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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ  ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ  ΒΟΛΛΕΥ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Ο. ∆. Β. Ε. 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 1ον 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ -   Ε∆ΡΑ 
 
       Ιδρύεται Ομοσπονδία των πανταχού της Ελλάδος δικαστικώς 
αναγνωρισμένων συνδέσμων , επισήμων διαιτητών Βόλλεϋ    (πετοσφαίρας ) 
υπό την επωνυμίαν « ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  -
Ο.∆.Β.Ε.» δια την επιδίωξη των κοινών αυτών συμφερόντων, διατηρούντων την 
διοικητική και οικονομική αυτονομία των. Έδρα της Ομοσπονδίας ορίζεται η πόλη 
της Αθήνας . 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 2ον 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 
 
       Η Ομοσπονδία ∆ιαιτητών Βόλλεϋ Ελλάδος συγκροτείται από τους κατά 
τόπους δικαστικώς αναγνωρισμένους συνδέσμους διαιτητών βόλλεϋ της χώρας. 
Ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας είναι οι παρακάτω σύνδεσμοι : 
α) Σύνδεσμος ∆ιαιτητών Πετοσφαιρίσεως (ΣΥ.∆.ΠΕ.)Αττικής 
β) Σύνδεσμος ∆ιαιτητών Πετοσφαιρίσεως Βορείου Ελλάδος 
γ) Σύνδεσμος ∆ιαιτητών Πετοσφαιρίσεως Νοτίου Πελοποννήσου 
δ) Σύνδεσμος ∆ιαιτητών Πετοσφαιρίσεως Ανατολικής Μακεδονίας 
ε) Σύνδεσμος ∆ιαιτητών Πετοσφαιρίσεως Λαρίσης 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 3ον 
ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ 
 
Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι : 
1)  Η διάδοση, εξύψωση και εκλαΐκευση του λειτουργήματος της διαιτησίας, του 

αθλήματος της πετοσφαίρισης ως και η εν γένει βελτίωση της θέσης των 
διαιτητών δια των συνδέσμων. 

2) Η διεκδίκηση και προάσπιση των ηθικών συμφερόντων, και των δικαιωμάτων 
της διαιτησίας και των διαιτητών, η θεωρητική και τεχνική κατάρτιση τούτων 
και η καθιέρωση ενιαίου τρόπου εφαρμογής των κανόνων παιδιάς της 
πετοσφαίρισης και διαιτησίας εν γένει. 

3)  Η πύκνωση των τάξεων των διαιτητών με ικανά στελέχη, η προαγωγή του 
αθλητισμού και της αθλητικής ιδέας. 

  Την επίτευξη του παραπάνω σκοπού  η ομοσπονδία θα επιδιώξει : 
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α) Με τακτική επικοινωνία αυτής και των συνδέσμων μελών της μεταξύ 
αλλήλων και μετά τοιούτων ή παρεμφερών του εξωτερικού. 
β) Με την συγκέντρωση των αντιλήψεων και γνωμών των επί μέρους μελών 
αυτής και ερεύνης και ελέγχου τούτων προς διαμόρφωση των προς το 
καλλίτερο.  

         Η Ομοσπονδία ∆ιαιτητών Βόλλεϋ  Ελλάδος είναι το ανώτατο όργανο των 
διαιτητών βόλλεϋ  και η υπερκείμενη ένωση των συνδέσμων των διαιτητών, 
προΐσταται αυτών παρακολουθεί την λειτουργία των συμφώνως προς τις 
διατάξεις των καταστατικών, των εν ισχύει κανονισμών και των νόμων. 
Ειδικότερα έργο της Ο.∆.Β.Ε είναι : 
α) Η εποπτεία των σχολών διαιτησίας που λειτουργούν στους συνδέσμους, ο 

διορισμός καθηγητών σ’ αυτές, κατά προτίμηση εκ των υπαρχόντων εις τον 
οικείο σύνδεσμο. 

β) Η επιμόρφωση και η διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών 
εθνικών κατηγοριών 

γ) Η κατάταξη των διαιτητών των συνδέσμων της χώρας σε κατηγορίες, η 
βαθμολόγηση τούτων και προαγωγή τους από κατηγορία σε κατηγορία, ως  ο 
εσωτερικός κανονισμός ορίζει, ως και η  πρόταση εις την οικεία ομοσπονδία 
του αθλήματος, με υποβολή πίνακα υποψηφίων διαιτητών. 

δ) Η κοινοποίηση στην Ε.Ο.ΠΕ. κατ’ έτος κεκυρωμένοn υπό του ∆.Σ. αυτής 
πίνακα των διαιτητών όλων των κατηγοριών γι’ όλη τη χώρα και η αξιολόγηση 
τούτων κατά τα εν των νόμων και εσωτερικού κανονισμού  προβλεπόμενα. 

ε)  Η κατάρτιση κεκυρωμένου υπό του ∆.Σ. αυτής πίνακα των διεθνών διαιτητών 
τον οποίον υποβάλλει στην Ε.Ο.ΠΕ. δικαιουμένου όπως ητιολογημένως 
προβεί μόνο στην απάλειψη οιουδήποτε προτεινομένου ως διεθνούς 
διαιτητού. 

ζ) Την ονομασία των καθηγητών διαιτησίας βόλλεϋ και τον τρόπο ονομασίας 
τούτων. 

η)  Η εκπόνηση και εναρμόνιση των κανονισμών διαιτησίας βόλλεϋ προς τους 
διεθνείς κανονισμούς. 

θ)  Η παρακολούθηση του έργου των διαιτητών, η βαθμολογία τούτων, η τήρηση 
του ποινολογίου,  και η αποδοχή ή μη της κατ’ έτος υποβαλλομένης από τους 
διαιτητές δήλωσης προσφοράς υπηρεσιών για τα εθνικά πρωταθλήματα για 
σπουδαίο λόγο. 

ι)  Η σύνταξη ετήσιου πίνακα διαιτητών όλοι των κατηγοριών μετά πλήρων 
αγωνιστικών στοιχείων παρελθόντων ετών. 

ια) Η υπόδειξη εκπροσώπων της προς συγκρότηση των παρά την Ε.Ο.ΠΕ. 
λειτουργουσών επιτροπών διαιτησίας εκ τακτικών μελών των συνδέσμων, ως 
και ο διορισμός διαιτητών εις τα υπό της Ε.Ο.ΠΕ. διενεργούμενα 
πρωταθλήματα ως ο νόμος ορίζει. 

ιβ) ∆ια της ηθικής και υλικής ενισχύσεως των συνδέσμων μελών της ως και της 
εν γένει συμπαραστάσεως της προς ίδρυση συνδέσμων διαιτητών σε περιοχές 
ένθα δεν υφίστανται τοιούτοι. 

ιγ) ∆ια της οργανώσεως γραφείων και λέσχης, ένθα οι σύνδεσμοι και οι διαιτητές 
με την διαιτησίαν εν γένει καίτ’ απασχολούντα τους διαιτητές ζητήματα εν 
ελλάδι και εν αλλοδαπή. 
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ιδ) ∆ια της δια παντός νομίμου μέσου διαφωτίσεως της κοινής γνώμης περί της 
αποστολής της διαιτησίας και των διαιτητών. 

ιε) ∆ια της οργανώσεως διαλέξεων και ομιλιών, δια δημοσιευμάτων στον τύπον 
και δια της εκδόσεως επισήμου εντύπου βιβλίων και συγγραμμάτων 
επιβοηθητικών του σκοπού της. 

ιζ) ∆ια της διοργανώσεως κοινωνικών και εκπολιτιστικών εν γένει εκδηλώσεων . 
ιη) ∆ια παντός ετέρου νομίμου μέσου, ή τρόπο κρινομένου υπό του ∆.Σ. ή της 

Γ.Σ., ως προσφόρου και επιβοηθητικού για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 
σκοπού. 

 
 
ΑΡΘΡΟΝ 4ον 
ΜΕΛΗ 
 
        Μέλη της Ο.∆.Β.Ε. είναι οι σύνδεσμοι οι οποίοι ίδρυσαν την Ομοσπονδία και 
όσοι ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στο μέλλον στο γενικό μητρώο μελών της 
Ο∆ΒΕ. 
        ∆ιοικητική περιοχή και  έδρα κάθε συνδέσμου είναι αντίστοιχος της  κάθε 
διοικητικής περιφέρειας όπως αυτή καθορίζεται από την Αθλητική Ομοσπονδία 
Πετοσφαίρισης ( Ε.Ο.ΠΕ) 
        Η εγγραφή  ως μέλους της Ομοσπονδίας , συνδέσμου τινός εδρεύοντος εις 
περιοχή όπου υφίσταται έτερος σύνδεσμος μέλος της Ομοσπονδίας 
απαγορεύεται απολύτως. 
        Οι εν ενεργεία και μη διαιτητές, δύνανται να είναι μέλη  μόνον του 
συνδέσμου της περιφέρειας στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες των. ∆εν 
επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να είναι  ταυτοχρόνως μέλος πλειόνων του ενός 
συνδέσμου  μελών της ομοσπονδίας, της μετεγγραφής του από συνδέσμου  εις 
σύνδεσμο, επιτρεπομένης λόγω μετακινήσεως ή άλλης τινός αιτίας μόνο εφ’ 
όσον ούτος ήθελε προηγουμένως διαγραφή εκ του οικείου μητρώου του 
συνδέσμου στον οποίο  ανήκε. 
        Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή πετοσφαίρας προς την ιδιότητα 
του μέλους φιλάθλου σωματείου διατηρούντος τμήμα πετοσφαιρίσεως ως και 
προς την ιδιότητα του υπαλλήλου, επί σχέση εξηρτημένης εργασίας, σωματείου 
διατηρούντος τμήμα βόλλεϋ ή ενώσεως σωματείων ή ομοσπονδία 
πετοσφαίρισης. 
        Απαγορεύεται η σύγχρονη άσκηση των καθηκόντων του προπονητού 
πετοσφαίρας και του διαιτητού του ιδίου αθλήματος δυναμένου του προπονητού 
από την νέα περίοδο να ασκήσει τα καθήκοντα του διαιτητού, εφ’ όσον υπάρχουν 
τα νόμιμα προσόντα. 
Επίσης : 
 1) Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα  

βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων 
φαρμακοδιέγερσης,  ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, 
κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια, χρεοκοπία λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, 
δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, 
εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
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και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,  παράβαση του νόμου 
περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με 
αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. 

2) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του 
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 

3) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του 2725/99 νόμου 
και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία, ο οποίος δεν επιστρέφει και 
μετά τη λήξη της ποινής του άρθρου 130 του νόμου 2725/99 (ΕΦΙ). 

     Άπαντες οι επίσημοι διαιτητές χρησιμοποιούμενοι υπό της Ε.Ο.ΠΕ. πρέπει 
υποχρεωτικά να είναι μέλη συνδέσμων μελών της παρούσης ομοσπονδίας 
(Ο.∆.Β.Ε.) από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού και να έχουν 
εγγραφεί στο γενικό μητρώο των διαιτητών της Ο.∆.Β.Ε. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5ον 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΜΕΛΩΝ 
 
     Σύνδεσμος που επιθυμεί να εγγραφεί ως τακτικό μέλος της ομοσπονδίας 
υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
Αίτηση εγγραφής. 
     Κεκυρωμένο αντίγραφο αποφάσεως της Γ.Σ. αυτού περί εγγραφής του ως 
μέλους της ομοσπονδίας και περί ανεπιφυλάκτου  αποδοχής των 
προβλεπόμενων διατάξεων του καταστατικού της Ο∆ΒΕ ως και του εσωτερικού 
κανονισμού αυτής. 
     Κεκυρωμένον υπό του πρωτοδικείου αντίγραφο του καταστατικού του, οι 
διατάξεις του οποίου δεν πρέπει να αντίκεινται εις τας τοιαύτας του νόμου του 
καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της ομοσπονδίας. 
     Κεκυρωμένου υπό του πρωτοδικείου αντιγράφου της δικαστικής αποφάσεως 
αναγνωρίσεώς του ως συνδέσμου διαιτητών. 
     Κατάσταση εμφανίζουσα το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γεννήσεως, 
επάγγελμα και διεύθυνση κατοικίας απάντων των μελών του μετ’ ενδείξεως της 
κατηγορίας όπου ανήκουν σαν διαιτητές. 
     Πιστοποιητικό του αρμόδιου κατά τόπο πρωτοδικείου περί εγγραφής του εις 
το μητρώον σωματείων. 
     Πίνακα εμφαίνονται το ονοματεπώνυμο των μελών της διοικήσεώς του ως και 
την ετήσια συνδρομή του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου γίνεται η 
εγγραφή του κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
     Το ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών και εντός 
μηνός (1) από της υποβολής των, αποφασίζει περί της αποδοχής ή μη της 
αιτήσεως και εγγράφει ή όχι τον αιτούντα σύνδεσμο ως μέλος της ομοσπονδίας. 
Την περί εγγραφής ή απορρίψεως της αιτήσεως απόφασης του, το ∆.Σ. 
υποχρεούται όπως γνωστοποιήσει στον αιτούντα σύνδεσμο ως και σε όλους 
τους συνδέσμους μέλη της ομοσπονδίας εντός ενός μηνός από της λήψεως 
ταύτης, γνωστοποιώντας στη δεύτερη περίπτωση και τους λόγους της 
απορρίψεως της αιτήσεως. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 
 
     Σύνδεσμος – μέλος της ομοσπονδίας παύει να είναι μέλος αυτής : 
    Λόγω παραιτήσεως κατόπιν εγγράφου αιτήσεως διαγραφής του, 
υποβαλλομένης υπ’ αυτού, μετά κεκυρωμένου αντιγράφου αποφάσεως της Γ.Σ. 
του, κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ. αυτής, αυτοδικαίως και αφ’ ης ελήφθη η 
αίτησις. 
   Λόγω διαλύσεως, δικαστικώς αποφασιζομένης, αυτοδικαίως και αφ’ ης 
εγνωστοποιήθη τούτο εις την ομοσπονδία. 
   Λόγω μη καταβολής των συνδρομών του δύο (2) ετησίων περιόδων, κατόπιν 
αποφάσεως του ∆.Σ. αυτής, μετά προηγούμενη έγγραφη επί αποδείξει κλήσιν 
όπως τακτοποιηθεί εντός δύο μηνών από της λήψεως της κλήσης ταύτης.        
Σύνδεσμος διαγραφόμενος λόγω μη καταβολής συνδρομών κατά τα’ ανωτέρω, 
επανεγγράφεται μόνο εφ’ όσον ήθελε καταβάλει τις καθυστερούμενες συνδρομές 
και τας τοιαύτας του χρόνου καθ’ όν ήτο διαγεγραμμένος. 
   Λόγω διαγραφής συνεπεία παραβάσεως του καταστατικού ή του εσωτερικού 
κανονισμού της ομοσπονδίας, ή ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αποφάσεως 
της Γ.Σ. λαμβανομένης δια μυστικής ψηφοφορίας και δια πλειοψηφίας των τριών 
τετάρτων (3/4) των παρόντων και ψηφισάντων και εκπροσωπούντων αριθμού 
ψήφων μελών των συνδέσμων εκπροσωπουμένων τούτους, μετά εισήγηση του 
∆.Σ. της ομοσπονδίας επαρκώς αιτιολογημένη. 
   ∆ύναται να αποχωρήσει της ομοσπονδίας, σύνδεσμος μέλος  αυτής εάν τα τρία 
τέταρτα (¾) των μελών του θελήσουν να αποχωρήσουν. Η απόφαση λαμβάνεται 
σε γενική συνέλευση του συνδέσμου τους. Επανεγγράφεται εφ’ όσο καταβάλει 
τας τυχόν οφειλόμενες συνδρομές από της αποχωρήσεως του μέχρι την 
επανεγγραφή του. 
   ∆ιαγράφονται κατόπιν αποφάσεως της διοικήσεως της ομοσπονδίας οι 
σύνδεσμοι μέλη : 
α) Όταν δεν τηρούν το καταστατικό της ομοσπονδίας. 
β) Όταν δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων 
ταύτης. 
    Η περί διαγραφής μέλους απόφαση, πρέπει να γνωστοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο ως και σε όλους τους συνδέσμους – μέλη μερίμνη του διοικητικού 
συμβουλίου και εντός ενός (1) μηνός από της λήψεως ταύτης. 
    Μέλος αποχωρών ή διαγραφόμενο συμφώνως προς τα’ ανωτέρω ουδεμία 
αξίωση δύναται να έχει επί τη περιουσίας της ομοσπονδίας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 
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    Οι σύνδεσμοι διαιτητών έχουν κυρίως ως έργο την κατάρτιση πινάκων 
διαιτητών τοπικών πρωταθλημάτων και τη στελέχωση των αγώνων αυτών, τη 
λειτουργία σχολών διαιτησίας, τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των 
διαιτητών των τοπικών  κατηγοριών και την επιμόρφωση αυτών, με την εποπτεία 
της ομοσπονδίας διαιτητών και με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης α’ 
της παρ.6 του άρθρου 43 του Ν.2725/99. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
∆.Σ. ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΒΕ 
 
      Το ∆.Σ. συνδέσμου διαιτητών μέλους της Ο∆ΒΕ , συγκροτείται σύμφωνα 1) 
με τις διατάξεις του καταστατικού των και 2) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
καταστατικού της Ο∆ΒΕ, έχει δε τις εξής αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. 
1. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
  α. Προτείνει στις ενώσεις ή τοπικές επιτροπές τους διαιτητές μέλη των 

επιτροπών που λειτουργούν σ’ αυτές. 
  β. Εποπτεύει την καλή λειτουργία των επιτροπών που λειτουργούν στον 

σύνδεσμο. 
  γ.  Αλληλογραφεί με την Ο∆ΒΕ επί παντός θέματος. 
  δ. Κοινοποιεί στην Ο∆ΒΕ και στην τοπική επιτροπή ή ένωση τις ποινές που 

επιβλήθησαν με όλα τα σχετικά για εφαρμογή . 
  ε. Αναστέλλει ή δεν κάνει αποδεκτή τη δήλωση ενεργείας του διαιτητή που 

εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.5 εδ.ε. του παρόντος, ακόμη δε και 
για οικονομικούς ή άλλους σπουδαίους λόγους. 

 στ. Είναι υπεύθυνος για τον ορισμό διαιτητών μελών του σε φιλικούς αγώνες ή 
τουρνουά που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ε∆/  τοπικών ενώσεων 
και  ΚΕ∆/Ε.Ο.ΠΕ. και διεξάγονται στην περιφέρεια ευθύνης τους. 

 
2. Υποχρεώσεις 
Υποχρεούται :  
α.  Να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του συνδέσμου στην Ο∆ΒΕ όπως ορίζει 

το καταστατικό της (άρθρο 21), να συλλέγει & καταβάλλει στην Ο∆ΒΕ, με την 
υποβολή δήλωσης ενεργείας, την ισχύουσα εφ’ άπαξ εισφορά, για κάθε 
διαιτητή η οποία καθορίζεται κάθε φορά από τη Γ.Σ. της Ο.∆.Β.Ε. (άρθρο 21). 

β. Να λειτουργεί σχολές διαιτησίας κατόπιν αιτήσεως στην ΤΕ∆/ Ο∆ΒΕ και 
εποπτεία από το ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ. 

γ. Να διενεργεί τουλάχιστον 3 τεχνικά ετήσια επιμορφωτικά σεμινάρια σε επίπεδο 
συνδέσμου με ευθύνη της ΤΕ∆/Ο∆ΒΕ. 

δ. Να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους επόπτες των σχολών διαιτησίας 
καθώς και στους καθηγητές διαιτησίας. 

ε. Να υποβάλλει τις οποιεσδήποτε προσφυγές των μελών του προς τις 
επιτροπές και το ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ. 

στ. Να υποδεικνύει ικανούς μη εν ενεργεία διαιτητές προκειμένου να 
στελεχώσουν επιτροπές που λειτουργούν στην ΕΟΠΕ ή την Ο∆ΒΕ ή τις 
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ενώσεις. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ Ο.∆.Β.Ε. 
 
   Οι επιτροπές που λειτουργούν στην Ο∆ΒΕ είναι οι εξής : 
1. Τεχνική Επιτροπή ∆ιαιτησίας (Τ.Ε.∆.) 
2. Πειθαρχική Επιτροπή Καταστατικών Παραβάσεων 
3. Επιτροπή ∆ημοσίων Σχέσεων 
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των πιο πάνω οργάνων και επιτροπών 
καθορίζονται από το παρόν καταστατικό, ως κατωτέρω και την εκάστοτε 
ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία. 
       Στις παραπάνω επιτροπές έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο «μη εν 
ενεργεία» διαιτητές. Βασική προϋπόθεση τεκμηριώσεως του δικαιώματος 
συμμετοχής είναι να είναι ταμειακώς εντάξει  με τον σύνδεσμο διαιτητών όπου 
είναι μέλη, να έχουν προταθεί από τον σύνδεσμό τους και να γίνει δεκτή η 
συμμετοχή τους από το ∆.Σ. της «Ο.∆.Β.Ε.». 
        Κάθε απόρριψη συμμετοχής στις άνω επιτροπές πρέπει να αιτιολογείται 
από το ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ» και να κοινοποιείται τόσο στον ίδιο τον διαιτητή όσο και 
στο σύνδεσμο που ανήκει. 
        Η Ο∆ΒΕ υποχρεούται στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των 
παραπάνω επιτροπών. 
        Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται υπό των προέδρων τους στο 
∆.Σ. της Ο∆ΒΕ για επικύρωση. 
        Πρόεδροι των άνω επιτροπών πρέπει απαραιτήτως να είναι μέλη του ∆.Σ. 
της Ο∆ΒΕ. 
       Αποκλείονται των παραπάνω επιτροπών διαιτητές μη εν ενεργεία οι οποίοι  
έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμοιβής με ΕΟΠΕ, ενώσεις, τοπικές 
επιτροπές, σωματεία που διατηρούν  τμήματα βόλλεϋ, προπονητές, παράγοντες 
σωματείων, είναι μέλη σωματείων, σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία και επί 
μια διετία από παραιτήσεως των, ανεξάρτητα αν είναι ταμειακώς εντάξει με 
οιονδήποτε ΣΥ∆ΠΕ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΕΡΓΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ο∆ΒΕ 
 
1. Τεχνική Επιτροπή ∆ιαιτησίας (ΤΕ∆) 
    Έργο – Λειτουργία ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΤΕ∆/Ο∆ΒΕ) 

1. Η Τεχνική Επιτροπή ∆ιαιτησίας (ΤΕ∆) λειτουργεί στην έδρα της «Ο∆ΒΕ» 
       α. Συγκροτείται με απόφαση του ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ. Είναι τριμελής και 

αποτελείται από «μη εν ενεργεία» διαιτητές ∆ιεθνείς ή Εθνικών 
κατηγοριών ή από καθηγητές διαιτησίας αν υπάρχουν. Πρόεδρός της είναι 
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μέλος του ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ». 
β. Η θητεία της συμπίπτει με τη θητεία του ∆.Σ. και οι αποφάσεις της είναι 
εισηγητικές προς το ∆.Σ.. 

γ. Επιλαμβάνεται των αιτήσεων των συνδέσμων – μελών για την 
λειτουργία σχολών και ονομασία διαιτητών. Φροντίζει για την παρουσία 
καθηγητών στις τεχνικές συγκεντρώσεις και σεμινάρια. Τηρεί πρακτικά και 
γενικά οι ενέργειες, κρίσεις και οι αποφάσεις της, τελούν υπό την έγκριση 
του ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ» που μπορεί να τις εγκρίνει ή να τις τροποποιήσει ή 
να τις απορρίψει.  

Και 
2. Έχει ως έργο και αρμοδιότητα:  

ι. Να λαμβάνει γνώση των αποφάσεων της  FIVB, καθώς και των αποφάσεων 
και οδηγιών που κοινοποιούνται από την ΕΟΠΕ για θέματα κανόνων παιδιάς 
και φροντίζει για την έγκαιρη, ακριβή και ενιαία εφαρμογή τους από τους «εν 
ενεργεία» διαιτητές πετοσφαίρισης λαμβάνοντας κάθε μέτρο γι’ αυτό. 

ιι. Να υποβάλλει στην ΕΟΠΕ ερωτήματα για θέματα κανονισμών παιδιάς. 
ιιι. Να οργανώνει διαλέξεις με θέματα κανονισμών παιδιάς και διαιτησίας, καθώς 
και σχολές (μέσω των συνδέσμων) για την ανάδειξη νέων διαιτητών 
πετοσφαίρισης και για την επιμόρφωση όσων πρόκειται να υποβληθούν σε 
εξετάσεις για να προαχθούν σε ανώτερες κατηγορίες, επίσης οργανώνει 
μορφωτικές συγκεντρώσεις των εν ενεργεία ή μη διαιτητών. 
ΑΚΟΜΗ η ΤΕ∆/Ο∆ΒΕ, 

ιν. Συγκροτεί επιτροπές διενέργειας εξετάσεων για την ονομασία  και  την 
προαγωγή διαιτητών σε ανώτερες κατηγορίες και προβαίνει στην ονομασία ή 
την προαγωγή όσων πετυχαίνουν σ’ αυτές. 

ν. Βεβαιώνει για την ακρίβεια των στοιχείων που χρειάζονται και επικαλούνται, 
από τους νέους διαιτητές ∆’ κατηγορίας. 
νι. Εισηγείται στο ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ» για αιτήσεις που υποβάλλονται από όσους 
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τον τίτλο του καθηγητού διαιτησίας. 

νιι. Παραλαμβάνει τις δηλώσεις ενέργειας των διαιτητών που υποβάλλονται 
μέχρι 30 Ιουνίου κάθε χρόνου  και προβαίνει στον έλεγχο αυτών.              

νιιι. Παραλαμβάνει τις δηλώσεις των «μη εν ενεργεία» διαιτητών που 
υποβάλλονται μέχρι 30 Ιουνίου κάθε χρόνου. 

ιχ. Ελέγχει τις καθιερωμένες ιατρικές βεβαιώσεις των «εν ενεργεία» διαιτητών, 
κάθε χρόνο 

χ. Τηρεί τους ατομικούς φακέλους και το μητρώο των μελών της «Ο∆ΒΕ» και 
των στην δύναμη των συνδέσμων εν ενεργεία ή μη διαιτητών. 

 
 
2. Πειθαρχική Επιτροπή ∆ιαιτησίας Ο∆ΒΕ – Καταστατικών παραβάσεων 
    Στην Ο.∆.Β.Ε. λειτουργεί τριμελής Πειθαρχική Επιτροπή καταστατικών 
παραβάσεων . 
    Πρόεδρος της επιτροπής είναι μέλος του ∆.Σ. και μέλη διαιτητές από τους 
παλαιότερους ή δυνατόν ανώτερης κατηγορίας και ορίζονται με απόφαση του 
∆.Σ. της Ο∆ΒΕ, όπως και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη . 
    Η θητεία της επιτροπής αυτής είναι ίση με αυτή του ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ. 



 10

    Μέλος της επιτροπής  αντικαθίσταται : 
   α. Μετά από παραίτηση του από τον πρώτο αναπληρωματικό . Σε περίπτωση 

παραίτησης ή αντικατάστασης του προέδρου της Π.Ε.∆., πρόεδρος ορίζεται 
μέλος του ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ . 

     β. Σε περίπτωση καταφανούς υπαιτιότητας του μέλους της Π.Ε.∆. και μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση πλειοψηφίας ¾ του ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ . 

 
1. Έργο της επιτροπής είναι : 
 α) Η εκδίκαση σε πρώτο (1ο) βαθμό πειθαρχικών παραπτωμάτων που 

παραπέμπονται σε αυτήν αυτεπάγγελτα ή με απόφαση του ∆.Σ. αυτής .Η 
πειθαρχική δίωξη ασκείται υποχρεωτικά από το ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ κατά 
πλειοψηφία, ή αυτεπάγγελτα από την επιτροπή. 
Οι αποφάσεις της Π.Ε.∆. καθίστανται τελεσίδικες μετά παρέλευση  δέκα (10) 
ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση της απόφασης στον τιμωρηθέντα         
( μέλος ή μέλος επιτροπής κ.λ.π) και εφόσον αυτός δεν υποβάλλει προσφυγή 
κατά της απόφασης και μετά από απλή έγκριση του ∆.Σ. της Ο.∆.Β.Ε. 
Τυχόν υποβαλλόμενες προσφυγές κατά της απόφασης εκδικάζονται σε 
τελεσίδικο βαθμό από το ∆.Σ. της Ο.∆.Β.Ε. 

 
Αρμοδιότητες της επιτροπής: 
 
Η ΠΕ∆/Ο∆ΒΕ επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττονται 
από : 
α.   Μέλη Ο∆ΒΕ ( ΣΥ.∆.ΠΕ.) 
β.   Μέλη επιτροπών Ο∆ΒΕ 
γ.   Μέλη ∆.Σ. Ο∆ΒΕ 
δ. Καθηγητές διαιτησίας στην εκτέλεση, των από την ιδιότητα τους αυτή,  

καθηκόντων τους . 
          Εάν από μέλη της ΠΕ∆/Ο∆ΒΕ ή από το ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ, διαπιστωθούν 
πειθαρχικά παραπτώματα, από διαιτητές μέλη ΣΥ∆ΠΕ( εκτός των παραπάνω), 
τότε  με απόφαση του ∆.Σ./Ο∆ΒΕ η υπόθεση παραπέμπεται στα πειθαρχικά 
όργανα του οικείου συνδέσμου, τα οποία επιλαμβάνονται σύμφωνα με το 
καταστατικό τους. Το ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ διατηρεί το δικαίωμα εξέτασης της πορείας 
της υπόθεσης αυτής σε συνεργασία με τον αρμόδιο σύνδεσμο διαιτητών. 
 
Σύγκληση της Επιτροπής – ∆ικαιώματα εγκαλούμενου 
 
       Η επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου της και βρίσκεται σε 
απαρτία με τη παρουσία δύο (2) τουλάχιστον μελών. 
       Η επιτροπή υποχρεωτικά μετά την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης καλεί 
εγγράφως τον εγκαλούμενο να απολογηθεί. Στο κατηγορητήριο πρέπει να 
υπάρχουν όλα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου και πλήρης η κατηγορία, ως και 
τα άρθρα του καταστατικού που παραβιάσθηκαν. 
       Από την ημέρα κοινοποίησης στον εγκαλούμενο της κατηγορίας μέχρι την 
εκδίκαση της υπόθεσης πρέπει να υπάρχει χρονικό διάστημα  τουλάχιστον δέκα 
(10) ημερών.  
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       Ο εγκαλούμενος έχει το δικαίωμα ν’ απολογηθεί με υπόμνημα ή 
αυτοπροσώπως χωρίς πληρεξούσιο. Σε περίπτωση παραπομπής μέλους Ο∆ΒΕ 
(ΣΥ∆ΠΕ), ο εγκαλούμενος σύνδεσμος εκπροσωπείται σύμφωνα με το 
καταστατικό του, γεγονός που αποδεικνύεται εγγράφως (με πληρεξούσιο του ∆Σ 
ΣΥ∆ΠΕ). 
       Έχει το δικαίωμα να προτείνει μάρτυρες για την υπεράσπισή του ή να 
καταθέσει έγγραφα αποδεικτικά για την αθωότητά του στοιχεία. 
        Η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται στον εγκαλούμενο υποχρεωτικά και 
εφόσον είναι καταδικαστική τότε περιλαμβάνεται και πλήρης αιτιολογία. 
        Ο τιμωρηθείς έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει με έξοδά του, όλα τα 
αντίγραφα του φακέλου της πειθαρχικής του δίωξης, και εφόσον επιθυμεί να 
προσφύγει στο ∆Σ/Ο∆ΒΕ κατά της απόφασης, πρέπει να υποβάλλει σχετική 
προσφυγή εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης, σε 
αυτόν, της απόφασης. 
        Τόσο η κοινοποίηση όσο και η αποστολή έγκαιρα της προσφυγής, πρέπει ν’ 
αποδεικνύονται εγγράφως. Μετά την παρέλευσης του 10ημέρου χωρίς υποβολή 
προσφυγής, η ποινή θεωρείται τελεσίδικη και ισχύει από την επομένη της λήξης 
του 10ημέρου. 
        Ο τιμωρηθείς μέχρις τελεσιδικήσεως της απόφασης δεν τελεί υπό τιμωρία. 
Σε περίπτωση επιβολής ποινής οριστικής διαγραφής μέλους Ο∆ΒΕ, μέλους του 
∆Σ, ή μελών των επιτροπών, η ποινή αυτή για να ισχύσει πρέπει να εγκριθεί από 
την Γενική Συνέλευση της Ο∆ΒΕ με πλειοψηφία των παρόντων (για τους ΣΥ∆ΠΕ) 
και από την Γ.Σ. των Συνδέσμων που ανήκει ο τιμωρηθείς, σύμφωνα με  το 
καταστατικό του. 
       Σε περίπτωση που η οριστική διαγραφή απορριφθεί από την Γ.Σ., τότε η 
ποινή μετατρέπεται οριστικά σε αποβολή από τα μητρώα της Ο∆ΒΕ και του 
ΣΥ∆ΠΕ, για έξι (6) μήνες. 
       ∆ιαιτητής που για οποιοδήποτε λόγο ( εξαιρείται η περίπτωση ταμειακής 
υποχρέωσης μέλους) διαγραφεί από τον Σύνδεσμό του δεν μπορεί να εγγραφεί 
σε άλλον εάν δεν ανακληθεί η απόφαση αυτή. 
       Η έκπτωση από την ιδιότητα μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Ο∆ΒΕ 
για πειθαρχικά παραπτώματα απαιτεί με πλειοψηφία ¾  του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου της Ο∆ΒΕ . 
 
3. Επιτροπή ∆ημοσίων Σχέσεων 

1. Η Επιτροπή  ∆ημοσίων Σχέσεων συγκροτείται με απόφαση του ∆.Σ. της 
«Ο∆ΒΕ».  

2. Είναι τριμελής και αποτελείται από «μη εν ενεργεία» διαιτητές ∆ιεθνείς ή 
Εθνικών κατηγοριών ή από καθηγητές διαιτησίας αν υπάρχουν.  

3. Η θητεία της είναι τριετής. 
4. Πρόεδρος αυτής είναι ο υπεύθυνος Τύπου της «Ο∆ΒΕ». 
5. Συνεδριάζει στην έδρα της «Ο∆ΒΕ». 
     Έχει ως έργο και αρμοδιότητα : 
α. Την προβολή του λειτουργήματος της διαιτησίας και του έργου των 
διαιτητών πετοσφαίρισης, της «Ο∆ΒΕ» και των συνδέσμων, δια των έντυπων 
ή ηλεκτρονικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, ραδιοφωνικών εκπομπών, 
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δημοσιευμάτων σε εφημερίδες ή περιοδικά αθλητικού περιεχομένου, 
εκδόσεων έντυπων που έχουν σχέση με τη ∆ιαιτησία του Βόλλεϋ και το 
άθλημα του Βόλλεϋ γενικότερα.  
β. Επιμελείται, την διοργάνωση συγκεντρώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, 
ημερίδων, διαλέξεων, εορτών και κάθε άλλης εκδηλώσεως, που 
προγραμματίζεται  έπειτα από απόφαση του ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ». Εποπτεύει την 
πορεία αυτών και συμβάλλει με κάθε τρόπο στην επιτυχία τους. 
γ. Παρακολουθεί, και ενδυναμώνει την πολύπλευρη καλλιέργεια των σχέσεων 
μεταξύ των μελών της «Ομοσπονδίας», αλλά και όλων των φορέων 
εσωτερικού ή εξωτερικού, που έχουν σχέση με τον αθλητισμό και ειδικότερα 
με την διαιτησία του βόλλεϋ. 
δ.  Καθιερώνει, τρόπους αμοιβαίας επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των 
παραγόντων και φορέων ομοειδών ή άλλων Ομοσπονδιών, συνδέσμων, 
ενώσεων ομαδικών αθλημάτων,κλπ. 
ε. Συνεργάζεται, με τους καθ’ ύλην αρμόδιους παράγοντες και κρατικούς 
φορείς. 
στ. Φροντίζει, γενικά για τα θέματα που άπτονται στην οργάνωση και 
λειτουργία της «Ομοσπονδίας» 
ζ . Οργανώνει και συντονίζει κάθε δραστηριότητα της «Ομοσπονδίας». 
η. Προωθεί και υπερασπίζεται, προς πάσα κατεύθυνση,  τα συμφέροντα της 
«Ομοσπονδίας» και των «Συνδέσμων» μελών της . 
θ. Ενημερώνει, το ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ» και τους «Συνδέσμους», για ενδεχόμενες 
νομοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις υπουργικές – Ο∆ΒΕ – συνδέσμων – 
επιτροπών, γνωμοδοτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις ή παραπομπές που 
εκδίδονται ή κοινοποιούνται και που αφορούν την πετοσφαίριση και 
ειδικότερα την διαιτησία αυτής. 
ι. Όλες οι προτάσεις, υποδείξεις ή αποφάσεις της Ε∆Σ, υπόκεινται στην 
έγκριση του ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ». 
 
 

ΑΡΘΡΟ  11ο  
Ποινές – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 
1. Ποινές 
Η ΠΕ∆/ Ο∆ΒΕ δύναται κατά περίπτωση να επιβάλει τις παρακάτω ποινές: 
 α . Αυστηρή έγγραφη επίπληξη 
 β . Ανάκληση δήλωσης προσφοράς ( για φυσικό πρόσωπο), μέχρι  ένα (1) έτος 
 γ . Έκπτωση από οποιοδήποτε αξίωμα ή όργανο διοίκησης Ο∆ΒΕ μέχρι ένα(1)  

έτος . 
 δ . Αποβολή από τα μητρώα μελών Ο∆ΒΕ-ΣΥ∆ΠΕ, μέχρι έξι (6) μήνες. 
 ε  . Οριστική διαγραφή από τα μητρώα μελών  Ο∆ΒΕ-ΣΥ∆ΠΕ. 
2. Πειθαρχικά παραπτώματα 

- Απρεπής συμπεριφορά, ύβρις, άδικη κριτική σε βάρος συναδέλφων, 
μελών οργάνων διαιτησίας, μελών ∆.Σ., κλπ. 

- Απειθαρχία σε αποφάσεις του ∆.Σ. Ο∆ΒΕ και οργάνων αυτής. 
- Πράξεις αντίθετες με το καταστατικό και εσωτερικό κανονισμό της Ο∆ΒΕ ή 

με τα καταστατικά ΣΥ∆ΠΕ  
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- Άρνηση συμμόρφωσης με απόφαση του ∆.Σ. ή της Γ.Σ.. της Ο∆ΒΕ. 
- Παραβάσεις αθλητικών και ποινικών νόμων και γενικά κάθε πράξη που 

είναι αντίθετη και ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του διαιτητικού 
λειτουργήματος. 

- ∆ιάπραξη αδικημάτων τα οποία ρητώς συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις 
των αθλητικών νόμων και για τα οποία έχει υπάρξει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή και μέχρι την εκδίκαση της 
υπόθεσης από τα αρμόδια δικαστήρια η όποια διαιτητική ιδιότητα του 
εγκαλουμένου  α ν α σ τ έ λ λ ε τ α ι. 

- Η μη τήρηση υποχρεώσεων μέλους έναντι της Ο∆ΒΕ  που έχει σχέση με 
την λειτουργία αυτής . 

- Άρνηση αποδοχής ή πλημμελής εκτέλεση, καθηκόντων που αντιτίθενται 
λόγω ιδιότητας και προβλέπονται στο Καταστατικό ή τον Εσωτερικό 
Κανονισμό της Ο∆ΒΕ. 

- Για την επιβολή των όποιων ποινών λαμβάνονται υπόψη εκτός του 
παραπτώματος : 
α. Η προσωπικότητα και η προσφορά του εγκαλουμένου 

           β. Επανάληψη του πειθαρχικού παραπτώματος. 
Το ύψος της επιβαλλόμενης ποινής εξαρτάται από την βαρύτητα του 

παραπτώματος και αφού εκτιμηθούν όλα τα πραγματικά περιστατικά κατά 
την κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής. 

Παραπτώματα όπως αυτά της καταφανούς παράβασης 
καταστατικού Ο∆ΒΕ-ΣΥ∆ΠΕ, άρνηση αποδοχής  καθηκόντων πράξεις- 
ιδιότητες ασυμβίβαστες με το διαιτητικό λειτούργημα και για παραπτώματα 
που περιγράφονται στους Αθλητικούς Νόμους θεωρούνται ανώτερα και 
τιμωρούνται ανάλογα. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
    Οι επιτροπές συνεδριάζουν στα γραφεία της Ο∆ΒΕ σε ημέρα και ώρα που 
καθορίζονται από αυτές. 
    Εκλέγουν Πρόεδρο όπου δεν καθορίζεται παραπάνω και Γραμματέα ο οποίος 
εκτελεί χρέη εισηγητού. 
    Βρίσκονται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται δύο (2)  από τα τρία (3) μέλη . 
    Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών. 
    Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου χρέη προέδρου εκτελεί ο γραμματέας 
και σε περίπτωση ισοψηφίας μετράει διπλή η ψήφος του προεδρεύοντος μέλους. 
    Οι αποφάσεις των ως άνω επιτροπών είναι τελεσίδικες μόνο όταν εγκριθούν 
από το ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ. 
    Σε περίπτωση εισόδου νέου μέλους σε οποιαδήποτε επιτροπή αυτή 
συγκροτείται εκ νέου σε σώμα. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 
1.  Όλοι οι διαιτητές εν ενεργεία και μη, ανήκουν υποχρεωτικά ως μέλη, στους 

κατά τόπους συνδέσμους μέλη της Ο∆ΒΕ και εμπίπτουν στις προϋποθέσεις 
διαιτητών που ορίζονται στο παρόν καταστατικό και στην Αθλητική Νομοθεσία. 

 2. Κατ’ έτος υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις προσφοράς υπηρεσιών 
διαιτητών, «ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» και «ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ». 

 3.Οι δηλώσεις των εν ενεργεία διαιτητών συνοδεύονται από ιατρική  βεβαίωση      
(παθολόγου και οφθαλμιάτρου) στο ειδικό έντυπο που χορηγεί η Ο∆ΒΕ, ΝΑ 
έχει εγγραφεί στο γενικό μητρώο διαιτητών της Ο∆ΒΕ, και απόσπασμα 
ποινικού μητρώου. 

     Οι γιατροί υποδεικνύονται από τους οικείους συνδέσμους και όπου είναι 
δυνατή η εξέταση γίνεται από νοσοκομείο . 

     Οι Σύνδεσμοι ∆ιαιτητών μαζί με τα δικαιολογητικά καταβάλλουν και το 
αντίστοιχο ποσό για κάθε δήλωση εν ενεργεία διαιτητή. Το ποσό αυτό 
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του ∆.Σ./Ο∆ΒΕ και έγκριση από την Γενική 
Συνέλευση Ο∆ΒΕ. 

 4. ∆ιαιτητής του βόλλεϋ νοείται ο διαιτητής που κατέχει δίπλωμα 
αναγνωρισμένης σχολής διαιτησίας ΣΥ.∆.ΠΕ., και είναι μέλος συνδέσμου  της 
Ο∆ΒΕ και αποκτά την ιδιότητα αυτή από  και δια της εγγραφής του στο γενικό 
μητρώο διαιτητών Ο∆ΒΕ . 

 5. Για να λάβει κάποιος το δίπλωμα διαιτησίας πρέπει να φοιτήσει σε σχολή 
διαιτησίας που λειτουργεί στους ΣΥ.∆.ΠΕ υπό την εποπτεία της Ο∆ΒΕ και 
πρέπει :     

     α. Να είναι άνω των 18 ετών μέχρι το ανώτατο όριο ηλικίας των εν ενεργεία 
διαιτητών (55ο έτος) και προκύπτει από φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας. 

β. Να είναι κάτοχος τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου ή ισότιμης σχολής. 
γ. Να μην έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε στέρηση των 

πολιτικών του δικαιωμάτων. 
δ.  Να μην έχει στερηθεί τη φίλαθλη ιδιότητά του, έστω κι αν έληξε η ποινή. 
ε. Να μην έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα 

βίας στους αθλητικούς χώρους, για χρήση  ουσιών ή μεθόδων «ντόπινγκ», 
στάση, εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαριά ή επικίνδυνη 
σωματική βλάβη, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δολία, 
χρεοκοπία, δωροδοκία, συκοφαντική δυσφήμιση, λιποταξία, παραχάραξη, 
πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφου, ψευδή υπεύθυνη δήλωση του 
Ν1599/1986, απιστία, απάτη, εκβίαση, οπλοχρησία, αντίσταση κατά της 
αρχής, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 –353 του ποινικού κώδικα) 
και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. 

     Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στους Συνδέσμους κατά την 
διάρκεια της φοίτησης των υποψηφίων. Απόφοιτος σχολής που δηλώσει 
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ενέργεια και για να γίνει αυτή δεκτή υποβάλλει και τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 3. 

στ. ∆ιαιτητές και υποψήφιοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει κώλυμα των 
προηγουμένων παραγράφων (δ+ε), εκπίπτουν αυτοδικαίως της ιδιότητας που 
αναφέρεται στη παράγραφο αυτή. Η έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του 
διοικητικού συμβουλίου  της Ο∆ΒΕ και ΣΥ.∆.ΠΕ. 

6. Μεταγραφή διαιτητή από σύνδεσμο σε σύνδεσμο, επιτρέπεται μετά από 
αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον Σύνδεσμό του, και είναι προσωρινή ή 
οριστική, για λόγους μετεγκατάστασης, επαγγελματικούς κ.λ.π. 

    Για μικρά χρονικά διαστήματα και με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει και 
απόσπαση διαιτητή σε άλλο σύνδεσμο. 

     ∆ιαιτητής για να εγγραφεί σε άλλο σύνδεσμο, πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη 
γνώμη του συνδέσμου από τον οποίο προέρχεται και η οποία δίδεται όταν 
πληρούνται οι παραπάνω όροι και ο ενδιαφερόμενος διαιτητής είναι ταμειακά 
εντάξει στον σύνδεσμο αυτό . 

     Στο έγγραφο μεταγραφής του διαιτητού πρέπει να αναφέρεται η 
κατηγορία του διαιτητή, τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα και θα 
συνυποβάλλεται και η τελευταία δήλωση προσφοράς υπηρεσιών . 

     Σε κάθε περίπτωση η αλληλογραφία μεταξύ των συνδέσμων θα 
κοινοποιείται στην ομοσπονδία διαιτητών . 

     Απευθείας εγγραφή διαιτητή σε σύνδεσμο θα γίνεται δεκτή, αφού το 
αίτημα του ενδιαφερομένου κοινοποιηθεί στην Ο.∆.Β.Ε., ώστε να εξεταστεί η 
περίπτωση διπλοεγγραφής του διαιτητή αυτού. ( Σημ. διαιτητής που 
εγγράφεται για πρώτη φορά σε σύνδεσμο διαφορετικό από αυτόν που 
αποφοίτησε την σχολή ή μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από την 
αποφοίτηση ). 

7. Μέλος ΣΥ∆ΠΕ το οποίο διατηρεί κάποια από τις ιδιότητες της παραγράφου 5 
εδάφιο α και εδάφιο β του άρθρου 4, δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων και 
εκτελεστικών επιτροπών των ΣΥ.∆.ΠΕ. Για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί τις  
άνω ιδιότητες. 

8. ∆ιαιτητής ο οποίος απέχει με δική του υπαιτιότητα και αδικαιολόγητα για 
μακράν περίοδο, για να ανακτήσει την κατηγορία διαιτητή και συμμετέχει σε 
αγώνες, πρέπει να αποφανθεί σχετικά η ΤΕ∆ του οικείου συνδέσμου ή η 
ομοσπονδία εξετάζοντας κατά περίπτωση μηδέ αποκλειομένης της 
περίπτωσης  εξέτασης αυτού, προφορικής ή γραπτής. 

 
9.  ΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : 
α.  ∆’ Κατηγορία Συνδέσμου - σήμα   ΣΥ∆ΠΕ 
β.  Γ’      »                »            -      »         » 
γ.  Β’      »              Ο∆ΒΕ      -       »      Ο∆ΒΕ 
δ.  Α’      »                »            -       »         »  
ε.  ∆ιεθνείς ∆ιαιτητές              -    διεθνές σήμα                    
 
α1. ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ∆’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 
     Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι διαιτητές με την αποφοίτησή τους από 
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τη σχολή διαιτησίας και εφόσον υποβάλλουν δήλωση ενέργειας. 
     Οι εν λόγω διαιτητές έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε προαγωγικές 
εξετάσεις που διοργανώνει ο σύνδεσμος, μετά από  τη συμπλήρωση δύο (2) 
ετών  αγωνιστικής παρουσίας σαν διαιτητές. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου 
συνδέσμου. Οι προαγωγικές εξετάσεις τελούν υπό την εποπτεία της Ο.∆.Β.Ε.  
 
β1. ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 
      Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται διαιτητές μετά από προαγωγικές 
εξετάσεις που  διοργανώνει ο  σύνδεσμος και  μετά από αγωνιστική παρουσία 
δύο (2)  ετών στην κατηγορία ∆’. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής 
καθορίζονται   με αποφάσεις του  ∆.Σ. των συνδέσμων. 
 Η εποπτεία της διενέργειας των προαγωγικών εξετάσεων ασκείται από  την 
ομοσπονδία . 
 
γ1. ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ Β΄ Ο∆ΒΕ: 
      Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται διαιτητές κατόπιν προαγωγικών 
εξετάσεων που διενεργεί η Ο∆ΒΕ. ∆ικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι 
διαιτητές μέλη των συνδέσμων, κατηγορίας (Γ΄) που έχουν συμπληρώσει δύο (2) 
χρόνια ενεργούς συμμετοχής στην κατηγορία αυτή . 
     Τους όρους και τις προϋποθέσεις καθορίζει κάθε φορά η ΤΕ∆/Ο∆ΒΕ, η οποία 
υποχρεωτικά λαμβάνει υπόψη της την πραγματική αγωνιστική κατάσταση και 
δυνατότητα συμμετοχής των συνδέσμων και των διαιτητών στους αγώνες 
πρωταθλημάτων.  
 
δ1. ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ Α΄ Ο∆ΒΕ: 
     Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι διαιτητές κατόπιν προαγωγικών 
εξετάσεων που διενεργεί η Ο∆ΒΕ . ∆ικαίωμα συμμετοχής  στις εξετάσεις έχουν οι 
διαιτητές μέλη των συνδέσμων, κατηγορίας (Β΄) Ο∆ΒΕ που έχουν συμπληρώσει 
δύο (2) χρόνια ενεργούς συμμετοχής στην κατηγορία αυτή . 
     Τους όρους και τις προϋποθέσεις καθορίζει κάθε φορά η ΤΕ∆/Ο∆ΒΕ, η οποία 
υποχρεωτικά λαμβάνει υπόψη της την πραγματική αγωνιστική κατάσταση και 
δυνατότητα συμμετοχής των συνδέσμων και των διαιτητών στους αγώνες.  
 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
     Οι προαγωγικές εξετάσεις των διαιτητών των τοπικών και εθνικών κατηγοριών 
πρέπει να διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων και πριν την 
έναρξη της νέας αγωνιστικής  περιόδου. 
 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ  ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ 
     ∆ιεθνείς διαιτητές είναι όσοι επιλέγονται κάθε φορά από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, οι οποίοι φέρουν και το ειδικό σήμα. 
     Προσόντα και  προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι προτεινόμενοι για 
διεθνείς διαιτητές, είναι αυτά που καθορίζονται κάθε φορά από την FIVB. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ 
 
Οι ∆ιαιτητές υποχρεούνται : 
1.  Να υποβάλλουν μέχρι την 30η Ιουνίου εκάστου έτους δήλωση ενέργειας ή μη. 
2. Να συμπληρώνουν επακριβώς τα στοιχεία τους επί των υποβαλλομένων 

δηλώσεων ενέργειας και να ενημερώνουν τον σύνδεσμό τους για οποιαδήποτε 
επελθούσα μεταβολή. 

3.  Να μελετούν τους κανονισμούς παιδιάς, τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων 
& τις ερμηνευτικές εγκυκλίους να συμμορφώνονται προς αυτές και προς τις 
διατάξεις των καταστατικών της Ο∆ΒΕ, του συνδέσμου των αλλά και του 
εσωτερικού κανονισμού . 

4. Να παρακολουθούν υποχρεωτικά τα ετήσια σεμινάρια διαιτησίας καθώς τις 
μηνιαίες τεχνικές συγκεντρώσεις και διαλέξεις, όταν προσκληθούν από την 
Ο∆ΒΕ ή τον σύνδεσμο που ανήκουν . 

5.  Να μην προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σε οποιοδήποτε αγώνα εφ’ όσον δεν 
έχουν ορισθεί προς τούτο από την αρμόδια επιτροπή εκτός εάν παρίστανται 
σε γήπεδο στο οποίο δεν έχει παρουσιασθεί ο ορισμένος, για τον αγώνα, 
διαιτητής. 

6.  Να μην αναλαμβάνουν την διαιτησία αγώνα σε περίπτωση κατά την οποία ο 
ορισμένος επίσημα διαιτητής έκρινε για οιονδήποτε λόγο ότι είναι αδύνατη η 
διεξαγωγή του και τον διέκοψε οριστικά πριν την κανονική λήξη του. 

7. Να προσέρχονται στο γήπεδο όπου πρόκειται να διεξαχθεί αγώνας για τον 
οποίο έχουν ορισθεί, τουλάχιστον τριάντα (30΄) λεπτά πριν την ώρα έναρξης. 

8.  Να μην επιτρέπουν την είσοδο στα αποδυτήρια των διαιτητών πριν την 
έναρξη του αγώνα, σε πρόσωπα μη προβλεπόμενα από τους κανονισμούς. 

9.  Να φέρουν πάντοτε κατά την άσκηση του λειτουργήματος των την εκ των 
κανονισμών προβλεπόμενη στολή. 

10.  Στα εθνικά πρωταθλήματα εφ’ όσον  η Ο∆ΒΕ αποφασίσει για συγκεκριμένη 
ενδυμασία και πιθανή διαφήμιση σ’ αυτήν, οι διαιτητές υποχρεούνται στην 
χρησιμοποίησή της. Στα τοπικά πρωταθλήματα  οι σύνδεσμοι μπορούν να 
διαφημίσουν οποιαδήποτε εταιρία μέσω της στολής των διαιτητών υπό την 
προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης του ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ. 

11.  Να ελέγχουν το φύλλο αγώνος (Φ.Α.), να βεβαιώνουν και να αναγράφουν τα 
αληθή γεγονότα, να περιγράφουν επακριβώς πως διαπράττονται οι 
παραβάσεις των παρεκτρεπομένων παικτών ή παραγόντων και να αναφέρουν 
τις ύβρεις όπως ακριβώς εκστομίζονται χωρίς αλλοίωση ή παράλειψη, με την 
από τους κανονισμούς προβλεπόμενη «ορολογία», και να διατυπώνουν γενικά 
τις παρατηρήσεις τους, κατά τρόπο απόλυτα αμερόληπτο, σαφή και 
αντικειμενικό χωρίς εμπάθεια, επιείκεια ή φόβο. Σε περίπτωση υποβολής 
ενστάσεως για κακή εφαρμογή κανονισμών, υποχρεούνται να αιτιολογήσουν 
συνοπτικά στο φύλλο αγώνος την υπ’  αυτών ληφθείσα απόφαση. 

12. Υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσα σε διάστημα το πολύ 48 ώρες τα φύλλα 
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αγώνος και τις τυχόν υπάρχουσες εκθέσεις στη διοργανώτρια αρχή. 
13. Να μην κάνουν κρίσεις και ιδιαίτερα δημόσια σε βάρος συναδέλφων τους 

ανεξαρτήτως κατηγορίας, εκπαιδευτών – καθηγητών διαιτησίας, 
παρατηρητών, μελών των επιτροπών και των ∆.Σ. των  συνδέσμων και της 
Ο∆ΒΕ.  Κρίσεις μπορούν να κάνουν μόνο στις γενικές συνελεύσεις ή στις 
συγκεντρώσεις των ΣΥ.∆.ΠΕ. ή ενώπιον των αρμοδίων οργάνων εφ’ όσον 
κληθούν προς τούτο. 

    14. Λόγω της ιδιάζουσας θέσης του διαιτητή και της βαρύτητας του 
λειτουργήματος της διαιτησίας, που σκοπό έχει την απονομή της δικαιοσύνης 
μεταξύ των διαγωνιζομένων σωματείων, απαγορεύεται στον διαιτητή να 
διατυπώνει δημόσια (τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση), γνώμη ή κρίσεις για τον 
αγώνα που θα διευθύνει ή διηύθυνε, όσον αφορά των αγωνιστικό τομέα ή  την 
απόδοση των συναδέλφων του. Σε περίπτωση όμως που δια δημοσιευμάτων 
ή επωνύμων δηλώσεων, θίγεται η τιμή και η  αξιοπρέπεια του και γενικότερα  
μειώνεται ηθικά, έχει αναφαίρετο δικαίωμα να απαντήσει λαμβάνοντας 
προηγούμενα έγκριση  γραπτή ή προφορική από την Ο∆ΒΕ. 

15. Να συμπεριφέρεται παντού και πάντα προς όλα τα μέλη της αθλητικής 
οικογένειας με τρόπο προσήκοντα εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, 
επιδεικνύοντας άμεπτο ήθος και διαγωγή αντάξια της αθλητικής ιδέας. 

16. Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις των ΓΣ και ∆Σ της Ο∆ΒΕ, των 
οργάνων διαιτησίας του συνδέσμου τους και των  παρ’ αυτών λειτουργουσών 
επιτροπών. 

17. Να εκπληρώνουν απαραιτήτως τις οικονομικές προς την Ο∆ΒΕ, και τον 
σύνδεσμο τους υποχρεώσεις. 

18. Κάθε παράβαση των παραπάνω και του καταστατικού του συνδέσμου τους, 
και της Ο∆ΒΕ επισύρει και ανάλογη ποινή σε βάρος  τους, η οποία ορίζεται 
στο παρόν καταστατικό ή τον εσωτερικό κανονισμό της Ο∆ΒΕ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 
    Το όριο ηλικίας των εν ενεργεία διαιτητών όλων των κατηγοριών, εκτός των 
διεθνώς που καθορίζεται από την  FIVB, είναι το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) 
συμπληρωμένο. 
    Όσοι συμπληρώσουν το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας των στις 
31/12 κάθε χρόνο, αποσύρονται  υποχρεωτικά από την ενεργό δράση. 
    Η χρονολογία γεννήσεως αποδεικνύεται μόνο με ληξιαρχική πράξη του 
αρμοδίου ληξιαρχείου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
 
      Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα ( σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2725/99 ): 
α.  Του μέλους του ∆Σ της Ο∆ΒΕ με αυτή του μέλους του ∆Σ συνδέσμου . 
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β.  Του εν ενεργεία διαιτητού με αυτήν του μέλους του ∆Σ της Ο∆ΒΕ 
γ.  Του εν ενεργεία διαιτητού με αυτή του αμειβομένου αθλητικογράφου, ο οποίος 

αρθρογραφεί επώνυμα ή ανώνυμα ή με ψευδώνυμα στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. 

δ. Του εν ενεργεία και μη διαιτητού με αυτή του υπαλλήλου ομοσπονδιών ή 
ενώσεων αθλημάτων, του παρέχοντος αποδεδειγμένα έστω και άμισθα 
υπηρεσίες σε ομοσπονδία ή ένωση αθλήματος, του προπονητού, αθλητή, 
βοηθού εφόρου, μέλους ∆.Σ. αθλητικού σωματείου διατηρούντος τμήμα 
βόλλεϋ, δυναμένου μετά ενός (1) έτους να επανέλθει στην ενεργό δράση. 

ε. Του εν ενεργεία και μη διαιτητού, με αυτή του ιδιόκτητου καταστήματος 
πώλησης αθλητικών ειδών, ως ο  νόμος ορίζει. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
 
         Η ιδιότητα του καθηγητή διαιτησίας αποτελεί την ανώτατη διαιτητική 
διάκριση. 
         ∆ιαιτητής που επιθυμεί ν’ αποκτήσει τη διάκριση αυτή πρέπει να έχει τις 
παρακάτω προϋποθέσεις : 
α) να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου 
β) να έχει αγωνισθεί τουλάχιστον  δύο (2) χρόνια  εθνικές κατηγορίες να είναι 

διαιτητής   Α’  Ο∆ΒΕ ή αντίστοιχης κατηγορίας παλαιών διαιτητών και να είναι 
μη εν ενεργεία ή εν ενεργεία διαιτητής. 

γ) να έχει υποβάλλει αίτηση μέσω του συνδέσμου του, στην τεχνική επιτροπή της 
Ο.∆.Β.Ε. για συμμετοχή στις εξετάσεις. 

      Η Τ.Ε.∆. του συνδέσμου δύναται να εκφράσει την άποψή της επί της 
αιτήσεως, διαβιβάζει δε αυτή υποχρεωτικά στην ομοσπονδία. 

      Η Τ.Ε.∆. / Ο.∆.Β.Ε. λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα τυχόν ειδικά προσόντα του 
υποψηφίου σχετικά με διαλέξεις, φροντιστήρια, σεμινάρια και άλλα συναφή, 
αρκεί αυτό ν’ αποδεικνύεται εγγράφως. 

δ) να έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διοργανώνει η Τ.Ε.∆./ (Ο.∆.Β.Ε.),  οι οποίες 
συνίστανται σε γραπτές & προφορικές. 

 
 
 
Γραπτές εξετάσεις : 
      Ο υποψήφιος καλείται ν’ απαντήσει σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών 
ερωτήσεων, το οποίο περιέχει 25 ισόβαθμες ερωτήσεις (25Χ4=100) πολλαπλού 
περιεχομένου (κανονισμός, ιστορίας διαιτησίας & εσωτερικού κανονισμού 
Ο.∆.Β.Ε.). 
       Για να θεωρηθεί επιτυχών ο υποψήφιος πρέπει ν’ απαντήσει σωστά σε 
είκοσι τρεις (23) τουλάχιστον ερωτήσεις (ήτοι 23Χ4=92%). 
       Στην γραπτή εξέταση το όνομα του υποψηφίου πρέπει να είναι καλυμμένο. 
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Προφορική εξέταση : 
       Συνίσταται σε ανάπτυξη κάποιου διαιτητικού θέματος υπό μορφή διαλέξεως  
( επιλογή από τον υποψήφιο). 
       Τη διενέργεια των εξετάσεων αναλαμβάνει η Τ.Ε.∆. /Ο.∆.Β.Ε. η οποία 
μπορεί εάν το επιθυμεί να ορίσει για τον σκοπό αυτό εξεταστική επιτροπή από 
καθηγητές διαιτησίας. 
        Η εξεταστική επιτροπή βαθμολογεί ξεχωριστά τα εξής σημεία της 
προφορικής εξέτασης : 
α) γνώση θέματος 
β) ικανότητα μεταδοτικότητας του θέματος 
γ) ικανότητα επίλυσης αποριών 
       Οι επιτυχόντες των εξετάσεων, ονομάζονται από το ∆.Σ. της Ο.∆.Β.Ε. 
καθηγητές διαιτησίας και τους απονέμεται  σχετικό δίπλωμα. 
       Οι καθηγητές διαιτησίας ανήκουν στους συνδέσμους διαιτητών και 
προσφέρουν υποχρεωτικά τις υπηρεσίες τους στην Τ.Ε.∆. των Συνδέσμων τους, 
οι οποίοι οφείλουν υποχρεωτικά ν’ αξιοποιούν τους καθηγητές διαιτησίας. 
       Οι καθηγητές διαιτησίας αποδέχονται υποχρεωτικά τα καθήκοντα που τους 
ανατίθενται από το ∆.Σ. των συνδέσμων τους, αλλά και το ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ. 
   Τέτοια καθήκοντα είναι : 
α) Οι εξεταστικές επιτροπές 
β) Η συμμετοχή στα επιμορφωτικά σεμινάρια 
γ) Η συμμετοχή στις σχολές διαιτησίας 
      Εξετάσεις ονομασίας καθηγητών διαιτησίας γίνονται μια φορά κατ’ έτος εάν 
βέβαια υπάρχουν υποψηφιότητες. 
      Τυχόν έξοδα που δημιουργούνται από την συμμετοχή των καθηγητών στα 
διάφορα όργανα και επιτροπές, καλύπτονται από τον φορέα στον οποίο ανήκουν 
οι επιτροπές ή αναθέτει τα καθήκοντα. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 
 
      Η Ο∆ΒΕ δύναται δ’ αποφάσεώς της να θεσπίσει ηθικές αμοιβές που 
απονέμονται κατ’ έτος ή περιοδικά σε πρόσωπα που ασχολούνται υπό 
οποιαδήποτε ιδιότητα με το λειτούργημα της διαιτησίας του  βόλλεϋ, λόγω των 
εξαιρετικών υπηρεσιών που προσφέρουν ή προσέφεραν. Κίνητρα για τη 
διαιτησία θεσπίζονται κάθε χρόνο από την Ο∆ΒΕ. 
      Η απονομή ηθικής αμοιβής στον με οποιοδήποτε τρόπο διακριθέντα 
σύνδεσμο (αγωνιστική δράση, διδασκαλία, επιμορφωτικό έργο, κοινωφελή 
τομέα) και ιδιαίτερα στους νεότερους των διαιτητών εκτός της αναγνώρισης του 
επιτελεσθέντος έργου. Σκοπό έχει να προκαλέσει την ευγενή άμιλλα μεταξύ των 
διαιτητών και των συνδέσμων, όσον αφορά την ενδυνάμωση των προσπαθειών 
τους, την  ολοκλήρωση του έργου τους και την προς το ευρύτερο κοινό 
γνωστοποίηση και διάδοση του λειτουργήματος της διαιτησίας. 
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ΑΡΘΡΟ 19ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ 
 
Οι Σύνδεσμοι μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται : 
α. Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ως  και του εσωτερικού 

κανονισμού αυτής αν υπάρχει . 
β. Να πειθαρχούν και να εκτελούν τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του 

∆.Σ. αυτής. 
γ. Να συντελούν δια παντός προσφόρου μέσου στην επιτυχία των υπ’ αυτής 

επιδιωκόμενων σκοπών . 
δ. Να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις αυτής 
ε. Να καταβάλλουν τακτικώς την ετήσια συνδρομή, ως  αυτή  καθορίζεται  στο 

άρθρο 21 παραγρ.2 του παρόντος . 
στ. Να αναφέρουν στην ομοσπονδία πάσα μεταβολή επερχόμενη στο μητρώο 

των μελών και την διοίκηση αυτών, επίσης πάσα τροποποίηση του 
καταστατικού των, κατά τις διατάξεις  του  άρθρου 4 του παρόντος και εντός 
ενός (1) μηνός από ταύτης . 

ζ.   Να υποβάλλουν κατ’ έτος έκθεση για την εν γένει δραστηριότητά τους. 
η. Να μην διακόπτουν την δραστηριότητα των και την  προσφορά των 

υπηρεσιών των μελών τους προς το άθλημα, εφ’ όσον δεν υφίσταται απόφαση 
της γενικής συνέλευσης των μελών των  συνδέσμων, λαμβανομένης κατά 
απόλυτον πλειοψηφία των ταμειακώς εντάξει. Στην γενική συνέλευση πρέπει 
απαραίτητα να κληθεί εκπρόσωπος  - μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
Ο∆ΒΕ . 

θ. Κανείς ΣΥ∆ΠΕ να μην χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή αγώνων, ενώσεων 
όταν εκεί ο σύνδεσμος έχει αποφασίσει τον αποκλεισμό της. 

ι.  Να ρυθμίζουν τα καταστατικά των κατά τις τροποποιήσεις συμφώνως προς το 
πνεύμα των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. 

κ. Να διαθέτουν τα μέλη τους διαιτητές για διαιτησίες και εποπτεία αγώνων 
πετοσφαίρας αρμοδιότητος της ομοσπονδίας ως επίσης για διδασκαλία κλπ 
εις τα από την ομοσπονδία διοργανούμενα σεμινάρια και σχολές διαιτησίας, 
ως και για την παρακολούθηση της απόδοσης των διαιτητών κατά την  
διάρκεια των αγώνων. 

λ. Να δίνουν εγκαίρως και  εμπρόθεσμα εγγράφως απαντήσεις επί αιτουμένων 
εγγράφων παρά της ομοσπονδίας στοιχείων, ή επί τιθεμένων ερωτημάτων εις 
τον κύκλο της αρμοδιότητός της. 

μ. Να υποβάλλουν προϋπολογισμό και απολογισμό για να τύχουν επιχορήγηση 
από την Ο∆ΒΕ όταν αυτό είναι εφικτό. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ 
      Οι σύνδεσμοι μέλη οι οποίοι απαρτίζουν την ομοσπονδία, τηρούντες το 
παρόν καταστατικό και όντας ταμειακώς εν τάξει, δικαιούνται : 
α. Να μετέχουν δι’ αντιπροσώπων εις τις συνερχόμενες  γενικές συνελεύσεις 

αυτής. 
β. Να υποβάλουν τις  γνώμες και τις αντιλήψεις επί όλων των θεμάτων της 

γενικής συνέλευσης. 
γ.  Να ασκούν  έλεγχο επί των πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και του 

οικονομικού απολογισμού αυτού, ως και επί της εκθέσεως της εξελεγκτικής 
επιτροπής. 

δ.  Να ψηφίζουν, εφ’ όσον είναι τακτοποιημένα ταμειακώς . 
ε.  Να υποδεικνύουν υποψηφίους προς εκλογή δια το διοικητικό συμβούλιο και 

την εξελεγκτική επιτροπή. 
στ. Να υποβάλλουν προς το διοικητικό συμβούλιο και τις γενικές συνελεύσεις, 

προτάσεις και εισηγήσεις επί παντός θέματος που αφορούν την ομοσπονδία, 
τους συνδέσμους, τους διαιτητές και την διαιτησία. 

ζ.  ∆ιαιτητές οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ανήκουν στο μητρώο των 
μελών των αναγνωρισμένων συνδέσμων από την Ο∆ΒΕ, για να 
χρησιμοποιούνται ως διαιτητές πρέπει να εγγραφούν στον πλησιέστερο τοπικό 
σύνδεσμο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ   21ο   
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 
 
Πόροι της Ομοσπονδίας είναι : 
α. Το δικαίωμα εγγραφής μελών, το οποίο ορίζεται σε  (30€) τριάντα ευρώ 

καταβαλλόμενες κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής. 
β. Η ετήσια συνδρομή των μελών, η οποία ορίζεται σε (60€) εξήντα ευρώ 

οφειλόμενη και καταβαλλόμενη την 1ην Ιανουαρίου κάθε έτους, ως  και οκτώ 
ευρώ και ογδόντα λεπτά  (8,80€) εφ’ άπαξ από κάθε διαιτητή που δηλώνει 
αίτηση ενέργειας, για  την ενίσχυση της Ο.∆.Β.Ε.. 

 γ.  Οι δωρεές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις, τόκοι των τραπεζών, ποσοστά 
επί των εισπράξεων των αγώνων βόλλεϋ, ως και κάθε έτερον νόμιμο έσοδο. 

 δ. Τα ποσά των παραγρ. 1,2 του παρόντος άρθρου, δύναται ν’ αυξομειωθούν, 
αναλόγως της σταθερότητας του εθνικού νομίσματος και των αναγκών της 
ομοσπονδίας, κατόπιν σχετικής προτάσεως και αποφάσεως της Γενικής 
Συνέλευσης λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των 
παρόντων και ψηφισάντων. 

      Η οικονομική χρήση αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην    
∆εκεμβρίου του ιδίου έτους. 
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ΑΡΘΡΟΝ 22ον 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
     Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ομοσπονδίας και αποφασίζει 
για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Γ.Σ. μπορεί 
να αποφασίζει και για  ζητήματα αρμοδιότητας άλλου οργάνου αν το ζήτημα αυτό 
υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του εν 
λόγω οργάνου, οπότε φέρει αυτό την ευθύνη. 
Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης  : 
α. Η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου 

και της εξελεγκτικής επιτροπής. 
β. Να εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου  
γ. Να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του 

σκοπού καθώς και τη διάλυση της ομοσπονδίας 
     Η Γ.Σ. των μελών της Ο.∆.Β.Ε. διακρίνεται σε τακτική  και έκτακτη 
     Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά το πρώτο εικοσαήμερο του μήνα 
Οκτωβρίου κάθε χρόνου με απόφαση του ∆.Σ. κατόπιν πρότασης του προέδρου 
του, στην έδρα της ομοσπονδίας, εκτός και αν έχει αποφασίσει διαφορετικά η 
προηγούμενη Γ.Σ. 
       Η Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται για ρύθμιση ζητημάτων μη δυναμένων να 
αναμένουν ρύθμιση από την τακτική Γ.Σ., κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. ή του ενός 
τρίτου (1/3) των εχόντων το δικαίωμα ψήφου μελών κατόπιν υπογεγραμμένων 
αιτήσεων αυτών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το ∆.Σ. είναι υποχρεωμένο να 
συνεδριάσει και να συγκαλέσει Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία είκοσι πέντε (25) έως 
τριάντα πέντε ( 35) ημερών. 
       Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας τα μέλη που υπέβαλαν την 
αίτηση έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη νόμιμη δικαστική συνδρομή, για την 
πραγματοποίηση της έκτακτης  γενικής συνέλευσης. 
       Η σύγκληση, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γίνονται 
γνωστά στα μέλη με ανακοινώσεις ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο τουλάχιστον 
είκοσι πέντε (25) ημέρες νωρίτερα. Για την έκτακτη Γ.Σ. ισχύουν τα ίδια εκτός εάν 
υπάρχει κατεπείγον θέμα κατά την κρίση το ∆.Σ., οπότε δεν ισχύει χρονικός 
προσδιορισμός. 
Στην τακτική γενική συνέλευση τίθεται στην κρίση των μελών : 
α.  Η έκθεση δράσης του ∆.Σ. 
β. Ο οικονομικός  απολογισμός και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, για την 

οικονομική διαχείριση του ∆.Σ. 
γ. Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στην κρίση της γενικής συνέλευσης από το 

∆.Σ. ή από το ένα δέκατο (1/10) των εγγεγραμμένων εχόντων δικαίωμα ψήφου 
μελών. 

δ. Κάθε τρία (3) έτη εκλογή εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών ∆.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής. 
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          Η εκλογή των μελών του ∆.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής γίνεται με 
μυστική ψηφοφορία επί ενιαίου ψηφοδελτίου. 
 
Β. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
1.     Η γενική συνέλευση αποτελείται από τους αντιπροσώπους των συνδέσμων 

– μελών της ομοσπονδίας. Έκαστος σύνδεσμος έχει δικαίωμα μιας μόνο 
ψήφου. 

      Έκαστος σύνδεσμος δύναται να εκπροσωπηθεί στην γενική συνέλευση δι’ 
ενός μόνο αντιπροσώπου μέλους του συνδέσμου τούτου, οριζομένου δι’ 
αποφάσεως του ∆.Σ. του συνδέσμου – μέλους. ∆ια της αυτής αποφάσεως 
ορίζεται και ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος, όστις αναπληροί το τακτικό 
μέλος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οσάκις ούτος κωλύεται. 

 2.    Στις περιπτώσεις αποχωρήσεως του τακτικού αντιπροσώπου  συνδέσμου – 
μέλους της ομοσπονδίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας  ή άλλη παρεμφερή αιτία 
και σχετική δεσμευτική δήλωσή του προς την συνέλευση δεν αναπληρούται 
ούτος υπό του αναπληρωματικού μέλους και ο σύνδεσμος τους θεωρείται 
από του σημείου αυτού ως μη συμμετέχων εφ’ όσον δεν ήθελε επανέλθει ο 
τακτικός αντιπρόσωπος. 

 3.   Έκαστος αντιπρόσωπος ένα μόνο σύνδεσμο δύναται να εκπροσωπεί. Οι 
αντιπρόσωποι των Συνδέσμων που εκλέγουν τα μέλη του ∆.Σ./Ο∆ΒΕ,και εφόσον 
διεξάγεται πρωτάθλημα με την συμμετοχή ανωνύμων εταιρειών, είναι διαιτητές, μη 
εν ενεργεία. Ο εν ενεργεία διαιτητής που κατά παράβαση του προηγούμενου 
εδαφίου άσκησε το εκλογικό δικαίωμα για ανάδειξη νέου ∆.Σ./Ο∆ΒΕ, δεν εντάσσεται 
στους πίνακες διαιτητών όλων των κατηγοριών ή διαγράφεται από αυτούς εάν έχει 
ήδη συμπεριληφθεί, για χρονικό διάστημα, όσο και αυτό της θητεία του 
∆.Σ./Ο∆ΒΕ(άρθρο 43Α Ν.2725/99, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 66Ν.3057/02. 

       Επιτρέπεται ο ορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου ως  αντιπροσώπου. 
       Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας ελέγχεται και εγκρίνεται  από 

επιτροπή η οποία εκλέγεται από την γενική συνέλευση. Μετά την έναρξη των 
εργασιών της εκλέγεται τριμελής επιτροπή ελέγχου και νομιμοποίησης 
πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων των συνδέσμων διαιτητών. 

4.   Οι προσκλήσεις των γενικών συνελεύσεων περιλαμβάνουν την ημερομηνία 
τον τόπο  και την ώρα συζητήσεως δια συστημένης επιστολής  τουλάχιστον 
είκοσι πέντε (25) ημέρες νωρίτερα. Είναι υποχρεωτική η δημοσίευση σε μία 
τουλάχιστον αθλητική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. 

5.   Οι προτάσεις των συνδέσμων μελών προς τις γενικές συνελεύσεις, για να 
συζητηθούν υπ’ αυτών, δέον  όπως περιέλθουν εις την Ομοσπονδία, δέκα 
πέντε (15) ημέρες πριν την ορισθείσας ημερομηνίας σύγκλησης  της γενικής 
συνελεύσεως. 

6.   Το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας υποχρεούται όπως τις εν λόγω 
προτάσεις  ως και τις ίδιας αυτού τοιαύτας, την λογοδοσία και τον οικονομικό 
απολογισμό ως και πέραν έτερον χρήσιμων στοιχείων εφ’ ου θα γίνει 
συζήτηση κατά την συνέλευση και θα ληφθεί απόφαση, κοινοποιείται δια 
συστημένης επιστολής εις όλους τους συνδέσμους – μέλη της ομοσπονδίας, 
δέκα (10)  τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της συνελεύσεως. 

7.  Της ετήσιας τακτικής συνελεύσεως της ομοσπονδίας ως και τοιούτων 
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εχουσών ως θέματα την τροποποίηση του καταστατικού και του εσωτερικού 
κανονισμού, πρέπει να προηγούνται γενικές συνελεύσεις των κατά τόπους 
συνδέσμων – μελών προς συζήτηση των θεμάτων και των διαφόρων 
προτάσεων της συγκαλούμενης γενικής συνελεύσεως της ομοσπονδίας. Το  
τοιούτον όπως μνημονεύεται εις το πληρεξούσιο έγγραφο εκάστου 
συνδέσμου. 

8.   Η γενική συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο επί των θεμάτων 
των αναγραφομένων στην ημερήσια διάταξη των προσκλήσεων και επί των 
προτάσεων των κοινοποιουμένων σύμφωνα με το παρόν. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 23ον 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 

     Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, 
απαιτείται η παρουσία του ήμισυ πλέον του ενός του αριθμού των εχόντων 
δικαίωμα ψήφου μελών. ∆ιαπιστωθείσα κατά την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. 
απαρτία, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι τέλους αυτής. Σε περίπτωση μη υπάρξεως 
απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται ( τακτική & έκτακτη ) μέσα σε διάστημα έως 
πέντε (5) ημερών ( δηλαδή μπορεί και την επομένη ημέρα). Η σημείωση αυτή 
πρέπει να περιλαμβάνεται στην  πρώτη πρόσκληση ή ανακοίνωση προς τα μέλη.             
Στην περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή βρίσκεται σε 
απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων  και εχόντων το 
δικαίωμα ψήφου μελών. Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν μπορούν 
να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη νέα θέματα. 
        Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης συνεχίζονται μέχρις ότου εξαντληθούν 
τα θέματα  που έχουν ορισθεί, χωρίς να περιορίζεται χρονικά η λήξη της. 
        Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εκτός των περιπτώσεων που 
ορίζεται διαφορετικά, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
        Τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων διευθύνει ο εκλεγείς δια ανατάσεως 
της χειρός Πρόεδρός της και τον βοηθά στο έργο του ο δια του ίδιου τρόπου 
εκλεγείς Γραμματέας. Η ψηφοφορία  γίνεται ξεχωριστά για τον κάθε ένα και 
εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία πλέον ενός των 
παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Στην περίπτωση της Γενικής 
Συνέλευσης η οποία διεξάγει τις αρχαιρεσίες τις εργασίες διευθύνει τριμελής 
εφορευτική επιτροπή δια του προέδρου και των μελών αυτής, στην οποία 
πρόεδρος είναι  δικαστικός εκπρόσωπος ο οποίος ορίζεται από το πρωτοδικείο 
με ευθύνη της Ο.∆.Β.Ε. και η οποία εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Σε περίπτωση 
αμφισβητήσεως η εκλογή της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής γίνεται με 
μυστική ψηφοφορία. 
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ΑΡΘΡΟΝ 24ον 
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 
Ταύτα είναι : 
α. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ( ∆.Σ.) 
β. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ( Ε.Ε.) 
γ. Η Γενική Συνέλευση  των μελών (Γ.Σ.) 
     Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆.Σ.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή ( Ε.Ε.), εκλέγονται 
με προσωπική παρουσία των εκλογέων μελών πάντα με μυστική ψηφοφορία 
όπως ορίζεται στο νόμο. 
      ∆ικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι σύμφωνα με 
τον νόμο, των συνδέσμων διαιτητών – μελών  Ο∆ΒΕ, που είναι ταμειακά εντάξει. 
      Οι αντιπρόσωποι των συνδέσμων διαιτητών που εκλέγουν τα  μέλη του ∆.Σ. 
της Ο∆ΒΕ, στην περίπτωση που διοργανώνονται πρωταθλήματα με την 
συμμετοχή αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, είναι μόνο διαιτητές μη εν ενεργεία 
και εκλέγονται μόνο από μη εν ενεργεία διαιτητές. 
      ∆ικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μη εν ενεργεία διαιτητές μέλη συνδέσμων 
τακτοποιημένοι ταμειακώς. 
      Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται πάντα μέσω των συνδέσμων διαιτητών, οι 
οποίοι οφείλουν υποχρεωτικά να υποβάλλουν αυτές στο ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ. 
      Οι υποψήφιοι για το ∆.Σ. δεν μπορούν ταυτόχρονα να είναι υποψήφιοι και  
για την εξελεγκτική επιτροπή. 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 25ον 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΕΚΛΟΓΗ  ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
      Οι εκλογές προκηρύσσονται και διενεργούνται από το ∆.Σ./ Ο∆ΒΕ το πρώτο 
εικοσαήμερο του Οκτωβρίου κάθε τέταρτου (4) έτους. Κατ’ εξαίρεση εκλογές θα 
γίνουν και στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του ∆.Σ. μειωθεί κάτω του 
αριθμού των  τεσσάρων (4). 
      Η γενική συνέλευση των μελών της Ο∆ΒΕ, εκλέγει τριμελή εφορευτική 
επιτροπή, η οποία ενεργεί συλλογικά μετά την συγκρότησή της, και προβαίνει σε 
όλες τις ενέργειες για  την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Εκλέγονται αυτοί 
που συγκεντρώνουν την απλή πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα 
ψήφου μελών. Στην επιτροπή αυτή προεδρεύει δικαστικός εκπρόσωπος. 
      Υποψήφιοι για το ∆.Σ. ή την Ε.Ε., δεν μπορούν να είναι μέλη της εφορευτικής 
επιτροπής. 
      Τα μέλη αντιπρόσωποι των Συνδέσμων ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα 
αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου 
δημόσιου εγγράφου το οποίο αποδεικνύει την ταυτότητά τους, αλλά και της 
εξουσιοδότησης που έχουν  λάβει για τον σκοπό αυτό, από το Σύνδεσμό τους. 
      Η διάρκεια των εκλογών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση αλλά δεν 
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μπορεί να υπερβαίνει τις  δώδεκα (12) ώρες και καθορίζεται κάθε φορά στην ίδια 
απόφαση του ∆.Σ. που προκηρύσσει τις εκλογές σύμφωνα με το καταστατικό. 
      Οι εκλογές γίνονται στην έδρα της ομοσπονδίας (Ο∆ΒΕ), εκτός και αν η 
προηγούμενη Γ.Σ. έχει αποφασίσει διαφορετικά. 
      Οι υποψήφιοι για το ∆.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλλουν γραπτώς την αίτησή τους μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τις 
αρχαιρεσίες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς το απερχόμενο ∆.Σ., μέσω των 
συνδέσμων τους. 
      Το ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας 
προβαίνει στην τύπωση του ενιαίου ψηφοδελτίου, και εκλογικών καταλόγων, τα 
δε έξοδα βαρύνουν το ταμείο της Ο∆ΒΕ. 
       Εκλέγονται κατά σειρά οι συγκεντρώσαντες τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. 
Οι τρεις (3) πέραν των επτά (7) κατά αύξοντα αριθμό ψήφων οι οποίοι εκλέγονται 
για το ∆.Σ. καθώς και οι δύο (2) πέραν των τριών (3) της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, θεωρούνται αναπληρωματικοί. 
       Η προτίμηση του αντιπροσώπου εκφράζεται επί του ψηφοδελτίου δια 
επιθέσεως δεξιά ή αριστερά του ονόματος, σταυρού με στυλό μαύρου ή μπλε 
χρώματος. 
       Οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι μέχρι επτά (7). Ψηφοδέλτιο  χωρίς 
σταυρό προτίμησης ή με περισσότερους των επτά (7) σταυρών θεωρείται άκυρο. 
Υποχρεωτικά κατά την ψηφοφορία πρέπει να υπάρχει και λευκό ψηφοδέλτιο. 
       Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική 
επιτροπή, η οποία και αναγράφεται στο πρακτικό. 
       Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί ο απαιτούμενος αριθμός των μελών του  ∆.Σ. 
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής λόγω ελλείψεως υποψηφίων, το απερχόμενο 
∆.Σ.  μετά του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, προκηρύσσει εντός δέκα πέντε (15) 
ημερών επαναληπτική  ψηφοφορία, με ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει μόνο τα 
ονόματα των νέων υποψηφίων. 
       Στην περίπτωση  αυτή  οι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές μέχρι  το 
μεσονύκτιο της  πέμπτης (5ης) πριν τις αρχαιρεσίες ημέρας. 
       Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή  κάνει την διαλογή  
και ο πρόεδρος ανακοινώνει το αποτέλεσμα, συντάσσει  ειδικό πρακτικό με την 
σειρά επιτυχίας των εκλεγέντων, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη 
πλειοψηφία των ψηφισάντων. Στο πρακτικό επίσης αναφέρονται κατά σειρά 
επιτυχίας και τα ονόματα των μη εκλεγέντων, ως και ο αριθμός των ψήφων  που 
έλαβαν. Τα μέλη αυτά κατά σειρά αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη μέχρι του 
αριθμού των τριών (3) για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και των δύο (2) για την 
Εξελεγκτική Επιτροπή. 
       Η Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση γίνεται με ανάταση του  χεριού και ποτέ 
δια βοής. Προκειμένου όμως για ψηφοφορίες για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής ή θεμάτων που έχουν  σχέση με την εμπιστοσύνη προς 
το ∆.Σ. ή για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με 
ψηφοδέλτιο. 
       Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύσει  ( ανακαλέσει) μέλος ή μέλη του ∆.Σ., 
μόνο εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος και με τον  απαράβατο όρο ότι το θέμα της 
παύσης θα περιλαμβάνεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που 



 28

αναγράφονται στην  πρόσκληση και η ψηφοφορία είναι μυστική, διαφορετικά η  
απόφαση είναι άκυρη. Για να αποφασιστεί η παύση μελών του ∆.Σ. πρέπει στην 
συνέλευση να παρευρίσκεται το ήμισυ πλέον  ενός, των ταμειακώς εντάξει και 
εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και να ψηφίσουν υπέρ της παύσης των μελών 
τα τρία τέταρτα ( ¾ )των  παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 26ον 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΚΛΟΓΗ 
 
       Η Ομοσπονδία ∆ιαιτητών Βόλλεϋ (Ο∆ΒΕ) διοικείται από επταμελές (7μελές) 
∆ιοικητικό Συμβούλιο . 
       Το επταμελές ∆.Σ. μετά την εκλογή του παραλαμβάνει από την εφορευτική 
επιτροπή με την φροντίδα του πλειοψηφίσαντος  συμβούλου, τη σφραγίδα και τα 
βιβλία της Ομοσπονδίας. Συνέρχεται σε συνεδρίαση με την ευθύνη του 
πλειοψηφίσαντος, οπότε και συγκροτείται σε σώμα, μέσα σε οκτώ (8)  ημέρες 
από την εκλογή του. 
        Το σώμα εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον 
Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Έφορο. Ο πρόεδρος, 
ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας  πρέπει να είναι κάτοικοι της περιφέρειας της 
Ομοσπονδίας (περιοχής Λεκανοπεδίου Αττικής ) ως ο νόμος ορίζει. 
        Οι παραπάνω ιδιότητες δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα την ομοσπονδία  σύμφωνα με τον 
νόμο και το καταστατικό του, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την 
εκπλήρωση των σκοπών της Ομοσπονδίας, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, 
λογοδοτεί ενώπιον  αυτών, μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων, τηρεί τα 
βιβλία, συντάσσει και υποβάλλει διοικητικό και οικονομικό απολογισμό. 
∆ιαχειρίζεται την περιουσία της Ο.∆.Β.Ε και λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο 
για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την Ομοσπονδία. 
       Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τα μέλη του 
σχετικά με κάθε θέμα που τα αφορά. 
       Το ∆.Σ., όπως ορίζει ο νόμος δύναται για την  εξυπηρέτηση των αναγκών 
του να προσλάβει μέχρι τρία άτομα υπαλληλικό προσωπικό. Προβαίνει σε 
αυξήσεις των μισθών του προσωπικού, σύμφωνα με τον νόμο και οσάκις τούτο  
κρίνει αναγκαίο λόγω αυξήσεως τιμαρίθμου ή άλλης τινός αιτίας. 
       Συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου του μια φορά το μήνα και 
όσες άλλες φορές τούτο κρίνεται αναγκαίο. Οι συνεδριάσεις  καλούνται από τον 
πρόεδρο ή με πρωτοβουλία τεσσάρων (4) μελών του ∆.Σ.  Στην περίπτωση αυτή 
η σύγκληση είναι υποχρεωτική  μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης. 
       Το ∆.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον 
μέλη του, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου η οποία στην περίπτωση αυτή 
θεωρείται διπλή. 
       Τα μέλη του ∆.Σ. που παρίστανται στις συνεδριάσεις υπογράφουν τα 
πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, στα οποία υποχρεωτικά θα υπάρχει 
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καταγεγραμμένη και η άποψη της μειοψηφίας. Στα μετακινούμενα από την 
επαρχία μέλη καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης το ύψος των οποίων καθορίζεται 
με απόφαση ∆.Σ. 
       Κώλυμα εκλογής στο ∆.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή της Ο∆ΒΕ έχουν: 
∆ιαιτητής εν ενεργεία, διαιτητής μη εν ενεργεία που συμμετέχει σε ∆.Σ. 
σωματείου που διατηρεί τμήμα βόλλεϋ, ή σε ένωση σωματείων, ή στην ΕΟΠΕ. 
Επίσης κώλυμα εκλογής έχουν οι έχοντες σχέση εργασίας με ΕΟΠΕ, Ο∆ΒΕ, 
Ένωση σωματείων Πετοσφαίρισης ή Τ.Ε./Ε.Ο.ΠΕ και σωματεία που διατηρούν 
τμήμα βόλλεϋ. Οι παραπάνω μπορούν να είναι υποψήφιοι μετά παρέλευση τριών 
(3) ετών από την ημερομηνία παραιτήσεως ή απολύσεως από την θέση και 
σχέση την οποία είχαν. 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ 
 
      Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3)  συνεχόμενες 
συνεδριάσεις αντικαθίσταται με ευθύνη του προέδρου  και μετά από απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, από τον πρώτο αναπληρωματικό. 
      Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου καλείται σε 
αναπλήρωση του ο έχων σειρά αναπληρωματικός . 
      Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες ή τυχόν εξαντλήθηκε ο πίνακας και το ∆.Σ. 
εξακολουθεί να έχει την νόμιμη πλειοψηφία, δεν  γίνονται αναπληρωματικές 
εκλογές. 
      Εάν ο πίνακας επιλαχόντων έχει εξαντληθεί και τα μέλη  του ∆.Σ. έχουν 
μειωθεί πέραν του αριθμού της νόμιμης απαρτίας των τεσσάρων (4) μελών, 
προκηρύσσονται εκλογές για  ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της  
Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
      Η ανασύνθεση του ∆.Σ. είναι δυνατόν να γίνει αν το αποφασίσει η 
πλειοψηφία αυτού ή οπωσδήποτε αν παραιτηθεί ο πρόεδρός του. 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 27ον 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1.  Αυτή αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκλεγμένων  μετά   της διοίκησης από τη 

Γενική Συνέλευσης μετά δύο αναπληρωματικών μελών της. Η Εξελεγκτική 
Επιτροπή συνέρχεται σε σώμα εκλέγουσα εκ των μελών της, Πρόεδρο και 
Γραμματέα, ευρισκόμενη σε απαρτία παρόντων δύο(2) μελών ή 
απουσιάζοντος ενός, αναπληροί ο έτερος τούτον.  Χρόνο θητείας της,  όσο και 
ο της διοικήσεως τοιούτος. 

2. Υποχρεούται, δύο (2)φορές  το χρόνο,  ανά εξάμηνο να ελέγχει την διαχείριση  
της διοικήσεως, εκτάκτως δε όταν κρίνει τούτο απαραίτητο. 

3. Παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας της ομοσπονδίας   λαμβάνουσα 
υπ' όψη πάντα τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία   ο ταμίας ειδοποιούμενος δι' 
εγγράφου οφείλει εντός το πολύ  τριών (3) ημερών να θέτει στην διάθεσή της. 

4.  Μετά το τέλος κάθε ελέγχου συντάσσει έκθεση αποτελέσματος αυτής, 
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υποχρεούμενης να υποβάλλει στην διοίκηση   αντίγραφο, διατηρούσα φάκελο 
αρχείου και τηρούσα βιβλίο   πρακτικών . 

5.  Ελέγχει τους ετήσιους ισολογισμούς και υποβάλλει αναλυτική έκθεση περί της 
οικονομικής διαχείρισης της διοίκησης προ και ενώπιον της Γενικής 
Συνέλευσης. 

6.  Σε  περίπτωση διαπιστώσεως ανωμαλίας, καλεί την διοίκηση σε άμεση 
τακτοποίηση των διαχειριστικών ανωμαλιών. 

7. Μετέχει στην Γενική Συνέλευση και καταγγέλλει ενώπιον   αυτής διαχειριστικές 
τυχόν ανωμαλίες, εισηγούμενη λήψη  μέτρων. 

8.  Εποπτεύει εν γένει και ελέγχει τις οικονομικές πράξεις της διοικήσεως και του 
ταμείου, ιδία επιβλέπει εάν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου του 
καταστατικού της   ομοσπονδίας και εάν κάθε πληρωμή είναι ή μη εγκεκριμένη  
δι' αποφάσεως αυτής. Καταρτίζει και υποβάλει την έκθεσή  της στο ∆.Σ. δέκα 
(10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το οποίο 
υποχρεούται να θέσει ταύτην υπό  την κρίση και έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης. 

 
 
ΑΡΘΡΟΝ 28ον 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 
       Η Ομοσπονδία διοικείται από διοίκηση αποτελούμενη από επτά (7 ) τακτικά 
μέλη τα οποία εκλέγονται μετά τριών (3) αναπληρωματικών δια ψηφοδελτίου, δια 
καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας υπό των αντιπροσώπων των συνδέσμων 
μελών των συγκροτούντων την συνέλευση. 
       Η εκλογή ∆ιοικήσεως γίνεται ανά τετραετία (4) υπό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης . Αύτη απαρτίζεται από : 
Τον Πρόεδρο 
Τον Αντιπρόεδρο 
Τον Γενικό Γραμματέα 
Τον Ειδικό Γραμματέα 
Τον Ταμία 
Τον Έφορο 
Ένα Μέλος 
       Τα μέλη της ∆ιοίκησης είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα δια 
την εκπλήρωση των καθηκόντων των. Μέλος απουσιάζον κατά την λήψη 
αποφάσεως τινός ή διαφωνών, της συμφωνίας αναγραφομένης στα πρακτικά 
ουδόλως ευθύνεται δια τις εκ ταύτης συνεπείας. 
        Μέλη απουσιάζοντα αδικαιολογήτως σε τρεις(3) συνεχείς τακτικές 
συνεδριάσεις ή παραιτούμενα αντικαθίστανται υπό των αναπληρωματικών κατά 
σειρά εκλογής των. 
        Μέλος της ∆ιοικήσεως δύναται να ζητήσει αρχομένης της συνεδριάσεως 
εγγραφή θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη πλέον των υπ' αυτής 
διαλαμβανομένων θεμάτων, εφ' όσον συνεπικουρείται παρ' ετέρου δια δηλώσεως 
προς τούτο γενομένης. 
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ΑΡΘΡΟΝ 29ον 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Η ∆ιοίκηση είναι το εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας και καθήκοντα έχει : 
1. Να ερμηνεύει και εφαρμόζει το καταστατικό καθώς και τις αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης . 
2.  Να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης το ταχύτερο δυνατόν και να 

εκπληροί τις διακηρύξεις της . 
3. Να λαμβάνει αποφάσεις για  όλες τις προτάσεις που εισάγονται υπό των 

μελών, των δε απτομένων αρμοδιότητας Γενικής Συνέλευσης να καταγράφει 
αυτά σε ειδικό  προς τούτου   πινάκιο . 

4. Να παρακολουθεί την οργάνωση και την δράση εν γένει των συνδέσμων -
μελών της δυνάμεως της ομοσπονδίας. 

5. Να ελέγχει το ταμείο και την εν γένει οικονομική κατάσταση ( διαχείριση ) ανά 
πάσα στιγμή 

6. Να συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις επί των υποβαλλομένων   προτάσεων των 
μελών (∆ιοικήσεως ) αυτής και υπογράφει τα   πρακτικά. 

7. Εγκρίνει τα έσοδα και τις δαπάνες λήξαντος μηνός ως και   τους ετήσιους 
Ισολογισμούς της οικονομικής κατά ταύτα  διαχειρίσεως. 

8. Καταρτίζει και υποβάλλει έκθεση της δράσεως της στις Γενικές Συνελεύσεις και 
λογοδοτεί για την δράση της και  την οικονομική διαχείριση . 

9. Καταρτίζει και εγκρίνει προϋπολογισμό, εσόδων και εξόδων, αποφασίζει δε 
περί την διάθεση των πόρων και κρίνει για  την αναγκαιότητα πάσης φύσεως 
δαπάνης προς συντήρηση λειτουργία και ανάπτυξη της ομοσπονδίας ή προς 
επιδίωξη   των σκοπών αυτής. 

10. Μπορεί να εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την ανακήρυξη σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις σε ένδειξη εκτιμήσεως για προσφερθείσες υπηρεσίες προς την 
ελληνική διαιτησία  μη εν ενεργεία διαιτητή, ως επίτιμο πρόεδρο αυτής . 

11. Συνεδριάζει κάθε μήνα  τακτικώς, εκτάκτως δε οσάκις κρίνουν τούτο αναγκαίο 
ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, ή ζητηθεί παρά τεσσάρων (4) 
τουλάχιστον μελών αυτής.   Επί αιτήσεως τεσσάρων (4) μελών  δι' έκτακτη  
συνεδρίαση, αυτή συνέρχεται υποχρεωτικώς εντός πέντε (5) ημερών. Η 
∆ιοίκηση κατά τις συνεδριάσεις αυτής βρίσκεται σε απαρτία παρόντων 
τεσσάρων  (4) τουλάχιστον μελών αυτής και σε  περίπτωση ισοψηφίας κατά 
την πρώτη ψηφοφορία περί λήψεως αποφάσεως εφ' οιουδήποτε θέματος 
υπερισχύσει η ψήφος του Προέδρου (κατά την πρώτη τοιαύτην) θεωρούμενη 
ως διπλή . 

            Η ιδιότητα των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής είναι τιμητική. Στα μέλη  του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που κινούνται 
για υποθέσεις χορηγούνται με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου τα έξοδα 
κίνησης όταν μετακινούνται εκτός έδρας της κατοικίας τους καθώς και έξοδα 
διαμονής και διατροφής με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 
            Και τέλος κατευθύνει όλες τις υποθέσεις και την εν γένει δράση της 
Ομοσπονδίας εντός του πλαισίου των καταστατικών διατάξεων του παρόντος. 
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ΑΡΘΡΟΝ 30ον 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
 
1. Εντός οκτώ  ( 8 ) ημερών από της εκλογής του και κατόπιν   προσκλήσεως του 

πλειοψηφούντος Συμβούλου, συνέρχεται το  νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο και δια 
μυστικής ψηφοφορίας συγκροτείται σε σώμα, εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα,  τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα ως και 
τον Έφορο Γραφείων και υλικού και τον Σύμβουλο, στον οποίον το   ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο δύναται ν' αναθέσει ειδικά καθήκοντα, αναλόγως των αναγκών της 
Ομοσπονδίας. 

2. Το παλαιό ∆ιοικητικό Συμβούλιο, εντός δέκα (10) ημερών από  της 
συγκροτήσεως σε σώμα του νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να 
παραδώσει σε αυτό δια σχετικού πρωτοκόλλου, την σφραγίδα και το αρχείο, 
την σε μετρητά περιουσία της Ομοσπονδίας, ενημερώνοντας συγχρόνως αυτό 
επί των τυχόν  εκκρεμοτήτων επί ζητημάτων επειγούσης φύσεως. 

    Των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά         
υπογραφόμενα υπό των παρόντων μελών, προς επικύρωση των 
λαμβανομένων αποφάσεων. 

 
 
ΑΡΘΡΟΝ 31ον 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Ο πρόεδρος : 
1. Ασκεί τη γενική εποπτεία της Ομοσπονδίας. 
2. ∆ιευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. των συσκέψεων, διασκέψεων και 

συγκεντρώσεων της Ομοσπονδίας . 
3. Συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μετά του Γενικού Γραμματέως σε τακτές και 

έκτακτες συνεδριάσεις . 
4. Εκπροσωπεί μετά του Γενικού Γραμματέως την Ομοσπονδία ενώπιον των 

πάσης φύσεως διοικητικών, δικαστικών κλπ.  αρχών 
5. Υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως, άπαντα τα έγγραφα ως και τα 

εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια εισπράξεων ως και παν εξερχόμενο 
έγγραφο. 
Τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος σε όλα 
του τα καθήκοντα. 
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ΑΡΘΡΟΝ 32ον 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
 
Ο Γενικός Γραμματέας : 
1. Μετέχει πάντοτε των Συνελεύσεων του ∆.Σ. και εκπροσωπεί μετά του 

Προέδρου την Ομοσπονδία ενώπιον πάσης αρχής και  ασκεί μετ' αυτού γενική 
εποπτεία εφ' όλων των οργάνων της   Ομοσπονδίας. 

2. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της διοικήσεως μετά του 
Προέδρου, εισηγούμενος των σχετικών θεμάτων και επιμελείται της συντάξεως 
των πρακτικών αυτής, αποστέλλει άμα τρεις (3) ημέρες προ πάσης 
συνεδριάσεως προσκλήσεως διαλαμβάνουσας άπαντα τα υπό συζήτηση 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, πλην των άκρως εκτάκτων περιπτώσεων,   
για τα οποία προφορικώς αναγγέλλει το "θέμα ". 

3. Κρατεί την σφραγίδα υπευθύνως, φυλάσσει το αρχείο, τηρεί  την 
αλληλογραφία και υπογράφει μετά του Προέδρου, άπαντα   τα έγγραφα της 
διοικήσεως . 

4. Επιβλέπει και καθοδηγεί το προσωπικό των γραφείων και έχει την εποπτεία 
των τμημάτων της διοικήσεως. Καλεί σε απολογία το προσωπικό και 
υποβάλλει έκθεση στην διοίκηση   εισηγούμενος σχετικώς. 

5. Εκτελεί μετά του Προέδρου τις αποφάσεις της διοίκησης και   κινεί μηχανισμό 
διεκπεραιώσεως το ταχύτερο δυνατό απάντων των υπό εκτέλεση ζητημάτων. 

6. Τον Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο ή απουσιάζοντα αναπληροί ο ειδικός 
γραμματέας εις όλα αυτού τα καθήκοντα. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33ον 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 
 
Ο Ταμίας : 
1. Εισπράττει τις προς την Ομοσπονδία αποστελλόμενες συνδρομές  των μελών-

συνδέσμων της δυνάμεώς της, τις οικονομικές ενισχύσεις και εν γένει 
προσόδου των συμφώνως προς το  καταστατικό   προβλεπομένων. 

2. Ενεργεί τις πληρωμές επί τη βάσει ενταλμάτων πληρωμής υπογεγραμμένων 
παρά του Προέδρου  του Γενικού Γραμματέως και του ιδίου  εκτελεί δε  τις 
περί πληρωμές και εισπράξεις αποφάσεις της διοίκησης. 

3. Αναλαμβάνει από τις τράπεζες ή τα ταχυδρομεία ή το ταμιευτήριο χρήματα ή 
χρεόγραφα της Ομοσπονδίας, κατόπιν εγγράφου  εντολής του Προέδρου και 
Γενικού  Γραμματέα. 

4. Καταθέτει το πέραν των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών  
(880,41€) απομένων ποσό στο ταμείο σε μια των ανεγνωρισμένων τραπεζών, 
με έγκριση του   Προέδρου και Γενικού Γραμματέα. 

5. Υποβάλλει εις το τέλος του μηνός ταμειακή και οικονομική κατάσταση της 
Ομοσπονδίας στην διοίκηση. Συντάσσει ετήσιο ισολογισμό και 
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προϋπολογισμό και παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία εν γένει στην Γενική 
Συνέλευση δι' εκθέσεως. 

6. Θέτει στην διάθεση του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, κάθε ταμειακό  στοιχείο, ζητούμενο   οποτεδήποτε παρ' αυτών. 

 
 
ΑΡΘΡΟΝ 34ον 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ 
 
Ο Έφορος : 
1. Επιβλέπει την εφαρμογή της τάξεως κατά τις συνεδριάσεις, συσκέψεις, 

διασκέψεις και σε πάσα συγκέντρωση εκπροσωπών και την εν γένει 
κοσμιότητα στα γραφεία. 

2. Επιβλέπει την ύπαρξη και συντήρηση της περιουσίας της ομοσπονδίας και 
διατηρεί το υλικό της. 

3. Μετέχει πάντοτε της επιτροπής προμηθειών υλικού πάσης φύσεως και κρατεί 
βιβλίο και στοιχεία περιουσίας, εισαγωγής  αναλώσεως ή φθοράς κλπ.  

4. Φυλάττει άπαντα τα υλικά της ομοσπονδίας και παρίσταται  της οργανώσεως 
και εκτελέσεως προγραμμάτων ψυχαγωγίας, εκδρομών, εορτών και λοιπών 
εκδηλώσεων συμφώνως προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
καταστατικού. 

    Τον Έφορο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα, αναπληροί ένα από τα μέλη της     
διοικήσεως . 

 
 
ΑΡΘΡΟΝ 35ον  
ΒΙΒΛΙΑ 
 
Η Ο.∆.Β.Ε τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία : 
α. Μητρώο Μελών 
β. Πρακτικό Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 
γ. Πρακτικό Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
δ. Βιβλίο Ταμείου 
ε. Περιουσιακών Στοιχείων 
στ. Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων  Εγγράφων 
Τα βιβλία πριν από την χρήση τους θεωρούνται υποχρεωτικά από τον νομάρχη ή 
από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 36ον 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Κ.Λ.Π. ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
 
  Απαγορεύεται αυστηρώς, πάσα πολιτική ανάμειξη ή κρίση πολιτικής φύσεως 
θεμάτων και είναι πάντα ταύτα, άσχετα και ξένα προς τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις της ομοσπονδίας, τόσο από την ομοσπονδία όσο και των συνδέσμων 
μελών αυτής κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων των διοικητικών συμβουλίων 
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και  γενικών συνελεύσεων. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 37ον 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α  ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 
 
Η Ομοσπονδία έχει δική της σφραγίδα στρογγυλή, φέρουσα κύκλο με την 
επωνυμίαν "ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ" Ο.∆.Β.Ε. και 
εσωτερικά αριθμητικώς το έτος ιδρύσεως (1981) και παράσταση απεικονίζουσα 
φιλέ και σφυρίχτρα. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 38ον 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Η τροποποίηση του καταστατικού της ομοσπονδίας και του εσωτερικού 
κανονισμού διαιτησίας, ενεργείται δια της συγκλήσεως ειδικής εκτάκτου προς 
τούτο Γενικής Συνέλευσης. 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται αντιπρόσωποι πλέον 
του ημίσεως των ταμειακώς εν τάξει συνδέσμων-μελών και αποφασίζει δια 
πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων των παρόντων και 
ψηφισάντων. Το άρθρο 22 δύναται να τροποποιηθεί μόνο δι' αυξημένης 
απαρτίας και πλειοψηφίας των δύο τρίτων ( 2/3 ) των συνδέσμων και ψήφων. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 39ον 
∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 
 
Η διάλυση της ομοσπονδίας ενεργείται δια της συγκλήσεως Ειδικής Εκτάκτου 
προς τούτο Γενικής Συνέλευσης. 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται αντιπρόσωποι:     
πλέον του ημίσεως των ταμειακώς εν τάξει Συνδέσμων -μελών και αποφασίζει 
δια πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων των παρόντων και 
ψηφισάντων. 
Σε περίπτωση διαλύσεως, η περιουσία της Ομοσπονδίας ως και άπαντα τα 
αρχεία αυτής περιέρχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ήτις διασφαλίζει 
ταύτα μέχρις τυχόν ανασυστάσεως της. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 40ον 
ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

1. Παν ότι δεν προβλέπεται υπό του παρόντος καταστατικού συμπληρούται 
και καθορίζεται υπό της ∆ιοικήσεως, πάντοτε συμφώνως της  

 ι) περί Αθλητικών Σωματείων Νομοθεσίας  
ιι) και του Αστικού Κώδικα, υπό την κρίση και έγκριση της Γενικής   
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Συνέλευσης. 
2. Πάσα λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

καταστατικού, ρυθμίζεται δι' εσωτερικού κανονισμού ο οποίος συντάσσεται 
από σύμφωνον πνεύμα, των καταστατικών διατάξεων παρά της διοικήσεως 
της  Ομοσπονδίας. 

3. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός  συντάσσονται δι’ έκαστο χρονικό 
διάστημα 

                    
   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά την έγκριση της τροποποίησης του 
καταστατικού η οποία γίνεται για την εναρμόνιση αυτού με τον Νόμο  2725/99 
«Περί αθλητισμού» διενεργούνται υποχρεωτικά αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής με ευθύνη του 
απερχόμενου ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι τότε το υπάρχων  ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο κανονικά με το ισχύον καταστατικό. 
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από σαράντα ( 40 ) άρθρα ενεκρίθη από 
την Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των συνδέσμων της Ο∆ΒΕ και θέλει 
ισχύσει μετά την έγκριση από το αρμόδιο δικαστήριο και τη δημοσίευσή του . 
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