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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 ∆ΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ 

Αγωνιστική Περίοδος (2010-2011) 

 

Η παρούσα επιστολή έχει σκοπό να επιβεβαιώσει την κατάταξή σας …………… (ως 

διαιτητή …….. ή ως παρατηρητή ……….ή ως εκπαιδευτή διαιτησίας ………..) 

κατηγορίας στη νέα περίοδο κάτω από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :  

1. Η κατάταξή σας θα ισχύει από την 1 Αυγούστου 2010 και θα λήξει την 30η Ιουνίου 

2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη ηµεροµηνία καθορίσει η Επιτροπή ∆ιαιτησίας κατά 

την εύλογη κρίση της σύµφωνα µε τους όρους που θέτει η προϋπόθεση 6 

κατωτέρω. 

2. Για όσο διαρκεί η περίοδος, δια του παρόντος δεσµεύεστε για τα παρακάτω: 

- Να υπακούτε και να συµµορφώνεστε µε το Καταστατικό, τους Κανονισµούς 

και τις αποφάσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και 

µε τις όποιες τροποποιήσεις τους. 

- Να αποδέχεστε την ετήσια βαθµολόγηση που έχει εγκριθεί από την 

Επιτροπή ∆ιαιτησίας της Ε.Π.Ο. 

- Να διατηρείτε ένα επίπεδο στην αγωνιστική σας απόδοση που θα προκαλεί 

την ανάλογη ικανοποίηση στην Επιτροπή ∆ιαιτησίας της Ε.Π.Ο. και στις 

υφιστάµενες αυτής επιτροπές. 

- Να πληροίτε τις απαιτήσεις της Ε.Π.Ο. όσον αφορά στην φυσική κατάσταση 

επιτυγχάνοντας στους ελέγχους φυσικής κατάστασης που ενδέχεται να 

καθιερωθούν από την Επιτροπή ∆ιαιτησίας της Ε.Π.Ο. Ο αριθµός αυτών των 

ελέγχων για κάθε χρόνο θα καθορίζεται από την Επιτροπή ∆ιαιτησίας της 

Ε.Π.Ο. 

- Να συµφωνείτε και να αποδέχεστε οποιοδήποτε ηλικιακό όριο έχει 

καθιερωθεί από την Επιτροπή ∆ιαιτησίας της Ε.Π.Ο. 

- Να συµµορφώνεστε µε τους Κανόνες του Παιχνιδιού έτσι όπως αυτοί έχουν 

θεσπιστεί από την FIFA καθώς και τις όποιες τροποποιήσεις τους. 

- Να συµµορφώνεστε και να υπακούτε σε όλες τις εύλογες οδηγίες, 

παραινέσεις και κατευθυντήριες αρχές που εκδίδονται από την Ε.Π.Ο. 
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συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ αυτών και των µεθόδων προστασίας των 

παιδιών. 

- Να είστε διαθέσιµος και να παρακολουθείτε όχι λιγότερο από το 75% των 

εκπαιδευτικών και µηνιαίων συναντήσεων που διοργανώνονται από την 

Ε.Π.Ο. ή το αντίστοιχο όργανο της. 

- Να διατηρείτε σε υψηλό επίπεδο την αγωνιστική και εξωαγωνιστική σας 

συµπεριφορά σε αντιστοιχία µε το επίπεδό σας ως διαιτητή. 

- Σε περίπτωση που σας παρέχεται στολή από την Ε.Π.Ο., να την φοράτε σε 

όλους τους αγώνες στην Ελλάδα. Η συγκεκριµένη στολή περιλαµβάνει και τα 

σήµατα των χορηγών. 

3. Συµφωνείτε να παρευρίσκεσθε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε συναντήσεις µε θέµα 

τη διαιτησία που διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή αρχές που συνδέονται µε την 

Ε.Π.Ο. στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. 

4. ∆ια του παρόντος συµφωνείτε πως αναλαµβάνετε την ευθύνη για οποιονδήποτε 

φόρο εισοδήµατος, ή εθνική ασφάλιση, ή παρόµοια συνεισφορά που είναι 

απαιτητή και αφορά απολαβές σας για αγώνες και/ή έξοδα που έχετε να λάβετε 

κατά τη διάρκεια και εξαιτίας του διορισµού σας. 

5. ∆εν επιτρέπεται, ούτε κατά τη διάρκεια ούτε µετά τη λήξη της περιόδου της 

κατάταξής σας, να αποκαλύψετε, να κάνετε δηµόσια δήλωση, ή µε οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο να κοινοποιήσετε σε τρίτο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία ή 

γνώµη που σχετίζεται µε τις πρακτικές της Ε.Π.Ο., τη λειτουργία, τα οικονοµικά ή 

τις συναλλαγές της µε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, που υπέπεσαν στην 

αντίληψή σας εξαιτίας του διορισµού σας ή οποιασδήποτε άλλης σχέσης σας µε 

την Ε.Π.Ο. Στα παραπάνω συµπεριλαµβάνονται και οι αποφάσεις του 

Συµβουλίου και των Επιτροπών της Ε.Π.Ο. Το περιεχόµενο αυτής της επιστολής 

είναι εµπιστευτικό. 

6. ∆εν επιτρέπεται να κάνετε δηµοσίως κρίσεις ή σχολιασµούς αποφάσεων 

συναδέλφων σας ή πάσης φύσης οργάνων ∆ιαιτησίας. 

7. Η Ε.Π.Ο. µέσω ειδοποίησης µπορεί να καταργήσει την κατάταξή σας για τους 

παρακάτω λόγους: 

7.1. ∆ιαπράττετε παραβίαση των όρων που περιέχονται στο παρόν η οποία δεν 

µπορεί να επανορθωθεί 
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7.2. Αδυνατείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες που συνεπάγεται ο διορισµός λόγω 

ασθένειας ή αδυναµίας. 

8. Μπορείτε να µην αποδεχθείτε την κατάταξή σας ενηµερώνοντας εγγράφως την 

Ε.Π.Ο. εντός πέντε (5) ηµερών. 

 

Παρακαλούµε να εκφράσετε την αποδοχή από µέρους σας των παραπάνω όρων 

υπογράφοντας, χρονολογώντας και αποστέλλοντας το εσώκλειστο πανοµοιότυπο 

αντίγραφο έως την …………….. 

 

 

 

Εγώ, ………………………………………… δια του παρόντος συµφωνώ να αποδέχοµαι 

και να δεσµεύοµαι από τους προαναφερόµενους όρους και προϋποθέσεις. 

 

 

 

Υπογραφή: ………………….. 

 

 

Ηµεροµηνία: ………………….. 

 

 


