδέζκνπ, ππνβάιιεη 1) ην
Φχιιν Αγψλα (αλ ν ηξαπκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζε απηφ) ή ηε πκπιεξσκαηηθή
Έθζεζε, πνπ ππέβαιε ζηε Γηνξγαλψηξηα (αλ ν ηξαπκαηηζκφο έγηλε κε ππαηηηφηεηα
ηνπ σκαηείνπ κεηά ηνλ αγψλα), 2) Τπεχζπλεο Γειψζεηο λ. 1599/1986 ηνπ παζφληνο
θαη απηνπηψλ καξηχξσλ γηα ηνλ ηξαπκαηηζκφ, 3) Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε θαη
ζπληζηψκελε ζεξαπεία, 4) βεβαίσζε Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα γηα ην πνζφ πιεξσκήο
θαη 5) ηηκνιφγηα ή απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ.
ηελ πεξίπησζε πξφζθαηξεο αληθαλφηεηαο θαηαβάιιεηαη ζηνπο κελ κηζζσηνχο ε
δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνδνρψλ ηνπο θαη ησλ επηδνηήζεσλ, πνπ δηθαηνχληαη απφ
θχξηα Αζθαιηζηηθά Σακεία, ζηνπο δε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ζχκθσλα κε ηε
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θνξνινγηθή δήισζή ηνπο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δειαδή (εηήζην
αηνκηθφ εηζφδεκα απφ ειεχζεξν επάγγεικα):12 = κεληαίν εηζφδεκα:30 = εκεξήζηα
απνδεκίσζε.
Γηα απνδεκηψζεηο δεκηψλ ή δαπαλψλ λνζειείαο απαηηνχληαη ηα πξσηφηππα
δηθαηνινγεηηθά θαη απνδείμεηο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ηα πξσηφηππα
δηθαηνινγεηηθά έρνπλ ππνβιεζεί ζε άιιν Φνξέα, ηφηε θαηαβάιιεηαη ε ηπρφλ δηαθνξά,
πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο, γηα ηελ ίδηα αηηία, απφ άιινλ
Αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ. Πξνυπφζεζε γη’ απηφ είλαη ε πξνζθφκηζε ζην Κ.Α.ΓΗ.Π.
αληίγξαθνπ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Φνξέα ή ηεο βεβαίσζεο γηα ηε Γεκφζηα
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) ή ηεο εμνθιεηηθήο απφδεημεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο,
αλ πξφθεηηαη γηα ηξνραίν αηχρεκα.
8. Γαπάλεο Γηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ: Καιχπηνληαη ηα έμνδα κεηάβαζεο, επηζηξνθήο θαη
παξακνλήο γηα δίθε, ε ακνηβή Γηθεγφξνπ θαη δηθαζηηθψλ παξαβφισλ, γηα δίθεο πνπ
έγηλαλ ελαληίνλ Γηαηηεηή απφ πξφζσπα μέλα πξνο ηε δηαηηεηηθή ηδηφηεηα ή θαη
αληίζηξνθα, απφ Γηαηηεηή ελαληίνλ μέλσλ πξνο ηε Γηαηηεζία πξνζψπσλ γηα ζέκαηα
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε Γηαηηεζία ηνπο. Σα έμνδα ακνηβήο ηνπ Γηθεγφξνπ
θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην βαζκφ εθδίθαζεο (Πξσηνδηθείν, Πιεκκειεηνδηθείν,
Δθεηείν θιπ.) θαη ζχκθσλα κε ηηκνιφγην, πνπ ππάξρεη ζηελ Οκνζπνλδία.
Ο ελδηαθεξφκελνο, καδί κε ηελ αίηεζε κέζσ ηνπ πλδέζκνπ ηνπ, ππνβάιιεη:
1) ην θιεηήξην ζέζπηζκα, 2) ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 3) ηε βεβαίσζε
παξνπζίαο ηνπ, 4) ην Φχιιν Αγψλα φπνπ ζπκκεηείρε θαη απφ ηνλ αγψλα πνπ
πξνήιζε ε δηακάρε, 5) απνδείμεηο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο θαη 6) απφδεημε
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Γηθεγφξνπ.
9. Καηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ Γηαηηεηψλ: Καιχπηεηαη ε θαηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ
Γηαηηεηή ελ ελεξγεία, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε πνδνζθαηξηθνχ αγψλα
(π.ρ. ζηνιή, ελδχκαηα, ηηκαιθή θιπ.). Γηα Γηαηηεηή κε ελ ελεξγεία θαιχπηεηαη ε
θζνξά ησλ ελδπκάησλ. Γελ θαιχπηεηαη ε θινπή απηνθηλήηνπ θαη νη ηπρφλ δεκηέο, πνπ
είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ απφ απηήλ.
10. Δλίζρπζε αλαμηνπαζνχλησλ Γηαηηεηψλ: Ύζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ
πλδέζκνπ ηνπ, δχλαηαη λα εληζρπζεί Γηαηηεηήο, πνπ βξίζθεηαη ζε δχζθνιε
θαηάζηαζε είηε απφ ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο είηε απφ άιιε απξφβιεπηε αηηία.
11. Τιηθέο δεκηέο ζε πεξηνπζία πλδέζκσλ: Καιχπηνληαη νη πιηθέο δεκηέο πνπ κπνξεί
λα πξνθαιέζνπλ άηνκα μέλα πξνο ηε Γηαηηεζία, ζε γξαθεία θαη Λέζρεο πλδέζκσλ
Γηαηηεηψλ. Δμαηξνχληαη νη θινπέο.
12. Γηα θάζε πεξίπησζε, πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο παξαπάλσ, απνθαζίδεη ην
Γ../Ο.Γ.Π.Δ. χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο. Σα έμνδα παξακνλήο θαη ηπρφλ
πξνζηίκνπ, πνπ επηβάιινληαη ζε Γηαηηεηέο γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, θαηά ηε
κεηαθίλεζή ηνπο κε ηαμί γηα ηε δηεμαγσγή αγψλσλ, θαιχπηνληαη απφ ην Κ.Α.ΓΗ.Π.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’: ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΩΝ. ΓΗΑΦΟΡΑ
1. Σν θεθάιαην είλαη εηήζηαο ρξήζεο, αξρίδεη ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο.
2. Σν αλψηαην φξην, πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ην Κ.Α.ΓΗ.Π., θαζνξίδεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξψ γηα ηελ θάιπςε πιηθψλ δεκηψλ Η.Υ.Δ. θαη ησλ
ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500,00) επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ, έζησ
θαη αλ ε ζπλνιηθή δαπάλε ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ. Σν Γ../Ο.Γ.Π.Δ. κε απφθαζή
ηνπ δχλαηαη λα απμήζεη ην πνζφ απνδεκίσζεο ζηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000,00) επξψ
γηα ηηο πιηθέο δεκηέο Η.Υ.Δ., ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ηδηαηηέξσο μερσξηζηή, ην Γ..
δχλαηαη λα δψζεη απνδεκίσζε. Ζ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ πλδέζκσλΜειψλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ηηο αλαθεξφκελεο θαιχςεηο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ
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Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Γ.Π.Δ. Οη απνδεκηψζεηο θαηαβάιινληαη ζηνπο
δηθαηνχρνπο, εθφζνλ ππάξρεη ππφινηπν ηνπ Κεθαιαίνπ θαη ε πξνηεξαηφηεηα
θαζνξίδεηαη απφ ην ρξφλν ηνπ αηπρήκαηνο.
Όιεο νη δαπάλεο ησλ πλδέζκσλ - Μειψλ γηα ηνπο Σαθηηθνχο Αληηπξνζψπνπο γηα
κία Γεληθή πλέιεπζε ην ρξφλν θαιχπηνληαη απφ ην Κ.Α.ΓΗ.Π.
3. Γε γίλεηαη δεθηή ε Γήισζε πξνζθνξάο ππεξεζηψλ Γηαηηεηή ελ ελεξγεία ή κε, πνπ
δελ πιεξψλεη ηελ εηζθνξά ηνπ ζην Κ.Α.ΓΗ.Π., θαη δηαγξάθεηαη απηνδίθαηα απφ ηε
δχλακε ηνπ πλδέζκνπ ηνπ θαη απφ ην Μεηξψν Γηαηηεηψλ ηεο Ο.Γ.Π.Δ. Δπίζεο,
ράλεη απηνδίθαηα ην δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη ζε Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ
πλδέζκνπ ηνπ ή ζε άιια Όξγαλα Γηαηηεζίαο.
4. Γηαηηεηήο, πνπ δηαγξάθεηαη γηα ην ιφγν ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Γηαηηεζίαο, επαλεγγξάθεηαη
απηνδίθαηα θαη απνθηά φια ηα ρακέλα δηθαηψκαηά ηνπ κφιηο εθπιεξψζεη φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ζην Κ.Α.ΓΗ.Π. απφ ην ρξφλν δεκηνπξγίαο ηνπ (1 ε Ηνπιίνπ 1984).
5. Ζ Ο.Γ.Π.Δ., χζηεξα απφ εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Κ.Α.ΓΗ.Π., δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα αζθαιίδεη, κε κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ζε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ηνπ
Γεκνζίνπ Σνκέα ηνπο Γηαηηεηέο, γηα αηπρήκαηα πνπ ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα ην ζάλαην
ή ηε κφληκε αληθαλφηεηά ηνπο.
6. ε πεξίπησζε πνπ ην Κ.Α.ΓΗ.Π. δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο θάπνηνπ
Γηαηηεηή, επεηδή δελ ππάξρεη θεθάιαην, ν Γηαηηεηήο δελ έρεη δηθαίσκα αγσγήο θαηά
ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη ηνπ Κ.Α.ΓΗ.Π.
7. Ζ ηπρφλ ιεηηνπξγία παξφκνησλ κε ην Κ.Α.ΓΗ.Π. «Κεθαιαίσλ» ζε πλδέζκνπο-Μέιε
ηεο Ο.Γ.Π.Δ., δελ απαιιάζζεη ηνπο Γηαηηεηέο - Μέιε ηνπο απφ ηελ ππνρξεσηηθή
εηζθνξά ηνπο ζην Κ.Α.ΓΗ.Π.
8. Ζ θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γηαηηεηή, κέζσ ηνπ
πλδέζκνπ ηνπ. ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φπσο ζην
Κεθάιαην Β’ θαηά πεξίπησζε αλαθέξνληαη, καδί κε ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ
πλδέζκνπ ηνπ.
9. Ζ Δπηηξνπή πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Κ.Α.ΓΗ.Π. απνηειείηαη απφ ηξία (3) Μέιε, πνπ
νξίδνληαη απφ ην Γ../Ο.Γ.Π.Δ. Απφ απηνχο ηνπιάρηζηνλ ν Πξφεδξνο είλαη Μέινο
ηνπ Γ../Ο.Γ.Π.Δ. Ζ Δπηηξνπή ηεξεί βηβιίν Πξαθηηθψλ, φιεο ηεο δε νη απνθάζεηο
απνηεινχλ εηζήγεζε ζην Γ.., απφ ην νπνίν εγθξίλνληαη ή απνξξίπηνληαη.
10. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Α.ΓΗ.Π. ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ.
Σπρφλ πξνβιήκαηα, πνπ εκθαλίδνληαη θαη δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ απηφ,
ιχλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Γ.Π.Δ., ην νπνίν είλαη ην
αξκφδην θαη ππεχζπλν Όξγαλν δηαρείξηζεο ηνπ Κ.Α.ΓΗ.Π., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο
Δπηηξνπήο Κ.Α.ΓΗ.Π.
11. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ο.Γ.Π.Δ. κπνξεί λα εηζεγείηαη ζε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ πλδέζκσλ-Μειψλ ηεο Ο.Γ.Π.Δ. εηδηθή εξκελεπηηθή εγθχθιην, ε νπνία αλ
εγθξηζεί απφ απηήλ, απνηειεί θάζε θνξά ηδηαίηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Γηαηηεζίαο πεξί Κ.Α.ΓΗ.Π.
12. Απαγνξεχεηαη ζε Γηαηηεηή, γηα νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε, λα πξνζθεχγεη ζηα
Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα ή ζε Δμψδηθεο Πξνζθιήζεηο. Παξάβαζε ηεο απαγφξεπζεο
απηήο επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο δηαγξαθήο ηνπ Γηαηηεηή απφ ην χλδεζκν φπνπ αλήθεη
θαη απφ ηα Μεηξψα Γηαηηεηψλ ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
13. Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξνζνδνθφξνπ εθκεηάιιεπζεο ησλ ρξεκάησλ ηνπ Κ.Α.ΓΗ.Π.,
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
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Άρθρο 11ο: ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΔΛΔΥΩΝ ΚΑΗ ΔΦΔΔΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ
(Π.Δ..Δ.Γ.)
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’: ΤΓΚΡΟΣΖΖ
1. ηελ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ (Ο.Γ.Π.Δ.) ιεηηνπξγεί
ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΔΛΔΥΩΝ ΚΑΗ ΔΦΔΔΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ (Π.Δ..Δ.Γ.), ε
νπνία είλαη πεληακειήο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηξία
(3) κέιε.
2. Πξφεδξνο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ εθάζηνηε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη
ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ, ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ ή άιιν
κέινο ηνπ Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ., πνπ νξίδεηαη απφ απηφ.
3. Αληηπξφεδξνο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.Ο. (ή
φπσο δηαθνξεηηθά ελδερνκέλσο απνθαιείηαη ην αλψηαην Όξγαλν Γηαηηεζίαο, πνπ
ιεηηνπξγεί ζηελ Δ.Π.Ο.) θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ, άιιν κέινο
ηεο Κ.Δ.Γ., πνπ νξίδεηαη απφ απηήλ.
4. α) Σξία ηαθηηθά Μέιε είλαη νη Δθπξφζσπνη ησλ ηξηψλ πλδέζκσλ Γηαηηεηψλ-Μειψλ
ηεο Ο.Γ.Π.Δ., νη νπνίνη (χλδεζκνη) θιεξψλνληαη απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή,
θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαηά ηελ νπνία δηεμάγνληαη αξραηξεζίεο
γηα ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη πξηλ απφ ηε
δηεμαγσγή ηνπο.
β) ηελ θιήξσζε ζπκκεηέρνπλ σο ππνςήθηνη γηα ηελ Π.Δ.Δ.Γ. φινη νη χλδεζκνη
Γηαηηεηψλ-Μέιε ηεο Ο.Γ.Π.Δ., νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηέρνπλ ζηε
Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ο.Γ.Π.Δ (άξζξν 8 ηνπ Καηαζηαηηθνχ) θαη αλεμάξηεηα απφ
ηα αλ κεηέρνπλ ή φρη ζηε Γ.. πνπ δηεμάγεηαη ή αλ εθπξφζσπφο ηνπ είλαη παξψλ
ή φρη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θιήξσζεο.
γ) Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, φπσο πην πάλσ, θιεξψλνληαη θαη ηξεηο (3) χλδεζκνη
Γηαηηεηψλ, εθπξφζσπνη ησλ νπνίσλ είλαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Π.Δ..Δ.Γ.,
ζε αληηθαηάζηαζε - αλαπιήξσζε ηπρφλ θσιπνκέλσλ ηαθηηθψλ θαη θαηά ζεηξά
θιήξσζήο ηνπο.
δ) Δθπξφζσπνο πλδέζκνπ γηα ζπκκεηνρή ηνπ σο ηαθηηθφ κέινο ζηελ Π.Δ..Δ.Γ. ή
σο αλαπιεξσκαηηθφ, είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή
απνπζίαο ηνπ, ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ ή άιιν ηαθηηθφ κέινο ηνπ Γ.., ην
νπνίν νξίδεηαη απφ απηφ θαη ππφ ηνλ φξν φηη ην κέινο απηφ ζα είλαη Καζεγεηήο
Γηαηηεζίαο ή Γηαηηεηήο Α’ Ο.Γ.Π.Δ.
ε) Οη θιεξνχκελνη σο ηαθηηθνί χλδεζκνη γηα ηε ζπκκεηνρή κε εθπξνζψπνπο ηνπο
ζηελ Π.Δ..Δ.Γ. δε ζα δηθαηνχληαη λα είλαη κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ γηα λα
θιεξσζνχλ πάιη γηα επφκελε ζεηεία σο ηαθηηθά κέιε ηεο Π.Δ..Δ.Γ., κέρξη λα
εμαληιεζεί νιφθιεξνο ν πίλαθαο ησλ πλδέζκσλ Γηαηηεηψλ - Μειψλ ηεο
Ο.Γ.Π.Δ. θαη λα έρνπλ εθιεγεί άπαληεο νη χλδεζκνη απφ κία θνξά θ.ν.θ.,
αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζα πεξηνξηζηεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε ζεηεία ηνπ Γ..
ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη ηεο ίδηαο ηεο Π.Δ..Δ.Γ.
ζη)Ο πεξηνξηζκφο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ (λα κε δηθαηνχληαη λα
θιεξσζνχλ γηα επφκελε ζεηεία) δελ ηζρχεη γηα ηνπο πλδέζκνπο Γηαηηεηψλ πνπ
θιεξψλνληαη σο αλαπιεξσκαηηθνί.
5. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ Π.Δ..Δ.Γ. εθπξνζψπνπ πλδέζκνπ, ν νπνίνο
έρεη θιεξσζεί σο ηαθηηθφ κέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα εθδηθαζηεί
ππφζεζε Γηαηηεηή πνπ αλήθεη ζην χλδεζκφ ηνπ. Πξνο ηνχην ζα θαιείηαη γηα
ζπκκεηνρή ζηελ Π.Δ..Δ.Γ. εθπξφζσπνο ηνπ πλδέζκνπ πνπ έρεη θιεξσζεί σο
πξψηνο αλαπιεξσκαηηθφο (σο άλσ παξάγξαθν 4γ. θ.ν.θ.).
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6. Ζ ζεηεία ηεο Π.Δ..Δ.Γ. αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
7. ε πεξίπησζε δηνξηζκνχ Πξνζσξηλήο Γηνηθήζεσο ζηελ Ο.Γ.Π.Δ., ε Δπηηξνπή
απηνχ ηνπ άξζξνπ πξνεδξεχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθήζεσο ηεο
Ο.Γ.Π.Δ., κέρξη λα εθιεγεί λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Καηά ηα ινηπά ζπλερίδεη ε
ζεηεία ηεο Π.Δ..Δ.Γ. κε ηα ίδηα ινηπά Μέιε ηεο.
8. Υξέε Γξακκαηέα ηεο Π.Δ..Δ.Γ. εθηειεί ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ο.Γ.Π.Δ. πνπ
κεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ
αλαπιεξψλεηαη απφ ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’: ΔΡΓΟ ΣΖ Π.Δ..Δ.Γ.
Έξγν ηεο ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΔΛΔΥΩΝ ΚΑΗ ΔΦΔΔΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ είλαη:
1. α) Ζ εθδίθαζε ζε δεχηεξν βαζκφ εθέζεσλ Γηαηηεηψλ ελ ελεξγεία ή κε, γηα δηαθνξέο
ηνπο, πάζεο θχζεσο, κε ηνπο πλδέζκνπο ηνπο θαη παξαβάζεηο ησλ
Καηαζηαηηθψλ ηνπ πλδέζκνπ ηνπο ή ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη ηνπ Δ.Κ.Γ./Ο.Γ.Π.Δ.
πεηζαξρηθνχ γεληθά πεξηερνκέλνπ θαη κε αγσληζηηθνχ, φπσο ελδεηθηηθά
αλαθέξνληαη νη πεηζαξρηθέο απηέο παξαβάζεηο ζην Κεθάιαην Δ, παξ. 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
β) Ζ Π.Δ..Δ.Γ. θξίλεη ηε λνκηκφηεηα ησλ πξσηνβάζκησλ απνθάζεσλ ησλ
Δπηηξνπψλ, ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ
πλδέζκσλ Γηαηηεηψλ, αιιά θαη ηελ νπζία ησλ ππνζέζεσλ ζε δεχηεξν βαζκφ.
γ) Οη απνθάζεηο ηεο Π.Δ..Δ.Γ. επί ηέηνησλ ππνζέζεσλ είλαη ηειεζίδηθεο θαη
εθηειεζηέο απφ ηεο εθδφζεψο ηνπο θαη δελ ππφθεηληαη ζε έγθξηζε απφ άιιν
Όξγαλν, νχηε πξνζβάιινληαη κε άιιν έλδηθν κέζν, ελψπηνλ νηνπδήπνηε άιινπ
Οξγάλνπ.
δ)Οη πξσηνβάζκηεο απνθάζεηο ησλ Οξγάλσλ ηεο παξαγξάθνπ 1β, κεηά ηελ
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο έθεζεο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο,
θαζίζηαληαη ηειεζίδηθεο θαη άκεζα εθηειεζηέο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε έθεζεο
αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο.
2.
α) Ζ εθδίθαζε ζε πξψην βαζκφ θαηαγγειηψλ γηα παξαπηψκαηα πεηζαξρηθνχ
πεξηερνκέλνπ θαη κε αγσληζηηθνχ θαη γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ
ηειέρε ηεο Γηαηηεζίαο θαη αλαθέξνληαη ζην παξαθάησ θεθάιαην Δ’.
β) Ζ πεηζαξρηθή δίσμε αζθείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. κεηά απφ
έγγξαθε θαηαγγειία απφ φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ή κεηά απφ
απηεπάγγειηε απφθαζε ηεο Π.Δ..Δ.Γ.
γ) Οη πξσηνβάζκηεο απνθάζεηο ηεο Π.Δ..Δ.Γ., κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο
πξνζεζκίαο άζθεζεο έθεζεο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαζίζηαληαη
ηειεζίδηθεο θαη εθηειεζηέο, εθφζνλ δελ ππνβιεζεί έθεζε.
Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε έθεζεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’: ΤΓΚΛΖΖ ΣΖ Π.Δ..Δ.Γ.
1. Ζ Π.Δ..Δ.Γ. ζπλεδξηάδεη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο.
2. Ζ Π.Δ..Δ.Γ. βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ είλαη παξφληα ηξία (3) κέιε ην ιηγφηεξν,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ απαξαίηεηα ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξφο ηεο.
3. χλδεζκνο Γηαηηεηψλ πνπ έρεη θιεξσζεί σο ηαθηηθφ ή σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο
ηεο Π.Δ..Δ.Γ. θαη δε κεηέρεη αδηθαηνιφγεηα ζε ηξεηο (3) ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο
αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ πξψην αλαπιεξσκαηηθφ χλδεζκν θ.ν.θ. ε πεξίπησζε
εμάληιεζεο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ πλδέζκσλ, ην Γ../Ο.Γ.Π.Δ. δηελεξγεί
θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ηξηψλ (3) λέσλ αλαπιεξσκαηηθψλ, γηα ην ππφινηπν ηεο
ζεηείαο ηεο.
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4. Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο θιπ. ησλ πξνζψπσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ Π.Δ..Δ.Γ. γηα
ηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα
κέιε ηνπ Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’: ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ Π.Δ..Δ.Γ.
1. α) Ζ Π.Δ..Δ.Γ. ζπλεδξηάδεη ζηα Γξαθεία ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
β) Ζ φιε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηεο Π.Δ..Δ.Γ. θαη ε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ
ζρεηηθψλ ζεκάησλ θαη ππνζέζεσλ, θαζψο θαη ε αιιεινγξαθία, εμππεξεηείηαη κε
ηε θξνληίδα ηεο Γξακκαηείαο ηεο Ο.Γ.Π.Δ., ε νπνία κεξηκλά γηα ηε ζπγθέληξσζε
ησλ ηπρφλ θαηαγγειηψλ, ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ
απεπζχλνληαη θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία ζέηεη ζηε δηάζεζή
ηεο ακέζσο.
2. α) Ο εγθαινχκελνο, κεηά ηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο ζε βάξνο ηνπ, θαιείηαη
λα απνινγεζεί κε θιήζε, ε νπνία πεξηέρεη θαη ην θαηεγνξεηήξην, πνπ
ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Π.Δ..Δ.Γ. θαη πνπ πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ
ίδην δέθα (10) εκέξεο πξν ηεο δηθαζίκνπ, κε ζπζηεκέλε επί απνδείμεη επηζηνιή,
πνπ θνηλνπνηείηαη θαη ζην χλδεζκφ ηνπ. Μαδί κε ηελ θιήζε απνζηέιινληαη ζηνλ
εγθαινχκελν θσηναληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε θαηεγνξία.
β) Ο εγθαινχκελνο επηηξέπεηαη λα παξαζηεί θαη απηνπξνζψπσο ζηελ Π.Δ..Δ.Γ.,
θαηά ηελ εκέξα εθδίθαζεο ηεο ππφζεζήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνινγεζεί ή
δηεπθξηλίζεη ηελ ηπρφλ έγγξαθε απνινγία ηνπ, ηελ νπνία δηθαηνχηαη λα θαηαζέζεη
ζηελ Π.Δ..Δ.Γ. θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζήο ηνπ.
γ) Ο θξηλφκελνο δελ κπνξεί λα παξίζηαηαη ζηελ Π.Δ..Δ.Γ. δηα πιεξεμνπζίνπ,
αιιά κφλν απηνπξνζψπσο ή κεηά πιεξεμνπζίνπ θαηαζέηνληαο παξάιιεια
έγγξαθα θαη πξνηείλνληαο κάξηπξεο γηα ππεξάζπηζή ηνπ, αλ επηζπκεί.
3. Κάζε Γηαηηεηήο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη ζηελ Π.Δ..Δ.Γ. έθεζε θαηά
πξσηνβάζκηαο απφθαζεο Δπηηξνπήο ή ηνπ Γ.. ή ηεο Γ.. ηνπ πλδέζκνπ ηνπ,
πξέπεη λα ηελ απνζηείιεη εγγξάθσο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ή λα ηελ θαηαζέζεη
ζηελ Ο.Γ.Π.Δ. ην αξγφηεξν κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξσηνβάζκηαο απφθαζεο, ε νπνία (απφθαζε) θνηλνπνηείηαη
απαξαίηεηα απφ ην χλδεζκν θαη ζηελ Ο.Γ.Π.Δ. Ζ έθεζε θαηαηίζεηαη θαη ζην
χλδεζκφ ηνπ, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαβηβάζεη ζηελ Π.Δ..Δ.Γ. ηα
πιήξε ζηνηρεία, ζηα νπνία ζηεξίρηεθε ε πξσηνβάζκηα απφθαζε. Γηαθνξεηηθά, ε
ππφζεζε ζπδεηείηαη θαη ρσξίο απηά.
4. α) Ζ εκεξνκελία εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο νξίδεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.
ε πεξίπησζε κε εκθάληζεο ηνπ αζθήζαληνο ηελ έθεζε, απηή απνξξίπηεηαη σο
αλππνζηήξηθηε νξηζηηθά.
β) Καηά ηελ εθδίθαζε εθέζεσο πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο λα θαιείηαη λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ ν νηθείνο χλδεζκνο
Γηαηηεηψλ έγγξαθα ή πξνθνξηθά.
5 α) Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο θιπ. εθπξνζψπνπ ηνπ πλδέζκνπ, δελ βαξχλνπλ ηελ
Ο.Γ.Π.Δ. ζε θακία πεξίπησζε.
β) Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο θιπ. ησλ δηαδίθσλ θαη καξηχξσλ βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά ηνπο ίδηνπο.
γ) Μέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο έθεζεο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν
ζηελ Ο.Γ.Π.Δ. παξάβνιν εθδίθαζεο είθνζη (20,00) επξψ, δηαθνξεηηθά ε έθεζε
είλαη απαξάδεθηε. Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ ζε θάζε πεξίπησζε παξακέλεη ζην
Σακείν ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
6. Οη απνθάζεηο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηειερψλ θαη Δθέζεσλ Γηαηηεηψλ
ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, χζηεξα απφ θαλεξή
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ςεθνθνξία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ
πξνεδξεχνληνο Αληηπξνέδξνπ.
7. ε πεξίπησζε αλαβνιήο εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο γηα άιιε δηθάζηκν εκέξα, δελ
απαηηείηαη λέα θιήζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (αληηδίθσλ θιπ.), εθφζνλ αλαθνηλψλεηαη
ε λέα δηθάζηκνο παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ’: ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ (ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ)
1. Πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο (αδηθήκαηα) πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ηειέρε ηεο
Γηαηηεζίαο θαη ειέγρνληαη (εθδηθάδνληαη) ζε πξψην βαζκφ απφ ηελ Πεηζαξρηθή
Δπηηξνπή ηειερψλ θαη Δθέζεσλ Γηαηηεηψλ, είλαη ελδεηθηηθά νη πην θάησ:
α) Απξεπήο ζπκπεξηθνξά, χβξε, άδηθε επίζεζε πξνο ζπλαδέιθνπο Γηαηηεηέο,
Μέιε Οξγάλσλ Γηνίθεζεο Γηαηηεζίαο θαη Πνδνζθαίξνπ θαζψο θαη θηιάζινπο,
θάζε πξάμε πνπ ζίγεη ην θχξνο ηεο Γηαηηεζίαο, θαζψο θαη θάζε παξάβαζε ησλ
Πνηληθψλ Νφκσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππήξμε ή φρη πνηληθή δίσμε ή θαηαδίθε.
β)Απεηζαξρία, δηαζάιεπζε ηεο ηάμεσο θαηά ηε δηάξθεηα εβδνκαδηαίαο
επηκνξθσηηθήο ζπγθέληξσζεο πλδέζκνπ Γηαηηεηψλ ή άιιεο παξεκθεξνχο ηεο
Ο.Γ.Π.Δ. θαη Οξγάλσλ Γηαηηεζίαο γεληθά, ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γ.. ή ηεο Γ..
πλδέζκνπ Γηαηηεηψλ, Ο.Γ.Π.Δ. θαη ινηπψλ Οξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο Γηαηηεζίαο.
γ) Παξαβάζεηο θαη πξάμεηο αληίζεηεο πξνο ηα Καηαζηαηηθά ησλ πλδέζκσλ, ηεο
Ο.Γ.Π.Δ., ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γηαηηεζίαο ηεο Ο.Γ.Π.Δ., λφκνπο,
δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, θαζψο θαη απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ησλ Γ..
ησλ πλδέζκσλ Γηαηηεηψλ θαη ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
δ) Αλάκημε ηεο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα Γηαηηεζίαο.
ε) Κάζε πξάμε αληίζεηε πξνο ην θίιαζιν πλεχκα, ε νπνία ζίγεη ην θχξνο ηεο
Γηαηηεζίαο.
ζη) Ο ξαδηνηειενπηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ απνθάζεσλ ηνπ δηαηηεηή νπνηνπδήπνηε
πνδνζθαηξηθνχ αγψλα επηηξέπεηαη κφλν απφ κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο, πνπ είλαη
Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο θαη έρνπλ δηαηηεηεχζεη Α’ θαη Β’ Δζληθή Καηεγνξία επί
ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ, χζηεξα απφ έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
Ο σο άλσ ζρνιηαζκφο ζα γίλεηαη πάληνηε κέζα ζηα πιαίζηα πνπ ζα θαζνξίδνληαη
κε θνηλή απφθαζε ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη ηεο Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο.
2. Οη πην πάλσ παξαβάζεηο παξαγξάθνληαη, εθφζνλ δελ θαηαγγειζνχλ κέζα ζε
δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηε δηάπξαμή ηνπο, εθηφο αλ απφ άιιεο δηαηάμεηο
πξνβιέπεηαη κεγαιχηεξε πξνζεζκία (πνηληθά αδηθήκαηα θιπ.). Ζ επίδνζε ηεο
θιήζεο γηα απνινγία δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή.
3. ηέιερνο ηεο Γηαηηεζίαο ζεσξείηαη: α) φπνηνο κεηείρε ε κεηέρεη ζε Δπηηξνπή ή
πκβνχιην Γηνίθεζεο ηεο Γηαηηεζίαο Πνδνζθαίξνπ ηνπηθνχ ή εζληθνχ επηπέδνπ, β) ν
Δθπαηδεπηήο - Καζεγεηήο Γηαηηεζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ή κε ζε
Όξγαλν Γηνίθεζεο ηεο Γηαηηεζίαο θαη γ) ν ελ ελεξγεία θαη κε Γηεζλήο Γηαηηεηήο (είηε
απέθηεζε είηε φρη ην ζήκα F.I.F.A.) θαη ν Γηεζλήο Βνεζφο Γηαηηεηήο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ’: ΠΟΗΝΔ
1. Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηειερψλ θαη Δθέζεσλ
Γηαηηεηψλ ζε βάξνο ηειερψλ Γηαηηεζίαο γηα πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο (αδηθήκαηα)
πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Δ’ είλαη νη πην θάησ:
α) Έγγξαθε επίπιεμε.
β) Με απνδνρή ή αλάθιεζε ηεο Γήισζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ σο Γηαηηεηψλ ελ
ελεξγεία ή κε, γηα δηάζηεκα κέρξηο ελφο (1) έηνπο.
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2.

3.
4.

5.

γ) Έθπησζε απφ θαηερφκελν αμίσκα ζε Όξγαλν ή Όξγαλα Γηαηηεζίαο γηα δηάζηεκα
κέρξηο ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή θαη απνζηέξεζε απφ ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε νπνηνδήπνηε Όξγαλν δηνίθεζεο ηεο Γηαηηεζίαο.
δ) Οξηζηηθή δηαγξαθή απφ ηα Μεηξψα Γηαηηεζίαο ηνπ πλδέζκνπ Γηαηηεηψλ θαη ηεο
Ο.Γ.Π.Δ.
ηελ απφθαζε κε απνδνρήο ή αλάθιεζεο ηεο Γήισζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ,
σο Γηαηηεηψλ ελ ελεξγεία ή κε, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη αλ ζηελ πην
πάλσ πνηλή πεξηιακβάλεηαη ή φρη θαη ε ηζφρξνλε απνζηέξεζε ηνπ ηηκσξνπκέλνπ
απφ ηα πην θάησ δηθαηψκαηα, εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο πνηλήο θαη πνηα:
α) πκκεηνρήο ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ Γηαηηεηψλ ή ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπο θαη γεληθά απφ Γηνηθεηηθέο ζέζεηο πνπ θαηέρεη ή πνπ
κπνξεί λα επηδηψμεη λα απνθηήζεη ζην κέιινλ.
β) Δθπξνζψπεζεο ηνπ πλδέζκνπ ηνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
γ) Σεο ςήθνπ, ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο Γ.. ηνπ πλδέζκνπ ηνπ, ηεο
Ο.Γ.Π.Δ. θαη ησλ ινηπψλ Οξγάλσλ ηεο Γηαηηεζίαο.
δ) πκκεηνρήο ηνπ ζε Γηνηθεηηθά έξγα ή Γηνηθεηηθέο ζέζεηο ηνπ ρψξνπ ηεο
Γηαηηεζίαο (Δπηηξνπέο νλνκαζίαο θαη πξναγσγήο Γηαηηεηψλ ή/θαη νλνκαζίαο
Δθπαηδεπηψλ - Καζεγεηψλ Γηαηηεζίαο).
ε) ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη παξφκνηα έλδεημε, ελλνείηαη φηη δελ
πεξηιακβάλεηαη.
Ζ επηβαιιφκελε πνηλή δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο Γήισζεο
πξνζθνξάο ππεξεζηψλ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν, ε νπνία (πξνζεζκία)
παξαηείλεηαη ππνρξεσηηθά κέρξη θαη έλα (1) κήλα κεηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο.
Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη θνηλνπνηνχληαη κε έγγξαθν ηεο Ο.Γ.Π.Δ., ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, ζηνπο πλδέζκνπο Γηαηηεηψλ-Μέιε ηεο Ο.Γ.Π.Δ., ζηελ ηνπηθή
Δ.Π.., ζηελ Δ.Π.Α.Δ. θαη ζηελ Δ.Π.Ο. γηα ελεκέξσζε θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπο
Γηαηηεζίαο.
Καηά ηεο απφθαζεο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηειερψλ θαη Δθέζεσλ Γηαηηεηψλ
γηα επηβνιή πνηλήο ζε ηέιερνο ηεο Γηαηηεζίαο, επηηξέπεηαη έθεζε, ε νπνία
αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζηέιλεηαη κε ζπζηεκέλε επί απνδείμεη επηζηνιή
ζηελ Ο.Γ.Π.Δ. (γηα ηελ Γ../Ο.Γ.Π.Δ.) κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξσηνβάζκηαο απφθαζεο θαη εθδηθάδεηαη απφ ηε
ζπγθιεζεζφκελε πξψηε έθηαθηε ή ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ο.Γ.Π.Δ.,
πεξηιακβαλφκελε κεηαμχ ησλ πξψησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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Άρθρο 12ο : ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΘΝΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ
1. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο ε επηθνηλσλία, κε θάζε ηξφπν θαη κέζν, κε θνξείο ηνπ
Δμσηεξηθνχ. θνπφο ησλ επαθψλ απηψλ είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε πξνβνιή ηνπ
έξγνπ ηεο Διιεληθήο Γηαηηεζίαο, ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηδεψλ, ε αλάδεημε ησλ
δπλαηνηήησλ ησλ Διιήλσλ Γηαηηεηψλ, ελ ελεξγεία θαη κε.
2. Ζ επηθνηλσλία απηή γίλεηαη κέζσ αιιεινγξαθίαο ή επηηφπηαο επίζθεςεο ή
ηειεθσληθήο επαθήο ή ΗΝΣΔRΝΔΣ ή θηινμελίαο ζηελ Διιάδα ή άιινπ πξφζθνξνπ
ηξφπνπ. Ζ αληαιιαγή επνπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, βηβιίσλ, ζπγγξακκάησλ,
πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ, Καλνληζκψλ Πνδνζθαίξνπ, πιηθψλ Γηαηηεζίαο (ζηνιέο,
ζθπξίρηξεο, θάξηεο, ρξνλφκεηξα, ζεκεησκαηάξηα, αλακλεζηηθά θιπ.) απνηεινχλ
κεξηθά ζηνηρεία δξάζεο ηεο Δπηηξνπήο.
3. Ζ Δπηηξνπή έρεη Πξφεδξν ηνλ εθάζηνηε Πξφεδξν ηνπ Γ../Ο.Γ.Π.Δ. θαη ηέζζεξα (4)
κέιε Γηαηηεηέο κε ελ ελεξγεία πξψελ Γηεζλείο Γηαηηεηέο F.I.F.A. Ζ ιεηηνπξγία ηεο
Δπηηξνπήο είλαη αλάινγε ησλ ινηπψλ Δπηηξνπψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ελψ είλαη
επηζπκεηή ε ζπλεξγαζία ηεο κε αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο άιισλ θνξέσλ ηνπ
Πνδνζθαίξνπ (Δ.Π.Ο., Δ.Π.Α.Δ., Π..Α.Π., Ο.Π.Π.Δ., Π..Α.Σ. θιπ.)
4. Ζ Δπηηξνπή γηα ελίζρπζε θαη επηηπρία ζην έξγν ηεο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί
θαηάιιεια ηνπο εθάζηνηε ελ ελεξγεία Γηεζλείο Γηαηηεηέο F.I.F.A.
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Άρθρο 13 : ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΤΝΓΔΜΟΤ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ (Σ.Δ.Γ.)
1. Λακβάλεη γλψζε ησλ απνθάζεσλ ηεο F.I.F.A., θαζψο θαη ησλ εγθπθιίσλ θαη
νδεγηψλ, πνπ θνηλνπνηνχληαη απφ ηελ Α.Σ.Δ.Γ., γηα ζέκαηα Καλνληζκψλ
Πνδνζθαίξνπ θαη Γηαηηεζίαο θαη θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε, αθξηβή θαη εληαία
εθαξκνγή ηνπο απφ ηνπο Γηαηηεηέο ηνπ πλδέζκνπ, παίξλνληαο θάζε κέηξν γη’ απηφ.
2. Τπνβάιιεη ζηελ Α.Σ.Δ.Γ. εξσηήκαηα γηα ζέκαηα Καλνληζκψλ Πνδνζθαίξνπ θαη
Γηαηηεζίαο.
3. Οξγαλψλεη δηαιέμεηο γηα ζέκαηα Καλνληζκψλ Πνδνζθαίξνπ θαη Γηαηηεζίαο, θαζψο
θαη ρνιέο γηα ηελ αλάδεημε λέσλ Γηαηηεηψλ γηα ηελ επηκφξθσζε φζσλ πξφθεηηαη λα
ππνβιεζνχλ ζε εμεηάζεηο γηα λα πξναρζνχλ ζε αλψηεξεο θαηεγνξίεο. Δπίζεο,
νξγαλψλεη εβδνκαδηαίεο κνξθσηηθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ ελ ελεξγεία θαη κε
Γηαηηεηψλ-Μειψλ ηνπ πλδέζκνπ.
4. Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ππνςεθίνπ, πνπ ζέιεη λα
παξαθνινπζήζεη ηε ρνιή γηα λα απνθηήζεη ηνλ ηίηιν Γηαηηεηή Γ‘ Καηεγνξίαο.
5. πγθξνηεί Δπηηξνπέο δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ γηα ηελ νλνκαζία λέσλ Γηαηηεηψλ
Γ‘ Καηεγνξίαο, θαζψο θαη γηα ηελ πξναγσγή Γηαηηεηψλ Γ‘ Καηεγνξίαο ζε
Β‘ Καηεγνξία θαη Γηαηηεηψλ Β‘ Καηεγνξίαο ζε Α‘ Καηεγνξία. Πξνβαίλεη ζηελ
νλνκαζία ή ζηελ πξναγσγή φζσλ πεηπραίλνπλ, ππνρξενχηαη δε λα δεηεί απφ ηελ
Α.Σ.Δ.Γ. ηνλ νξηζκφ Δθπξνζψπνπ ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
6. Βεβαηψλεη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεηάδνληαη νη Γηαηηεηέο
Α‘, Β’ θαη Γ’ Δζληθήο θαη ηα νπνία επηθαινχληαη, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζε
εμεηάζεηο γηα λα πξναρζνχλ ζε αλψηεξεο θαηεγνξίεο.
7. Παξαιακβάλεη ηηο Γειψζεηο ησλ ελ ελεξγεία Γηαηηεηψλ, πνπ ππνβάιινληαη κέρξη ηελ
31ε Ματνπ θάζε ρξφλνπ θαη πξνβαίλεη κέρξη ηελ 15ε Ηνπλίνπ ζηελ θαηάξηηζε
ρσξηζηψλ πηλάθσλ αμηνιφγεζεο ησλ Γηαηηεηψλ, πνπ πξννξίδνληαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο Γηαηηεηέο ή Βνεζνί Γηαηηεηέο ζε αγψλεο αξκνδηφηεηαο ηεο
Έλσζεο θαη ηεο Δ.Π.Ο.
8. Παξαιακβάλεη ηηο Γειψζεηο ησλ κε ελ ελεξγεία Γηαηηεηψλ, πνπ ππνβάιινληαη κέρξη
ηελ 31ε Ματνπ θάζε ρξφλνπ θαη πνπ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο
Παξαηεξεηέο Γηαηηεζίαο. Πξνβαίλεη κέρξη ηελ 15 ε Ηνπλίνπ ζηελ θαηάξηηζε ρσξηζηψλ
πηλάθσλ αμηνιφγεζεο φζσλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο Παξαηεξεηέο
Γηαηηεζίαο ζε αγψλεο αξκνδηφηεηαο ηεο Έλσζεο θαη ηεο Δ.Π.Ο.
9. Φξνληίδεη γηα ηελ ηαηξηθή εμέηαζε ησλ ελ ελεξγεία Γηαηηεηψλ θάζε ρξφλν, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 16, παξάγξαθνο 2δ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
10. Λακβάλεη γλψζε ησλ πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη ζε Γηαηηεηέο ηνπ πλδέζκνπ απφ
ηελ Π.Δ.Γ. ηεο Έλσζεο θαη ηεο Δ.Π.Ο.
11. Δηζεγείηαη ζην Γ.. ηνπ πλδέζκνπ γηα αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ φζνπο
ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ Δθπαηδεπηή - Καζεγεηή Γηαηηεζίαο.
12. Σεξεί ηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο θαη ην κεηξψν ησλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ
Γηαηηεηψλ ελ ελεξγεία θαη κε.
13. Όιεο νη απνθάζεηο ηεο Σ.Δ.Γ. ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ,
πνπ κπνξεί λα ηηο εγθξίλεη σο έρνπλ ή λα ηηο ηξνπνπνηήζεη ή λα ηηο απνξξίςεη.
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Άρθρο 14 : ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ
(Π.Δ.Κ.Π.)
1. Ζ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή Καηαζηαηηθψλ Παξαβάζεσλ ζπγθξνηείηαη φπσο νξίδεη ην
Καηαζηαηηθφ θάζε πλδέζκνπ.
2. Δπηβάιιεη πνηλέο ζηνπο Γηαηηεηέο, ελ ελεξγεία θαη κε, πνπ παξαπέκπνληαη απφ ην
Γ.. ηνπ πλδέζκνπ, γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά νπνπδήπνηε, εθηφο ηνπ
αγσληζηηθνχ ρψξνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ή πνπ ππέπεζαλ ζε
παξαπηψκαηα, πνπ ηηκσξνχληαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
3. Οη απνθάζεηο ηεο Π.Δ.Κ.Π. ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ, νη δε
δηαγξαθέο κειψλ θαη ζηελ επηθχξσζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ηελ Π.Δ..Δ.Γ.
εθεζηβάιινληαη νη κελ δηαγξαθέο κεηά ηελ επηθχξσζε απφ ηε Γ.., νη δε ινηπέο
πνηλέο κεηά ηελ έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
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ΗΗΗ. ΓΗΑΗΣΖΣΔ - ΠΟΗΝΔ - ΔΞΔΣΑΔΗ
Άρθρο 15ο : ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ
1. α) Οη ελ ελεξγεία θαη κε Γηαηηεηέο αλήθνπλ ππνρξεσηηθά ζαλ κέιε ζηνπο θαηά
ηφπνπο πλδέζκνπο - Μέιε ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
β) Οη ελ ελεξγεία Γηαηηεηέο πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Δ.Π.Ο.,
δηεπζχλνληεο αγψλεο πνδνζθαίξνπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, φπσο πξνβιέπεη ην
Άξζξν 3 ηνπ ηζρχνληνο Καλνληζκνχ Αγψλσλ Δξαζηηερληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ
Πξσηαζιεκάησλ. Δπίζεο, νη δηαηηεηέο πνπ δηεπζχλνπλ ηα πξσηαζιήκαηα άιαο
(Πνδνζθαίξνπ 5x5) ηεο Δ.Π.Ο., σο πξνβιέπεη ην ίδην Άξζξν.
2. Γελ γίλεηαη δεθηή αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ γηα λα απνθηήζεη ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαηηεηή,
νχηε θαηά πεξίπησζε γίλεηαη δεθηή Γήισζε ελ ελεξγεία Γηαηηεηή, εάλ απηφο:
α) έρεη αλάζηεκα ιηγφηεξν απφ 1,65 κέηξα θαη δελ έρεη ην αλάινγν βάξνο
β) έρεη ειηθία άλσ ησλ 33 εηψλ ή θάησ ησλ 16 εηψλ. Οη Γηαηηεηέο, πνπ δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ην έληππν
Παξνρήο πλαίλεζεο Κεδεκφλσλ Γηα Δθπαηδεπφκελν Γηαηηεηή Κάησ Σσλ 18 Δηψλ.
ηνπο πλδέζκνπο, νη νπνίνη έρνπλ κηθξφ αξηζκφ Γηαηηεηψλ θαη ππάξρεη αλάγθε, ην
φξην επεθηείλεηαη κέρξη 36 εηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ππνςήθηνη Γηαηηεηέο
αγσλίδνληαλ ηα ηξία (3) ηειεπηαία ρξφληα, απφ ηα νπνία ηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ σο
πνδνζθαηξηζηέο
γ) δελ έρεη απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ή αλαγλσξηζκέλεο ηζφηηκεο ρνιήο
δ) θέξεη γπαιηά κπσπίαο
ε) έρεη απνζηεξεζεί ηεο θίιαζιεο ηδηφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα Αξρή γηα αηηκσηηθή
πξάμε
ζη)έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αηηκσηηθή πξάμε, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Αζιεηηθή
Ννκνζεζία
δ) έρεη ηηκσξεζεί γηα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά πξνο Γηαηηεηή, απφ Γηθαζηήξην ή
Πνδνζθαηξηθή Έλσζε
ε) αζθεί ην επάγγεικα ηνπ Πξνπνλεηή Πνδνζθαίξνπ ή ηνπ καιάθηε
ζ) εκπνξεχεηαη αζιεηηθά είδε ν ίδηνο ή ζχδπγνο ή ηέθλα ή γνλείο ηνπ, θαζψο θαη αλ
θαηέρεη πξαθηνξείν πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ θάζε είδνπο
η) είλαη κέινο θηιάζινπ σκαηείνπ θάζε βαζκνχ θαη θιάδνπ εθηφο ηεο
Γηαηηεζίαο.
3. Μεηαγξαθή Γηαηηεηή ελ ελεξγεία ή κε ζηε δχλακε άιινπ πλδέζκνπ, επηηξέπεηαη
κφλν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηφπνπ δηακνλήο θαη κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ
πεξηθέξεηα άιινπ πλδέζκνπ, πνπ απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ
θαη ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ εθνξία, πνπ ηελ θαηαζέηεη.
Οη Γηαηηεηέο ησλ φκνξσλ πλδέζκσλ Ννκνχ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο
παξακέλνπλ ζην χλδεζκφ ηνπο θαη δχλαληαη λα δηακέλνπλ θαη λα εξγάδνληαη ζην
ιεθαλνπέδην Αηηηθήο θαη ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο, αληίζηνηρα.
4. Γηαηηεηέο πνπ απνρψξεζαλ απφ ηελ ελεξγφ δξάζε κέρξη θαη ηξεηο (3) ζπλερείο
πνδνζθαηξηθέο πεξηφδνπο επηηξέπεηαη λα επηζηξέςνπλ ζαλ ελ ελεξγεία Γηαηηεηέο
ζηελ Καηεγνξία φπνπ αλήθαλ. Αλ φκσο ην δηάζηεκα απνρήο είλαη κεγαιχηεξν,
πξέπεη λα ππνζηνχλ εμεηάζεηο γηα λα παξακείλνπλ ζηελ ίδηα Καηεγνξία.
5. α) Γηαηηεηέο ελ ελεξγεία θαη κε, πνπ δελ ππέβαιαλ Γήισζε πξνζθνξάο
ππεξεζηψλ, ή δηέθνςαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ή δελ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γηα
δχν (2) ζπλερή ρξφληα νη κε ελ ελεξγεία θαη γηα έλα (1) ρξφλν νη ελ ελεξγεία,
δηαγξάθνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ απφ ηε δχλακή ηνπ,
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φπνπ αλήθνπλ θαη απφ ην Μεηξψν Γηαηηεζίαο ηεο Ο.Γ.Π.Δ. Δμαηξνχληαη νη Γηαηηεηέο
πνπ ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ή είλαη ζπνπδαζηέο ζε Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η.
έμσ απφ ηελ έδξα ηνπ πλδέζκνπ ηνπο.
β) Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε κε ελ ελεξγεία Γηαηηεηψλ σο Παξαηεξεηψλ
Γηαηηεζίαο ή ζε Δπηηξνπέο Γηαηηεζίαο, αλ δελ ππέβαιαλ λφκηκα θαη εκπξφζεζκα
Γήισζε πξνζθνξάο ππεξεζηψλ.
γ) Ζ δηάθξηζε ζε ελ ελεξγεία θαη κε Γηαηηεηψλ γίλεηαη κε βάζε ηε Γήισζε, πνπ
ππέβαιαλ ηελ ηειεπηαία θνξά.
6. Οη Γηαηηεηέο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο Καηεγνξίεο:
α) Γ’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ - ήκα πλδέζκνπ
β) Β’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ - ήκα πλδέζκνπ
γ) Α’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ - ήκα πλδέζκνπ
δ) Γ’ Δζληθήο – ήκα Ο.Γ.Π.Δ.
ε) Β’ Δζληθήο - ήκα Ο.Γ.Π.Δ.
ζη) Α’ Δζληθήο - ήκα Ο.Γ.Π.Δ.
7. Ζ πεξηνρή επζχλεο ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη εθείλε, ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ
Δ.Π.Ο. σο πεξηνρή επζχλεο ηεο ηνπηθήο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ
(Δ.Π..).
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Άρθρο 16 : ΓΗΑΗΣΖΣΔ Γ’ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΝΓΔΜΟΤ
1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην άζιεκα σο Γηαηηεηήο,
πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θαη ππνβάιεη πξνο ην χλδεζκν Γηαηηεηψλ ηεο πεξηθέξεηαο
κφληκεο δηακνλήο ηνπ έληππε αίηεζε, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην χλδεζκν θαη πεξηέρεη
ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Ο.Γ.Π.Δ.
2. Δπίζεο, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα ππνβάιεη:
α) Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο
β)Σίηιν ζπνπδψλ, δειαδή απνιπηήξην ηνπιάρηζηνλ γπκλαζίνπ ή αλαγλσξηζκέλεο
ηζφηηκεο ρνιήο, λφκηκα επηθπξσκέλν
γ) Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Β’
δ) Ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο:
Η. Οξζνπεδηθνχ ή Παζνιφγνπ, φηη:1ν) ζηα άλσ θαη θάησ άθξα δελ έρεη θαθψζεηο ή
παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ εκπνδίδνπλ ηε θπζηνινγηθή θηλεηηθφηεηά ηνπ,
2ν) δελ έρεη απρεληθφ ζχλδξνκν, 3ν) δελ έρεη ζπνλδπινιίζζεζε κε θαθφ ζεξαπεπηηθφ
απνηέιεζκα θαη δηζθνπάζεηα-θήιε κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ, κεηά ξηδηηηδηθψλ
εθδειψζεσλ εθ ησλ θάησ άθξσλ, 4ν) δελ έρεη θηξζνχο, θιεβνζξνκβψζεηο θαη
ζξνκβνθιεβίηηδα, 5ν) δελ έρεη ηηο λφζνπο REYNAUD θαη PARKINSON,
6ν) έρεη θαλνληθφ βάξνο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε: (πεξίκεηξνο ζηήζνπο) επί
(χςνο) δηα 240, κε επηηξεπηή ππέξβαζε κφλν κέρξη 10%, 7 ν) δελ έρεη πλεπκνληθή
θπκαηίσζε, βξνγρηθφ άζζκα, ρξφληα βξνγρίηηδα κε πλεπκνληθφ εκθχζεκα
(γλσκάηεπζε απφ Παζνιφγν γηαηξφ).
ΗΗ. Ωηνξηλνιαξπγγνιφγνπ, φηη δελ έρεη βαξεθνΐα κεγαιχηεξε απφ 40% θαηά
FOWLER θαη SABINU, αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηηνινγία.
ΗΗΗ. Καξδηνιφγνπ, φηη δελ έρεη θαξδηαθφ πξφβιεκα, επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ
Γηαηηεηή.
IV. Οθζαικίαηξνπ, φηη 1ν) αληηιακβάλεηαη ηα ρξψκαηα θπζηνινγηθά, 2 ν) ε νπηηθή
νμχηεηά ηνπ ζηα δχν κάηηα, ρσξίο δηφξζσζε, είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε δέθαηα
(15/10) θαη ζην θάζε κάηη ρσξηζηά ηνπιάρηζηνλ έμη δέθαηα (6/10), 3 ν) δελ έρεη
αθαθία, έθδειν ζηξαβηζκφ, δηπισξία, βιάβεο βιεθάξσλ εμφθζαικεο, λπζηαγκφ θαη
4ν) έρεη δηφθζαικε φξαζε.
Οη πην πάλσ Γλσκαηεχζεηο πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ Γηαηξνχο Κξαηηθψλ
Ννζνθνκείσλ ή Κέληξσλ Τγείαο ή Γεκφζησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ ή απφ Ηδηψηεο
Γηαηξνχο. Οη γλσκαηεχζεηο απηέο ππνβάιινληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν χλδεζκν
Γηαηηεηψλ ζηελ Ο.Γ.Π.Δ., καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα.
ν
ε) Ο ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ,
πξέπεη λα ππνβάιεη επίζεο ζπκπιεξσκέλν ην έληππν Παξνρήο πλαίλεζεο
Κεδεκφλσλ Γηα Δθπαηδεπφκελν Γηαηηεηή Κάησ Σσλ 18 Δηψλ.
3. Ζ Σ.Δ.Γ. ηνπ πλδέζκνπ απνθαίλεηαη γηα ηελ απνδνρή ή φρη ησλ αηηήζεσλ θαη ην
γλσζηνπνηεί ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Όζσλ νη αηηήζεηο απνξξίθζεθαλ
κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζην Γ.. ηνπ πλδέζκνπ, πνπ απνθαίλεηαη νξηζηηθά κε
ηελ εηζήγεζε εηδηθήο Δπηηξνπήο.
4. Όζσλ νη αηηήζεηο έγηλαλ απνδεθηέο, θαινχληαη θαη παξαθνινπζνχλ ηε ρνιή
Γηαηηεηψλ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) σξψλ θαη κεηά ππνβάιινληαη ζε
εμεηάζεηο. Όζνη επηηπγράλνπλ ζε απηέο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ έμη (6,00) νλνκάδνληαη
Γηαηηεηέο Γ’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ. Όζνη απνηχρνπλ ζε απηέο, κπνξνχλ λα
πξνζθχγνπλ ζην Γ.. ηνπ πλδέζκνπ γηα αλαζεψξεζε ησλ γξαπηψλ ηνπο.
Σν Γ.. απνθαίλεηαη νξηζηηθά, κε ηελ εηζήγεζε εηδηθήο Δπηηξνπήο.
5. Οπνηαδήπνηε έιιεηςε απφ ηα ζηνηρεία, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ,
ζπλεπάγεηαη ηε κε αλαγλψξηζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ Γηαηηεηή θαη ηε κε εγγξαθή ηνπ
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ζηα Μεηξψα ηνπ πλδέζκνπ θαη ηεο Γηαηηεζίαο ζηελ Ο.Γ.Π.Δ. Σπρφλ εγγξαθή ηνπ
παξά ηηο ειιείςεηο είλαη απφιπηα άθπξε.
6. Γηαηηεηήο ή ππνςήθηνο, πνπ θξίζεθε απφ έλα Γηαηξφ φηη δελ πιεξνί ηηο πγεηνλνκηθέο
πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα δεηήζεη επαλεμέηαζε απφ Δπηηξνπή Γηαηξψλ, πνπ
ζπγθξνηείηαη κε κέξηκλα ηεο Ο.Γ.Π.Δ. απφ λνζνθνκεηαθνχο Γηαηξνχο.
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Άρθρο 17 : ΓΗΑΗΣΖΣΔ Β’ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΝΓΔΜΟΤ
1. Οη Γηαηηεηέο Γ’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ κπνξνχλ λα πξναρζνχλ ζε Γηαηηεηέο
Β΄ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ, φηαλ:
α) έρνπλ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο Γηαηηεηέο Γ’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ γηα
κηα πιήξε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν
β) έρνπλ αγσληζζεί σο Γηαηηεηέο Γ’ θαηεγνξίαο ζε πέληε (5) αγψλεο ην ιηγφηεξν σο
Γηαηηεηέο θαη ζε δεθαπέληε (15) αγψλεο ην ιηγφηεξν σο Βνεζνί Γηαηηεηέο, ζε
αγψλεο πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο
γ) έρνπλ ζπγθεληξψζεη βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 6.50 θαηά κέζν φξν, πνπ ππνινγίδεηαη
απφ ηε βαζκνινγία ηνπο ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ απφ ηελ Σ.Δ.Γ. θαη
δ) έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη έρνπλ επηηχρεη ζηηο
γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ ζα δψζνπλ βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 6,50
2. Όζνη δελ επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην Γ.. ηνπ
πλδέζκνπ αλαζεψξεζε ησλ γξαπηψλ ηνπο. Σν Γ.. απνθαίλεηαη νξηζηηθά κε ηελ
εηζήγεζε εηδηθήο Δπηηξνπήο.
3. Γηαηηεηέο Β’ θαηεγνξίαο πλδέζκνπ νλνκάδνληαη νη πξψελ Πνδνζθαηξηζηέο, κε
ηξίρξνλε ηνπιάρηζηνλ ζπκκεηνρή ζε αγψλεο Πξσηαζιεκάησλ, φπνπ έιαβαλ κέξνο
ζε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αγψλσλ, χζηεξα απφ παξαθνινχζεζε ηεο ρνιήο
Γηαηηεηψλ θαη επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή
πνξεία πξναγσγήο.
4. Οη απφθνηηνη ησλ Σκεκάησλ Δθαξκνζκέλεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ
(Σ.Δ.Φ.Α.Α.) ησλ Παλεπηζηεκίσλ, αθνχ θνηηήζνπλ ζηε ρνιή Γηαηηεηψλ ηνπ
πλδέζκνπ θαη επηηχρνπλ ζηηο Δμεηάζεηο, νλνκάδνληαη Γηαηηεηέο Β’ Καηεγνξίαο
πλδέζκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή πνξεία πξναγσγήο. Ύζηεξα
απφ αίηεκα ησλ Σ.Δ.Φ.Α.Α., δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε απηά ρνιή Γηαηηεηψλ,
φπνπ ζα δηδάζθνπλ Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Ο.Γ.Π.Δ., κε
πξφγξακκα πνπ θαζνξίδεη ε Α.Σ.Δ.Γ./Ο.Γ.Π.Δ. Μεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ
δηελεξγνχληαη εμεηάζεηο απφ Δπηηξνπή πνπ νξίδεη ε Ο.Γ.Π.Δ. Όζνη πεηχρνπλ
νλνκάδνληαη Γηαηηεηέο Β’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ θαη δχλαηαη λα εγγξαθνχλ ζηνπο
πλδέζκνπο Γηαηηεηψλ ηεο πεξηθέξεηαο, φπνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ κεηά ηελ
απνθνίηεζή ηνπο.
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Άρθρο 18 : ΓΗΑΗΣΖΣΔ Α’ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΝΓΔΜΟΤ
1. Οη Γηαηηεηέο Β’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ κπνξνχλ λα πξναρζνχλ ζε Γηαηηεηέο
Α’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ φηαλ:
α) έρνπλ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο Γηαηηεηέο Β’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ γηα
κία (1) πιήξε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν
β) έρνπλ αγσληζζεί σο Γηαηηεηέο Β’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ ζε νθηψ (8) αγψλεο ην
ιηγφηεξν σο Γηαηηεηέο θαη ζε νθηψ (8) αγψλεο ην ιηγφηεξν ζαλ Βνεζνί Γηαηηεηέο,
ζε αγψλεο νπνηαζδήπνηε Καηεγνξίαο ηα δχν (2) ηειεπηαία ρξφληα
γ) έρνπλ ζπγθεληξψζεη βαζκφ ηνπιάρηζηνλ επηά (7) θαηά κέζν φξν, πνπ
ππνινγίδεηαη απφ ηε βαζκνινγία ηνπο ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ απφ ηελ Σ.Δ.Γ.
δ) έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη έρνπλ επηηχρεη ζηηο
γξαπηέο εμεηάζεηο, πνπ ζα δψζνπλ, βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ επηά (7).
2. Όζνη δελ επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην Γ.. ηνπ
πλδέζκνπ αλαζεψξεζε ησλ γξαπηψλ ηνπο. Σν Γ.. απνθαίλεηαη νξηζηηθά κε ηελ
εηζήγεζε εηδηθήο Δπηηξνπήο.
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Άρθρο 19 : ΓΗΑΗΣΖΣΔ Γ’ ΔΘΝΗΚΖ
1. Οη Γηαηηεηέο Α’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ κπνξνχλ λα πξναρζνχλ ζε Γηαηηεηέο
Γ’ Δζληθήο φηαλ:
α) έρνπλ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο Γηαηηεηέο Α’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ γηα
κία (1) πιήξε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν θαη έρνπλ δηεπζχλεη αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο
απηήο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αγψλσλ, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αγσληζηεί.
β) έρνπλ ζπγθεληξψζεη βαζκφ ηνπιάρηζηνλ επηά θαη κηζφ (7,5) θαηά κέζν φξν, πνπ
ππνινγίδεηαη απφ ηε βαζκνινγία ηνπο ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ απφ ηελ Σ.Δ.Γ. θαη
ηελ Α.Σ.Δ.Γ.
γ)έρνπλ ππνβάιεη
αίηεζε
κε
ηα
απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά
ζηελ
Α.Σ.Δ.Γ./Ο.Γ.Π.Δ., κέζσ ησλ πλδέζκσλ ηνπο, θαη έρνπλ επηηχρεη ζηηο γξαπηέο
εμεηάζεηο, πνπ ζα δψζνπλ, βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ επηά θαη κηζφ (7,5).
2. Όζνη δελ επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
αλαζεψξεζε ησλ γξαπηψλ ηνπο. Σν Γ.. απνθαίλεηαη νξηζηηθά κε ηελ εηζήγεζε
εηδηθήο Δπηηξνπήο.
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Άρθρο 20 : ΓΗΑΗΣΖΣΔ Β’ ΔΘΝΗΚΖ
1. Οη Γηαηηεηέο Γ’ Δζληθήο κπνξνχλ λα πξναρζνχλ ζε Γηαηηεηέο Β’ Δζληθήο φηαλ:
α) έρνπλ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο Γηαηηεηέο Γ’ Δζληθήο γηα κία (1) πιήξε
πνδνζθαηξηθή πεξίνδν
β) έρνπλ αγσληζζεί σο Γηαηηεηέο Γ’ Δζληθήο ζε δέθα (10) ην ιηγφηεξν αγψλεο
Α’ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο θαη άλσ σο Γηαηηεηέο θαη ζε είθνζη (20) ην ιηγφηεξν
αγψλεο νπνηαζδήπνηε Καηεγνξίαο σο Βνεζνί Γηαηηεηέο ηα ηξία (3) ηειεπηαία
ρξφληα
γ) έρνπλ ζπγθεληξψζεη βαζκφ ηνπιάρηζηνλ επηά θαη κηζφ (7,5) θαηά κέζν φξν, πνπ
ππνινγίδεηαη απφ ηε βαζκνινγία ηνπο ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ απφ ηελ Σ.Δ.Γ.
θαη ηελ Α.Σ.Δ.Γ.
δ)έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ Α.Σ.Δ.Γ./Ο.Γ.Π.Δ.,
κέζσ ησλ πλδέζκσλ ηνπο, θαη έρνπλ επηηχρεη ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, πνπ ζα
δψζνπλ, βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ επηά θαη κηζφ (7,5)
2. Όζνη δελ επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
αλαζεψξεζε ησλ γξαπηψλ ηνπο. Σν Γ.. απνθαίλεηαη νξηζηηθά κε ηελ εηζήγεζε
εηδηθήο Δπηηξνπήο.
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Άρθρο 21 : ΓΗΑΗΣΖΣΔ Α’ ΔΘΝΗΚΖ.
1. Οη Γηαηηεηέο Β’ Δζληθήο κπνξνχλ λα πξναρζνχλ ζε Γηαηηεηέο Α’ Δζληθήο φηαλ:
α) έρνπλ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο Γηαηηεηέο Β’ Δζληθήο γηα κία (1) πιήξε
πνδνζθαηξηθή πεξίνδν
β) έρνπλ αγσληζζεί σο Γηαηηεηέο Β’ Δζληθήο ζε δέθα πέληε (15) ην ιηγφηεξν αγψλεο
Α’ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο θαη άλσ σο Γηαηηεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη πέληε (5)
ην ιηγφηεξν λα είλαη αγψλεο Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ ή Κππέιινπ Διιάδνο ηα
δχν (2) ηειεπηαία ρξφληα. Γηα ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο Β’ Δζληθήο λα έρνπλ ηξηάληα
(30) ηνπιάρηζηνλ αγψλεο σο βνεζνί δηαηηεηέο νπνηαδήπνηε θαηεγνξίαο
(πξσηαζιήκαηνο ή θππέιινπ) ηα δχν (2) ηειεπηαία ρξφληα.
γ) έρνπλ ζπγθεληξψζεη βαζκφ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) θαηά κέζν φξν, πνπ
ππνινγίδεηαη απφ ηε βαζκνινγία ηνπο ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ απφ ηελ Σ.Δ.Γ.
θαη ηελ Α.Σ.Δ.Γ.
δ) έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε κε
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ
Α.Σ.Δ.Γ./Ο.Γ.Π.Δ., κέζσ ησλ πλδέζκσλ ηνπο θαη έρνπλ επηηχρεη ζηηο γξαπηέο
εμεηάζεηο, πνπ ζα δψζνπλ, βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8).
2. Όζνη δελ επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
αλαζεψξεζε ησλ γξαπηψλ ηνπο. Σν Γ.. απνθαίλεηαη νξηζηηθά κε ηελ εηζήγεζε
εηδηθήο Δπηηξνπήο.
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Άρθρο 22 : ΓΗΔΘΝΔΗ ΓΗΑΗΣΖΣΔ ΚΑΗ ΒΟΖΘΟΗ ΓΗΑΗΣΖΣΔ
1. Γηεζλείο Γηαηηεηέο θαη Βνεζνί Γηαηηεηέο είλαη φζνη επηιέγνληαη θάζε θνξά απφ ηα
αξκφδηα Όξγαλα θαη πξνηείλνληαη ζηε F.I.F.A., ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο δηεζλείο
Καλνληζκνχο. Ζ F.I.F.A. απνθαζίδεη θαη θνηλνπνηεί ηνλ Πίλαθα ησλ Διιήλσλ
Γηεζλψλ Γηαηηεηψλ θαη Βνεζψλ Γηαηηεηψλ, απνλέκνληάο ηνπο ην εηδηθφ ήκα.
2. Σα πξνζφληα θαη νη πξνυπνζέζεηο, πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πξνηεηλφκελνη γηα
Γηεζλείο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο F.I.F.A.
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Άρθρο 23 : ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ
Όινη νη Γηαηηεηέο, ελ ελεξγεία θαη κε, ππνρξενχληαη:
1. Να ππνβάινπλ Γήισζε φηη ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ
επφκελε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν, κέρξη ηηο 31/5 θάζε ρξφλνπ. Οη Γειψζεηο απηέο
ππνβάιινληαη ζηελ Σ.Δ.Γ. ηνπ πλδέζκνπ, ζε φζα αληίηππα απαηηνχληαη.
2. Να ζπκπιεξψλνπλ κε αθξίβεηα ηα ζηνηρεία ηνπο ζηηο Γειψζεηο θαη λα ελεκεξψλνπλ
ην χλδεζκν γηα θάζε κεηαβνιή ηνπο.
3. Να ππνβάινπλ ηηο ηαηξηθέο βεβαηψζεηο πνπ νξίδεηαη ζηελ εγθχθιην ηεο Ο.Γ.Π.Δ.,
απφ Ηαηξνχο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 16, παξάγξαθνο 2δ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ,
θαζψο θαη αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Β’ θάζε ηξία (3) ρξφληα ή φπνηε
άιινηε δεηεζεί απφ ηελ Ο.Γ.Π.Δ.
4. Να κειεηνχλ ηνπο Καλνληζκνχο, ηηο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο, λα
ζπκκνξθψλνληαη κε απηέο, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο
Ο.Γ.Π.Δ. θαη ηνπ πλδέζκνπ ηνπο θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
5. Να παξαθνινπζνχλ ηα Φξνληηζηήξηα Γηαηηεζίαο θαη ηηο εβδνκαδηαίεο πγθεληξψζεηο
θαη Γηαιέμεηο ηνπ πλδέζκνπ ηνπο.
6. Να κελ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε αγψλα, αλ δελ έρνπλ
νξηζηεί θαλνληθά, εθηφο αλ δελ έρεη πξνζέιζεη ν Γηαηηεηήο ή ν Βνεζφο Γηαηηεηήο πνπ
είρε νξηζζεί θαλνληθά, νπφηε θαη έρνπλ ππνρξέσζε λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο
ηνπο.
7. Να κελ αλαιακβάλνπλ ηε δηαηηεζία αγψλα, φηαλ ν Γηαηηεηήο, πνπ νξίζηεθε, έθξηλε
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν φηη δελ πξέπεη λα δηεμαρζεί ν αγψλαο ή ηνλ δηέθνςε νξηζηηθά
πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ.
8. Να πξνεηνηκάδνληαη γηα ηνπο αγψλεο πξνπνλνχκελνη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο ηελ
εβδνκάδα, ψζηε λα βξίζθνληαη πάληα ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θαη λα κελ
μελπθηνχλ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηνλ αγψλα.
9. Να κελ νδεγνχλ νπνηνδήπνηε απηνθίλεην θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο ζε πφιε εθηφο
πεξηθέξεηαο ηνπ πλδέζκνπ ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη λα αγσληζηνχλ σο Γηαηηεηέο ή
Βνεζνί Γηαηηεηέο.
10. Να παξακέλνπλ ηελ επφκελε εκέξα γηα ηε δηεχζπλζε αγψλα, πνπ γίλεηαη ζε άιιε
πφιε, φπνπ έρνπλ κεηαθηλεζεί απφ ηελ έδξα ηνπο γηα λα αγσληζζνχλ σο Γηαηηεηέο ή
Βνεζνί Γηαηηεηέο, φηαλ ν αγψλαο αλαβιεζεί ή δηαθνπεί, ιφγσ θαθψλ θαηξηθψλ
ζπλζεθψλ θαη εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή Πξνθήξπμε.
11. Να πξνζέξρνληαη ζην γήπεδν, φπνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ν αγψλαο γηα ηνλ νπνίν
νξίζηεθαλ, ζαξάληα πέληε (45’) ιεπηά ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ ψξα πνπ έρεη
θαζνξηζηεί γηα ηελ έλαξμή ηνπ.
12. Να κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζηα απνδπηήξηα Γηαηηεηψλ ζε πξφζσπα πνπ δελ
πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο πξσηαζιεκάησλ, πξηλ ή κεηά ηε ιήμε ηνπ
αγψλα ή θαηά ηε δηαθνπή ηνπ εκηρξφλνπ.
13. Να θέξνπλ πάληνηε σο Γηαηηεηέο ή Βνεζνί Γηαηηεηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο, ηε ζηνιή πνπ πξνβιέπνπλ νη Καλνληζκνί θαη ε εκθάληζή ηνπο
γεληθά λα είλαη πάληνηε πξέπνπζα.
14. Να ειέγρνπλ ηα Γειηία Αζιεηηθήο Ηδηφηεηαο θαη ηα Γειηία Τγείαο ή ηηο Καηαζηάζεηο,
πνπ πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηελ ηαηξηθή βεβαίσζε γηα ελ πγεία ηνπο θαηά ην ρξφλν
δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα, ησλ Πνδνζθαηξηζηψλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηφλ.
15. Να δηελεξγνχλ θιήξσζε κεηαμχ δχν πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί αληίζηνηρα
απφ ηηο δηαγσληδφκελεο Οκάδεο, εθφζνλ δελ πξνζέιζεη ν Παξαηεξεηήο Αγψλα πνπ
έρεη νξηζηεί. Ο επλνεκέλνο απφ ηελ θιήξσζε αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα ηνπ
Παξαηεξεηή Αγψλα.
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16. Να ζπληάζζνπλ επαλάγλσζηα θαη κε επηκέιεηα ην Φχιιν Αγψλα ζε φζα αληίγξαθα
πξνβιέπεηαη. Να ην ζπκπιεξψλνπλ θαλνληθά αλαγξάθνληαο θαη βεβαηψλνληαο ηα
αιεζηλά γεγνλφηα. Να πεξηγξάθνπλ αθξηβψο, φπσο ζπκβαίλνπλ, ηηο παξαβάζεηο
ησλ παξεθηξεπφκελσλ Πνδνζθαηξηζηψλ. Να αλαθέξνπλ ηηο χβξεηο πνπ ιέλε νη
Πνδνζθαηξηζηέο, ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία πνπ πξνβιέπνπλ νη Καλνληζκνί.
Να δηαηππψλνπλ γεληθά ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαηά ηξφπν ακεξφιεπην θαη
αληηθεηκεληθφ, ρσξίο εκπάζεηα, επηείθεηα ή θφβν.
17. Να αλαθέξνπλ ζην Φχιιν Αγψλα ηελ έιιεηςε γηαηξνχ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη
κέζσλ Πξψησλ Βνεζεηψλ.
18. Να απνζηέιινπλ ην γξεγνξφηεξν θαη κέζα ζε 48 ψξεο ην πνιχ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ
αγψλα, ην Φχιιν Αγψλα ζηε Γηνξγαλψηξηα θαη φπνπ αιινχ επηβάιιεη ν
Καλνληζκφο, αλάινγα κε ηελ αξκνδηφηεηα νξηζκνχ ηνπο.
19. Να κελ θάλνπλ θξίζεηο θαη κάιηζηα δεκφζηα ζε βάξνο ζπλαδέιθσλ ηνπο,
αλεμάξηεηα Καηεγνξίαο ελ ελεξγεία θαη κε Γηαηηεηή, παξά κφλν ζηηο πλειεχζεηο ή
ζηηο εβδνκαδηαίεο ζπγθεληξψζεηο, φηαλ θαζνξίδεηαη σο ζέκα ζπδεηήζεσο, ή
ελψπηνλ αξκφδηνπ Οξγάλνπ, φπνπ θαινχληαη γη’ απηφ.
20. Να κελ θάλνπλ δειψζεηο, νχηε λα δηαηππψλνπλ γλψκε ή θξίζεηο ζηα Μέζα Μαδηθήο
Δπηθνηλσλίαο γηα αγψλα, πνπ δηεχζπλαλ ζαλ Γηαηηεηέο ή Βνεζνί Γηαηηεηέο σο πξνο
ηελ απφδνζε ησλ Οκάδσλ θαη ησλ Παηθηψλ, ην απνηέιεζκα θηι. ε φισο
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή άδεηα ηεο Ο.Γ.Π.Δ., ηνπ πλδέζκνπ
ή ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Οξγάλνπ, επηηξέπνληαη νη δειψζεηο.
21. Να ζπκπεξηθέξεηαη πξνο φια ηα κέιε ηεο αζιεηηθήο νηθνγέλεηαο κέζα ζηνπο
αγσληζηηθνχο ρψξνπο θαη ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή κε ηελ αμηνπξέπεηα, πνπ
επηβάιιεηαη ζε Γηαηηεηέο, δείρλνληαο άκεκπην ήζνο θαη εμαηξεηηθή δηαγσγή, αληάμηα
ησλ παξαδφζεσλ ηεο Διιεληθήο Γηαηηεζίαο, δεκηνπξγψληαο ηελ πξνυπφζεζε ηνπ
ζεβαζκνχ πξνο ην ιεηηνχξγεκα ζε θάζε πεξίπησζε θαη εθδήισζε.
22. Να ζέβνληαη θαη λα εθηεινχλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ ηνπο, ηεο
Ο.Γ.Π.Δ. θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπο θαη γεληθά ησλ Οξγάλσλ Γηαηηεζίαο. Να κελ
θάλνπλ δεκφζηεο θξίζεηο επί ησλ απνθάζεσλ ησλ Οξγάλσλ απηψλ, πνπ δπζθεκνχλ
θαη πξνζβάιινπλ ηε Γηαηηεζία.
23. Να εθπιεξψλνπλ ηαθηηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην χλδεζκφ
ηνπο θαη πξνο ην Κ.Α.ΓΗ.Π. / Ο.Γ.Π.Δ.
24. Κάζε παξάβαζε φζσλ αλαθέξζεθαλ, ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ πλδέζκνπ ή ηεο
Ο.Γ.Π.Δ., επηθέξεη πνηλή ζε βάξνο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηνπ
πλδέζκνπ ηνπο.
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Άρθρο 24 : ΑΠΩΛΔΗΑ ΗΓΗΟΣΖΣΑ
1. Γηαηηεηήο - Μέινο πλδέζκνπ, πνπ αλέιαβε θαζήθνληα πξνπνλεηνχ, παξάγνληα,
καιάθηε ή ππαιιήινπ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζε ζρέζε εξγαζίαο (έκκηζζνο ή
άκηζζνο) ζε πνδνζθαηξηθφ σκαηείν ή Π.Α.Δ. δηαγξάθεηαη απηνδίθαηα απφ ηε
δχλακε ηνπ πλδέζκνπ ηνπ θαη απφ ηα Μεηξψα Γηαηηεζίαο ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε επαλεγγξαθή ηνπ ζαλ Μέινο ηνπ πλδέζκνπ έζησ θαη
αλ εγθαηαιείςεη ηα πην πάλσ θαζήθνληα.
2. Ζ ηειεζίδηθε αθαίξεζε ηεο Φίιαζιεο Ηδηφηεηαο απφ ηέιερνο ηεο Γηαηηεζίαο γηα
αδίθεκα ηεο Πνηληθήο Ννκνζεζίαο αηηκσηηθνχ ραξαθηήξα (εγθιήκαηα θαηά ησλ
εζψλ, πεξί λαξθσηηθψλ, θαηά ηεο πεξηνπζίαο άιισλ, θαηά ηεο ηηκήο,
πιαζηνγξαθίαο, απάηεο θαηά ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, ιαζξεκπνξίαο θ.ά.)
ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηε νξηζηηθά δηαγξαθή ηνπ Γηαηηεηή απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ
πλδέζκνπ ηνπ θαη ηεο Ο.Γ.Π.Δ., αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα ζηέξεζεο ηεο
Φίιαζιεο Ηδηφηεηαο θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππήξμε ή φρη θαηαδίθε απφ Πνηληθφ
Γηθαζηήξην. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ςεπδψλ ζηνηρείσλ απφ ην Γηαηηεηή
πνπ κεηαγξάθεηαη ζε άιιν χλδεζκν, ν Γηαηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ηνλ νηθείν
χλδεζκν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ.
3. Γηαηηεηήο, πνπ εξγάδεηαη κε ζρέζε εξγαζίαο (έκκηζζνο ή άκηζζνο) ζε Δλψζεηο ηεο
Δ.Π.Ο., δηαγξάθεηαη απηνδίθαηα απφ ηε δχλακε ηνπ πλδέζκνπ ηνπ θαη απφ ηα
Μεηξψα Γηαηηεζίαο ηεο Ο.Γ.Π.Δ. Δμαηξνχληαη νη επαγγεικαηίεο ππάιιεινη ηεο
Δ.Π.Ο.
4. Δπηηξέπεηαη νη Γηαηηεηέο λα είλαη ππνςήθηνη θαη λα εθιέγνληαη ζε Γηνηθήζεηο ηεο
Δ.Π.Ο. θαη ησλ Δλψζεσλ-Μειψλ ηεο. Γηαγξάθνληαη απηνδίθαηα φζνη εθιέγνληαη ζε
δηνηθήζεηο ηεο Δ.Π.Ο. ή Δλψζεσλ ή Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ.
5. χκθσλα δε κε ην λ. 2947/2001, άξζξν 20, παξ. 12, δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή
ππνςεθηφηεηαο δηαηηεηή ελ ελεξγεία ή κε θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε αξραηξεζίεο
αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, έλσζεο ή νκνζπνλδίαο πνδνζθαίξνπ γηα ηελ αλάδεημε
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο ή εθπξνζψπεζεο,
πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηξηψλ πιήξσλ εηψλ απφ ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ηα κεηξψα
ηνπ πλδέζκνπ Γηαηηεηψλ, ζηνλ νπνίν αλήθε. Ζ εκεξνκελία δηαγξαθήο ηνπ
πηζηνπνηείηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
πλδέζκνπ, ε νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο. Ζ θαηά
παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπκκεηνρή ζε αξραηξεζίεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ,
έλσζεο ή νκνζπνλδίαο θαη ε ηπρφλ εθινγή είλαη απηνδίθαηα άθπξεο.
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Άρθρο 25 : ΟΡΗΟ ΖΛΗΚΗΑ ΣΩΝ ΔΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ
1. Σν φξην ειηθίαο ησλ ελ ελεξγεία Γηαηηεηψλ φισλ ησλ Καηεγνξηψλ είλαη ην
πεληεθνζηφ (50ν).
2. Όζνη ζπκπιεξψλνπλ ην 50ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ
απνζχξνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ελεξγφ δξάζε θαη δε δηθαηνχληαη λα θάλνπλ
Γήισζε ελ ελεξγεία γηα ηελ πνδνζθαηξηθή απηήλ πεξίνδν.
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Άρθρο 26 : ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΔ - ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1. Ο Καζεγεηήο Γηαηηεζίαο απνηειεί ηελ αλψηαηε δηαηηεηηθή δηάθξηζε.
2. Ο Γηαηηεηήο, πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ηνλ ηίηιν ηνπ Δθπαηδεπηή - Καζεγεηή
Γηαηηεζίαο, πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) Να είλαη Γηαηηεηήο Α’ Δζληθήο, έρνληαο αγσληζηεί σο Γηαηηεηήο Β’ Δζληθήο ή
Βνεζφο Γηαηηεηήο Α’ Δζληθήο γηα δχν (2) πιήξεηο πεξηφδνπο ζε αγψλεο
Δπαγγεικαηηθψλ Πξσηαζιεκάησλ θαη λα είλαη κε ελ ελεξγεία.
β) Να είλαη απφθνηηνο εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή άιιεο ηζφηηκεο ρνιήο.
γ) Να έρεη ππνβάιεη αίηεζε πξνο ηελ Ο.Γ.Π.Δ. γηα ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο, κέζσ
ηεο Σ.Δ.Γ. ηνπ πλδέζκνπ ηνπ, ε νπνία εθθέξεη θαη ηε γλψκε ηεο γηα ηα πξνζφληα
ηνπ Τπνςεθίνπ.
Ο ππνςήθηνο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ ηα δηδαθηηθά ηνπ πξνζφληα,
ππνρξενχληαη λα δηδάζθεη ζε Φξνληηζηήξηα Γηαηηεζίαο, ρνιέο ή εκηλάξηα, κε
κέξηκλα ηεο Α.Σ.Δ.Γ./Ο.Γ.Π.Δ., ε νπνία νξίδεη θαη Δπηηξνπέο γηα λα ηνλ
παξαθνινπζεί. Δπίζεο, ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ε ζπγγξαθή θαη δεκνζίεπζε
δνθηκίσλ ή άξζξσλ ή ζεκάησλ γηα ηε Γηαηηεζία ή αλάπηπμή ηνπο απφ ηα Μέζα
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ή κε θάζε άιιν ηξφπν.
δ) Να επηηχρεη ζηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, πνπ ζα ππνβιεζεί ελψπηνλ
εμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, βαζκφ ηνπιάρηζηνλ νθηψ θαη κηζφ (8,5).
3. Οη εμεηάζεηο είλαη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο.
α) Οη γξαπηέο εμεηάζεηο ζπλίζηαληαη ζε εξσηεκαηνιφγην ηνπιάρηζηνλ κε ηξηάληα
πέληε (35) εξσηήζεηο θάζε θχζεο, ήηνη ζρεηηθέο κε Καλνληζκνχο Πνδνζθαίξνπ,
Καλνληζκνχο Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ, κε ηελ ηζηνξία Πνδνζθαίξνπ θαη Γηαηηεζίαο,
κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γηαηηεζίαο θαη γεληθά ζέκαηα.
β) Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζπλίζηαληαη ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ Πνδνζθαίξνπ θαη
Γηαηηεζίαο, ππφ κνξθή δηάιεμεο, ελψπηνλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο αιιά θαη
ησλ άιισλ Τπνςεθίσλ.
4. Ζ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή βαζκνινγεί ηνλ θάζε Τπνςήθην ρσξηζηά ζηα εμήο ζεκεία
ηεο πξνθνξηθήο δηαδηθαζίαο:
α) Γλψζε ζέκαηνο
β) Ηθαλφηεηα κεηάδνζεο γλψζεσλ
γ) Ηθαλφηεηα επίιπζεο απνξηψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ, πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή θαη ηνπο ζπλππνςήθηνπο.
5. Οη επηηπρφληεο ζηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο κε βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ
νθηψ θαη κηζφ (8,5), νλνκάδνληαη απφ ηελ Α.Σ.Δ.Γ./Ο.Γ.Π.Δ., βάζεη ηνπ Πξαθηηθνχ
ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, Δθπαηδεπηέο Γηαηηεζίαο θαη κεηά ηξηεηή δφθηκε ζεηεία
Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο. Δμαηξνχληαη: α) νη Γηεζλείο Γηαηηεηέο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ
απ’ επζείαο, ρσξίο εμεηάζεηο, ηνλ ηίηιν ηνπ Καζεγεηή Γηαηηεζίαο ακέζσο κεηά ηελ
απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ελεξγφ δξάζε θαη β) νη Γηεζλείο Βνεζνί Γηαηηεηέο, νη
νπνίνη ιακβάλνπλ απ’ επζείαο, ρσξίο εμεηάζεηο, ηνλ ηίηιν ηνπ Δθπαηδεπηή
Γηαηηεζίαο, ακέζσο κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ελεξγφ δξάζε θαη κεηά
ηξηεηή δφθηκε ζεηεία νλνκάδνληαη Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο.
6. Οη Δθπαηδεπηέο - Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο αλήθνπλ ζηνπο πλδέζκνπο ηνπο θαη
πξνζθέξνπλ ππνρξεσηηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Σ.Δ.Γ. ησλ πλδέζκσλ, ε νπνία
κε ηε ζεηξά ηεο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο Δθπαηδεπηέο - Καζεγεηέο
Γηαηηεζίαο ηεο δχλακεο ηνπ πλδέζκνπ. Οη Δθπαηδεπηέο - Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ Καλνληζκψλ Πνδνζθαίξνπ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο
απφ ηελ Α.Σ.Δ.Γ./Ο.Γ.Π.Δ., ελψ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ.
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7. Οη Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηηο Δμεηαζηηθέο Δπηηξνπέο
Ολνκαζίαο λέσλ Γηαηηεηψλ, Πξναγσγήο Γηαηηεηψλ ζε αλψηεξεο Καηεγνξίεο θαη
Ολνκαζίαο λέσλ Καζεγεηψλ Γηαηηεζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηνπ άξζξνπ 31,
παξάγξαθνο 8, ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
8. Οη Δθπαηδεπηέο - Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο νξίδνληαη απφ ηελ Α.Σ.Δ.Γ. θαη ηηο Σ.Δ.Γ. λα
δηδάζθνπλ ζηηο εβδνκαδηαίεο ζπγθεληξψζεηο θαζψο θαη ζηα Φξνληηζηήξηα
Γηαηηεζίαο ησλ πλδέζκσλ. Ζ δηδαζθαιία αλαθέξεηαη ζε Καλνληζκνχο
Πνδνζθαίξνπ θαη Πξσηαζιεκάησλ, ζηελ εξκελεία ηνπο, ζηελ αλάιπζε ηνπ
γξάκκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηνο ησλ Καλνληζκψλ, ζηελ ηζηνξία ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο
ηεο Γηαηηεζίαο θαη ζηε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξφνδν ηνπ Πνδνζθαίξνπ, ζηνπο
Καλνληζκνχο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γηαηηεζίαο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα
ςπρνινγίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ Γηαηηεηψλ κε πνδνζθαηξηζηέο, Παξάγνληεο θαη
Φηιάζινπο. Οη Δθπαηδεπηέο - Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο επίζεο δηδάζθνπλ ζε
Δπηκνξθσηηθά εκηλάξηα Γηαηηεηψλ ελ ελεξγεία θαη κε, χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο
Α.Σ.Δ.Γ./Ο.Γ.Π.Δ. Σέινο, επηκεινχληαη ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζεο
ησλ ππνςήθησλ λέσλ Γηαηηεηψλ, δηδάζθνληαο ζηηο ρνιέο Γηαηηεζίαο ησλ
πλδέζκσλ.
9. Δμεηάζεηο Ολνκαζίαο Δθπαηδεπηψλ - Καζεγεηψλ Γηαηηεζίαο επηηξέπεηαη λα γίλνληαη
ζε εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ../Ο.Γ.Π.Δ., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο
Α.Σ.Δ.Γ.
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Άρθρο 27 : ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1. Ζ Α.Σ.Δ.Γ./Ο.Γ.Π.Δ. θαη νη Σ.Δ.Γ. ησλ πλδέζκσλ νξγαλψλνπλ Φξνληηζηήξηα
Γηαηηεζίαο, ζηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθή ε θνίηεζε ησλ Γηαηηεηψλ, πνπ πξφθεηηαη
λα ππνβιεζνχλ ζε εμεηάζεηο γηα απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ Καζεγεηή Γηαηηεζίαο ή
γηα πξναγσγή ζε αλψηεξεο Καηεγνξίεο αληίζηνηρα.
2. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ζεκάησλ γίλεηαη κε βάζε ηα πξνγξάκκαηα πνπ
θαηαξηίδνπλ ε Α.Σ.Δ.Γ. θαη νη Σ.Δ.Γ. Οη Δθπαηδεπηέο - Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο
ρξεζηκνπνηνχλ θάζε πξφζθνξν κέζν, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνπλ ζην έξγν
ηνπο, φπσο ρξεζηκνπνίεζε πίλαθα-γεπέδνπ, θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, video,
slides, θσηεηλψλ εηθφλσλ θ.ά.
3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Φξνληηζηεξίσλ, ηεξείηαη εκεξνιφγην ησλ
καζεκάησλ θαη ζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη, θαζψο θαη παξνπζηνιφγην.
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Άρθρο 28 : ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΤΓΚΔΝΣΡΩΔΗ
1. Μία θνξά ηελ εβδνκάδα, θαηά πξνηίκεζε θάζε Γεπηέξα, κε ηε θξνληίδα ησλ Σ.Δ.Γ.
νξγαλψλνληαη
ζηνπο
πλδέζκνπο
Δπηκνξθσηηθέο
πγθεληξψζεηο.
Ζ παξαθνινχζεζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα Μέιε ηνπ Γ.. θαη ησλ
Δπηηξνπψλ, ηνπο Δθπαηδεπηέο - Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο θαη ηνπο ελ ελεξγεία θαη κε
Γηαηηεηέο - Μέιε ησλ πλδέζκσλ.
2. ηηο πγθεληξψζεηο απηέο γίλνληαη αλαθνηλψζεηο απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ ηεο
Ο.Γ.Π.Δ., ηνπ πλδέζκνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπο, ησλ Γηνξγαλσηψλ ησλ αγψλσλ
(Δ.Π.Α.Δ., Δ.Π.Ο., Δ.Π..), ησλ Γεκφζησλ θαη ινηπψλ Αξρψλ. Κχξην έξγν ηνπο νη
επαλαιήςεηο ησλ Καλνληζκψλ, ε θξηηηθή αγψλσλ ηεο πξνεγνχκελεο αγσληζηηθήο
γηα ζέκαηα Γηαηηεζίαο, ε αλαθνξά ζε ελδηαθέξνληα πεξηζηαηηθά ζρεηηθά κε ηηο
ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ θαη γεληθά ε ζπδήηεζε ζεκάησλ γεληθνχ
ελδηαθέξνληνο.
3. Ζ Σ.Δ.Γ. ηεξεί εκεξνιφγην ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ πνπ γίλνληαη ζε
απηέο, θαζψο θαη παξνπζηνιφγην. Παξνπζηνιφγην ηεξείηαη επίζεο θαη ζηηο
πξνπνλήζεηο ησλ ελ ελεξγεία Γηαηηεηψλ.
4. Γηαηηεηέο ελ ελεξγεία θαη κε, πνπ δελ παξαθνινπζνχλ αδηθαηνιφγεηα ηηο
εβδνκαδηαίεο επηκνξθσηηθέο ζπγθεληξψζεηο επί ηξίκελν, δηαγξάθνληαη απηνδίθαηα.
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Άρθρο 29 : ΥΟΛΔ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1. Ζ Σ.Δ.Γ. ηνπ πλδέζκνπ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ρξφλν, ππνρξενχηαη λα
θαιέζεη, φζνπο επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαηηεηή Πνδνζθαίξνπ, λα
ππνβάινπλ αηηήζεηο γηα λα θνηηήζνπλ ζηε ρνιή, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 16 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
2. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο Γηαηηεζίαο απνηειεί, κεηαμχ άιισλ, ην θχξην έξγν ησλ
πλδέζκσλ-Μειψλ ηεο Ο.Γ.Π.Δ. Ζ Σ.Δ.Γ θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα θαη πξνηείλεη
ηνπο Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο πνπ ζα δηδάμνπλ. Ζ Α.Σ.Δ.Γ./Ο.Γ.Π.Δ. εγθξίλεη ην
Πξφγξακκα θαη νξίδεη ηνπο Δθπαηδεπηέο - Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο θαη Τπνςήθηνπο
Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο, πνπ ζα δηδάμνπλ. Σν Πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) ψξεο δηδαζθαιίαο. ηα καζήκαηα, πέξαλ ηνπ Καλνληζκνχ
Πνδνζθαίξνπ θαη Αγψλσλ, πξέπεη λα δηδάζθεηαη θαη άιιε ζπλαθήο χιε (ςπρνινγία,
ηαηξηθή, επηθνηλσλία θηι.), θαηά πξνηίκεζε απφ εηδηθνχο Οκηιεηέο.
3. Αθνχ ιήμνπλ ηα καζήκαηα ηεο ρνιήο, ε Σ.Δ.Γ. ηνπ πλδέζκνπ νξίδεη ηελ
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ Ολνκαζίαο θαη ηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή,
ελεκεξψλνληαο έγθαηξα ηελ Α.Σ.Δ.Γ./Ο.Γ.Π.Δ., ψζηε λα νξίζεη Καζεγεηή Γηαηηεζίαο
Δθπξφζσπφ ηεο ζε απηέο.
4. Μεηά ηηο Δμεηάζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζεί ε Ο.Γ.Π.Δ. ηα απνηειέζκαηα,
ψζηε λα εγγξάςεη ζηα Μεηξψα Γηαηηεηψλ ηνπο λένπο νλνκαζζέληεο, απαηηνχληα λα
ηηο θνηλνπνηεζνχλ:
α) Πξαθηηθφ Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, κε ηε βαζκνινγία ησλ Τπνςεθίσλ
β) Πξαθηηθφ ηεο Σ.Δ.Γ., πνπ νλνκάδεη ηνπο επηηπρφληεο Γηαηηεηέο Γ’ Καηεγνξίαο
πλδέζκνπ
γ) Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ, φπνπ ζα θαίλεηαη ε έγθξηζε ηνπ
αληίζηνηρνπ Πξαθηηθνχ ηεο Σ.Δ.Γ.
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Άρθρο 30 : ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΑ ΔΜΗΝΑΡΗΑ
1. Ζ Ο.Γ.Π.Δ. έρεη ζαλ θχξην έξγν, κεηαμχ άιισλ, ηελ Δπηκφξθσζε ησλ Γηαηηεηψλ ησλ
Δζληθψλ Καηεγνξηψλ. Ζ νξγάλσζε ησλ εκηλαξίσλ απηψλ αλήθεη ζηελ
Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο. θαη ην πξφγξακκα, ε δηάξθεηα, ηα ζέκαηα θαη νη δηδάζθνληεο
(Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο θαη άιιεο εηδηθφηεηαο) είλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
Ζ πξφζθιεζε αιινδαπνχ Οκηιεηή απφ F.I.F.A. ή U.E.F.A. πξαγκαηνπνηείηαη
έγθαηξα κέζσ ηεο Δ.Π.Ο. ηε δηάξθεηα ησλ Δπηκνξθσηηθψλ εκηλαξίσλ κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηηεηηθή
ιεηηνπξγία απφ άιιεο δηαηάμεηο Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ, φπσο αγσληζηηθέο
δνθηκαζίεο θαη ηαηξηθέο θαη εμεηάζεηο γλψζεσλ Καλνληζκψλ.
2. Οη χλδεζκνη κπνξνχλ λα δηνξγαλψλνπλ Δπηκνξθσηηθά εκηλάξηα γηα πξφζζεηε θαη
εμεηδηθεπκέλε δηδαζθαιία ζηα Μέιε ηνπο. Σν Πξφγξακκα θαη νη Οκηιεηέο ηνπ
εκηλαξίνπ πξνηείλνληαη ζηελ Α.Σ.Δ.Γ./Ο.Γ.Π.Δ. γηα έγθξηζε.
3. ε πεξίπησζε πξφζθιεζεο αιινδαπνχ Οκηιεηή, νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη
γίλνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Φνξείο.
4. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πνπ ζπγθεληξψλεηαη απφ ηα εκηλάξηα απηά, δχλαηαη λα
αμηνπνηείηαη απφ ηελ Ο.Γ.Π.Δ. θαη λα θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πλδέζκνπο, γηα
παξαπέξα γλψζε.
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Άρθρο 31 : ΔΞΔΣΑΔΗ
1. Απφ 15 Μαΐνπ κέρξη θαη 25 Ηνπλίνπ θάζε ρξφλνπ ε Α.Σ.Δ.Γ. θαη νη Σ.Δ.Γ κπνξνχλ
λα πξνθεξχζζνπλ εμεηάζεηο γηα ηελ πξναγσγή ησλ ελ ελεξγεία Γηαηηεηψλ ηεο
αξκνδηφηεηαο ηεο θάζε Δπηηξνπήο. Απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα ησλ πξναγσγηθψλ
εμεηάζεσλ πξηλ ή κεηά ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο θαη αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ,
ζεσξνχληαη άθπξεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ρσξίο ηζρχ.
2. Ζ Α.Σ.Δ.Γ. δηελεξγεί εμεηάζεηο γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ ηνλ ηίηιν
ηνπ Καζεγεηή Γηαηηεζίαο, ην πνιχ κηα θνξά ην ρξφλν, θαζνξίδνληαο ηνπιάρηζηνλ
πξηλ απφ δπν κήλεο ηελ εκεξνκελία ησλ εμεηάζεσλ θαη ηα Μέιε ηεο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο.
3. Ζ Α.Σ.Δ.Γ. θξίλεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη, κέζσ
ησλ πλδέζκσλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξναγσγηθέο
εμεηάζεηο ζε Γ, Β΄ θαη Α΄ Δζληθή ή γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμεηάζεηο νλνκαζίαο
Δθπαηδεπηψλ - Καζεγεηψλ Γηαηηεζίαο. Απνθιείεηαη απφ ηηο εμεηάζεηο θάζε
ππνςήθηνο πνπ δελ απνζηέιιεη ζηελ Ο.Γ.Π.Δ. επηθπξσκέλν λφκηκα
θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηελ πξνθήξπμε ησλ
εμεηάζεσλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη έρεη ηηο λφκηκεο γξακκαηηθέο γλψζεηο.
Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ παξάβνιν είθνζη επξψ (20,00) γηα
ζήκα Γ’ Δζληθήο, είθνζη επξψ (20,00) γηα ζήκα Β’ Δζληθήο, ηξηάληα επξψ (30,00) γηα
ζήκα Α’ Δζληθήο θαη πελήληα (50,00) επξψ γηα Δθπαηδεπηέο – Καζεγεηέο
Γηαηηεζίαο.
4. Ζ Α.Σ.Δ.Γ. θαη νη Σ.Δ.Γ. θαζνξίδνπλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία, ψξα θαη ηνλ ηφπν
δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ, έλα κήλα
ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ απηέο.
5. Γηα ηελ πξνζκέηξεζε ηνπ ρξφλνπ πξνζθνξάο ππεξεζηψλ νη κήλεο Μάηνο θαη
Ηνχληνο ππνινγίδνληαη ζαλ πιήξεηο κήλεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αγψλσλ ησλ
ππνςήθησλ ζαλ Γηαηηεηέο ή Βνεζνί Γηαηηεηέο, ιακβάλνληαη ππφςε φζνη αγψλεο
δηεμάγνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ην αξγφηεξν
κέρξη ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ή ηεο πηζαλήο παξάηαζεο. Απηφ
θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε ησλ εμεηάζεσλ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ
γηα ηελ πεξίνδν πνπ ηειεηψλεη ζα γίλεηαη, φηαλ ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ηνπο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηερληθή θαηάξηηζε θαη ην ήζνο ηνπο.
6. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ ππνςήθησλ βαξχλνπλ ηνπο ίδηνπο.
7. Οη πξναγσγηθέο εμεηάζεηο είλαη γξαπηέο θαη απνηεινχληαη απφ ηξηάληα (30) έσο
ζαξάληα (40) εξσηήζεηο ή ζέκαηα Καλνληζκψλ Πνδνζθαίξνπ αιιά θαη άιισλ
Καλνληζκψλ (Γηαηηεζίαο, Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ). Εεηείηαη ε εξκελεία απηψλ,
αλαιχζεηο ηνπ γξάκκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηνο απηψλ, ηζηνξία ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο
ηεο Γηαηηεζίαο θαη ζπκβνιή ησλ Καλνληζκψλ απηψλ ζηελ πξφνδν ηνπ
Πνδνζθαίξνπ θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
8. Όιεο νη Δμεηαζηηθέο Δπηηξνπέο είλαη ηξηκειείο θαη ν έλαο ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα
είλαη Καζεγεηήο Γηαηηεζίαο. Ζ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ησλ ππνςήθησλ Καζεγεηψλ
Γηαηηεζίαο απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο, κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ
ζεηεία.
9. Οη Δμεηαζηηθέο Δπηηξνπέο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκάησλ, πνπ πξέπεη λα είλαη επθξηλή, πεξηεθηηθά θαη
αληηπξνζσπεπηηθά. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ κε άξηζηα ην δέθα (10) θαη ε
εμαγσγή ηνπ γεληθνχ βαζκνχ, πνπ ζπγθεληξψλεη θάζε ππνςήθηνο, είλαη έξγν ησλ
Δπηηξνπψλ, πνπ νθείινπλ λα επηκεινχληαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ
γξαπηψλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη απνζθξάγηζε ησλ γξαπηψλ, ζχληαμε Πξαθηηθνχ θαη
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ππνβνιή ηνπ ζηελ Α.Σ.Δ.Γ. θαη ζηηο Σ.Δ.Γ., ην πνιχ κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία ησλ εμεηάζεσλ.
10. Ζ Α.Σ.Δ.Γ. θαη νη Σ.Δ.Γ. κέζα ζε 10 ην πνιχ εκέξεο πξνβαίλνπλ ζηελ νλνκαζία ή
πξναγσγή φζσλ πέηπραλ, κε βάζε ην Πξαθηηθφ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, φζσλ
δειαδή ε βαζκνινγία είλαη ηνπιάρηζηνλ:
α) Γηα Ολνκαζία ζε Γηαηηεηέο Γ΄ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ: έμη (6)
β) Γηα πξναγσγή ζε Γηαηηεηέο Β΄ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ: έμη θαη κηζφ (6.50)
γ) Γηα πξναγσγή ζε Γηαηηεηέο Α’ Καηεγνξίαο πλδέζκνπ: επηά (7)
δ) Γηα πξναγσγή ζε Γηαηηεηέο Γ’ Δζληθήο: επηά θαη κηζφ (7,50)
ε) Γηα πξναγσγή ζε Γηαηηεηέο Β’ Δζληθήο: επηά θαη κηζφ (7,50)
ζη) Γηα πξναγσγή ζε Γηαηηεηέο Α’ Δζληθήο: νθηψ (8)
δ) Γηα Ολνκαζία ζε Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο: νθηψ θαη κηζφ (8,50)
1. Οη απνθάζεηο ηεο Α.Σ.Δ.Γ. θαη ησλ Σ.Δ.Γ. ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηεο
Ο.Γ.Π.Δ. θαη ησλ πλδέζκσλ αληίζηνηρα, θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο φζνπο έιαβαλ
κέξνο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγθξηζή ηνπο.
2. Ζ νλνκαζία ησλ λέσλ Γηαηηεηψλ θαη ησλ Δθπαηδεπηψλ - Καζεγεηψλ Γηαηηεζίαο
ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Α.Σ.Δ.Γ. θαη ησλ
Σ.Δ.Γ. αληίζηνηρα. Σα δηπιψκαηά ηνπο απνλέκνληαη ζηνπο κελ λένπο Γηαηηεηέο απφ
ηνπο πλδέζκνπο ηνπο, ζηνπο δε Δθπαηδεπηέο - Καζεγεηέο Γηαηηεζίαο απφ ηελ
Ο.Γ.Π.Δ., ζε θαηάιιειε πξνο ηνχην ηειεηή.
3. Ζ πξναγσγή ησλ Γηαηηεηψλ ζε αλψηεξε Καηεγνξία, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ ή αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ή έθδνζεο
ησλ απνθάζεσλ πξναγσγήο, ππνινγίδεηαη φηη γίλεηαη ηελ 30ε Ηνπλίνπ θάζε ρξφλνπ.
4. Ο ππνςήθηνο πνπ δελ πεηπραίλεη λα νλνκαζζεί Γηαηηεηήο ή λα πξναρζεί ζε
αλψηεξε Καηεγνξία, κπνξεί λα δεηήζεη αλαζεψξεζε ησλ γξαπηψλ ηνπ απφ ην Γ..
ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ή ησλ πλδέζκσλ, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
απφθαζεο, θαηαβάιινληαο παξάβνιν είθνζη επξψ (20,00).
5. Σν Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ή ησλ πλδέζκσλ απνθαίλεηαη γηα ηέηνηεο πξνζθπγέο
ηειεζίδηθα κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο, κε ηελ εηζήγεζε εηδηθήο Αλαζεσξεηηθήο
Δπηηξνπήο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ απηφ. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη
ζε απηφλ πνπ πξνζέθπγε κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έθδνζή ηεο.
6. Αλ ε αλαζεψξεζε γίλεη απνδεθηή, ν επηηπρψλ αθνινπζεί σο πξνο ην ρξφλν
νλνκαζίαο ή πξναγσγήο ηνπ ηε ζεηξά ησλ επηηπρφλησλ ζπλαδέξθσλ ηνπ, κε ηνπο
νπνίνπο δηαγσλίζηεθε καδί.
7. Όζνη έιαβαλ κέξνο ηξεηο θνξέο ζηηο ίδηεο εμεηάζεηο θαη δελ πέηπραλ ζηελ πξναγσγή
ηνπο, δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ πάιη ζε απηέο.
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Άρθρο 32 : ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ – ΠΟΗΝΔ – ΔΦΔΔΗ
1. Οη Γηαηηεηέο παξαπέκπνληαη απφ ηα Γ.. Ο.Γ.Π.Δ. ή ησλ πλδέζκσλ, αλάινγα κε
ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ απηφ, χζηεξα απφ
έγγξαθε θαηαγγειία ζηα αξκφδηα Πεηζαξρηθά Όξγαλα. Οη θαηεγνξίεο κπνξεί λα
είλαη ελδεηθηηθά: παξαβάζεηο ησλ Καηαζηαηηθψλ ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη ησλ πλδέζκσλ,
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, πξάμεηο, παξαιείςεηο ή παξαπηψκαηα πνπ γίλνληαη έμσ
απφ ηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά πξνο
πλάδεξθν Γηαηηεηή ή Μέινο Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ή ησλ πλδέζκσλ ή Μέινο ησλ
Δπηηξνπψλ ηνπο.
2. Οη παξαβάζεηο θαη νη επηβαιιφκελεο πνηλέο θαζνξίδνληαη απφ ηα Καηαζηαηηθά ηεο
Ο.Γ.Π.Δ. θαη ησλ πλδέζκσλ, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 θαη 32 ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ. Οπδείο παξαπέκπεηαη θαη θπζηθά δελ κπνξεί λα ηηκσξεζεί γηα
αγσληζηηθφ παξάπησκα, πνπ γίλεηαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, πξηλ,
θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα, φπνπ ζπκκεηέρεη.
3. ε πεξίπησζε επηβνιήο πνηλήο θαη θαηά ηελ επηκέηξεζή ηεο ιακβάλεηαη ππφςε ε
ελ γέλεη πνιηηεία ηνπ παξαβάηε, ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αηνκηθφ ηνπ
θάθειν, ε βαξχηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο, νη επηπηψζεηο γηα ην θχξνο ησλ Γηαηηεηψλ
θαη ηεο Γηαηηεζίαο, ε πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ε κεηακέιεηα πνπ ηπρφλ
επηδείρηεθε.
4. Δπηηξέπεηαη ζπγρψλεπζε πεξηζζφηεξσλ πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη ζε κία, ππφ ηνλ
φξν φηη ε βαξχηεξε πνηλή ζα επαπμάλεηαη θαηά ην ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ
ησλ ειαθξφηεξσλ πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη.
5. Ο ρξφλνο έθηηζεο ηεο πνηλήο δελ κπνξεί λα ζπκπίπηεη κε ηελ θαζηεξσκέλε επνρηθή
δηαθνπή ηνπ αζιήκαηνο (15 Ηνπλίνπ έσο 31 Ηνπιίνπ θάζε ρξφλνπ).
6. Αλ επηβιεζεί πνηλή ζε Γηαηηεηή, πνπ έρεη ελησκεηαμχ ηεζεί ζε δηαζεζηκφηεηα κε ηελ
απφθαζε παξαπνκπήο, ππνινγίδεηαη ε πνηλή απφ ηε ρξνλνινγία πνπ ηέζεθε απηφο
ζε θαηάζηαζε δηαζεζηκφηεηαο.
7. Αλ επηβιεζεί λέα πνηλή ζηελ ίδηα πεξίνδν, ν ηηκσξνχκελνο ππνρξενχηαη ζηελ
έθηηζε θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο πνηλήο γηα ηελ νπνία έηπρε αλαζηνιή έθηηζεο.
8. Μεηά ηελ απφθαζε παξαπνκπήο Γηαηηεηή ζε Πεηζαξρηθφ Όξγαλν νθείιεη απηφο λα
απνινγεζεί εκθαληδφκελνο ελψπηφλ ηνπ ή λα ππνβάιεη έγγξαθε απνινγία κέζα ζε
ηαθηφ ρξφλν, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην έγγξαθν θιήζεο ηνπ.
9. Ζ κε εκθάληζή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή ή ε κε ππνβνιή έγγξαθεο απνινγίαο ζεσξείηαη
πξφζζεην παξάπησκα θαη ε Δπηηξνπή, ρσξίο άιιε δηαδηθαζία, ζπλερίδεη ην έξγν
ηεο.
10. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλεηαη ην πνιχ κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηε
εθδίθαζε ηεο παξάβαζεο, θνηλνπνηείηαη δε αξκνδίσο ζηνλ ίδην θαη ζε θάζε άιιν
ελδηαθεξφκελν.
11. Μέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο απφθαζεο, ν ελδηαθεξφκελνο
κπνξεί λα θάλεη έθεζε ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 11 (Π.Δ..Δ.Γ.) ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε έθεζεο αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο
πνηλήο.
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IV. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άρθρο 33ο : ΓΖΛΩΔΗ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ
1. Μέρξη 31 Μαΐνπ θάζε ρξφλνπ, φπνηνο επηζπκεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζαλ
Γηαηηεηήο ελ ελεξγεία ή κε, θαηά ηελ επφκελε λέα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν,
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην χλδεζκν πνπ αλήθεη Γήισζε πξνζθνξάο
ππεξεζηψλ ζε φζα αληίγξαθα θαη κε φπνην πεξηερφκελν θαζνξίδεη ε Ο.Γ.Π.Δ.
Πάλησο, ε Ο.Γ.Π.Δ. θαη ν χλδεζκνο ππνρξεσηηθά είλαη απνδέθηεο απηψλ ησλ
Γειψζεσλ, πξναηξεηηθά δε ε Δ.Π.Ο. θαη νη Δ.Π..
2. Όζνη δελ ππνβάιινπλ Γήισζε, ζεσξνχληαη ζε θαηάζηαζε δηαζεζηκφηεηαο.
3. Σν Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη ηα αληίζηνηρα ησλ πλδέζκσλ κπνξνχλ, ιφγσ ζνβαξήο
αηηίαο, λα κελ θάλνπλ δεθηή ή λα αλαζηέιινπλ ηε Γήισζε ελ ελεξγεία ή κε Γηαηηεηή,
πξνζσξηλά ή νξηζηηθά. Ζ κελ Ο.Γ.Π.Δ. γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζε
αγψλεο θαη Όξγαλα Δζληθνχ Δπηπέδνπ, νη δε χλδεζκνη ζε αγψλεο θαη Όξγαλα
Σνπηθνχ Δπηπέδνπ. Οη απνθάζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη
ζηνπο πλδέζκνπο ή ηελ Ο.Γ.Π.Δ. αληίζηνηρα.
4. Γήισζε πνπ δε γίλεηαη δεθηή απφ έλα χλδεζκν, απαγνξεχεηαη λα γίλεη δεθηή απφ
άιιν χλδεζκν, ζηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο Πνδνζθαηξηθήο Πεξηφδνπ.
5. Ζ Τπεχζπλε Γήισζε Γηαηηεηή ελ ελεξγεία θαη κε ελ ελεξγεία ζα ππνγξάθεηαη κφλν
απφ ηνλ ίδην ηνλ Γηαηηεηή θαη φρη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ
πλδέζκνπ. Θα ππνβάιιεηαη ζηνλ χλδεζκν απφ ηνλ ίδην ηνλ Γηαηηεηή ή
εθπξφζσπφ ηνπ κε ζεσξεκέλε εμνπζηνδφηεζε.
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Άρθρο 34 : ΜΖΣΡΩΟ – ΑΣΟΜΗΚΟΗ ΦΑΚΔΛΟΗ
1. Οη χλδεζκνη, κε θξνληίδα ηεο Σ.Δ.Γ., ηεξνχλ αηνκηθνχο θαθέινπο φισλ ησλ
Μειψλ ηνπο Γηαηηεηψλ. ηνπο θαθέινπο απηνχο θπιάζζνληαη φια ηα αηνκηθά
ζηνηρεία θαη ηα θχιια πνηφηεηαο ησλ Γηαηηεηψλ. Οκνίσο νη χλδεζκνη ηεξνχλ
Μεηξψν Μειψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχλ ηα ζηνηρεία απηά.
2. Ζ Ο.Γ.Π.Δ., κε θξνληίδα ηεο Α.Σ.Δ.Γ., ηεξεί νκνίσο αηνκηθνχο θαθέινπο φισλ ησλ
Γηαηηεηψλ ησλ πλδέζκσλ-Μειψλ ηεο, θαζψο θαη Μεηξψν Γηαηηεηψλ. Δπίζεο, ηεξεί
επηπιένλ Μεηξψν Καζεγεηψλ Γηαηηεζίαο.
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Άρθρο 35 : ΠΗΝΑΚΔ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ
1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ Γηαηηεηψλ θαη επνκέλσο ε θαηάξηηζε πηλάθσλ ηθαλφηεηάο ηνπο
γίλεηαη θάζε ρξφλν, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ αηνκηθνχ θαθέινπ θάζε Γηαηηεηή, ηελ
αγσληζηηθή απφδνζή ηνπ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη θάζε άιιν
ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν.
2. Οη Σ.Δ.Γ. πξνβαίλνπλ, κέρξη 5 Ηνπλίνπ θάζε ρξφλνπ, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
Γηαηηεηψλ θαη ζηνλ θαηαξηηζκφ πηλάθσλ ηθαλφηεηαο ελ ελεξγεία Γηαηηεηψλ πνπ
πξνηείλνληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ Γηαηηεηέο ή Βνεζνί Γηαηηεηέο αλά
Καηεγνξία αγψλσλ αξκνδηφηεηαο Δ.Π.Ο./Δ.Π.Α.Δ. θαη Δλψζεσλ αληίζηνηρα.
3. Όινη νη ελ ελεξγεία Γηαηηεηέο, κε ηε θξνληίδα ησλ Σ.Δ.Γ. ησλ πλδέζκσλ ή ηεο
Α.Σ.Δ.Γ. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ή ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε Οξγάλσλ Γηαηηεζίαο,
ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά θάζε ρξφλν, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, ζε αγσληζηηθέο
δνθηκαζίεο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε F.I.F.A., γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπζηθήο ηνπο
θαηάζηαζεο. Όζνη δελ πεηχρνπλ ηα θαηψηεξα φξηα επηδφζεσλ απνθιείνληαη απφ
ηνπο πίλαθεο αμηνινγήζεσλ.
Δθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν ή αλαγθαίν, ζε αγσληζηηθέο δνθηκαζίεο ππνβάιινληαη
ππνρξεσηηθά νη ελ ελεξγεία Γηαηηεηέο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνδνζθαηξηθήο
πεξηφδνπ, νη δε αξλνχκελνη λα δηαγσληζζνχλ απνθιείνληαη ησλ πηλάθσλ θαη
αλαθαινχληαη νη Γειψζεηο πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο αξκνδίσο.
4. Οη πίλαθεο ηθαλφηεηαο ησλ Γηαηηεηψλ ηζρχνπλ θαη’ αλαινγία θαη γηα φινπο ηνπο
άιινπο αγψλεο, εθφζνλ δε δελ επαξθνχλ νη Γηαηηεηέο κπνξεί λα νξίδνληαη Γηαηηεηέο
θάζε θαηεγνξίαο.
5. Οη πξνηάζεηο ηεο Α.Σ.Δ.Γ. θαη ησλ Σ.Δ.Γ. γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ
αμηνιφγεζεο ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ησλ Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη ησλ πλδέζκσλ
αληίζηνηρα.
6. Αλάινγνη πίλαθεο Παξαηεξεηψλ Γηαηηεζίαο, πνπ πξνηείλνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζε αγψλεο αξκνδηφηεηαο Δ.Π.Ο./Δ.Π.Α.Δ. θαη Δλψζεσλ, θαηαξηίδνληαη απφ ηελ
Α.Σ.Δ.Γ. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη ηηο Σ.Δ.Γ. ησλ πλδέζκσλ, απφ ηνλ θαηάινγν κε ελ
ελεξγεία Γηαηηεηψλ.
7. Αλαζεψξεζε ησλ πηλάθσλ ηθαλφηεηαο ησλ ελ ελεξγεία θαη κε Γηαηηεηψλ
πξαγκαηνπνηείηαη ηνλ Φεβξνπάξην θάζε ρξφλνπ: 1-15 απφ ηηο Σ.Δ.Γ. θαη 16-31 απφ
ηελ Α.Σ.Δ.Γ.
8. Οη αμηνινγήζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ππνβάιινληαη λφκηκα θαη έγθαηξα ζηα εθάζηνηε
αξκφδηα Όξγαλα Γηαηηεζίαο.
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Άρθρο 36 : ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΑΓΩΝΩΝ
1. ε θάζε χλδεζκν κε θξνληίδα ηεο Σ.Δ.Γ. ηεξείηαη Ζκεξνιφγην Αγψλσλ ησλ
Γηαηηεηψλ, ελ ελεξγεία θαη κε.
2. Σα Ζκεξνιφγηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία:
α) Αχμνληαο αξηζκφο
β) Ζκεξνκελία θαη ψξα ηέιεζεο ηνπ αγψλα
γ) Πφιε-Γήπεδν
δ) Αληίπαιεο Οκάδεο- Δίδνο Αγψλα-Απνηέιεζκα
ε) Ηδηφηεηα (Γηαηηεηήο ή Βνεζφο Γηαηηεηήο)
ζη) Λνηπνί Παξάγνληεο (Γηαηηεηήο, Βνεζφο/νί Γηαηηεηήο/έο, Παξαηεξεηήο Γηαηηεζίαο,
εθφζνλ έρεη νξηζζεί)
δ) Βαζκνινγία απφδνζεο Γηαηηεηή θαη Βνεζψλ Γηαηηεηψλ
ε) Παξαηεξήζεηο (επεηζφδηα, δηαθνπή, παξάηαζε θιπ.)
3. Αληίγξαθν ηνπ Ζκεξνινγίνπ Αγψλσλ θάζε κήλα ππνβάιιεηαη αλειιηπψο ζηελ
Ο.Γ.Π.Δ. απφ θάζε χλδεζκν, κέζα ζε 15 εκέξεο, κε ζθνπφ λα ελεκεξψλνληαη
έγθαηξα ηα αξρεία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Ζ.Τ.) ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
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Άρθρο 37 : ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΡΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ
1. ην ηέινο θάζε πεξηφδνπ φιεο νη Δπηηξνπέο ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη ησλ πλδέζκσλ
ζπληάζζνπλ ηνλ εηήζην απνινγηζκφ ηεο δξάζεο ηνπο.
2. ηνλ απνινγηζκφ απηφ, πνπ απεπζχλεηαη ζην Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη ησλ πλδέζκσλ,
αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α) Αξηζκφο πλεδξηάζεσλ-Παξνπζίεο Μειψλ
β) Οξγάλσζε Φξνληηζηεξίσλ, πγθεληξψζεσλ, ρνιψλ
γ) Πξναγσγηθέο Δμεηάζεηο-Δμεηάζεηο Ολνκαζίαο λέσλ Γηαηηεηψλ θαη Δθπαηδεπηψλ Καζεγεηψλ Γηαηηεζίαο
δ) Δπηβιεζείζεο πνηλέο-Δθέζεηο
ε) Αλαθνηλψζεηο ηχπνπ-Δλεκέξσζε Μ.Μ.Δ.
ζη) Γηνξγάλσζε Δθδειψζεσλ (εκηλάξηα, Δθδξνκέο, Υνξνί θηι.)
δ) Παξνρέο ρξεκάησλ ζε αηηήζεηο Γηαηηεηψλ (Κ.Α.ΓΗ.Π.)
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Άρθρο 38 : ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1. Καζνξίδνληαη ζηελ αξρή θάζε πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, γηα
ηνπο Γηαηηεηέο, Βνεζνχο Γηαηηεηέο, Σέηαξην Γηαηηεηή θαη Παξαηεξεηέο Γηαηηεζίαο ησλ
αγψλσλ φισλ ησλ Καηεγνξηψλ, θηιηθψλ θαη πξσηαζιεκάησλ. Δπίζεο θαζνξίδνληαη
ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ θαη εκεξαξγηψλ, πνπ ηζρχνπλ ζε φιε ηε Υψξα.
2. αλ έμνδα κεηαθίλεζεο νξίδνληαη ηα θφκηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη γηα κεηάβαζε θαη
επηζηξνθή ζην γήπεδν ηέιεζεο ησλ αγψλσλ, αλάινγα κε ην κέζν ή ηα κέζα
κεηαθνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (αεξνπιάλν, ηαμί, πινίν, ζηδεξφδξνκνο).
3. Οη εκεξαξγίεο θαηαβάιινληαη γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ δηακνλήο θαη δηαηξνθήο εθηφο
έδξαο θαη θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο, ηα κέζα
κεηαθίλεζεο, ην ρξφλν αλαρψξεζεο θαη ηε δπλαηφηεηα ηαρχηεξεο επηζηξνθήο θιπ.
4. Οη απνδεκηψζεηο Γηαηηεηψλ, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη νη εκεξαξγίεο έρνπλ ζαλ
ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο, δηακνλήο, δηαηξνθήο, ζηνιήο,
πξνπφλεζεο, επηκφξθσζεο, θπζηθνζεξαπείαο θιπ. Οη Γηαηηεηέο δελ ακείβνληαη γηα
ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ.
5. Δάλ έλαο αγψλαο δελ αξρίζεη, ιφγσ αλαβνιήο ή καηαίσζεο, ν Γηαηηεηήο δηθαηνχηαη
ην κηζφ ηεο απνδεκίσζεο Γηαηηεζίαο θαη ην ζχλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηηο
εκεξαξγίεο.
α) Δάλ ν αγψλαο άξρηζε θαη δηεθφπε γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ν Γηαηηεηήο δηθαηνχηαη
ην ζχλνιν ηεο απνδεκίσζεο Γηαηηεζίαο θαη ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαη
εκεξαξγηψλ.
β) Δάλ, ζχκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, ν Γηαηηεηήο ππνρξεσζεί
λα παξακείλεη θαη ηελ επφκελε εκέξα γηα ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα πνπ αλαβιήζεθε
θαη γηα ηνλ νπνίν έρεη εηζπξάμεη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη ηηο εκεξαξγίεο,
δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη γηα ηνλ αγψλα πνπ ζα γίλεη, φιε ηελ απνδεκίσζε
Γηαηηεζίαο θαζψο θαη ηε δαπάλε δηαλπθηέξεπζεο Γηαηηεηψλ θαη Βνεζψλ Γηαηηεηψλ
θαη ηνπ νδεγνχ ηαμί, εθφζνλ ππάξρεη κεηαθίλεζε κε ηαμί.
6. Οη Βνεζνί Γηαηηεηέο ηνπ θάζε αγψλα ιακβάλνπλ ν θαζέλαο ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηεο
απνδεκίσζεο Γηαηηεζίαο ηνπ αγψλα, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζηελ
Πξνθήξπμε, θαη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαη ησλ εκεξαξγηψλ.
7. Σα έμνδα απηά θαηαβάιινληαη ζην Γηαηηεηή ζηελ αλάπαπια ησλ εκηρξφλσλ, κε
θξνληίδα ηεο Γηνξγαλψηξηαο, ζηα απνδπηήξηα ησλ Γηαηηεηψλ. Ζ Γηνξγαλψηξηα
παξαδίδεη ζην Γηαηηεηή αλαιπηηθφ εμνδνιφγην, γηα άξζε θάζε ακθηζβήηεζεο.
8. Σα έμνδα κεηαθηλήζεσλ θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο ιφγσ κεηαθηλήζεσλ εθηφο έδξαο
(εκεξαξγίεο) ησλ Μειψλ ηνπ Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. θαη ησλ πλδέζκσλ, ησλ Μειψλ ησλ
Δπηηξνπψλ ηνπο, ησλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ Δθπαηδεπηψλ - Καζεγεηψλ
Γηαηηεζίαο, πνπ κεηαθηλνχληαη γηα λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, είλαη νη ίδηεο
φπσο θαη γηα ηνπο ελ ελεξγεία Γηαηηεηέο. Σα έμνδα απηά θαηαβάιινληαη απφ ηνλ
Φνξέα, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθίλεζε, εθηφο αλ
δηαθνξεηηθά απνθαζίζεη ην Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ.

54

Άρθρο 39ο : ΖΜΑΣΑ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ
1. ήκαηα Γηαηηεηψλ πλδέζκνπ θέξνπλ νη Γηαηηεηέο ησλ Δξαζηηερληθψλ Καηεγνξηψλ
θαη απεηθνλίδνπλ φηη πξνβιέπεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ησλ θαηά ηφπνπο πλδέζκσλ.
Σα ζήκαηα πλδέζκσλ θαη ησλ ηξηψλ Καηεγνξηψλ είλαη ηα ίδηα.
2. ήκαηα Γηαηηεηψλ Ο.Γ.Π.Δ. θέξνπλ νη Γηαηηεηέο πνπ πξνάγνληαη ζηηο Γ’, Β’ θαη Α’
Δζληθή. Δίλαη δηαθνξεηηθά θαηά Καηεγνξία θαη κάιηζηα:
α) ήκαηα Γ’ Καηεγνξίαο: απεηθνλίδνπλ ζην επάλσ κέξνο ηελ Διιεληθή ζεκαία
ζάιαζζαο θαη ζην ππφινηπν ηελ κπάια πνδνζθαίξνπ ρξψκαηνο ιαραλί, έρνληαο
πάλσ ηεο ραξαγκέλα ηα αξρηθά ηεο Οκνζπνλδίαο Ο.Γ.Π.Δ.
β) ήκαηα Β’ Καηεγνξίαο: απεηθνλίδνπλ ζην επάλσ κέξνο ηελ Διιεληθή ζεκαία
ζάιαζζαο θαη ζην ππφινηπν ηελ κπάια πνδνζθαίξνπ ρξψκαηνο δέξκαηνο θαθέ,
έρνληαο πάλσ ηεο ραξαγκέλα ηα αξρηθά ηεο Οκνζπνλδίαο, Ο.Γ.Π.Δ.
γ) ήκαηα Α’ Καηεγνξίαο: απεηθνλίδνπλ ζην επάλσ κέξνο ηελ Διιεληθή ζεκαία
ζάιαζζαο θαη ζην ππφινηπν ηελ κπάια πνδνζθαίξνπ ρξψκαηνο ρξπζαθί,
έρνληαο πάλσ ηεο ραξαγκέλα ηα αξρηθά ηεο Οκνζπνλδίαο, Ο.Γ.Π.Δ.
3. Σα δηπιψκαηα Δθπαηδεπηψλ - Καζεγεηψλ Γηαηηεζίαο απνλέκνληαη ζε φζνπο
απνθηνχλ ηνλ ηίηιν ηνπ Δθπαηδεπηή - Καζεγεηή Γηαηηεζίαο χζηεξα απφ ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ζεσξνχληαη ην αλψηαην έκβιεκα ηεο
Οκνζπνλδίαο. Απεηθνλίδνπλ φ,ηη θαη ην ήκα ησλ Γηαηηεηψλ Α’ Καηεγνξίαο
(Α’ Δζληθήο), πιαηζησκέλν θπθιηθά απφ θιάδν ειηάο.
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Άρθρο 40 : ΖΘΗΚΔ ΑΜΟΗΒΔ
1. Καζηεξψλεηαη ν επίζεκνο ενξηαζκφο ηεο εηήζηαο «Ζκέξαο ηνπ Γηαηηεηή
Πνδνζθαίξνπ» πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θάζε πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ.
Ο ενξηαζκφο νξγαλψλεηαη απφ ηελ Ο.Γ.Π.Δ., θάζε ρξφλν ζηελ έδξα δηαθνξεηηθνχ
πλδέζκνπ Γηαηηεηψλ.
2. Ζ «Ζκέξα ηνπ Γηαηηεηή Πνδνζθαίξνπ» απνβιέπεη ζηελ εμχςσζε ηνπ θχξνπο ηνπ
Έιιελα Γηαηηεηή θαη ζηελ απφδνζε ηηκήο ζε απηφλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζέθεξε ή ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη ζηνλ Κιάδν ηεο Γηαηηεζίαο θαη ζην άζιεκα
ηνπ Πνδνζθαίξνπ.
3. ηελ «Ζκέξα ηνπ Γηαηηεηή» γίλεηαη απνλνκή βξαβείσλ ζηνπο Γηαηηεηέο, πνπ
δηαθξίζεθαλ θαηά Καηεγνξία Πξσηαζιεκάησλ ζηελ πεξίνδν πνπ έιεμε. Απνλνκή
βξαβείσλ θαη αλάινγσλ δηπισκάησλ ζηνπο Γηαηηεηέο, πνπ απνρψξεζαλ απφ ηελ
ελεξγφ Γηαηηεζία ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδν, αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά
πνπ είραλ ζαλ ελ ελεξγεία Γηαηηεηέο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο Ο.Γ.Π.Δ.
4. Σα βξαβεία, νη έπαηλνη θαη νη άιιεο δηαθξίζεηο απνλέκνληαη ζηνπο Γηαηηεηέο κε
απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ., χζηεξα απφ γλψκε ησλ ζπλαξκφδησλ Οξγάλσλ
Γηαηηεζίαο, ζχκθσλα κε ην Νφκν. Ζ δαπάλε ησλ βξαβείσλ θαη ηα ινηπά έμνδα
θαιχπηνληαη απφ ην Κ.Α.ΓΗ.Π., θξνληίδνληαο ην Γ.. ηεο Ο.Γ.Π.Δ. λα ππάξρεη πάληα
δηαζέζηκν ππφινηπν, πξννξηδφκελν εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ.
5. Οη χλδεζκνη Γηαηηεηψλ νξγαλψλνπλ θάζε ρξφλν αλάινγε εθδήισζε γηα λα
ηηκήζνπλ Γηαηηεηέο ηεο δχλακήο ηνπο, κε δηθή ηνπο κέξηκλα θαη δαπάλε.
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Άρθρο 41 : ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1. Ζ ηζρχο απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ, πνπ ςεθίζηεθε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
πλδέζκσλ - Μειψλ ηεο Ο.Γ.Π.Δ. ζηνλ Πεηξαηά ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2008 θαη
απνηειείηαη απφ 41 Άξζξα, αξρίδεη απφ ηεο εκεξνκελίαο απηήο.
Γηα ην Γ../Ο.Γ.Π.Δ.
Ο Πξφεδξνο
ΥΡΖΣΟ ΜΖΣΣΑ

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο
ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΡΗΣΩΝΖ

