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Κανόνες και Κανονισμοί για όλες τις κατηγορίες  

 

Όπου στο κείμενο αναφέρονται οι όροι «παίκτης, αθλητής, κτλ.» συμπεριλαμβάνονται και 

οι «παίκτρια, αθλήτρια, κτλ.». Επίσης εντάσσονται και τα πρωταθλήματα Seniors.  

Ι. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Απαιτούνται τα παρακάτω: 

Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία.  
Η πρώτη εγγραφή στα Μητρώα της ΕΦΟΑ και η έκδοση του Δ.Α.Τ. έχει κόστος 12€.  
Η ετήσια ανανέωση του δελτίου έχει κόστος 10€. 
 

Η συμμετοχή σε τουρνουά, προϋποθέτει την ενεργοποίηση της Αθλητικής Ταυτότητας 
προκειμένου να γίνει δυνατή η υποβολή δήλωσης συμμετοχής. Η προϋπόθεση 
ενεργοποίησης της ΑΤ θα ισχύσει μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών 
ενημέρωσης του ηλεκτρονικού συστήματος. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δε θα γίνεται ΚΑΜΙΑ έκδοση-ανανέωση δελτίου σε περίπτωση που έχουν 
κατατεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε λιγότερο από 4 εργάσιμες μέρες από 
την ημερομηνία δήλωσης του πρωταθλήματος που θέλει να συμμετάσχει 

 
Ετήσια ενεργοποίηση ΔΑΤ προϋποθέτει τα εξής:   
1. Την καταβολή του αντιτίμου, που θα περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας 

Αθλητή (για τις αθλητές από 10 έως και 24 ετών) ως εξής: 
 
  ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΜΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ) 

Παλαιά Δελτία  

 10 €  για όλο το έτος  (όσο το κόστος της ετήσιας ανανέωσης) 

Νέα Δελτία (ημερομηνία έκδοσης από 1/1/2021 και μετά) 

12 €  για όλο το έτος (όσο το κόστος έκδοσης) 

 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΜΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) 

Παλαιά Δελτία 

Έναρξη συμμετοχής το Α΄ τετράμηνο 25 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους 

Έναρξη συμμετοχής το Β΄ τετράμηνο 20 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους 

Έναρξη συμμετοχής το Γ΄ τετράμηνο 15 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους 

Νέα Δελτία (ημερομηνία έκδοσης από 1/1/2021 και μετά) 

Έναρξη συμμετοχής το Α΄ τετράμηνο 27 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους 

Έναρξη συμμετοχής το Β΄ τετράμηνο 22 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους 

Έναρξη συμμετοχής το Γ΄ τετράμηνο 17 € με ισχύ μέχρι τέλος του έτους 
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ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ.  

Παλαιά Δελτία 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Α΄ τετράμηνο 35 € με ισχύ μέχρι τέλος του 
έτους 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Β΄ τετράμηνο 25 € με ισχύ μέχρι τέλος του 
έτους 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Γ΄ τετράμηνο 15 € με ισχύ μέχρι τέλος του 
έτους 

 

Νέα Δελτία (ημερομηνία έκδοσης από 1/1/2020 και μετά) 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Α΄ τετράμηνο 37 € με ισχύ μέχρι τέλος του 
έτους 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Β΄ τετράμηνο 27 € με ισχύ μέχρι τέλος του 
έτους 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Γ΄ τετράμηνο 17 € με ισχύ μέχρι τέλος του 
έτους  

 
ΑΘΛΗΤΕΣ 25 ετών και άνω ((< ή = 1996) 

Η πρώτη εγγραφή στα Μητρώα της ΕΦΟΑ και η έκδοση του Δ.Α.Τ. έχει κόστος 12€.  
Η ετήσια ανανέωση του δελτίου έχει κόστος 10€.  

 
2. ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ 

Εκδίδεται ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα www.e-efoa.gr και έχει 
ισχύ ένα έτος από την έκδοσή της. Θεωρείται από καρδιολόγο ή πιστοποιημένο 
γιατρό από το Ε.Κ.Α.Ε. (Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών), η οποία πρέπει να 
αποσταλεί  στην Ομοσπονδία  στο  deltia@efoa.gr, ώστε να καταχωρηθεί στο e-
efoa.gr 

Η πρωτότυπη μένει στην κατοχή του αθλητή, ένα αντίγραφό της πηγαίνει στον 
όμιλο και στην Ομοσπονδία. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

• Δήλωση συμμετοχής σε Αγώνες γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τους Συλλόγους ή 
ατομικά από τους αθλητές, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
www.e-efoa.gr ή όπου αλλού υποδείξει η Ομοσπονδία. Το Σωματείο μπορεί να 
ακυρώσει την συμμετοχή τιμωρημένου αθλητή εφόσον έχει ενημερώσει για την 
τιμωρία την ΕΦΟΑ. Οι δηλώσεις θα γίνονται στα χρονικά πλαίσια, που αναφέρονται 
στην προκήρυξη του κάθε πρωταθλήματος. 

• Οι κληρώσεις και το πρόγραμμα των αγώνων γίνονται σε προγραμματισμένη μέρα 
και ώρα που αναφέρεται από την προκήρυξη. Θα γίνεται τουλάχιστον 2-3 μέρες 
πριν την έναρξη των αγώνων. 

• Για να συμπεριληφθεί στην κλήρωση των αγώνων θα πρέπει ο αθλητής να έχει 
καταβάλει το Αντίτιμο συμμετοχής. Οι αθλητές που δε θα καταβάλουν το αντίτιμο 
θα αφαιρούνται αυτόματα από τη λίστα συμμετοχής.  

• Σε περίπτωση που συμπεριληφθούν στην κλήρωση και δεν παρουσιαστούν δεν 
γίνεται επιστροφή των χρημάτων 

 
Αντίτιμο συμμετοχής σε Αγώνες (αναλυτικά και στις προκηρύξεις των αγώνων): 
- Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Junior-Ανδρών/Γυναικών: 25€ για Μονά, 5€ για τα 

Διπλά και 10€ για Διπλά μόνο (χωρίς συμμετοχή σε Μονά).  

http://www.e-efoa.gr/
mailto:deltia@efoa.gr
http://www.e-efoa.gr/
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 (Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή του αθλητή στο ΜΟΝΟ και να μπει στην κλήρωση 
θα πρέπει να έχει προκαταβάλει το αντίτιμο της εγγραφής (25 €) 10 μέρες πριν 
την ημερομηνία της κλήρωσης. Στην κατάθεση θα πρέπει υποχρεωτικά να 
αναγράφεται το ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΑΘΛΗΤΗ και 
μόνο) 

- Ε1 και Ε2 Μονά: 20€, Διοργανωτής 14€ και ΕΦΟΑ 6€  
- Ε1 και Ε2 Διπλά: 5€ με συμμετοχή σε Μονά, 10€ χωρίς συμμετοχή σε Μονά. 
- Ε3 – ΟΡΕΝ – Τριεθνή  ή Τοπικοί συλλόγων μη βαθμολογούμενοι: Καθορίζεται 

από τις Ενώσεις και τα Σωματεία αντίστοιχα 
- S1 και S2 καθορίζεται κατόπιν προτάσεως του διοργανωτή και με τη σύμφωνη 

γνώμη της ΕΦΟΑ. To αντίτιμο του Πανελληνίου πρωταθλήματος και Κυπέλλου 
Ελλάδος καθορίζεται από την ΕΦΟΑ. 

-  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συμμετοχή των αθλητών του σωματείου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
κάτω των 16 και 18 ετών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 11596/9-5-13 υπουργική 
απόφαση και το άρθρο 34 του νόμου 2725/99.  

 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (για τις κατηγορίες Junior-Ανδρών/Γυναικών) 

Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συμμετοχή του από αγωνιστική διοργάνωση 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις προκηρύξεις  
Σε περίπτωση που ο αθλητής ξεπεράσει τις επιτρεπόμενες φορές, δεν κάνει την 
ηλεκτρονική του πληρωμή ή  αποσυρθεί μετά την κλήρωση των αγώνων ισχύουν τα εξής: 

• Μη έγκαιρη απόσυρση για ιατρικούς λόγους, επιτρέπεται μέχρι δύο πρωταθλήματα 
ετησίως χωρίς αφαίρεση βαθμών. Ο αθλητής οφείλει να αποστείλει στον Επιδιαιτητής 
της διοργάνωσης με e-mail, πριν τον προγραμματισμένο αγώνα ή πριν τη λήξη του 
πρωταθλήματος. 

•  Αθλητής που δεν θα παρουσιαστεί να αγωνιστεί μετά την κλήρωση, χωρίς να 
προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση, τιμωρείται με αφαίρεση 2 βαθμών από την 
Πανελλαδική του Βαθμολογία, την οποία είχε εκείνη την χρονική στιγμή. 

• Στη περίπτωση που ο αθλητής δεν καταφέρει να ολοκληρώσει όλους τους αγώνες κατά 
τη διάρκεια ενός πρωταθλήματος για ιατρικούς λόγους, ιατρική βεβαίωση χορηγείται 
μόνο από τον ιατρό των αγώνων. Σε περίπτωση ιατρικού κωλύματος εκτός του χώρου 
γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. Ο ιατρός των αγώνων έχει το δικαίωμα να μη την 
κάνει αποδεκτή, σύμφωνα με την κρίση του. Ο αθλητής παίρνει τους βαθμούς μέχρι το 
σημείο που αγωνίστηκε. 

 
Δικαίωμα Συμμετοχής προπονητών στο Πανελλήνιο / Διασυλλογικό πρωτάθλημα 

(Ανδρών/Γυναικών). 
Βάση του Κανονισμού προπονητών Αντισφαίρισης άρθρο 9 παρ. 3, όποιος κατέχει 
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την 
αθλητική του ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος, εκτός 
εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην Ομοσπονδία. Η άδεια δεν μπορεί να κατατεθεί 
για χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 μηνών. 

 

ΙΙ. ΕΔΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Τα Σωματεία που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή επίσημων πρωταθλημάτων, πρέπει να 
διαθέτουν γήπεδα διεθνών προδιαγραφών και διαφόρων επιφανειών (χωμάτινα, 
συνθετικό πλαστικό, συνθετικό χόρτο, σκληρά τύπου USOPEN). 
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Η βασική προϋπόθεση ανάληψης και διοργάνωσης πρωταθλημάτων είναι η άδεια 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και άδεια διεξαγωγής αγώνων όπως προβλέπεται από 
την Αθλητική νομοθεσία. 

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Ε1-Ε2-Ε4 (Junior), ΟΡΕΝ (Ανδρών/Γυναικών), S1 και το 
Κύπελλο Ελλάδος (Βετεράνων) προκηρύσσονται από την Ε.Φ.Ο.Α., που έχει και τη 
διαχείριση τους σε συνεργασία με τα Σωματεία που τα φιλοξενούν.  

Τα Ε3 προκηρύσσονται από τις Ενώσεις και τα S2 προκηρύσσονται είτε από την Ένωση είτε 
από τον διοργανωτή σύλλογο.  

Τη διοργάνωση των ανωτέρω πρωταθλημάτων, κατόπιν έγκριση από την ΕΦΟΑ καθώς και 
αυτά της TE και της ITF την αναθέτει η Ε.Φ.Ο.Α. σε Συλλόγους που διαθέτουν τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 

• Υποχρεωτικά για τις κατηγορίες Junior: 4 ή περισσότερα φωτιζόμενα γήπεδα ιδίας 
επιφανείας για την ανάληψη μιας κατηγορίας Ε1, Ε2 (π.χ. ΑΚ14), 7 ή περισσότερα 
για την ανάληψη 2 κατηγοριών κλπ. Σε περίπτωση εξαιρετικών περιπτώσεων η 
ΕΦΟΑ μπορεί να αναθέσει την διοργάνωση των αγώνων σε συλλόγους με λιγότερα 
γήπεδα μετά από εισήγηση του Εφόρου Αγωνιστικού. 
- Κάθε κατηγορία πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ένα πλήρες Σ/Κ με σκοπό 
το πρωτάθλημα να ολοκληρώνεται σε 5 ημέρες το μέγιστο. 

•  Για τα Ε3, E4, ΟΡΕΝ και S2 οι Ενώσεις/Σύλλογοι καθορίζουν τον αριθμό των 
γηπέδων 

• Χώρους διαμονής και υγιεινής αθλητών 

• Γραμματεία αγώνων και Διευθυντή τουρνουά 

• Ιατρό αγώνων 

• Υποδομή για τη χρήση των μηχανογραφικών συστημάτων της ΕΦΟΑ και για τον 
έλεγχο των αθλητών από την βάση δεδομένων της. 
 

Οι όμιλοι μπορούν να διοργανώνουν Περιφερειακά και ΟΡΕΝ Ενωσιακά πρωταθλήματα 
Junior ή Ανδρών / Γυναικών. 
 
Κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου πρωταθλήματος junior / Ανδρών-Γυναικών εκτός από 
τους Βοηθούς Επιδιαιτητή οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές, καθ’ όλη τη διάρκεια των 
αγώνων θα παρέχουν υποστήριξη στη διοργάνωση των αγώνων. 

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Η σωστά οργανωμένη και σύμφωνη με τα ισχύοντα στο τένις, διοργάνωση των 
Πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών και επιπέδων, είναι πολύ σημαντική και αποτελεί 
βασική προτεραιότητα της ΕΦΟΑ. 

Η ΕΦΟΑ θα αποστείλει στις Ενώσεις υπόδειγμα προκήρυξης πρωταθλημάτων Ε3 το οποίο 
θα είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουν. Οι Ενώσεις είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν 
τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων και να στέλνουν τα απαραίτητα προκειμένου να γίνει 
η ανάρτηση τους στο tournament@efoa.gr ή στο papavasileiou@efoa.gr μέχρι και 9 μέρες 
πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. 

Οι Διοργανωτές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα μηχανογραφικά πρότυπα της 
Ομοσπονδίας. Ο Επιδιαιτητής θα πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα τις τελευταίες εκδόσεις 
μηχανογράφησης από το drive των επιδιαιτητών. 

Ο Επιδιαιτητής του τουρνουά υποχρεούται να ενημερώνει ηλεκτρονικά το σύστημα 
διεξαγωγής των αγώνων, όπως έχει εκπαιδευτεί και να στέλνει στο apotelesmata@efoa.gr 

mailto:tournament@efoa.gr
mailto:papavasileiou@efoa.gr
mailto:apotelesmata@efoa.gr
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με τη λήξη των αγώνων τα ηλεκτρονικά αποτελέσματα. Σε περίπτωση που τα 
αποτελέσματα από τα Ε3 αποσταλούν μετά και την Τρίτη το πρωί (από την Κυριακή ή 
Δευτέρα λήξης του Ε3) η βαθμολογία θα προσμετράτε την επόμενη εβδομάδα. Η ευθύνη 
αποστολής των αποτελεσμάτων βαραίνει τον Επιδιαιτητή – διοργανωτή όμιλο – Ένωση. 

Εντός τριών (3) ημερών θα στέλνει ταχυδρομικώς στην ΕΦΟΑ 1) την Αναφορά του για το 
Πρωτάθλημα, 2) τα αποτελέσματα των αγώνων υπογεγραμμένα και ότι άλλο σχετικό 
(κάρτες, ιατρικές βεβαιώσεις, κλπ.). 

Λάθη των Επιδιαιτητών και πλημμελής άσκηση των καθηκόντων τους θα λαμβάνονται 
υπόψη για επόμενες αναθέσεις και θα μπορούν να επιφέρουν και ποινή από την ΕΦΟΑ. Σε 
περίπτωση καταγγελίας πλαστού ταμπλό, την ευθύνη έχει ο Διοργανωτής σύλλογος και ο 
επιδιαιτητής, οι οποίοι θα τιμωρούνται από την ΕΦΟΑ σύμφωνα με την αθλητική 
νομοθεσία και τους κανονισμούς Διαιτησίας. 

 

V. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Τα Σωματεία, που αναλαμβάνουν την διοργάνωση οποιουδήποτε Πρωταθλήματος της 
Ε.Φ.Ο.Α., πρέπει να έχουν επίσημη διαιτητική ομάδα, που θα περιλαμβάνει έναν 
επιδιαιτητή από την επίσημη λίστα της Ομοσπονδίας, επιπέδου τουλάχιστον National 
School και αριθμό βοηθών επιδιαιτητή, επιπέδου επίσης τουλάχιστον National School, 
τέτοιο που θα καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες της "on site" διαιτησίας, στο κάθε 
Πρωτάθλημα. 

Οι κάτοχοι του διπλώματος National School για να έχουν την δυνατότητα να διοργανώσουν 
πρωτάθλημα θα πρέπει: 

1. Να εργαστούν εθελοντικά ως βοηθοί σε 3 πρωταθλήματα ((Πανελλήνιο, 
Διασυλλογικό Α & Β κατηγορία, Master, Ε1, Ε2) με έγγραφη θετική αξιολόγηση από 
τον Επιδιαιτητή του πρωταθλήματος και να πάρουν Πιστοποίηση Επιδιαιτησίας 
(Π.Ε.)από την ΕΦΟΑ μετά από 2 θετικές αξιολογήσεις τις οποίες θα πρέπει οι 
ενδιαφερόμενοι να τις στέλνουν στο diatites@efoa.gr . 

2. Να παρακολουθήσουν με επιτυχία τα Σεμινάρια Ηλεκτρονικών Εφαρμογών για την 
κατάρτιση στη χρήση των μηχανογραφικών συστημάτων και να πάρουν την 
Ηλεκτρονική Πιστοποίηση (Η.Π.) από την ΕΦΟΑ.  

Για όλους τους Επιδιαιτητές θα διοργανώνονται κάθε χρόνο Σεμινάρια Ηλεκτρονικών 
Εφαρμογών από την ΕΦΟΑ. Θα γίνονται με τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων σε κάθε Ένωση 
τα οποία θα πρέπει όλοι οι Επιδιαιτητές να παρακολουθούν για να είναι ΕΝΕΡΓΟΙ. 

Η λειτουργία της διαιτησίας διέπεται στο σύνολό της από τον κανονισμό διαιτησίας της 
ΕΦΟΑ και τους κανονισμούς της ITF. 

IV. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Υποχρέωση των συλλόγων είναι να προκηρύσσουν έγκαιρα τους αγώνες και να τους 
κοινοποιούν στις Ενώσεις και υποχρεωτικά στην Ε.Φ.Ο.Α. Οι σύλλογοι είναι ελεύθεροι να 
επιλέξουν την ημερομηνία της διοργάνωσης αφού πρώτα ενημερωθούν από την Ε.Φ.Ο.Α. 
ότι είναι κενή. 

Ως «επίσημη αθλητική δραστηριότητα» θεωρείται κάθε διοργάνωση η οποία: 

• Έχει προκηρυχθεί από την ΕΦΟΑ ή τις Ενώσεις 

• Έχει προκηρυχθεί από Σωματείο και έχει εγκριθεί από την ΕΦΟΑ ή τις Ενώσεις 
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• Προβλέπεται από το Καταστατικό της Ομοσπονδίας 

• Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές να είναι κάτοχοι δελτίου αθλητού της ΕΦΟΑ 

• Έχει διοργανωθεί και υπογράφεται από πιστοποιημένο επιδιαιτητή 

Σε περίπτωση που υπάρχει αθλητής στο ταμπλό των αγώνων που δεν έχει δελτίο ΕΦΟΑ το 
εν λόγω πρωτάθλημα δεν θα προσμετράτε στην αγωνιστική δραστηριότητα κανενός από τα 
συμμετέχοντα σωματεία. 

 

ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ (100) ΕΥΡΩ. ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΕΤΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ 
Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 

 

Η ΕΦΟΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον Αγωνιστικό 

Σχεδιασμό κατά τη διάρκεια του 2021, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 
 


