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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  
(Ε.Φ.Ο.Α.) 

 
 
 

Α΄ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ       
 (Α΄ Ε.Σ.Α.Ξ) 

 
 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 

Μετά την ομόφωνη και ιστορική απόφαση της 7-12-2014, για την ένταξη όλων 
των αθλητικών Συλλόγων ανά την επικράτεια που είχαν ως αθλητική 
δραστηριότητα και το άθλημα της Αντισφαίρισης - Ξυλορακέτας, στην 
Ε.Φ.Ο.Α. και την παράλληλη δημιουργία της Α΄ Ενωσης Σωματείων του 
αθλήματος, εκπονήθηκε από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ο νέος 
Γενικός Κανονισμός, με σκοπό την πλήρη λειτουργική ενσωμάτωση του 
αθλήματος της Αντισφαίρισης - Ξυλορακέτας στα αθλητικά δεδομένα της 
Ομοσπονδίας, ο οποίος και θα κατατεθεί για οριστική έγκριση στην 1η Γενική 
Συνέλευση των Σωματείων μελών της Α΄ Ε.Σ.Α.Ξ.. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Α΄ ΕΝΩΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι 

Άρθρο 1ο 

Σκοπός 

Η Ένωση Ομίλων Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας (Beach – Racket) της Α΄ Περιφέρειας, 

σύμφωνα με το Καταστατικό της, έχει σκοπό την καλλιέργεια, την οργάνωση, την 

διάδοση και την ανάπτυξη του αθλήματος της Ξυλορακέτας στην Ελλάδα.  

 

Η Ένωση ειδικότερα έχει ως σκοπό:  

- Την εφαρμογή του Καταστατικού της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας 

Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.).  
 

- Την υλοποίηση της πολιτικής της Ομοσπονδίας.  
 

- Την υποστήριξη της εκτέλεσης του αγωνιστικού Προγράμματος της Ε.Φ.Ο.Α.  
 

- Την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και στην Εθνική 

Επιτροπή Διοίκησης για την επίλυση κάθε θέματος που αφορά στους 

συλλόγους-μέλη της και γενικότερα το άθλημα της αντισφαίρισης - 

ξυλορακέτας.  
 

- Τη διοργάνωση, μετά από έγκριση της Ομοσπονδίας, των κάθε είδους 

αθλητικών δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων της Ένωσης. 
 

- Η Ένωση και τα Διοικητικά Συμβούλια των Τοπικών Σωματείων της, μπορούν 

να διοργανώνουν: 
 

1) Αγώνες όλων των κατηγοριών μεταξύ των ομίλων τους.  

2) Σχολές ανάπτυξης του αθλήματος.  

3) Σεμινάρια Προπονητών και Διαιτησίας, καθώς και σχολές διαιτησίας.  
 

Όλα τα παραπάνω στα πλαίσια του γενικότερου σχεδιασμού της Ε.Φ.Ο.Α. 

Αγώνες μεταξύ της Ένωσης και των άλλων Ενώσεων, γίνονται κατόπιν 

συνεννοήσεως με την Ε.Φ.Ο.Α. ώστε να μην διαταράσσουν το Αγωνιστικό 

Πρόγραμμα της Ομοσπονδίας.  

 

Επίσης αγώνες, εκτός του αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Φ.Ο.Α. ή της 

Ένωσης, μπορούν να γίνονται και από τους ομίλους της Ένωσης σε συνεννόηση με 

την Ένωση ώστε, να μη διαταράσσεται το Αγωνιστικό Πρόγραμμα αυτής. 
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Άρθρο 2ο 

Όργανα Διοίκησης της Ένωσης  

Όργανα Διοίκησης της Ένωσης είναι: 

α) Η Γενική Συνέλευση. 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο. 

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 
 

1. Το ανώτατο όργανο της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση, που την 

αποτελούν οι εκπρόσωποι των εγγεγραμμένων στη δύναμη της 

αθλητικών σωματείων, όπως προβλέπουν ο Νόμος 2725/99 και το 

Καταστατικό της.  
 

2.             Η Ένωση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) μελών, που 

εκλέγονται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, έχει δε 

αρμοδιότητες αυτές που αναλυτικά περιγράφονται στο καταστατικό 

της. 
 

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, που 

εκλέγονται επίσης για τέσσερα (4) χρόνια και έχει σαν αποκλειστικό 

σκοπό τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 

Άρθρο 3 

Σωματεία 

1.     Στη δύναμη της Ένωσης γράφονται ως μέλη αθλητικά σωματεία 

που καλλιεργούν το άθλημα της αντισφαίρισης - ξυλορακέτας, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Καταστατικό της και το Νόμο.  
 

2.     Για να εγγραφεί νέο σωματείο στην δύναμη της Ένωσης, πέραν 

των Ιδρυτικών Μελών (για τα οποία εξυπακούονται τα 

οριζόμενα της παραγράφου αυτής) που είναι εκείνα τα 

Σωματεία που είχαν την πρωτοβουλία και την τιμή να 

ιδρύσουν την Ένωση αυτή στην Τρίπολη στις 07-12-2014, 

πρέπει να έχει στην διάθεση του αγωνιστικούς χώρους, 

διαστάσεων τέτοιων που να μπορεί να διεξαχθούν σε αυτούς 

επίσημοι αγώνας αντισφαίρισης - ξυλορακέτας, με τους 

στοιχειώδεις βοηθητικούς χώρους για τους αθλητές και την 

παρουσία θεατών συνολικής έκτασης 255 τ.μ. και σύμφωνα με τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

2.1.     Κατάθεση σχετικής αίτησης στην οποία να αναγράφονται: α) τα 

μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου, β) Ο αντιπρόσωπος του στην Ένωση 

με τον αναπληρωτή του, γ) ο έφορος αγωνιστικού του Συλλόγου ή 
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του τμήματος αντισφαίρισης - ξυλορακέτας (αν πρόκειται για 

Σωματείο με περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες), δ) δήλωση 

του Συλλόγου περί ανεπιφύλακτης αποδοχής του καταστατικού και 

του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Ενωσης και ε) 

ονομαστικός κατάλογος από είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον μέλη. 
 

2.2.     Κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του καταστατικού του 

σωματείου, όπως αυτό εγκρίθηκε από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 

όπου φαίνεται ότι πρόκειται περί αθλητικού Σωματείου. 
 

2.3.     Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από το Δ.Σ. του σωματείου ότι: α) 

Έχει την κυριότητα τριών (3) τουλάχιστον γηπέδων με αποκλειστική 

χρήση ή ότι,  β) έχει την χρήση επί δέκα (10) ώρες ημερησίως, 

τριών (3) τουλάχιστον γηπέδων που ανήκουν σε ιδιώτη ή ότι, γ) 

έχει την χρήση δύο (2) γηπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα ή 

στην Δημοτική Αρχή ή στην Γ.Γ.Α. για τουλάχιστον δέκα ώρες 

ημερησίως, εφόσον δεν υπάρχει άλλο σωματείο που υπάγεται τόσο 

στην Ένωση, όσο και στην ΕΦΟΑ που να χρησιμοποιεί τα γήπεδα 

αυτά. Συστέγαση σωματείου με την ίδια αθλητική δραστηριότητα, σε 

ιδιωτικό ή Δημοτικό χώρο ή χώρο που ανήκει στην Γ.Γ.Α., 

ανεξαρτήτως αριθμού γηπέδων, δεν νομιμοποιείται το σωματείο 

αυτό να ζητήσει την εγγραφή του στην Ένωση.  
 

2.4.     Κατάθεση βεβαίωσης για την ειδική αθλητική αναγνώριση από τον 

αρμόδιο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/99 ή από άλλο 

μεταγενέστερο. 
 

2.5.     Μέχρι την παραπάνω αθλητική αναγνώριση τους τα σωματεία – 

μέλη μετέχουν της Ενωσης και παρίστανται και εκπροσωπούνται 

στις Γ.Σ. της, με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
 

2.6.     Η έγκριση εγγραφής νέου σωματείου γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. 

της Ενωσης μετά από προηγούμενο έλεγχο, μέλους του Δ.Σ. με 

εντολή του. Το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την 

υλοποίηση του ελέγχου, αποφασίζει την εγγραφή του. Σε 

περίπτωση μη λήψης απόφασης από το Δ.Σ. εντός έξη (6) μηνών, 

η εγγραφή του σωματείου στα μητρώα της Ενωσης θεωρείται 

αυτοδίκαια γενομένη, με την προϋπόθεση ύπαρξης των παραπάνω 

προϋποθέσεων. 
 

2.7.     Από της ισχύος του παρόντος κανονισμού, στα σωματεία που θα 

αναγνωριστούν στο μέλλον, δεν επιτρέπεται η χρήση γηπέδων και 

εγκαταστάσεων άλλων σωματείων Μελών. 
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3.     Το σωματείο πρέπει να υποβάλλει στην Ένωση αίτηση μαζί με τα 

άλλα δικαιολογητικά που απαιτεί το Καταστατικό. Εξουσιοδοτημένο 

όργανο της Ένωσης, εντός 10 ημερών από την υποβολή της 

αίτησης, υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο των εγκαταστάσεων. 
 

4.     Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, που ορίζονται 

στο Καταστατικό και στον Γενικό Κανονισμό της Ένωσης, ο 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Δ.Σ υποβάλλει έκθεση που 

περιέχει λεπτομερώς τα στοιχεία του ελέγχου, έτσι ώστε το Δ.Σ να 

αποφασίσει αν θα συζητήσει ή όχι την αίτηση εγγραφής.  

 

Άρθρο 4ο 

       Απαγορεύσεις Μελών 

1.     Σωματεία που έχουν έδρα στην Ελλάδα και ανήκουν στη δύναμη 

της Ένωσης, δεν μπορούν να ανήκουν και σε άλλη Ένωση, που 

καλλιεργεί το άθλημα της Αντισφαίρισης - Ξυλορακέτας.  
 

2.     Σωματεία της δύναμης της Ένωσης δεν μπορούν να πάρουν μέρος 

σε αγώνες ή να διοργανώσουν αγώνες Αντισφαίρισης - 

Ξυλορακέτας, που απαγορεύτηκαν από την Ένωση ή που γίνονται 

χωρίς την άδεια αυτής.  

 

Άρθρο 5ο 

Υποχρεώσεις σωματείων-μελών 

1.      Κάθε σωματείο που έχει την κατάλληλη υποδομή υποχρεούται να 

διοργανώνει τους αγώνες (που προβλέπονται στον αγωνιστικό 

σχεδιασμό της Ένωσης) και που του αναθέτει το Δ.Σ. της Ένωσης. 
 

2.     Κάθε διοργανωτής όμιλος υποχρεούται στην καλύτερη δυνατή 

διοργάνωση των αγώνων καθώς και στην εξυπηρέτηση των 

επιδιαιτητών, χειριστών, ιατρών, αθλητών, προπονητών, συνοδών 

αθλητών κλπ. 
 

3.     Κάθε διοργανωτής όμιλος υποχρεούται να εξασφαλίζει την 

παρουσία στο χώρο αγώνων, ιατρού και καθ’ όλη τη διάρκεια 

των αγώνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παρουσίας αυτού, 

οι αγώνες με ευθύνη του υπεύθυνου αγώνων και του επιδιαιτητή, 

δεν θα αρχίζουν και σε περίπτωση μη ύπαρξης ιατρού οι αγώνες 

θα ματαιώνονται, υπαιτιότητα του διοργανωτή ομίλου, οπότε και θα 

επιστρέφεται στους αθλητές το παράβολο συμμετοχής καθώς 

επίσης θα καλύπτονται και τα μέχρι της διακοπής έξοδα-αμοιβές 

επιδιαιτητών και χειριστών. 
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4.     Σε περίπτωση παράβασης της υποχρεώσεως, που περιγράφεται 

στην παρ. 1, το Δ.Σ. της Ένωσης επιβάλλει ποινή αποκλεισμού των 

αθλητών/τριών του σωματείου από την επόμενη αγωνιστική 

διοργάνωση. 
 

5.     Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 2, και μετά από σχετική 

αναφορά-καταγγελία εκπροσώπου ομίλου, επιδιαιτητών, χειριστών, 

προπονητού, εφόρου αγωνιστικού του σωματείου, συνοδού, το 

Δ.Σ. της Ένωσης με απόφασή του, είτε απευθύνει σύσταση στον 

όμιλο είτε επιβάλλει την ποινή της παρ 4. 
 

6.     Σε περίπτωση απουσίας ιατρού από το χώρο των αγώνων ή 

ματαίωσης αυτών λόγω ανυπαρξίας ιατρού, τότε το Δ.Σ. της 

Ένωσης επιβάλλει ποινή αποκλεισμού των αθλητών/τριών του 

σωματείου αυτού από την επόμενη ή μέχρι και τρεις (3) αγωνιστικές 

διοργανώσεις. 
 

7.     Κάθε σωματείο-μέλος της Ένωσης, υποχρεούται από το 

καταστατικό της να καταβάλει την ετήσια συνδρομή, όπως το ύψος 

αυτής νόμιμα ορίζεται, το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου 

κάθε ημερολογιακού έτους. Επίσης σε κάθε σωματείο που 

αναλαμβάνει διοργάνωση οφείλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών 

από τη λήξη αυτής ν’ αποδίδει στην Ένωση τα δικαιώματα που έχει 

εισπράξει για λογαριασμό της. Σε περίπτωση καθυστέρησης το Δ.Σ. 

της Ένωσης, αφού συστήσει εγγράφως στο σωματείο για την 

τακτοποίηση της οφειλής, δύναται με απόφασή του, που 

κοινοποιείται στο σωματείο καθώς και σε κάθε διοργανωτή όμιλο, ν’ 

απαγορεύσει τη συμμετοχή των αθλητών/τριών του σωματείου 

αυτού στις επόμενες διοργανώσεις. 
 

8.     Κάθε σωματείο μέλος της Ένωσης, που επιθυμεί να αναλάβει την 

διοργάνωση αγώνων του πρωταθλήματος ή άλλης διοργάνωσης 

πρέπει πριν την έναρξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου να αιτείται 

αυτήν, ώστε να είναι ευχερής από την Ένωση ο προγραμματισμός 

των Αγώνων (διαθεσιμότητα γηπέδων, χρονική περίοδος κλπ.), ως 

επίσης και σε κάθε μεταβολή του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

Άρθρο 6ο 

Αντιμετώπιση της βίας 

1.     Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε 

ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική 

δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων, πριν, στην διάρκεια και 

μετά την λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους 
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νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του Φίλαθλου 

πνεύματος. 
 

2.     Τα παραπάνω πρόσωπα οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση 

συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων στο 

μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται 

οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, 

προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων, ενώσεων ή 

διαιτητών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή 

αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και 

αντιπαράθεση μεταξύ των θεατών, ή οποιουδήποτε 

παρευρισκομένου με οποιαδήποτε ιδιότητα. 

 

Άρθρο 7ο 

Πειθαρχικό Δίκαιο Σωματείων 

1.     Σε περίπτωση που αθλητές, προπονητές ή εκπρόσωποι σωματείων 

διαταράσσουν, από υπαιτιότητα, αγώνες αντισφαίρισης - 

ξυλορακέτας ή δημιουργούν επεισόδια, μπορεί να προταθεί στη 

Γ.Γ.Α., η στέρηση οικονομικής ενίσχυσης του αντιστοίχου τμήματος. 

Σε περίπτωση που οι ενέργειες των παραπάνω προσώπων, θίγουν 

το φίλαθλο πνεύμα και τις παραδόσεις του Αθλητισμού, σύμφωνα 

με τα ισχύοντα διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, μπορεί να 

προταθεί η παραπομπή αυτών στην Επιτροπή Φιλάθλου 

Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.). 
 

2.     Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή στο Διασυλλογικό 

Πρωτάθλημα και δεν θα προσέλθει ν’ αγωνισθεί αδικαιολόγητα, θα 

αποκλείεται για το επόμενο έτος από την αντίστοιχη διοργάνωση. 
 

3.     Κάθε σωματείο που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που 

θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (2/3) δεν θα μπορεί να 

συμμετέχει στην αμέσως επόμενη διοργάνωση της Ένωσης. Σε 

περίπτωση υποτροπής η ποινή θα διπλασιάζεται. 

 

Άρθρο 8ο 

Πειθαρχικό Δίκαιο Παραγόντων Σωματείων 

1.     Σε περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς προς τους άρχοντες των 

αγώνων, θα επιβάλλεται αποκλεισμός αυτών από τη διοργάνωση. 

Σε υποτροπή, μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, θα επιβάλλεται 

στέρηση εισόδου μέχρι λήξεώς της στους αγωνιστικούς χώρους. 
 

2.     Για απόπειρα βιαιοπραγίας ή βάναυσης συμπεριφοράς στους 

άρχοντες των αγώνων, σε αθλητές, διαιτητές, προπονητές, 



8 

 

εκπροσώπους Ένωσης ή Ε.Φ.Ο.Α., φιλάθλους, θα επιβάλλεται 

στέρηση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από ένα (1) μήνα 

έως ένα (1) χρόνο, έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητά 

τους τουλάχιστον για ένα (1) μήνα και παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π.  

 

Άρθρο 9ο 

Ανακοίνωση ποινών 

Οι ποινές ανακοινώνονται στην Γ.Γ.Α., στα έχοντα σχέση σωματεία, 

δημοσιεύονται στον τύπο, στο ημερήσιο δελτίο της Ενωσης και της Ε.Φ.Ο.Α., 

μπορούν δε ακόμα να αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των γραφείων της 

Ομοσπονδίας και Ένωσης, καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες αυτών. Σε όλες τις 

περιπτώσεις πρέπει ο αποκλεισμός να ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους. 

 

Άρθρο 10° 

Δικαίωμα προσφυγής 

Δικαίωμα προσφυγής όπου ο Νόμος ορίζει έχει κάθε σωματείο ή παράγων 

αυτού.  

 

Η προσφυγή ανακοινώνεται υποχρεωτικά στο Δ.Σ. της Ένωσης.  

 

Άρθρο 11ο  

Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. 

Αν παράγων σωματείου παραβιάσει τους περί ερασιτεχνισμού κανόνες της 

Δ.Ο.Ε. παραπέμπεται στην Ε.ΦΙ.Π., ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. 

της Ένωσης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙV 

Άρθρο 12° 

Επιτροπές 

1.     Το έργο του Δ.Σ. της Ένωσης υποβοηθείται από επιτροπές. Οι 

αρμοδιότητές των καθορίζονται, στα αντίστοιχα για κάθε επιτροπή 

άρθρα του παρόντος κανονισμού.  
 

2.     Η θητεία των επιτροπών ακολουθεί εκείνη του Δ.Σ. Σε περίπτωση 

δυσλειτουργίας μιας επιτροπής, το Δ.Σ με αιτιολογημένη απόφασή 

του μπορεί να μειώσει το χρόνο ή ν’ απαλλάξει ή αντικαταστήσει 

ορισμένα ή όλα τα μέλη της επιτροπής από τα καθήκοντά τους. 
  

3.     Η σύνθεση των επιτροπών ορίζεται στο αντίστοιχο, για κάθε μία, 

άρθρο του παρόντα κανονισμού.  
 

4.     Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών εν ενεργεία σε επιτροπή. 
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5.     Όλες οι αποφάσεις των επιτροπών, εκτός αν ορίσει διαφορετικά το 

αντίστοιχο άρθρο, αποτελούν εισήγηση για το Δ.Σ. που έχει το 

δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψής των. Αν το Δ.Σ. αποδεχτεί την 

εισήγηση-απόφαση της επιτροπής τότε αυτή γίνεται εκτελεστή. Σε 

περίπτωση απόρριψης μίας εισήγησης από το  

Δ.Σ., τότε το θέμα μπορεί να επανεξεταστεί από την ίδια και να 

επανέλθει στο Δ.Σ. σε νεότερη συνεδρίασή του. 
  

6.     Το Δ.Σ. μπορεί να δημιουργήσει επιτροπές ή ομάδες εργασίας για 

συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και 

ημερομηνία λήξης. 
  

7.     Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει σε μια επιτροπή τα καθήκοντα δύο ή 

περισσοτέρων ή να αναλάβει μόνο του τη μελέτη και επεξεργασία 

θέματος που υπάγεται στην αρμοδιότητα επιτροπής, αν κρίνει ότι 

λειτουργικά θα προχωρήσει με τον τρόπο αυτό ταχύτερα το έργο 

του. 
  

8.     Το Δ.Σ. ή η Εκτελεστική Επιτροπή του (Προεδρείο), σε θέματα 

επείγουσας μορφής, μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του Προέδρου της 

αντίστοιχης επιτροπής, και εν συνεχεία να αποφασίσει.  
 

9.     Τους Προέδρους των Επιτροπών ορίζει το Δ.Σ. Τα μέλη των 

επιτροπών διορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από 

εισήγηση του προέδρου κάθε επιτροπής. Μέλος επιτροπής μπορεί 

να αντικατασταθεί ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του 

Προέδρου της και απόφαση του Δ.Σ.  
 

10.     Οι αποφάσεις των Επιτροπών γνωστοποιούνται στα σωματεία-μέλη 

της ένωσης. 

 

Άρθρο 13ο  

Λειτουργία Επιτροπών 

1.     Κάθε επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον 

Αντιπρόεδρο και Γραμματέα της, εκτός εάν η απόφαση του Δ.Σ. 

ορίζει εξ ολοκλήρου την σύνθεσή της. 
  

2.     Οι συνεδριάσεις των επιτροπών γίνονται σε τακτά διαστήματα ή 

έκτακτα αν κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός της ή το ζητήσει η 

πλειοψηφία των μελών της.  
 

3.     Οι επιτροπές τηρούν Πρακτικά τα οποία υποβάλλονται απαραίτητα 

στο Δ.Σ. και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών του.  
 

4.     Οι επιτροπές λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με φανερή ψηφοφορία 

(μυστική μόνο σε προσωπικά θέματα) και κατά πλειοψηφία.  
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5.     Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα αναβάλλεται για την επόμενη 

συνεδρίασή της. Αν για το θέμα δεν υπάρχουν τα χρονικά 

περιθώρια αναβολής πλειοψηφεί η πρόταση με την οποία 

συντάχθηκε ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων.  
 

6.     Οι συνεδριάσεις των επιτροπών γενικά είναι ανοικτές με εξαίρεση 

τα προσωπικά θέματα. Οι παρευρισκόμενοι έχουν το δικαίωμα να 

ζητήσουν το λόγο στα θέματα ημερήσιας διάταξης.  

 

Άρθρο 14ο 

Τεχνική Επιτροπή 

Αυτή αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Πρόεδρος αυτής είναι ο εκάστοτε έφορος 

αγωνιστικού της Ένωσης, 3 εν ενεργεία μέλη προπονητές Ομίλων της Ένωσης και 

ένας Διαιτητής ή Επιδιαιτητής που ανήκει στην λίστα διαιτητών - επιδιαιτητών που 

έχει ανακοινώσει η Επιτροπή Διαιτησίας.  

 

Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής είναι οι εξής:  

- Η μελέτη τρόπων και μεθόδων και η προβολή αυτών, για τη διάδοση του 

αθλήματος σε σχέση πάντα με τη σύγχρονη Προπονητική.  
 

- Η μελέτη για τη βελτίωση του επιπέδου των Τεχνικών και των Προπονητών στη 

χώρα μας.  
 

- Η φροντίδα για τη διοργάνωση και τη λειτουργία Σχολών και σεμιναρίων 

Προπονητών και Τεχνικών καθώς και προτάσεις για την κάθε είδους 

εκπαίδευσή τους. 
  

- Η παρακολούθηση των κάθε είδους Τεχνικών Εισηγήσεων ανά την Ελλάδα και 

η διαμόρφωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. 
 

- Η ενημέρωσή της επί των Τεχνικών Κανονισμών των Διεθνών Ομοσπονδιών. 
 

- Η υποβολή προτάσεων για διοργανώσεις αγώνων ή άλλων δραστηριοτήτων, 

πέραν του αγωνιστικού προγράμματος της Ομοσπονδίας καθώς και προτάσεις 

για τροποποίηση ή βελτίωση αυτών. 

 

Άρθρο 15ο 

Επιτροπή διαιτησίας 

1.     Αυτή αποτελείται από τρία μέλη. Πρόεδρος αυτής είναι μέλος του 

Δ.Σ. της Ένωσης. Τα άλλα δύο μέλη είναι διαιτητές-επιδιαιτητές, 

που ανήκουν στον αντίστοιχο σύνδεσμο Ελλάδας και έχουν την 

κατοικία τους και την έδρα τους στο Νομό Αττικής. 
 

2.     Η θητεία αυτής είναι ίση με το χρόνο θητείας του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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3.    Οι αρμοδιότητες της επιτροπής διαιτησίας έχουν ως εξής:  
 

α. Καταρτίζουν τον κατάλογο των επιδιαιτητών-διαιτητών, που θα μετέχουν 

στα πρωταθλήματα της Ένωσης. 
 

β. Εισηγείται στους ομίλους-μέλη της Ένωσης, εφόσον της ζητηθεί, 

επιδιαιτητή-διαιτητή για τη διοργάνωση αγώνων. 
 

γ. Ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις ή μεταβολές των κανονισμών, ως 

επίσης αποφασίζει για οποιοδήποτε σχετικό θέμα της ζητηθεί η γνώμη 

από ομίλους-μέλη της Ένωσης. 

 

Άρθρο 16° 

Πειθαρχική Επιτροπή 

Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. 
 

Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι τριμελής (3) και ασχολείται με όλα όσα 

προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ένωσης, ορίζεται δε από το Δ.Σ. της 

Ένωσης. 

Άρθρο 17ο  

Επιτροπή Αγωνιστικού Προγράμματος και Πρωταθλημάτων. 

Αποτελείται από 3 μέλη και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α) Καταρτίζει το ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα, με βάση σχέδιο Αρχών 

του Δ.Σ. της Ένωσης. 

β) Εισηγείται το Τελικό Πρόγραμμα στο Δ.Σ. της Ένωσης και τούτο το 

αργότερο εντός του μηνός Οκτωβρίου. 

γ) Καθορίζει, μετά από εξέταση προτάσεων και αιτημάτων που 

προωθούνται σ’ αυτήν από όλα τα Όργανα της Ένωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ομοσπονδίας, τις έδρες και τις αναθέσεις των κάθε είδους αγώνων. 

δ) Επιλαμβάνεται των ενστάσεων συμμετοχών αθλητών και Συλλόγων 

στους αγώνες. 

ε) Επιλαμβάνεται των ενστάσεων Συλλόγων στους Διασυλλογικούς 

Αγώνες.  

στ) Καταρτίζει τις λίστες κατάταξης των αθλητών και των Συλλόγων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Άρθρο 18ο 

Ενστάσεις - Απαγορεύσεις 

1. Για τις Ενστάσεις Ισχύουν τα όσα αναφέρουν οι διεθνείς Κανονισμοί. 

α. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν:  
 

1.  Στα ατομικά αγωνίσματα ο ίδιος ο αθλητής ή αθλήτρια, ή ο δηλωθείς 

στο Φύλλο Αγώνα προπονητής του.  
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2.  Στα ομαδικά αγωνίσματα ο αρχηγός (αθλητής ή αθλήτρια) που 

συμμετέχει στον υπό κρίση αγώνα και ο δηλωμένος στο φύλλο αγώνα 

εκπρόσωπος ή προπονητής του σωματείου. 
  

β. Και στις δύο περιπτώσεις η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από 

χρηματικό παράβολο όπως αυτό καθορίζεται εκάστοτε από την Ένωση ή την 

Ε.Φ.Ο.Α. στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση 

έστω και μερικής αποδοχής της ένστασης, διαφορετικά καταπίπτει υπέρ της Ένωσης.  
 

γ. Οι ενστάσεις κατά την διάρκεια των αγώνων εκδικάζονται σε πρώτο 

βαθμό από τον διορισμένο επιδιαιτητή για όποια θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητά 

του σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.  
 

δ. Ο αθλητής ή το σωματείο έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της 

απόφασης του επιδιαιτητή στην Πειθαρχική Επιτροπή μέσα σε 48 ώρες από τη λήξη 

του αγώνα.  
 

ε. Όταν δεν υπάρχει επιδιαιτητής την ένσταση εκδικάζει απ’ ευθείας η 

Πειθαρχική Επιτροπή σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της.  
 

στ. Το σωματείο ή ο αθλητής έχουν δικαίωμα αντίρρησης στο Δ.Σ. της 

Ένωσης μέσα σε 8 μέρες από την ενυπόγραφη γνώση της απόφασης της 

Πειθαρχικής Επιτροπής με κατάθεση παραβόλου όπως αυτό ορίζεται στην παρ. β΄ 

του παρόντος άρθρου.  
 

ζ. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. το Σωματείο ή ο αθλητής έχουν δικαίωμα 

προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. μέσα σε 8 μέρες από την ενυπόγραφη γνώση της 

απόφασης του όπως το άρθρο 126 του Ν. 2725/99 προβλέπει.  
 

η. Οι ενστάσεις κατά την διάρκεια των αγώνων , για όποια αιτία και να 

γίνουν, γίνονται δεκτές μέχρι την υπογραφή του φύλλου αγώνα από τον επιδιαιτητή-

αντιπρόσωπο της Ένωσης.  
 

Καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή μετά την υπογραφή του φύλλου αγώνα. 

  

θ. Η υποβολή ένστασης σε καμία περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα στο 

σωματείο ή τον αθλητή ν’ αποσυρθούν από τους αγώνες. Η αποχώρηση, εκτός από 

τον αυτόματο μηδενισμό, επιφυλάσσει το δικαίωμα στο Δ.Σ. της Ένωσης και για τις 

παρά πέρα ενέργειες.  
 

ι.            Η αντικανονική συμμετοχή αθλητού σε αγώνες, ανεξάρτητα από την 

αιτία της αντικανονικότητας, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τους αγώνες ή του 

σωματείου αν αγωνίζεται σε ομαδικό αγώνισμα. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν 

όσα αναφέρονται στο εδάφιο θ του παρόντος άρθρου.  
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Άρθρο 19ο  

Πειθαρχικό Δίκαιο Αθλητών 

1. Κατά τη διάρκεια των αγώνων οι αθλητές/τριες τιμωρούνται για κάθε 

παράβασή τους σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το εδάφιο του 

Κανονισμού Διοργανώσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας (Ι.Τ.F.). Οι 

παραπάνω αποφάσεις δεν επιδέχονται ένσταση.  
 

2. Σε περίπτωση που ο επιδιαιτητής ή διαιτητής αναφέρει εγγράφως σε 

αναφορά του, τα γεγονότα προς την Πειθαρχική Επιτροπή (Π.Ε.), εάν 

το κατά την κρίση του το παράπτωμα είναι σοβαρό, τότε:  
 

α. Η Π.Ε. σε συνεδρίασή της αποφασίζει την επιπλέον τιμωρία ή όχι των 

αναφερομένων χωρίς άλλη διαδικασία. Τα όρια των επιπλέον ποινών είναι από 

έγγραφη επίπληξη ως αποκλεισμό για δυο (2) διοργανώσεις (από αυτές που έχει 

δικαίωμα να συμμετάσχει ο αθλητής/τρια). 

  

β. Το Δ.Σ. της Ένωσης για παραπτώματα αθλητών/τριών που 

αναφέρθηκαν εγγράφως και παραπέμφθηκαν σ’ αυτό από την Π.Ε. επειδή έκρινε ότι 

η σοβαρότητά τους απαιτεί μεγαλύτερη ποινή από όση έχει αυτή δικαίωμα να 

επιβάλλει. Στην περίπτωση αυτή η Π.Ε. δεν επιβάλλει καμία ποινή, το δε Δ.Σ. έχει 

δικαίωμα επιβολής ποινής αποκλεισμού από τρεις (3) έως πέντε (5) διοργανώσεις 

από αυτές που έχει δικαίωμα συμμετοχής ο αθλητής/τρια.  
 

Άρθρο 20° 

Ανακοίνωση ποινών 

Οι ποινές ανακοινώνονται στην Γ.Γ.Α., στους έχοντες σχέση αθλητές/τριες, 

δημοσιεύονται στον τύπο, στο ημερήσιο δελτίο της Ε.Φ.Ο.Α., μπορούν δε ακόμα να 

αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων της Ομοσπονδίας, της Ένωσης ή του 

σωματείου.  
 

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει ο αποκλεισμός να ανακοινώνεται στους 

ενδιαφερόμενους. Οι ποινές που έχουν σχέση με την αγωνιστική δραστηριότητα της 

Ένωσης κοινοποιούνται στην Ε.Φ.Ο.Α. Για οποιαδήποτε άλλη ποινή γίνεται εισήγηση 

από την Ε.Φ.Ο.Α. η οποία επιλαμβάνεται με την Πειθαρχική Επιτροπή.  
 

Άρθρο 21ο 

Δικαίωμα προσφυγής 

Δικαίωμα προσφυγής έχει κάθε αθλητής/τρια, όπου και όπως ο νόμος ορίζει. Η 

προσφυγή ανακοινώνεται υποχρεωτικά στο Δ.Σ. της Ένωσης.  
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Άρθρο 22ο  

Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. 

Αν αθλητής/τρια παραβιάσει τους περί ερασιτεχνισμού κανόνες της Δ.Ο.Ε, 

παραπέμπεται στην Ε.ΦΙ.Π. ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της 

Ένωσης.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Άρθρο 23ο  

Βαθμολογία αθλητών-τριών  

Μετά το τέλος του κάθε Ενωσιακού βαθμολογούμενου τουρνουά και μετά την 

καταχώρηση της βαθμολογίας στο website: www.esax.gr της Ένωσής  μας, ο 

υπεύθυνος κάθε Ομίλου, έχει την δυνατότητα εντός τριών (3) ημερών και 

συγκεκριμένα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή της εβδομάδας που έγινε η 

παραπάνω καταχώρηση, να καταθέσει εγγράφως προς το Δ.Σ. της Ένωσης, την 

διαφωνία ή αντίρρησή του. Ευνόητο είναι ότι οι διαφωνίες ή αντιρρήσεις που 

ενδεχομένως θα κατατίθενται, θα αφορούν την βαθμολογία των αθλητών ή 

αθλητριών του τελευταίου τουρνουά που αναρτήθηκε στο web site της 

Ένωσης και για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους αθλητές ή αθλήτριες του Ομίλου 

του, στο φαξ της Ένωσης ή στο e-mail: A.esax@yahoo.gr, με σκοπό την 

επανεξέταση της καταχωρηθείσας βαθμολογίας. 
 

Ο έφορος του αγωνιστικού της Ένωσης πληροφορούμενος την αντίρρηση ή 

διαφωνία του Ομίλου, έχει την υποχρέωση εντός πέντε (5) ημερών και οπωσδήποτε 

μέχρι την προκήρυξη του επόμενου Ενωσιακού βαθμολογούμενου τουρνουά της 

ίδιας κατηγορίας, εγγράφως να αποστείλει την απάντηση που θα είναι και η οριστική 

απόφαση της Ένωσης, στον Όμιλο που απηύθυνε το συγκεκριμένο ερώτημα. 
 

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας των τριών (3) ημερών δεν θα 

γίνονται δεκτές αντιρρήσεις ή διαφωνίες από κανέναν Όμιλο. 
 

Επίσης καμία μεμονωμένη αντίρρηση ή διαφωνία δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 
 

Άρθρο 24ο 

Εφαρμογή Κανονισμών 

1. Ο παρόν κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

καταστατικού, εφαρμόζεται δε από τη ψήφισή του, από όλα τα σωματεία-μέλη, τις 

διοικήσεις τους, αθλητές, αθλήτριες, που είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με 

τις διατάξεις αυτού, καθώς και τις αποφάσεις της Ε.Φ.Ο.Α.  

2. Ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται κατ’ 

ανάλογη εφαρμογή από τον Γενικό Κανονισμό της Ε.Φ.Ο.Α. ή ρυθμίζεται από το Ν. 

2725/1999 και τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις. 

3. Για κάθε τροποποίηση, αλλαγή ή προσθήκη διατάξεων του Γενικού 

Κανονισμού απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης και έγκριση από την Γενική 

Συνέλευση αυτής. 

http://www.esax.gr/
mailto:A.esax@yahoo.gr
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4. Ο κανονισμός αυτός ομόφωνα εγκρίθηκε την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 

2015, από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και θα ψηφιστεί  στην πρώτη Τακτική 

Γενική Συνέλευση της Ένωσης, η δε όποια τροποποίηση του στο μέλλον μπορεί να 

γίνει εκ νέου από Τακτική Γενική Συνέλευση και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

του καταστατικού. 

 

 
 

Για το Δ.Σ. της Α΄ Ε.Σ.Α.Ξ.   

        

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας  

 

 

Γιώργος Κοσμάς                               Κώστας Βαρδάκης 


