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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εδρεύουσα στην Αθήνα Ομοσπονδία, υπό την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ» (Ο.∆.Β.Ε.) ,
Έχοντας υπόψη :
α) Τον νόμο 2725/1999 ( ΦΕΚ 121Α /17.06.1999) «Ερασιτεχνικός &
Επαγγελματικός αθλητισμός & άλλες διατάξεις», β) Τον νόμο 3057/2002
(ΦΕΚ 239Α/10.10.2002 ) ο οποίος τροποποιεί και συμπληρώνει τον νόμο
2725/1999 « Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις», γ)
Το από 18.02.1982 Καταστατικό, της αναγνωρισθείσης «Ομοσπονδίας
∆ιαιτητών Βόλλεϋ Ελλάδος « με την υπ’ αριθμ. 504/1982 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.∆. « περί
Σωματείων και Ενώσεων», δ) Το εν ισχύει τροποποιημένο και κωδικοποιημένο
σε ενιαίο κείμενο καταστατικό υπό την επωνυμία
« ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο∆ΒΕ», που έχει
νόμιμα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μελών της Ομοσπονδίας και
έχει καταχωρηθεί στη στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων στον
αριθμό 321/24.10.2000, μετά την με αριθμό 5532/2000 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ε) Τις περί «Ενώσεων προσώπων»
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ΕισΝ αυτού, στ) Την εισήγηση του ∆.Σ.
της «Ο∆ΒΕ» για την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της
«Ομοσπονδίας ∆ιαιτητών Βόλλεϋ Ελλάδος» σύμφωνα με τις επιταγές των
νόμων, διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων και διατάξεις του ισχύοντος
Καταστατικού .
ΕΤΣΙ στη Αθήνα σήμερα την 21 του μηνός Μαρτίου του έτους 2004 . Η
Γενική Συνέλευση των μελών της «Ο∆ΒΕ» με νόμιμη διαδικασία και απαρτία,
ενεργώντας σαν το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο – που οι αποφάσεις της,
δεσμεύουν όλα τα μέλη – και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του
Καταστατικού, των νόμων και του ΑΚ, σε συνδυασμό με την απόφαση του ∆.Σ.
της «Ο∆ΒΕ», όπως προκύπτει από το με ημερομηνία…………….. κυρωμένο
απόσπασμα της συγκλήσεως της έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης .
ΚΑΙ
Σύμφωνα με τις λαμβανόμενες υπόψη διατάξεις των νόμων, Υπουργικών
αποφάσεων, Καταστατικών επιταγών και ∆ιεθνών κανονισμών. Η Γ.Σ. των
μελών στην συνεδρίαση της με ημερομηνία………………………. συγκληθείσης,
για τον σκοπό αυτό, έκτακτης Καταστατικής Γ.Σ. σε εκτέλεση απόφασης του
∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ» και με την προεκτεθείσα ιδιότητά της, ε ν έ κ ρ ι ν ε κ α ι
ψ ή φ ι σ ε
ομόφωνα κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, τον Κανονισμό
Λειτουργίας της «Ο∆ΒΕ» και εξουσιοδοτεί το ∆.Σ. της Ομοσπονδίας, όπως
αντίγραφο του Κανονισμού αυτού αποσταλεί στην αρμόδια Αρχή, για τον
προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού ή άλλο από
αυτόν εξουσιοδοτημένο όργανο και την έκδοση σχετικής προς τούτο
αποφάσεως .

Ο Κανονισμός αυτός τίθεται εν ισχύει μετά την απόφαση έγκρισης του
υπουργού Πολιτισμού και έχει ως ακολούθως :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
(Ο.∆.Β.Ε.)
ΣΚΟΠΟΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΡΓΟ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ
1. 1. Σκοπός, του παρόντος Κανονισμού είναι να συμπεριλάβει σε ενιαίο
κείμενο τις διατάξεις του εσωτερικού και ειδικού κανονισμού, που
αναφέρονται στην ∆ιοίκηση της ∆ιαιτησίας των αγώνων πετοσφαίρισης,
στη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων που την ασκούν, καθώς
και στα άτομα που με οποιαδήποτε ιδιότητα συμμετέχουν και συντελούν
στην βελτίωση της θέσεως των διαιτητών δια των συνδέσμων, στην
διεκδίκηση και προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων της
διαιτησίας γενικώς, στην θεωρητική και τεχνική κατάρτιση των διαιτητών
πετοσφαίρισης και στην καθιέρωση ενιαίου τρόπου εφαρμογής των
κανόνων παιδιάς που διέπουν το άθλημα της πετοσφαίρισης, στην
εξύψωση και την άνοδο του κύρους του λειτουργήματος της διαιτησίας
προς εξυπηρέτηση και προαγωγή του αθλήματος της ελληνικής
πετοσφαίρισης.
Ειδικότερα, σκοπός της «Ο∆ΒΕ» είναι :
α. Η διοίκηση και η διαχείριση της ελληνικής διαιτησίας πετοσφαίρισης
μέσα στα πλαίσια των νόμων, του καταστατικού, του κανονισμού
λειτουργίας, των αποφάσεων και επιδιώξεων της «Ο∆ΒΕ».
β. Η κατοχύρωση διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας
μεταξύ των, με οποιαδήποτε ιδιότητα, συμμετεχόντων οργάνων και η
διασφάλιση του ανεπηρέαστου έργου των διαιτητών πετοσφαίρισης και
της διαιτησίας γενικότερα .
γ. Η πολύπλευρη καλλιέργεια και ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας,
συνεργασίας και αλληλοβοήθειας με τις αθλητικές Ομοσπονδίες και
Ομοσπονδίες διαιτητών ομαδικών αθλημάτων των χωρών της
ευρωπαϊκής ένωσης και με άλλες κοινωνικές, πολιτιστικές ομάδες της
ευρύτερης περιοχής.
δ. Η ηθική και υλική ενίσχυση όλων των μελών της .
ε. Η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας και συνεργασίας
μεταξύ των συνδέσμων – μελών ευθύνης της .
στ. Η συνεργασία με ομοειδείς Ομοσπονδίες άλλων χωρών
ζ. Η συνεργασία με τους καθ’ ύλη αρμόδιους κρατικούς φορείς του
αθλήματος
η. Η διοργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων, ημερίδων – με ή χωρίς
τη συμμετοχή επιστημόνων – για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων,

προτάσεων, υποδείξεων σε θέματα που άπτονται του σκοπού της
«Ο∆ΒΕ» και αφορούν άμεσα τα μέλη της και τους διαιτητές
πετοσφαίρισης.
θ. Η διοργάνωση μορφωτικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και
αθλητικών εκδηλώσεων
ι. Η συγκρότηση επιτροπών
ια. Η λειτουργία σχολών διαιτησίας
ιβ. Η ίδρυση βιβλιοθηκών για τα μέλη και για τους διαιτητές
ιγ. Η έκκληση, προς κάθε αρμόδιο φορέα, για παροχή κονδυλίων
κάλυψης «ανελαστικών δαπανών» που είναι: έξοδα λειτουργίας,
μισθοδοσίας προσωπικού, απόκτηση εποπτικών μέσων, υλικοτεχνική
υποδομή για άνετη και ξεχωριστή άσκηση του διαιτητικού έργου,
εξοπλισμό με υλικά και όργανα για καλλίτερη και αρτιότερη επιτέλεση της
αποστολής του διαιτητή .
ιδ. Η με κάθε τρόπο βοήθεια, για την αναβάθμιση της «Ο∆ΒΕ» και των
μελών της.
ιε. Η αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος, αναγκαίου, για την
προαγωγή και ανάπτυξη της διαιτησίας πετοσφαίρισης της χώρας .
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΓΚΡΙΣΗ
1. 1. Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού είναι εναρμονισμένες με τον
Ν.2725/1999 και τον ν.3057/2002 που τροποποιεί και συμπληρώνει τον
ν.2725/1999, αλλά και είναι σύμφωνες με το ισχύον καταστατικό τη
«Ο∆ΒΕ», τους κανονισμούς πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ, και τους
διεθνείς κανονισμούς του αθλήματος της πετοσφαίρισης.
2. 2. Ο κανονισμός αυτός, που καταρτίσθηκε από το ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ»
καθότι έχει την εκ του νόμου επιβαλλόμενη υποχρέωση, λόγω της
γενικής αποκλειστικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας ως καθ’ ύλην και
ιδιότητα υπερκείμενη αρχή των διαιτητών της Ελληνικής πετοσφαίρισης,
καθώς και οι τυχόν επικείμενες τροποποιήσεις του, υ π ό κ ε ι τ α ι
σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού ή άλλο από αυτόν
εξουσιοδοτημένο όργανο . Η δε ισχύς του αρχίζει μετά την απόφαση
εγκρίσεως του πιο πάνω Υπουργού.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ : « Μετά την παρέλευση άπρακτου ενός μηνός, από την
ημερομηνία υποβολής του, ο κανονισμός αυτός θεωρείται ότι έχει νομίμως
εκδοθεί», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε
από την παρ. 3 του άρθρου 74 του ν.3057/02.
3. 3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού έχουν εφαρμογή μόνο
εφόσον δεν είναι αντίθετες :
α. Στους ισχύοντες νόμους ,
β. Στο καταστατικό της «Ο∆ΒΕ» ,
γ. Στους διεθνείς κανόνες

ΑΡΘΡΟ 3
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1. 1. Τροποποίηση του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται με απόφαση
της Γ.Σ. των συνδέσμων μελών της «Ο∆ΒΕ» ως ορίζεται από το άρθρο
38 του καταστατικού και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής
του.
2. 2. Σε περίπτωση ασάφειας καθώς και για κάθε τι που δεν προβλέπεται,
αποφασίζει το ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ», μετά από εισήγηση της ΤΕ∆,
προσωρινά και μέχρι να εγκριθεί η απόφαση από την Γ.Σ. της «Ο∆ΒΕ»,
την πρώτη που θα συγκληθεί .
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΡΓΟ
1. 1. Με τον κανονισμό αυτό που ψήφισε η Γ.Σ. των μελών της «Ο∆ΒΕ»
και ενέκρινε ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός
α. Ρυθμίζονται όλα τα θέματα διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας,
διαχείρισης, συγκρότησης, σύνθεσης και αρμοδιοτήτων των οργάνων,
καθώς επίσης του οικονομικού ελέγχου, του πειθαρχικού δικαίου και της
υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού .
β. Εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της «Ο∆ΒΕ» και των συνδέσμων –
μελών για την επιτυχία του σκοπού της Ομοσπονδίας και ιδίως :
αα. Σε
θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των διαιτητών
πετοσφαίρισης
ββ. Σε θέματα ανάπτυξης των επιστημονικών μεθόδων για την
ανόρθωση του κύρους της διαιτησίας.
γγ. Σε θέματα προώθησης της βασικής έρευνας σχέση έχουσα με την
διαιτησία πετοσφαίρισης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της .
δδ. Σε θέματα διαχειριστικού ελέγχου
εε. Σε θέματα μελέτης, οργάνωσης, εφαρμογής προγραμμάτων
εξειδίκευσης των διαιτητών πετοσφαίρισης σε Πανελλήνιο και ∆ιεθνές
επίπεδο.
γ. Τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την
διαιτησία του αθλήματος πετοσφαίρισης, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια .
2. 2. Η δε «Ο∆ΒΕ» δια των οργάνων της, έχει ως έργο κυρίως :
α. Την εποπτεία του έργου των συνδέσμων και την παρακολούθηση της
λειτουργίας των, σύμφωνα προς τις διατάξεις των καταστατικών,
κανονισμών, υπουργικών αποφάσεων και των νόμων .
β. Τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισμό καθηγητών
διαιτησίας στις σχολές αυτές .
γ. Την υποβολή πινάκων των εν ενεργεία διαιτητών στην αθλητική
Ομοσπονδία πετοσφαίρισης.
δ. Την ονομασία καθηγητών διαιτησίας.

ε. Τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών Εθνικών
κατηγοριών.
στ. Την εκπροσώπηση των διαιτητών πετοσφαίρισης «∆ιεθνώς»,
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ∆ιεθνούς Ομοσπονδίας
πετοσφαίρισης και της ∆ιεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής .
ΑΡΘΡΟ 5
ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Τη διοίκηση της διαιτησίας πετοσφαίρισης ασκούν βάσει του παρόντος
κανονισμού και των νόμων τα παρακάτω όργανα :
1. Γενική Συνέλευση της Ο∆ΒΕ
2. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ∆ιαιτητών Βόλλεϋ Ελλάδος
(Ο∆ΒΕ)
Οι παρά την «Ο∆ΒΕ» λειτουργούσες επιτροπές των οποίων η
3. 3.
θητεία είναι ίσης χρονικής διάρκειας με αυτήν του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου της Ο∆ΒΕ.
Τα όργανα ∆ιοίκησης των συνδέσμων διαιτητών σύμφωνα με τα
4. 4.
καταστατικά τους
ΑΡΘΡΟ 6
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. 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 αποφασίσει 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 .
2. Η γενική συνέλευση έχει αρμοδιότητα :
α. Να εκλέξει τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
β. Να εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου ∆ιοικητικού Συμβουλίου
γ. Να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, μεταβολή του
σκοπού καθώς και τη διάλυση της Ομοσπονδίας
3. Η Γ.Σ. των μελών της Ο.∆.Β.Ε. διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη
4. 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.
5. 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.
6. 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 του
∆.Σ., οπότε δεν ισχύει χρονικός προσδιορισμός.
7. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση τίθεται στην κρίση των μελών της :
α. Η έκθεση δράσης του ∆.Σ.
β. Ο Οικονομικός απολογισμός και 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 και
εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών .
δ. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη των μελών ∆.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής .
Η εκλογή των μελών του ∆.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται
με μυστική ψηφοφορία επί ενιαίου ψηφοδελτίου .
Β. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. 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 εις την Γενική Συνέλευση
δι’ ενός μόνο αντιπροσώπου μέλους του συνδέσμου του, οριζομένου δι’
αποφάσεως του ∆.Σ. του συνδέσμου – μέλους. ∆ια της αυτής αποφάσεως
ορίζεται και ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος, ο οποίος αναπληρώνει
το τακτικό μέλος στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις όταν αυτός
κωλύεται.
Στις περιπτώσεις αποχωρήσεως του τακτικού αντιπροσώπου
2. 2.
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 του 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 ώρα συζήτησης δια συστημένης επιστολής
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες νωρίτερα. Είναι υποχρεωτική η
δημοσίευση σε μία τουλάχιστον αθλητική εφημερίδα πανελλήνιας
κυκλοφορίας.
5. 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 από της ημερομηνίας της
Συνελεύσεως.
6. 6. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υποχρεούται όπως τις ως
άνω προτάσεις ως και τις ίδιας αυτού τοιαύτας, την λογοδοσία και τον
οικονομικό απολογισμό ως και πέραν έτερον χρήσιμων στοιχείων επί
του οποίου θα γίνει συζήτηση κατά την Συνέλευση και θα ληφθεί
απόφαση, κοινοποιείται δια συστημένης επιστολής σε όλους τους
συνδέσμους – μέλη της Ομοσπονδίας , δέκα ( 10) τουλάχιστον ημέρες
προ της ημερομηνίας της Συνελεύσεως .
7. 7. Της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας ως και τοιούτων
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 Συνέλευσης της
Ομοσπονδίας . Το τοιούτον όπως μνημονεύεται στο πληρεξούσιο
έγγραφο εκάστου συνδέσμου .
8. 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 .
Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τις 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 πέντε (5) ημερών . Η σημείωση αυτή πρέπει
να περιλαμβάνεται στην πρώτη πρόσκληση ή ανακοίνωση προς τα μέλη.

Στην περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή ευρίσκεται
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.
2. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης συνεχίζονται μέχρις ότου
εξαντληθούν τα θέματα που έχουν ορισθεί, χωρίς να περιορίζεται χρονικά
η λήξη της.
3. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εκτός των περιπτώσεων που
ορίζεται διαφορετικά, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων
μελών.
4. Τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων διευθύνει ο εκλεγείς δια
ανατάσεως 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.
ΑΡΘΡΟ 7
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.∆.Β.Ε.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΤΗΣΗ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Η «Ο∆ΒΕ» αποτελεί το ανώτατο όργανο των διαιτητών βόλλεϋ, είναι σωματείο
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Α.Κ. και υπερκείμενη
αρχή των συνδέσμων διαιτητών πετοσφαίρισης που προΐσταται και
παρακολουθεί την λειτουργία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών
και των κανονισμών που ισχύουν .
Το ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ» σ υ γ κ ρ ο τ ε ί τ α ι σύμφωνα με τις διατάξεις του
καταστατικού της και έχει θητεία τριετή .
∆ικαίωμα συμμετοχής στο ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ» έχουν μόνο « μη εν ενεργεία»
διαιτητές και έχει – εκτός από το έργο του άρθρου 4 και τις αρμοδιότητες που
νομοθεσία και το καταστατικό της
προβλέπονται από την ισχύουσα
Ομοσπονδίας – τις πιο κάτω α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς :
α. Την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης και μετεκπαιδεύσεως
διαιτητών πετοσφαίρισης.
β. Την παρακολούθηση του έργου των διαιτητών ∆ιεθνώς και Εθνικών
κατηγοριών, τη βαθμολογία των και την τήρηση ποινολογίου τους .
γ. Την σύνταξη ετήσιου πίνακα διαιτητών όλων των κατηγοριών με πλήρη
στοιχεία .

δ. Την εκπόνηση και εναρμόνιση των κανονισμών διαιτησίας με τους
∆ιεθνείς Κανονισμούς .
ε. Την συγκρότηση των παρά την «Ο∆ΒΕ» Επιτροπών, τις οποίες
εποπτεύει και παρακολουθεί τη λειτουργία τους, λαμβάνει γνώση των
αποφάσεών τους και ή τις εγκρίνει ή τις τροποποιεί .
στ. Κοινοποιεί στους συνδέσμους, στις επιτροπές και σε κάθε φορέα ή
ενδιαφερόμενο τις αποφάσεις της, τις προκηρύξεις και γενικώς τους
προγραμματισμούς όλων των θεμάτων που αφορούν την διαιτησία
πετοσφαίρισης
ζ. Αποφαίνεται οριστικά επί προσφυγής διαιτητού Εθνικής κατηγορίας επί
αποφάσεως περί μη προαγωγής του – όταν, αυτός, πληροί τους όρους –
για αναθεώρηση ή αναβαθμολόγηση των γραπτών του, κατόπιν εισηγήσεως
ειδικής επιτροπής που συγκροτείται προ τούτο .
η. ∆εν κάνει δεκτή ή αναστέλλει λόγω σοβαράς αιτίας, που κοινοποιείται
στον ενδιαφερόμενο και στον Σύνδεσμο, τη δήλωση περί προσφοράς των
υπηρεσιών διαιτητού εν ενεργεία ή μη, μόνιμα ή προσωρινά.
θ. Συμμετέχει, πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, και εισηγείται
από κοινού με την ΚΕ∆ και σε συνεργασία με την ΕΟΠΕ για το ύψος και τον
τρόπο καταβολής των αποζημιώσεων διαιτησίας όλων των αγώνων
πετοσφαίρισης που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και τα έξοδα κινήσεως και
τις αποζημιώσεις λόγω μετακινήσεως εκτός έδρας, των διαιτητών, εποπτών
και παρατηρητών διαιτησίας, για την άσκηση των καθηκόντων τους.
ι. Για όλα τα θέματα που αφορούν γενικά την διαιτησία των αγώνων
πετοσφαίρισης, η «Ο∆ΒΕ» αλληλογραφεί με τις διεθνείς οργανώσεις,
ενώσεις, συνδέσμους και ομοσπονδίες πετοσφαίρισης, καθώς και της
διαιτησίας αυτών .
ια. Εγκρίνει τα πρακτικά των Επιτροπών της.
ΑΡΘΡΟ 8
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ
Στην περιοχή ευθύνης κάθε αθλητικής ένωσης πετοσφαίρισης συστήνεται ένας
μόνο σύνδεσμος διαιτητών.
1. Το ∆.Σ. κάθε συνδέσμου σ υ γ κ ρ ο τ ε ί τ α ι σύμφωνα με τις διατάξεις
τους καταστατικού του .
2. Μέλη των συνδέσμων διαιτητών πετοσφαίρισης είναι α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά
και μόνο διαιτητές με δίπλωμα διαιτητή, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης
του συνδέσμου .
3.Ο κάθε σύνδεσμος διαιτητών πετοσφαίρισης είναι σωματείο σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα
Έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και πιστοποιηθεί με την εγγραφή
του στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου. Έχει ε ι δ ι κ ή α ν α γ ν
ώ ρ ι σ η από τον Υπουργό Αθλητισμού ( τώρα Πολιτισμού) ή άλλο από αυτόν
εξουσιοδοτημένο όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης και έχει

καταχωρηθεί στο τηρούμενο στην Γ.Γ.Α. μητρώο των ειδικά αναγνωρισμένων
συνδέσμων διαιτητών .
Η απόφαση της πιο πάνω α ν α γ ν ώ ρ ι σ η ς εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση της «Ο∆ΒΕ» και τη σύμφωνη γνώμη της «ΕΟΠΕ», αλλά και βεβαίωσης
τοπικών
της
αθλητικής
Ένωσης
πετοσφαίρισης
περί
διεξαγωγής
πρωταθλημάτων στην περιοχή της έδρας του Συνδέσμου, όπου ο σύνδεσμος
διαιτητών. Η δε επωνυμία του κάθε συνδέσμου και αυτό αναφέρεται, η απόφαση
ειδικής αναγνώρισης ανακαλείται αν διαπιστωθεί ότι ο σύνδεσμος συνεργάζεται
με εμπορική επιχείρηση ή δεν επιδεικνύει την δραστηριότητα που προβλέπει το
καταστατικό του, ή αποκρύπτεται από την λειτουργία του η άσκηση εμπορικής
δραστηριότητας.
4. Οι α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ι 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.
Ο «εν ενεργεία»
διαιτητής, που κατά παράβαση της διάταξης του
προηγούμενου εδαφίου του άρθρου αυτού, άσκησε το εκλογικό δικαίωμα για την
ανάδειξη των πιο πάνω μελών της «Ο∆ΒΕ», δεν εντάσσεται στους πίνακες
διαιτητών όλων των κατηγοριών πρωταθλημάτων, έως τη λήξη της θητείας του
∆.Σ. που έχει εκλεγεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής ή διαγράφεται, εφόσον
έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες αυτούς. Σχετικά το άρθρο 43 παρ.6 του
Ν.2725/99 (νυν 67 Ν.3057/02)
Οι σύνδεσμοι διαιτητών πετοσφαίρισης έχουν κυρίως ως έργο
9.
9.
και αρμοδιότητα :
α. Την κατάρτιση πινάκων διαιτητών εν ενεργεία ή μη για τους αγώνες
τοπικών πρωταθλημάτων
β. Την διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών
πετοσφαίρισης των τοπικών κατηγοριών και την επιμόρφωση αυτών με την
εποπτεία της «Ο∆ΒΕ».
γ. Τη λειτουργία σχολών διαιτησίας πετοσφαίρισης, μετά από αίτησή του
προς το ∆.Σ. της Ο.∆.Β.Ε.
δ. Την στελέχωση με διαιτητές, επόπτες, παρατηρητές των αγώνων της
εδαφικής δικαιοδοσίας τους ή όταν ζητηθεί από την τοπική Ένωση μέσω του
συνδέσμου διαιτητών ή από την «Ο∆ΒΕ», τουρνουά ανεξάρτητων ομάδων,
επιχειρήσεων, σχολείων ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα που δεν εμπίπτουν
στις αρμοδιότητες των τοπικών Ενώσεων ή της «ΕΟΠΕ».
ε. Τη συγκρότηση επιτροπών, αν και όπως το προβλέπει το καταστατικό του
και ο παρόν κανονισμός.
στ. Εποπτεύει το έργο των επιτροπών που λειτουργούν στον σύνδεσμο.
ζ. Παρακολουθεί την πρόοδο των διαιτητών σε τοπικό επίπεδο και την
βαθμολογία τους που καθορίζουν τα εντεταλμένα όργανα .
η. Κοινοποιεί στις επιτροπές του, στους διαιτητές – μέλη του, καθώς και σε
κάθε ενδιαφερόμενο τις αποφάσεις του ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ» και των Επιτροπών
της, τους Κανονισμούς, τις προκηρύξεις και τα προγράμματα των επί μέρους
αγώνων.
θ. Αλληλογραφεί με την «Ο∆ΒΕ» επί παντός θέματος.

ι. Αποφασίζει οριστικά με βάσει τις εισηγήσεις της επιτροπής για
περιπτώσεις αναθεώρησης γραπτών, προαγωγών κ.λ.π.
ια. ∆ιενεργεί τεχνικά επιμορφωτικά σεμινάρια σε επίπεδο συνδέσμου.
ιβ. Παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους υποψήφιους των σχολών
διαιτησίας, καθώς και στους καθηγητές διαιτησίας
ιγ. Υποβάλλει τις οποιεσδήποτε προσφυγές των μελών του, προς τις
αρμόδιες Επιτροπές και το ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ».
ιδ. Υποδεικνύει ικανούς «μη εν ενεργεία» διαιτητές προκειμένου να
στελεχώσουν Επιτροπές που λειτουργούν στην «Ο∆ΒΕ» και υποβάλλει κάθε
σχετικό αίτημα στην Ο∆ΒΕ.
ιε. Υποχρεούται να καταβάλλει στην «Ο∆ΒΕ» την ετήσια συνδρομή του
συνδέσμου όπως ορίζει το καταστατικό της και την εισπραχθείσα εφ’ άπαξ
εισφορά από κάθε διαιτητή η οποία καθορίζεται κάθε φορά από τη Γ.Σ. της
«Ο∆ΒΕ» και αποδίδεται με την υποβολή δήλωσης ενέργειας .
10. 10. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οι σύνδεσμοι μέλη οι οποίοι απαρτίζουν την Ομοσπονδία, τηρούντες το παρόν
καταστατικό και όντας ταμειακώς εν τάξει, δικαιούνται :
1. Να μετέχουν δι’ αντιπροσώπων εις τις συνερχόμενες Γενικές Συνελεύσεις
αυτής
και να είναι υποχρεωτικά μέλη του οικείου συνδέσμου (οι
αντιπρόσωποι). Να υποβάλουν τις γνώμες και τις αντιλήψεις εφ’ όλων
των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης.
2. Να ασκούν έλεγχο επί των πεπραγμένων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και
του οικονομικού απολογισμού αυτού, ως και επί της εκθέσεως της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Να ψηφίζουν , εφ’ όσον είναι τακτοποιημένα ταμειακώς.
4. Να υποδεικνύουν υποψηφίους προς εκλογή δια το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
5. Να υποβάλλουν προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις,
προτάσεις και εισηγήσεις επί παντός θέματος που
αφορά την
ομοσπονδία, τους συνδέσμους, τους διαιτητές και την διαιτησία.
6. ∆ιαιτητές οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ανήκουν στο μητρώο των
μελών των αναγνωρισμένων συνδέσμων της Ο∆ΒΕ, για να
χρησιμοποιούνται ως διαιτητές πρέπει να εγγραφούν στον πλησιέστερο
τοπικό σύνδεσμο.
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Οι Σύνδεσμοι μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται :
1.
2.
3.
4.

Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού ως και του εσωτερικού
1.
κανονισμού αυτής αν υπάρχει.
Να πειθαρχούν και να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
του ∆.Σ. αυτής.
3.
Να συντελούν δια παντός προσφόρου μέσου στην επιτυχία των
υπ’ αυτής επιδιωκομένων σκοπών .
Να παρίστανται εις τις Γενικές Συνελεύσεις αυτής
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

5.
Να καταβάλλουν τακτικώς την ετήσια συνδρομή των ως αυτή
καθορίζεται στο άρθρο 21 παραγρ.2 του παρόντος .
Να αναφέρουν στην Ομοσπονδία πάσα μεταβολή επερχόμενη εις το
μητρώο των μελών και την ∆ιοίκηση αυτών, επίσης πάσα τροποποίηση
του Καταστατικού των, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος
και εντός ενός (1) μηνός από ταύτης.
Να υποβάλλουν κατ’ έτος έκθεση περί την εν γένει δραστηριότητός των.
Να μην διακόπτουν την δραστηριότητα των και την προσφορά
8.
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. Εις
την Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να κληθεί εκπρόσωπος-μέλος του
∆ιοικητικού Συμβουλίου της Ο∆ΒΕ.
9.
Κανείς διαιτητής να μην χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή
αγώνων, ενώσεων όταν εκεί ο σύνδεσμος έχει αποφασίσει αποχή από
τους αγώνες της.
Να ρυθμίζουν τα καταστατικά τους βάσει των τροποποιήσεων και
10.
σύμφωνα με τις διατάξεις κατά τις τροποποιήσεις συμφώνως του
καταστατικού της Ο∆ΒΕ.
Να διαθέτουν τα μέλη τους (διαιτητές) προς διαιτησία και εποπτεία
11.
αγώνων πετοσφαίρσης αρμοδιότητας της Ομοσπονδίας ως επίσης για
διδασκαλία κλπ στα υπό την Ομοσπονδία διοργανούμενα σεμινάρια και
σχολές διαιτησίας, ως και για την παρακολούθηση της απόδοσης των
διαιτητών κατά την διάρκεια των αγώνων, επιφυλασσόμενης της παραγ.
9 του παρόντος άρθρου.
12.
Να δίνουν έγκαιρα και εμπρόθεσμα έγγραφα απαντήσεις επί των
ζητούμενων εγγράφων από την Ομοσπονδία, ή επί ερωτημάτων
αρμοδιότητός της Ομοσπονδίας.
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 ).
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ο.∆.Β.Ε.
Α. Οι Επιτροπές που λειτουργούν στην «Ο∆ΒΕ» είναι :
1. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ( ΤΕ∆ )
2. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ( Ε∆Σ )
3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤ/ΚΩΝ ΠΑΡ/ΣΕΩΝ
Β. Οι Επιτροπές που λειτουργούν στους συνδέσμους είναι αυτές που
προβλέπονται από τα καταστατικά τους.
ΑΡΘΡΟ 10
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ «Ο∆ΒΕ»
1. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των πιο πάνω οργάνων και επιτροπών
καθορίζονται από το καταστατικό της «Ο∆ΒΕ», και την εκάστοτε ισχύουσα
αθλητική νομοθεσία.
2. Στις παραπάνω επιτροπές έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο «μη εν
ενεργεία»( και να έχουν υποβάλλει σχετική δήλωση) διαιτητές. Βασική
προϋπόθεση τεκμηρίωσης του δικαιώματος συμμετοχής είναι, η ταμειακή
η μη οφειλή προς 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∆ΒΕ».
Κάθε απόρριψη συμμετοχής στις πιο πάνω επιτροπές, πρέπει να
αιτιολογείται επαρκώς από το ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ» και να κοινοποιείται στον
σύνδεσμο που ανήκει.
3. Οι επιτροπές της «Ο∆ΒΕ» συνεδριάζουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας
κατόπιν αποφάσεώς τους, ή όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής ή από τον Πρόεδρο της «Ο∆ΒΕ», όσες φορές κρίνεται
αναγκαίο.
4. Εάν κάποιο μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς
τακτικές συνεδριάσεις ή παραιτηθεί, αντικαθίσταται από άλλο μέλος με
απόφαση του ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ», το οποίο μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο να
κάνει ανασυγκρότηση των Επιτροπών. Σε περίπτωση εισόδου νέου
μέλους στην Επιτροπή, γίνεται νέα σύσταση σε σώμα. Η «Ο∆ΒΕ»
υποχρεούται στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των παραπάνω
Επιτροπών.
5. Πρόεδροι των πιο πάνω Επιτροπών πρέπει απαραιτήτως να είναι μέλη
του ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ».
Ο Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής διευθύνει τις συνεδριάσεις, δίνει και
αφαιρεί τον λόγο και ορίζει του εισηγητές των διαφόρων θεμάτων. Επίσης
συγκαλεί την έκτακτη συνεδρίαση. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος της
Επιτροπής, τον αναπληρώνει ο Γραμματέας, κωλυομένου και αυτού τότε ο
Πρόεδρος της «Ο∆ΒΕ» ορίζει ένα μέλος του ∆.Σ. που θα αναπληρώσει

τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεων και τα βιβλία – στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε Επιτροπή.
6. Οι αποφάσεις των Επιτροπών παίρνονται με φανερή ψηφοφορία. Οι
Επιτροπές, κατά τις συνεδριάσεις, βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι
παρόντα τα δύο (2) ή τρία (3) από τα τρία (3) ή πέντε (5) μέλη τους
αντίστοιχα. Όταν βρίσκονται παρόντα όλα τα μέλη, η πρόταση θεωρείται
ότι έχει εγκριθεί, όταν συγκεντρώσει δύο (2) ή τρία (3) ψήφους ανάλογα.
Όταν βρίσκονται παρόντα δύο (2) ή τέσσερα (4) μέλη και υπάρχει
ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του μέλους που τον
αντικαθιστά. Οι αποφάσεις των Επιτροπών υποβάλλονται υπό των
Προέδρων τους στο ∆.Σ. της « Ο∆ΒΕ» για επικύρωση.
7. Το ∆.Σ. της «Ο∆ΒΕ», δεν επιτρέπεται να υποκαταστήσει σε καμία
περίπτωση οποιαδήποτε Επιτροπή προς άσκηση των αρμοδιοτήτων της
όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 11
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
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.
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
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.
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.
Έργο της επιτροπής είναι :
1.
1.
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.
2.

2.

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.
3.

3.

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.
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 πλειοψηφία ¾ του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
της Ο∆ΒΕ .

ΑΡΘΡΟ 13
Έργο – Λειτουργία ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Ε∆Σ/Ο∆ΒΕ)
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,
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 14
ΠΟΙΝΕΣ – 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
- 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∆ΒΕΣΥ∆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 15
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 από το καταστατικό και την
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 βεβαίωση
ιατρική ( 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 ανά διετία.
Οι γιατροί υποδεικνύονται από τους οικείους συνδέσμους, και όπου είναι
δυνατή η εξέταση γίνεται σε νοσοκομείο.
Οι Σύνδεσμοι διαιτητών 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 της 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 δέκα οκτώ (18) ετών και μέχρι το όριο ηλικίας των εν
ενεργεία διαιτητών ( 55ο έτος ) φωτοτυπία του ∆ελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας .
β. Να είναι κάτοχος τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμης σχολής.
γ. Να μην έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση με
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 Ν 1599/1986, 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 ενέργεια και για να γίνει δεκτή υποβάλλει και τα δικαιολογητικά
της παραγράφου 3.
στ. ∆ιαιτητές και υποψήφιοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει κώλυμα
των (δ+ε) προηγούμενων παραγράφων, εκπίπτουν αυτοδικαίως της
ιδιότητας που αναφέρεται στη παράγραφο αυτή. Η έκπτωση
διαπιστώνεται με πράξη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Ο∆ΒΕ και
ΣΥ∆ΠΕ.
6. Μέλος ΣΥ∆ΠΕ το οποίο διατηρεί κάποια από τις ιδιότητες της
παραγράφου 5 εδάφιο α’ και εδάφιο β’ του άρθρου 4(του καταστατικού),
δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των ∆ιοικητικών Συμβουλίων και Εκτελεστικών Επιτροπών των
ΣΥ.∆.ΠΕ. για όσο διάστημα διατηρεί τις ως άνω ιδιότητες.
7. ∆ιαιτητής ο οποίος απέχει με δική του υπαιτιότητα και αδικαιολόγητα για
μακράν περίοδο, για ν’ ανακτήσει την κατηγορία διαιτησίας και να
συμμετέχει σε αγώνες, πρέπει ν’ αποφανθεί σχετικά η Τεχνική Επιτροπή
∆ιαιτησίας του οικείου συνδέσμου ή της ομοσπονδίας εξετάζοντας κατά
περίπτωση μηδέ αποκλειόμενης της περίπτωσης εξέτασης αυτού,
προφορικής ή γραπτής.
ΑΡΘΡΟ 16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ
Οι ∆ιαιτητές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :
α. ∆’ Κατηγορία Συνδέσμου – σήμα ΣΥ∆ΠΕ
β. Γ’
»
»
»
»

γ. Β’
»
Ο∆ΒΕ
δ. Α’
»
»
ε. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

»
Ο∆ΒΕ
»
»
διεθνές σήμα

α1. ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ∆’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται διαιτητές με την αποφοίτησή τους από
τη σχολή διαιτησίας και εφόσον υποβάλλουν δήλωση ενέργειας.
Οι εν λόγω διαιτητές έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στις προαγωγικές
εξετάσεις που διοργανώνει ο σύνδεσμος μετά από τη συμπλήρωση δύο (2)
ετών ευδόκιμης υπηρεσίας σαν διαιτητές. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του ∆ιοικητικού 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 ευδόκιμη παραμονή
δύο ετών στην κατηγορία (∆’). Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
προαγωγής καθορίζονται με αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συμβουλίων των
συνδέσμων. Οι προαγωγικές εξετάσεις τελούν υπό την εποπτεία της Ο∆ΒΕ.
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, (Γ’) κατηγορίας, που έχουν συμπληρώσει
δύο (2) χρόνια ενεργούς συμμετοχής στην κατηγορία αυτή.
Τους όρους και τις προϋποθέσεις καθορίζει κάθε φορά η Τεχνική Επιτροπή
διαιτησίας της Ο∆ΒΕ, η οποία υποχρεωτικά λαμβάνει υπόψη της την
πραγματική αγωνιστική κατάσταση και δυνατότητα συμμετοχής των
συνδέσμων και των διαιτητών στους αγώνες.
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, Β’ Ο∆ΒΕ κατηγορίας που έχουν
συμπληρώσει δύο (2) χρόνια ενεργούς συμμετοχής στην κατηγορία αυτή.
Τους όρους και τις προϋποθέσεις καθορίζει κάθε φορά η Τεχνική Επιτροπή
διαιτησίας της 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 – 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
∆ιεθνείς, είναι αυτά που καθορίζονται κάθε φορά από την FIVB.
ΑΡΘΡΟ 17
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 τα ετήσια διοργανούμενα σεμινάρια καθώς στις
μηνιαίες τεχνικές συγκεντρώσεις και διαλέξεις, όταν προσκληθούν από την
Ο∆ΒΕ ή τον σύνδεσμο που ανήκουν.
5. Να μην προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σε οιονδήποτε αγώνα εφ’ όσον
δεν έχουν ορισθεί προς τούτο από την αρμόδια επιτροπή εκτός εάν
παρευρίσκονται 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 λήξη του.
7. Να προσέρχονται στο γήπεδο όπου πρόκειται να διεξαχθεί ο 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 λειτουργήματός των την εκ του
κανονισμού 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 υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έγκρισης από το ∆.Σ.
της Ο∆ΒΕ.
11. Να ελέγχουν το φύλλο αγώνος (Φ.Α.), να βεβαιώνουν και να αναγράφουν
τα πραγματικά γεγονότα, να περιγράφουν επακριβώς τις 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 σαράντα οκτώ
(48) ωρών τα φύλλα αγώνος και τις τυχόν υπάρχουσες εκθέσεις στη
διοργανώτρια αρχή .
13. Να μην κάνουν κρίσεις - σχόλια και ιδιαίτερα δημόσια σε βάρος
συναδέλφων τους ανεξάρτητα 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 (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση), γνώμη ή
κρίσεις για τον αγώνα που θα διευθύνει ή διηύθυνε, όσον αφορά τον
αγωνιστικό τομέα ή την απόδοση των συναδέλφων του. Σε περίπτωση
όμως που δια δημοσιευμάτων ή επωνύμων δηλώσεων, θίγεται η τιμή και η
αξιοπρέπειά 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 Γ.Σ. 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 καταστατικό ή τον εσωτερικό κανονισμό της Ο∆ΒΕ.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
1. Το όριο ηλικίας των εν ενεργεία διαιτητών όλων των κατηγοριών , εκτός
των ∆ιεθνών που καθορίζεται από την FIVB, είναι το πεντηκοστό πέμπτο
( 55ο ) έτος συμπληρωμένο .
2. 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 ή το ∆ελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα (σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2725/99):
1. Του μέλους του ∆Σ της Ο∆ΒΕ με αυτή του μέλους του ∆.Σ. συνδέσμου.
2. Του εν ενεργεία διαιτητή με αυτήν του μέλους του ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ
3. Του εν ενεργεία διαιτητή με αυτή του αμειβόμενου αθλητικογράφου, ο
οποίος αρθρογραφεί επώνυμα ή ανώνυμα ή με ψευδώνυμα στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης.
4. Του εν ενεργεία και μη διαιτητή με αυτή του υπαλλήλου Ομοσπονδιών ή
Ενώσεων Αθλημάτων, του παρέχοντος αποδεδειγμένα έστω και άμισθα
υπηρεσίες σε Ομοσπονδία ή Ένωση Αθλήματος, του προπονητή, αθλητή,
βοηθού εφόρου, μέλους ∆.Σ. αθλητικού σωματείου διατηρούντος τμήμα
Βόλλεϋ, δυναμένου μετά από ένα (1) έτος να επανέλθει στην ενεργό
δραστηριότητα.
5. Του εν ενεργεία και μη διαιτητή, με αυτή του ιδιοκτήτη καταστήματος
πώλησης αθλητικών ειδών, ως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 20
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1. 1. Καθηγητής διαιτησίας αποτελεί την ανώτατη διαιτητική διάκριση.
2. 2. ∆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 στις εθνικές
κατηγορίες και 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 επιτύχει στις εξετάσεις που διοργανώνει η Τ.Ε.∆./ Ο.∆.Β.Ε. οι
οποίες συνίστανται σε γραπτές & προφορικές.
1. 1. Γραπτές εξετάσεις :
Ο υποψήφιος καλείται ν’ απαντήσει σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών
ερωτήσεων, το οποίο περιέχει είκοσι πέντε (25) ισόβαθμες ερωτήσεις

(25Χ4=100), πολλαπλού περιεχομένου κανονισμών, ιστορίας διαιτησίας &
εσωτερικού κανονισμού Ο.∆.Β.Ε.
Για να θεωρηθεί επιτυχών ο υποψήφιος πρέπει ν’ απαντήσει σωστά σε 23
τουλάχιστον ερωτήσεις, ήτοι ( 23Χ4=92).
Στη γραπτή εξέταση το όνομα του υποψηφίου πρέπει να είναι καλυμμένο.
2. 2. Προφορικές εξετάσεις :
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 μετάδοσης 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 21
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Με τη φροντίδα της Τ.Ε.∆./ Συνδέσμων τουλάχιστον μια φορά το μήνα
οργανώνονται στους συνδέσμους επιμορφωτικές/ τεχνικές συγκεντρώσεις.
Η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική από τα μέλη των συνδέσμων και
ιδιαίτερα των εν ενεργεία διαιτητών.
Στις συγκεντρώσεις αυτές ανακοινώνονται οι αποφάσεις & εγκύκλιοι της
ομοσπονδίας, των συνδέσμων κ.τ.λ. φορέων.
Κύριο έργο των συγκεντρώσεων είναι οι επαναλήψεις των κανονισμών, η
κριτική αγώνων για θέματα διαιτησίας και η συζήτηση θεμάτων διαιτησίας.

Η Τ.Ε.∆. τηρεί ημερολόγιο των τεχνικών συγκεντρώσεων καθώς και
παρουσιολόγιο.
ΑΡΘΡΟ 22
ΣΧΟΛΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1. Η λειτουργία των σχολών διαιτησίας είναι αποκλειστικά έργο των κατά
τόπους συνδέσμων μελών της Ο∆ΒΕ.
2. Ο τρόπος λειτουργίας των σχολών διαιτησίας έχει ως εξής:
α. Οι κατά τόπους σύνδεσμοι διαιτητών υποβάλλουν αίτηση για
έγκριση λειτουργίας σχολής στην Ο∆ΒΕ.
β. ∆έχονται αιτήσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων και
γνωρίζουν στην Ο∆ΒΕ τον ακριβή αριθμό και τα στοιχεία αυτών.
3. Η Ο∆ΒΕ καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας της σχολής δια ποσού
το
οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες
4. Καλύπτει τις δαπάνες των καθηγητών καθώς και των μελών της
Ο∆ΒΕ οι οποίοι παρίστανται ως επόπτες των σχολών.
5. Αποφασίζει και κρίνει σύμφωνα με τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες
τον χρόνο και τρόπο λειτουργίας των σχολών καθώς και τους
καθηγητές που θα διδάξουν στη σχολή.
6. Οι καθηγητές διαιτησίας ορίζονται από τον κατ’ έτος διαμορφούμενο από
την Ο∆ΒΕ πίνακα καθηγητών.
7. Ο ορισμός και ο τίτλος του καθηγητή διαιτησίας είναι τιμή προς το
πρόσωπο του εκάστοτε καθηγητή και οφείλει να αποδέχεται αυτόν.
Καθηγητής διαιτησίας που δηλώνει κώλυμα
αδικαιολόγητα δύο
συνεχόμενες φορές απαλείφεται από τον σχετικό πίνακα καθηγητών.
8. Οι εκπρόσωποι των σχολών, μέλη του ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ, εποπτεύουν την
ομαλή διεξαγωγή της σχολής και συνεργάζονται με το ∆.Σ. του οικείου
συνδέσμου για την καλή λειτουργία αυτής.
9. Μετά την λήξη της σχολής συντάσσεται πρακτικό λειτουργίας της σχολής
που υπογράφεται από τον καθηγητή – ές από τον υπεύθυνο του
συνδέσμου και τον εκπρόσωπο της Ο∆ΒΕ.
10. Το πρακτικό λειτουργίας της σχολής, υποβάλλεται από τους υπεύθυνους
της σχολής στην Ο∆ΒΕ μαζί με τα αποτελέσματα και τα νομιμοποιητικά
έγγραφα των υποψηφίων νέων διαιτητών.
11. Αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το ∆Σ του συνδέσμου
υποχρεούται ο σύνδεσμος στην έκδοση απονομή του σχετικού
διπλώματος επιτυχόντων νέων διαιτητών.
12. Στην απονομή των διπλωμάτων πρέπει να παρίσταται και μέλος του ∆.Σ.
της Ο∆ΒΕ.
13. Τα διπλώματα διαιτησίας υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. του
συνδέσμου και φέρουν το σήμα της συνδέσμου. Στο πάνω μέρος του
διπλώματος αναγράφεται :
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ………
.Η απόκτηση του διπλώματος διαιτησίας δεν δίνει το δικαίωμα του
διαιτητεύειν το οποίο αποκτάται μόνο με την εγγραφή του κατέχοντος το

δίπλωμα διαιτησίας σ’ έναν από τους συνδέσμους μέλη της Ο∆ΒΕ, και στο
γενικό μητρώο μελών διαιτητών Ο∆ΒΕ.
15. Ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών θα αποφασίζεται από το ∆.Σ. του
συνδέσμου και θα κοινοποιείται στην Ο∆ΒΕ στην αρχή κάθε αγωνιστικής
περιόδου.
ΑΡΘΡΟ 23
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
1. Κάθε χρόνο η Ο∆ΒΕ πραγματοποιεί επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο
διενεργείται εκπαιδευτικά από την επιτροπή ΤΕ∆/Ο∆ΒΕ, σε συνεργασία
με την ΚΕ∆/ΕΟΠΕ ει δυνατόν και συμπεριλαμβάνει εξετάσεις των
διαιτητών σε γραπτά - προφορικά και πρακτικά για άνοδο σε εθνικές
κατηγορίες.
2. Για ότι αφορά την λειτουργία του Σεμιναρίου η Ο∆ΒΕ αποστέλλει εγκύκλιο
στους Συνδέσμους. Η Εγκύκλιος αυτή προβλέπει: α.) αριθμό
συμμετοχόντων
β.) Οργανωτικά θέματα
γ.) εξετάσεις και τρόπο
διεξαγωγής αυτών, σε συνεργασία με τις επιτροπές της προηγούμενης
παραγράφου.
3. Η παρουσία των διαιτητών που θα αναφέρονται στην εγκύκλιο είναι
υποχρεωτική. ∆ιαιτητής που έχει υποχρεωτική παρουσία και δεν το
παρακολουθεί αποκλείεται της ετήσιας αξιολόγησης με εισήγηση της
ΤΕ∆/Ο∆ΒΕ και απόφαση της ΚΕ∆/ΕΟΠΕ.
4. ∆ικαιολογημένη απουσία από το Ετήσιο Σεμινάριο θεωρείται :
α. Του ∆ιεθνή διαιτητή που ορίστηκε σε αγώνα με ορισμό της FIVB ή της
CEV
β. Του διαιτητή (στρατιωτικού των Ε.∆. και Σωμάτων Ασφαλείας ) σε
περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν του επετράπη η συμμετοχή.
γ. Του διαιτητή που προσκομίζει ιατρική βεβαίωση για ασθένεια του κατά
τις ημέρες του σεμιναρίου, καθώς και για σοβαρούς οικογενειακούς και
επαγγελματικούς λόγους αποδεδειγμένα. Για κάθε περίπτωση αποφασίζει
το ∆.Σ. της Ο∆ΒΕ.
5. Με απόφαση της Ο∆ΒΕ μπορεί μελλοντικά να γίνονται περισσότερα του
ενός σεμινάρια κατά κατηγορία διαιτητών σε διαφορετικά μέρη της
Ελλάδος.
6. Όσοι δεν παρακολούθησαν το σεμινάριο δικαιολογημένα δίνεται η
δυνατότητα στην Ο∆ΒΕ να τους καλέσει σε έκτακτο σεμινάριο εντός δύο
(2) μηνών και να τους εντάξει στις αντίστοιχες κατηγορίες και πίνακες. Τα
έξοδα βαρύνουν τους ίδιους.
ΑΡΘΡΟ 24 ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ – ΦΑΚΕΛΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ
1. Στο ηλεκτρονικό αρχείο της Ο∆ΒΕ τηρείται φάκελος για κάθε διαιτητή,
όπου καταχωρούνται όλες οι δραστηριότητές του.
Συγκεκριμένα :
α.) Κατηγορία που ανήκει,
β.) Αξιολογήσεις,

γ.) Ποινές
δ.)Αριθμός αγώνων που διαιτήτευσε σαν Α’- Β’ διαιτητής – επόπτης –
γραμματεία
ε.) Αρνήσεις προσφοράς υπηρεσιών
στ) Βαθμολόγηση παρατηρητών και
ζ.) δήλωση ενεργείας.
2. Κάθε διαιτητής που έχει έννομο συμφέρον δύναται να λάβει κατόπιν
αιτήσεώς του μέσω του συνδέσμου του προς την Ο∆ΒΕ αντίγραφο του
φακέλου του.
ΑΡΘΡΟ 25
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
1. 1. Στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, όλες οι επιτροπές, τόσο της
Ο∆ΒΕ όσο και των συνδέσμων συντάσσουν τον ετήσιο απολογισμό της
δράσης τους.
2. 2. Στον ετήσιο αυτό απολογισμό, αναφέρονται στοιχεία για το
αντικείμενο που ασχολήθηκε κάθε επιτροπή, ο αριθμός των
συνεδριάσεων, η παρουσία των μελών, επιμορφωτικές συγκεντρώσεις,
επιβληθείσες ποινές, εφέσεις κλπ.

ΑΡΘΡΟ 26
ΧΟΡΗΓΟΙ – ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στην στολή του διαιτητή μπορούν να διαφημιστούν διάφορα προϊόντα ή
υπηρεσίες, αρκεί να μην παραβιάζει την εθνική νομοθεσία. Εφόσον η
ομοσπονδία διαιτητών έχει χορηγό ή διαφήμιση, αυτή φέρεται υποχρεωτικά
από όλους τους διαιτητές των εθνικών πρωταθλημάτων. Για τους αγώνες
των τοπικών πρωταθλημάτων αρμόδιος αποκλειστικά για το χορηγό –
διαφήμιση επί της στολής του διαιτητή, είναι ο τοπικός σύνδεσμος, κατόπιν
εγκρίσεως της Ο∆ΒΕ. Σε περίπτωση κεντρικού χορηγού, οι σύνδεσμοι
διαιτητών δικαιούνται αναλόγως χρηματικής ή υλικής αποζημίωσης.
Η παράβαση των παραπάνω συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
ΑΡΘΡΟ 27
ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Η Ο∆ΒΕ δι’ αποφάσεώς της θεσπίζει ηθικές αμοιβές απονεμόμενες κατ’
έτος ή περιοδικά σε πρόσωπα που ασχολούνται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα
με το λειτούργημα της διαιτησίας Βόλλεϋ, λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιών
που προσφέρουν ή πρόσφεραν, με τη σύμφωνη γνώμη του συνδέσμου
τους.

Κίνητρα για τη διαιτησία θεσπίζονται κάθε χρόνο από την Ο∆ΒΕ 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.
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Όλα τα μέλη των συνδέσμων, διαιτητές εν ενεργεία ή μη, κάτω από
οποιαδήποτε ιδιότητα ασχολούμενοι με τις προσφέροντας υπηρεσίες στην
διαιτησία, και με την επίδειξη της, γι αυτό το λόγο, εκδιδόμενης από την
ΓΓΑ ταυτότητας, οι δικαιούχοι μέσω των συνδέσμων που ανήκουν
υποβάλλουν σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όποια είναι
αυτά στην Ο∆ΒΕ για τα περαιτέρω.

ΑΡΘΡΟ 29
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ο παρών κανονισμός αποτελείται από 29 άρθρα και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο
και στο σύνολό του από την Ειδική Γενική Συνέλευση των συνδέσμων
μελών της Ο∆ΒΕ την 21/03/2004 και τίθεται σε εφαρμογή από την ως άνω
ημερομηνία ή της ημερομηνίας έγκρισης από την Γ.Γ.Α. αν αυτό απαιτείται .
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
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