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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Φ.Ο.Α. 

ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.Α. ΣΤΙΣ 11.06.2016 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Ι 

Άρθρο 1
ο

 

Σκοπός 

1. Η Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης, (Ε.Φ.Ο.Α) σύµφωνα µε το 
Καταστατικό της, έχει σκοπό την καλλιέργεια, την οργάνωση, την διάδοση και την 
ανάπτυξη στην Ελλάδα, των αθληµάτων της Αντισφαίρισης, της Τοιχοσφαίρισης και 
όσων αναφέρονται στο καταστατικό αυτής.  

2. Είναι η µόνη αθλητική Oµοσπονδία στην Ελλάδα που καλλιεργεί τα αθλήµατα της 
Αντισφαίρισης και της Τοιχοσφαίρισης και όσων αναφέρονται στο καταστατικό της. 

Άρθρο 2
ο

 

∆ιοίκηση 

1. Το ανώτατο όργανο της Ε.Φ.Ο.Α. είναι η Γενική Συνέλευση, που την αποτελούν οι 
εκπρόσωποι των γραµµένων στη δύναµη της αθλητικών σωµατείων, όπως 
προβλέπουν ο Νόµος 2725/99 και το Καταστατικό της.  

2. Η Ε.Φ.Ο.Α. διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που µπορεί µε ειδική απόφαση-
εξουσιοδότηση να αναθέσει την εκτέλεση αποφάσεων του στην Εκτελεστική του 
Επιτροπή ή σε άλλο όργανο ή επιτροπή ή πρόσωπο σύµφωνα µε το Νόµο, το 
Καταστατικό, τον παρόντα κανονισµό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ 

Άρθρο 3
ο

 

Σωµατεία 

1. Στη δύναµη της Ε.Φ.Ο.Α. γράφονται ως µέλη αθλητικά σωµατεία που 
καλλιεργούν την Αντισφαίριση, την Τοιχοσφαίριση και όσα αθλήματα αναφέρονται 
στο Καταστατικό της και το Νόµο.  

2. Για να εγγραφεί σωµατείο στην δύναµη της Ε.Φ.Ο.Α. πρέπει να έχει στην διάθεση 
του αγωνιστικούς χώρους, διαστάσεων τέτοιων που να µπορεί να διεξαχθεί σε 
αυτόν επίσηµος αγώνας κάθε αθλήματος, µε τους στοιχειώδεις βοηθητικούς 
χώρους για τους αθλητές και την παρουσία θεατών.  

3. Το σωµατείο πρέπει να υποβάλλει στην Ε.Φ.Ο.Α. µαζί µε τα άλλα δικαιολογητικά 
που απαιτεί το Καταστατικό και τοπογραφικό σχεδιάγραµµα των χώρων του. 
Εξουσιοδοτηµένο όργανο της Ε.Φ.Ο.Α., εντός 10 ηµερών από την υποβολή της 
αίτησης υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο, των στο σχεδιάγραµµα αναφεροµένων.  
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4. Η βεβαιωτική υπογραφή του σχεδιαγράµµατος από ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό, 
αποτελεί πιστοποιητικό για την συζήτηση στο ∆.Σ. της αίτησης εγγραφής του 
σωµατείου.  

5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, που ορίζονται στο 
Καταστατικό και στον Γενικό Κανονισµό της Ε.Φ.Ο.Α., ο εξουσιοδοτηµένος 
εκπρόσωπος του ∆.Σ υποβάλλει έκθεση που περιέχει λεπτοµερώς τα στοιχεία του 
ελέγχου, έτσι ώστε το ∆.Σ να αποφασίσει αν θα συζητήσει ή όχι την αίτηση 
εγγραφής.  

6. Προκειμένου σωματείο µέλος της Ε.Φ.Ο.Α. να αποκτήσει την υπό του άρθρου 8 
του Ν. 2725/99 προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση από την Γ.Γ.Α.,  θα 
πρέπει, να ικανοποιεί τα αναφερόμενα στο καταστατικό 

΄Αρθρο 4
ο

 

Συµµετοχή σε αγώνες εξωτερικού 

1. Κάθε σωµατείο που θέλει να πάρει µέρος σε αγώνες στο εξωτερικό πρέπει να 
έχει την έγκριση της Ε.Φ.Ο.Α. και της Γ.Γ.Α. Το ίδιο ισχύει και για σωµατείο που 
κλήθηκε από περιφερειακή, ηπειρωτική ή την παγκόσµια οργάνωση.  

2. Το πιο πάνω σε δέκα (10) ηµέρες µετά την επιστροφή τους από τους αγώνες, 
πρέπει να υποβάλλουν στο ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. έκθεση και οικονοµικό απολογισµό.  

Άρθρο 5
ο

 

Απαγορεύσεις Μελών 

1. Σωματεία που έχουν έδρα στην Ελλάδα και ανήκουν στη δύναμη της Ε.Φ.Ο.Α. δεν 
µπορούν να ανήκουν και σε άλλη Οµοσπονδία, που καλλιεργεί τα αθλήµατα της 
Αντισφαίρισης,της Τοιχοσφαίρισης και όσων αναφέρονται στο καταστατικό της. 
2. Σωµατεία της δύναµης της Ε.Φ.Ο.Α. δεν µπορούν να πάρουν µέρος σε οργάνωση 
αγώνων στα αθλήματα του καταστατικού που απαγορεύτηκε από την Οµοσπονδία 
ή που γίνεται χωρίς την άδεια αυτής.  

΄Αρθρο 6
ο

 

Πειθαρχικό ∆ίκαιο Σωµατείων 

1. Μηδενισµός της οµάδας Σωµατείου που θα αποχωρήσει από οποιαδήποτε 
οργάνωση και τυχόν περαιτέρω ενέργειες.  

2. Σωµατείο που δεν θα δηλώσει συµµετοχή στο Πανελλήνιο ∆ιασυλλογικό 
Πρωτάθληµα αυτόµατα υποβιβάζεται στην παρακάτω κατηγορία απ’ αυτή που 
βρίσκεται και στην επόµενη αγωνιστική περίοδο, εάν το επιθυµεί, θα αγωνιστεί 
στην παρακάτω κατηγορία απ’ αυτή που δεν είχε δηλώσει.  

3. Σωµατείο που θα δηλώσει συµµετοχή στο Πανελλήνιο ∆ιασυλλογικό 
Πρωτάθληµα και δεν θα προσέλθει να αγωνιστεί αποκλείεται για το επόµενο έτος 
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από το αντίστοιχο Πρωτάθληµα και υποβιβάζεται στην Γ’ κατηγορία στην οποία 
µπορεί να αγωνιστεί από την µεθεπόµενη αγωνιστική περίοδο.  

4. Πρόταση στην Γ.Γ.Α. για στέρηση οικονοµικής ενίσχυσης του τµήµατος 
αντισφαίρισης της τοιχοσφαίρισης ή άλλου αθλήματος σε περίπτωση δηµιουργίας 
επεισοδίων και διατάραξης των αγώνων από υπαιτιότητα αθλητών , προπονητών ή 
εκπροσώπων του σωµατείου και παραποµπή στην Ε.ΦΙ.Π. σε περίπτωση που οι 
ενέργειες των ανωτέρω θίγουν το φίλαθλο πνεύµα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνώς 
κρατούντα και όσα στην χώρα µας ισχύουν. 

΄Αρθρο 7
ο

 

Πειθαρχικό ∆ίκαιο Παραγόντων Σωµατείων 

1. Αποκλεισµός από τη διοργάνωση για απρεπή συμπεριφορά προς τους άρχοντες 
των αγώνων. Σε υποτροπή, µέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, στέρηση εισόδου 
µέχρι λήξεως της στους αγωνιστικούς χώρους.  

2. Για απόπειρα βιαιοπραγίας ή βάναυση συµπεριφορά στους άρχοντες των 
αγώνων , αθλητές, διαιτητές, προπονητές, εκπροσώπους Ε.Φ.Ο.Α., φιλάθλους, 
στέρηση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από ένα (1) µήνα έως ένα (1) χρόνο 
και παραποµπή στην Ε.ΦΙ.Π. 

Άρθρο 8ο 

Ανακοίνωση ποινών 

Οι ποινές ανακοινώνονται στην Γ.Γ.Α., στα έχοντα σχέση σωµατεία, δηµοσιεύονται 
στον τύπο , στο ηµερήσιο δελτίο της Ε.Φ.Ο.Α. , µπορούν δε ακόµα να αναρτηθούν 
στους πίνακες ανακοινώσεων των γραφείων και ασκητηρίων της Οµοσπονδίας.  

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει ο αποκλεισµός να ανακοινώνεται στους 
ενδιαφερόµενους. 

Άρθρο 9ο 

∆ικαίωµα προσφυγής 

∆ικαίωµα προσφυγής όπου ο Νόµος ορίζει έχει κάθε σωµατείο ή παράγων αυτού.  

Η προσφυγή ανακοινώνεται υποχρεωτικά στο ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α.  

Άρθρο 10
ο

 

Παραποµπή στην Ε.ΦΙ.Π. 

Αν παράγων σωµατείου παραβιάσει τους περί ερασιτεχνισµού κανόνες της ∆.Ο.Ε. 
παραπέµπεται στην Ε.ΦΙ.Π. ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. της 
Ε.Φ.Ο.Α. 
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Άρθρο 11
ο

 

Πίνακας Αξιολόγησης Σωµατείων 

1. Για τα σωµατεία όλης της χώρας εκδίδεται στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου 
ένας πίνακας αξιολόγησης που συµπεριλαµβάνει τα αποτελέσµατα της 
προηγούµενης αγωνιστικής περιόδου.  

2. Ο πίνακας αυτός χρησιµοποιείται για την κατανοµή της ετήσιας επιχορήγησης 
των σωµατείων είτε αυτή γίνεται µέσω της Ε.Φ.Ο.Α. είτε µέσω της ΓΓΑ, είτε 
υποβάλλεται ως πρόταση στο Ε.Σ.Α.Σ.  

3. Το σύστηµα σύνταξης του πίνακα αποφασίζεται από το ∆.Σ. µε βάσει κριτήρια 
οµαδικής και ατοµικής συµµετοχής στους αγώνες. 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ 

Άρθρο 12
ο

 

Επιτροπές 

1. Το έργο του ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. υποβοηθείται από επιτροπές. Οι αρµοδιότητές των 
καθορίζονται στα αντίστοιχα για κάθε επιτροπή άρθρα του παρόντος κανονισµού.  

2. Η θητεία των επιτροπών ακολουθεί εκείνη του ∆.Σ. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας 
µιας επιτροπής το ∆.Σ µε αιτιολογηµένη απόφαση του µπορεί να µειώσει το χρόνο ή 
ν΄ απαλλάξει 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. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή αθλητών εν ενεργεία σε επιτροπή.  

5. Όλες οι αποφάσεις των επιτροπών, εκτός αν ορίσει διαφορετικά το αντίστοιχο 
άρθρο, αποτελούν εισήγηση για το ∆.Σ. που έχει το δικαίωµα έγκρισης ή απόρριψης 
των. Αν το ∆.Σ. αποδεχτεί την εισήγηση-απόφαση της επιτροπής τότε αυτή γίνεται 
εκτελεστή. Σε περίπτωση απόρριψης µίας εισήγησης από το ∆.Σ., τότε το θέµα 
µπορεί να επανεξεταστεί από την ίδια και να επανέλθει στο ∆.Σ. σε νεότερη 
συνεδρίασή του.  

6. Το ∆.Σ. µπορεί να δηµιουργήσει επιτροπές ή οµάδες εργασίας για συγκεκριµένο 
κάθε φορά θέµα µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες και ηµεροµηνία λήξης.  

7. Το ∆.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.  
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8. Το ∆.Σ. ή η Εκτελεστική Επιτροπή του σε θέµατα επείγουσας µορφής µπορούν να 
ζητήσουν τη γνώµη του Προέδρου της αντίστοιχης επιτροπής, και εν συνεχεία να 
αποφασίσουν.  

9. Τους Προέδρους των Επιτροπών εκλέγει το ∆.Σ. Τα µέλη των επιτροπών 
διορίζονται µε ειδική απόφαση του ∆.Σ. ύστερα από εισήγηση του προέδρου κάθε 
επιτροπής. Μέλος επιτροπής µπορεί να αντικατασταθεί ύστερα από αιτιολογηµένη 
εισήγηση του Προέδρου της και απόφαση του ∆.Σ. 

Άρθρο 13
ο

 

Λειτουργία Επιτροπών 

1. Κάθε επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Αντιπρόεδρο και 
Γραµµατέα της, εκτός εάν η απόφαση του ∆.Σ. ορίζει εξ ολοκλήρου την σύνθεση 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 ∆.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.  

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέµα αναβάλλεται για την επόµενη συνεδρίαση 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 14
ο

 

Εθνική Επιτροπή ∆ιοίκησης 

Η Εθνική Επιτροπή ∆ιοίκησης αποτελείται από 27 µέλη. Η σύνθεσή της έχει ως εξής:  

Τον Πρόεδρο της Ε.Φ.Ο.Α. ως Πρόεδρο.  

Τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Ε.Φ.Ο.Α., ως Α΄ Αντιπρόεδρο που αναπληρώνει τον 
Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύµατος.  

Επτά ακόµη εκλεγµένους Αντιπροέδρους Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε’, ΣΤ’ ,Ζ, Η οι οποίοι πρέπει να 
είναι κάτοικοι επαρχιακών πόλεων. Η εκλογή τους διενεργείται ταυτόχρονα µε την 
εκλογή του ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. από την Γενική Συνέλευση των σωµατείων-µελών της 
και σύµφωνα, καθ΄ όµοιο τρόπο, µε τα όσα ορίζει το Καταστατικό της Ε.Φ.Ο.Α. για 
την εκλογή µελών ∆.Σ.  

Τον Γενικό Γραµµατέα της Ε.Φ.Ο.Α. ως Γραµµατέα.  
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Τον Πρόεδρο της ∆ικαστικής Επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Α. ως Μέλος.  

Τον Πρόεδρο της Ιατρικής Επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Α. ως Μέλος.  

Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Α. ως Μέλος.  

Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υλικού και Προµηθειών της Ε.Φ.Ο.Α. ως Μέλος.  

Τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Α. ως Μέλος.  

Τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαιτησίας της Ε.Φ.Ο.Α. ως Μέλος.  

Τον Πρόεδρο Επιτροπής Αγωνιστικού Προγράµµατος και Πρωταθληµάτων ως 
Μέλος.  

  Τους 10 Προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων της Ε.Φ.Ο.Α. ως Μέλη, που 
αναπληρώνονται από τους Γενικούς Γραµµατείς των Ενώσεων σε περίπτωση 
κωλύµατος.  

Σκοπός – Αρµοδιότητες  

1. Η Εθνική Επιτροπή ∆ιοίκησης έχει ως αρµοδιότητες:  

2. Τον συντονισµό της Αθλητικής ∆ραστηριότητας.  

3. Τον συντονισµό των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών Ενώσεων.  

4. Την πληρέστερη ενηµέρωση των Περιφερειακών Ενώσεων και των Τοπικών 
Επιτροπών. 

5. Την επίλυση των κάθε είδους προβληµάτων των Περιφερειακών Ενώσεων και 
ειδικότερα: Εισηγείται τη διαγραφή συλλόγων της Οµοσπονδίας όταν :  

5α. ∆εν τηρούν τους αθλητικούς κανονισµούς,  

5β.  ∆εν εκπληρώνουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους και δεν αποδίδουν  

έσοδα από αγώνες, ετήσια συνδροµή κ.λ.π.  

6. Προτείνει το ύψος της συνδροµής των συλλόγων-µελών, τα δικαιώµατα 
συµµετοχής σε οµαδικούς αγώνες (∆ιασυλλογικών), τα ποσοστά από αγώνες 
συλλόγων. Συζητά τον προϋπολογισµό της Οµοσπονδίας και προτείνει την έγκρισή 
του.  

Όλες οι αποφάσεις της αποτελούν εισηγήσεις για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την 
Γενική Συνέλευση της Ε.Φ.Ο.Α. και όταν είναι οµόφωνες δεσµεύουν τα ανωτέρω 
όργανα.  

7.  Συνεδριάσεις  

7α. Η Εθνική Επιτροπή συνεδριάζει µε πρόσκληση του Προέδρου της, µία (1) φορά 
κάθε τρεις (3) µήνες, εκτάκτως δε όποτε το ζητήσουν δεκατρία (13) τουλάχιστον 
Μέλη της.  
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7β. Στις συνεδριάσεις της καλούνται κατά περίπτωση να παρίστανται χωρίς 
δικαίωµα ψήφου, συµβουλευτικά, πρόσωπα που κρίνεται αναγκαία η παρουσία 
τους.  

7γ. Η Εθνική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δέκα τέσσερα (14) 
µέλη της. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε το πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1) των 
παρισταµένων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου.  

7δ. Στα Μέλη της Εθνικής Επιτροπής που προέρχονται από επαρχιακές πόλεις 
καταβάλλονται τα έξοδα διαµονής και κίνησης.  

7ε. Η συγκρότηση της Επιτροπής διενεργείται, ανεξάρτητα από το πόσες 
Περιφερειακές Ενώσεις έχουν συγκροτηθεί και αποστείλει τους Εκπροσώπους τους.  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV 

Άρθρο 15
ο

 

Περιφερειακές Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές 

Οι Τοπικές Επιτροπές έχουν σαν µέλη τους τα Σωµατεία του Νοµού, συνιστώνται µε 
απόφασή τους και αποτελούν άτυπες Ενώσεις.  

Οι Περιφερειακές Ενώσεις αποτελούν Νοµικά πρόσωπα δηµοσιευµένα στα κατά 
τόπους Πρωτοδικεία της χώρας, όπου και η έδρα τους. 

Η Περιφερειακή Ένωση ή Τοπική Επιτροπή αποτελεί τη ∆ιοικητική Μονάδα της 
Οµοσπονδίας. Αυτόνοµη, προσαρµόζει το καταστατικό και τους κανονισµούς 
λειτουργίας της σ΄ αυτούς της Οµοσπονδίας διαφορετικά οι αποφάσεις της είναι 
άκυρες.  

8.1  Τοπικές Επιτροπές  

Οι Τοπικές Επιτροπές είναι σε επίπεδο Νοµού και εισηγούνται στις Περιφερειακές 
Ενώσεις που ανήκουν. Η ίδρυσή τους αποτελεί αντικείµενο απόφασης της 
∆ιοικητικών Συµβουλίων των Περιφερειακών Ενώσεων ή του ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α.. Η 
∆ιοίκησή της ασκείται από τριµελείς ∆ιοικούσες Επιτροπές.  

8.2  Περιφερειακές Ενώσεις.  

Οι Περιφερειακές Ενώσεις έχουν ως µέλη τους Οµίλους που είναι Τακτικά ή ∆όκιµα 
µέλη της Ε.Φ.Ο.Α. και η ένταξή τους στην Περιφερειακή Ένωση αποφασίστηκε από 
τη Γενική Συνέλευση της Ε.Φ.Ο.Α. και σύµφωνα µε το Καταστατικό της.  

8.2.1.  ∆ηµιουργία Περιφερειακών Ενώσεων.  

Για τη δηµιουργία Περιφερειακών Ενώσεων απαιτούνται δέκα (10) Όµιλοι κατ΄ 
ελάχιστον, η Γενική Συνέλευση των οποίων αποφασίζει την τυπική έγκρισή της 
(έγκριση Καταστατικού της από το αρµόδιο Πρωτοδικείο).  

8.2.2. ∆ιοίκηση.  
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Οι Περιφερειακές Ενώσεις διοικούνται σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο Ν. 2725/99 και 
τα Καταστατικά τους.  

8.2.3. Σκοπός – Αρµοδιότητες των Περιφερειακών Ενώσεων.  

Σκοπός των Περιφερειακών Ενώσεων είναι η διάδοση και ανάπτυξη των αθληµάτων 
της Αντισφαίρισης και Τοιχοσφαίρισης στην περιφέρειά τους, στα πλαίσια του 
γενικότερου σχεδιασµού της Ε.Φ.Ο.Α..  

Αναλυτικότερα  

Η Περιφερειακή Ένωση έχει σκοπό:  

Την εφαρµογή του Καταστατικού της Ε.Φ.Ο.Α.  

Την υλοποίηση της στρατηγικής της Οµοσπονδίας.  

Να υποστηρίζει την εκτέλεση του αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Φ.Ο.Α. 

Να εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας και στην Εθνική Επιτροπή 
∆ιοίκησης κάθε θέµα προς επίλυση που αφορά στους συλλόγους-µέλη της.  

Να διοργανώνει µετά από έγκριση της Οµοσπονδίας, τις κάθε είδους αθλητικές 
δραστηριότητες ή εκδηλώσεις των Περιφερειακών Ενώσεων.  

Να καθορίζει τα έξοδα κίνησης των µελών συµβούλων της.  

Οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές µπορούν να διοργανώνουν αγώνες όλων των 
κατηγοριών µεταξύ των οµίλων τους.  

Οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές µπορούν να διοργανώσουν μετά από έγκριση 
της ομοσπονδίας:  

 Σχολές ανάπτυξης του αθλήµατος.  

 Σεµινάρια Προπονητών και ∆ιαιτητών.  

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

Αγώνες µεταξύ Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως µε 
την Ε.Φ.Ο.Α., ώστε να µη διαταράσσουν το αγωνιστικό πρόγραµµα της 
Οµοσπονδίας.  

8.2.4. Έσοδα των Περιφερειακών Ενώσεων.  

1) Η εγγραφή των συλλόγων-µελών, η οποία προσδιορίζεται στο ποσό των πενήντα 
(50,0) ευρώ  

2) Η ετήσια συνδροµή των σωµατείων-µελών η οποία προσδιορίζεται από την 
Ένωση 

3) Η εφάπαξ καταβολή από την Ε.Φ.Ο.Α. ποσού χιλίων πεντακοσίων (1500,0) ευρώ 
προς την κάθε νεοσύστατη Περιφερειακή Ένωση.  
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4) Η κάθε είδους χορηγία η οποία δεν αντιστρατεύεται την πολιτική και τους 
επίσηµους χορηγούς της Ε.Φ.Ο.Α..  

5) Οι Ενώσεις παύουν να υφίστανται όταν τα Τακτικά Μέλη τους µειωθούν σε 
λιγότερα των δέκα (10).  

Το ∆.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης, για 4 χρόνια ορίζει:  

- Επιτροπή βαθµολογίας και αγωνιστικού προγράµµατος που εκτελεί και χρέη 
τεχνικής επιτροπής.  

- Επιτροπή διαιτησίας.  

- Επιτροπή οικονοµικού – προµήθειας υλικού.  

- Πειθαρχική Επιτροπή.  

8.2.5. Υποστήριξη.  

Περιλαµβάνει έναν έµµισθο διοικητικό ή περισσότερους υπαλλήλους κατά την 
κρίση της Ένωσης και σύµφωνα µε τα οικονοµικά της. Έχει υποχρέωση να 
οργανώνει και διοικεί το σύνολο των διοικητικών εργασιών υπό τον Πρόεδρο και 
τον Γενικό Γραµµατέα. 

8.2.6.Τεχνικός Σύµβουλος – Περιφερειακός Προπονητής.  

Ο Τεχνικός Σύµβουλος της Περιφερειακής Ένωσης έχει τον ρόλο του συνδέσµου και 
της µεταφοράς του πνεύµατος προπόνησης της Οµοσπονδίας στην Περιφέρεια.  

Συνδυάζει – επιβλέπει την εργασία όλων των προπονητών της περιφέρειας.  

Οργανώνει σεµινάρια επιµόρφωσης προπονητών-διαιτητών. 

 

Άρθρο 16ο 

Εθνικές Επιτροπές Ε.Φ.Ο.Α. 

Ο αριθµός των µελών κάθε Επιτροπής δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών  

(3) .  

Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Α. συµµετέχει συµβουλευτικά σε όλες τις Επιτροπές ή 
Οµάδες Εργασίας.  

1.1 Τεχνική Επιτροπή  

Αποτελείται από 9 µέλη τα οποία είναι Τεχνικοί και Επιστήµονες κάθε είδους µε 
Τεχνική Κατάρτιση, σχετιζόµενη µε τον Αθλητισµό και τα αθλήµατα της 
Αντισφαίρισης, της Τοιχοσφαίρισης και των υπολοίπων του καταστατικού.  

Οι αρµοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής έχουν ως εξής:  
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 Η µελέτη τρόπων και µεθόδων και η προβολή τους, 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Φ.Ο.Α..  

 Εξετάζει και παρακολουθεί τους Τεχνικούς Κανονισμούς των ∆ιεθνών και 
Ηπειρωτικών Ομοσπονδιών και εισηγείται την προσαρμογή των Ελληνικών 
Κανονισµών σ΄ αυτούς.  
 

1.2. Επιτροπή ∆ιαιτησίας.  

Αποτελείται από 3 µέλη, έχει τις αρμοδιότητες και διαρθρώσεις που περιγράφονται 
στην αθλητική νομοθεσία.   

1.3. Οικονοµική Επιτροπή  

Αποτελείται από 3 µέλη και έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

α) Εκφράζει άποψη και διαµορφώνει προτάσεις για τον Προϋπολογισµό της 
Ε.Φ.Ο.Α.  

β) Ασχολείται µε κάθε θέµα οικονοµικό της Οµοσπονδίας.  

γ) Συµβουλεύει κατά την τρέχουσα χρήση το ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α., για την απόδοση των 
κονδυλίων του Προϋπολογισµού της Ε.Φ.Ο.Α. 

1.4. Ιατρική Επιτροπή  

Αποτελείται από 3 µέλη και έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

α) Την εξέταση των ειδικών ιατρικών προβληµάτων στα αθλήματα του 
καταστατικού.  

β) Εισηγείται για την εφαρµογή των µεθόδων ιατρικής παρακολούθησης, που 
εφαρµόζουν άλλες χώρες ή άλλα αθλήµατα.  

γ) Προτείνει στα Όργανα της Ε.Φ.Ο.Α. κάθε κανονισµό της αρµοδιότητάς της 
(Doping κλπ.).  

δ) Συγκεντρώνει όλους τους γιατρούς (οµοσπονδιακούς κλπ.) για ενηµέρωση.  

ε) Εισηγείται τον Οµοσπονδιακό Γιατρό.  

στ) Εισηγείται για την οργάνωση των Σεµιναρίων-Συνεδρίων, για την επιµόρφωση 
επί ιατρικών θεµάτων που έχουν σχέση µε το άθληµα του τένις.  
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1.5. Επιτροπή Αγωνιστικού Προγράµµατος και Πρωταθληµάτων.  

Αποτελείται από 7 µέλη και έχει τις εξής αρµοδιότητες:  

α) Καταρτίζει το ετήσιο αγωνιστικό πρόγραµµα, µε βάση σχέδιο Αρχών του ∆.Σ. της 
Ε.Φ.Ο.Α..  

β) Εισηγείται το Τελικό Πρόγραµµα στο ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. και τούτο το αργότερο 
µέχρι το πρώτο δεκαήµερο του µηνός Οκτωβρίου.  

γ) Καθορίζει µετά από εξέταση προτάσεων και αιτηµάτων, που προωθούνται σ΄ 
αυτήν, από όλα τα Όργανα της Ε.Φ.Ο.Α. και το ∆ιοικητικό 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 ∆ιασυλλογικούς Αγώνες.  

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

1.6. Επιτροπή Υλικού και Προµηθειών .  

Είναι 3µελής και έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον Κανονισµό 
Προµηθειών της Ε.Φ.Ο.Α.  

1.7. Επιτροπή Μετεγγραφών .  

Η σύνθεσή της, οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής 
καθορίζονται στον αντίστοιχο κανονισµό Μετεγγραφών-Εγγραφών. 

Άρθρο 17 

Δικαστική Επιτροπή 

1.Η Δικαστική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων, τα τρία (3) 
πρέπει να είναι, κατά προτίμηση,  νομικοί και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση 
των σωματείων – μελών με τετραετή (4ετή) θητεία, κατά την συνέλευση που 
συγκαλείται για την εκλογή διοίκησης. 
2.Δεν μπορεί να εκλεγεί ως μέλος της Δικαστικής Επιτροπής όποιος εμπίπτει στα 
κωλύματα του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 ή να είναι μέλος Δ.Σ. σωματείου – 
μέλους της Ε.Φ.Ο.Α.. 
3.Η Επιτροπή επιλαμβάνεται κάθε υπόθεσης που παραπέμπει σ’ αυτήν το Δ.Σ. της 
Ε.Φ.Ο.Α.. 
4.Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να βγαίνουν σε σύντομο κατά το δυνατό 
διάστημα και πάντως όχι πέρα του μηνός. 
5. Στις αποφάσεις πρέπει να καθορίζεται η έναρξη της ποινής και να είναι 
σύμφωνες με όσα ο Νόμος, το Καταστατικό και οι Κανονισμοί της Ε.Φ.Ο.Α. ορίζουν. 
6.Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικές για το Δ.Σ. που τις 
επικυρώνει. 
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7.Προσφυγή κατά της επικυρωτικής απόφασης του Δ.Σ. ασκείται όπως ο Νόμος 
ορίζει. 
8.Η επιμέλεια της εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής ανήκει στο Γενικό 
Γραμματέα του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. 

Μεταβατική διάταξη:  Προσωρινή Επιτροπή ορίζεται από το  Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
και κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ θα γίνει κανονικά η εκλογή αυτής από το 
Σώμα. 

 

 

Άρθρο 18
ο

 

Τεχνικός ∆ιευθυντής 

Με τον παρόντα Γενικό Κανονισµό δηµιουργείται ο θεσµός του Τεχνικού ∆ιευθυντή 
της Ε.Φ.Ο.Α., ο οποίος µαζί µε τους Περιφερειακούς Οµοσπονδιακούς Προπονητές – 
Τεχνικούς Συµβούλους, υπό τη µορφή συµβουλευτικού οργάνου σ΄ αυτόν, 
αποφασίζουν για κάθε τι που έχει σχέση µε τις εθνικές οµάδες, την εφαρµογή του 
ενιαίου προπονητικού σχεδιασµού, την παρακολούθηση των προγραµµάτων ανά 
την Ελλάδα και κάθε καθαρά τεχνικό-προπονητικό θέµα.  

 Ο Τεχνικός Διευθυντής προσλαμβάνεται από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V 

Άρθρο 19
ο

 

Αθλητές 

1. Εγγραφή Αθλητή  

Για να γραφτεί αθλητής ή αθλήτρια σε σωµατείο πρέπει:  

α. Να συµπληρώσει και υπογράψει σχετική διπλότυπη, αίτηση εγγραφής αθλητού.  

β. Να εξεταστεί µε φροντίδα του Σωµατείου του από γιατρό που θα βεβαιώσει ότι ο 
αθλητής είναι υγιής (άρθρο 33 παρ. 9 του Ν. 2725/99).  

γ. Αν ο αθλητής είναι ανήλικος απαιτείται στην ειδική θέση έγγραφη συγκατάθεση 
από εκείνους που ασκούν την γονική µέριµνα.  

δ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Σωµατείου που γράφεται ο αθλητής βεβαιώνει στην 
ειδική θέση ενυπόγραφα και µε σφραγίδα του Σωµατείου την ταυτότητα και το 
γνήσιο των υπογραφών του αθλητή, γονέα ή επιτρόπου και του γιατρού.  

ε. Κάθε αίτηση εγγραφής συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό ηλικίας που 
µπορεί να είναι πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας ή θεωρηµένο φωτοαντίγραφο 
της Αστυνοµικής Ταυτότητας για την ακριβή ηµεροµηνία γέννησης ή θεωρηµένο 



13 

 

φωτοαντίγραφο διαβατηρίου για τους Έλληνες της αλλοδαπής, και τους ξένους 
αθλητές.  

στ. Η αίτηση εγγραφής αθλητή, το πιστοποιητικό ηλικίας και φωτογραφία 
ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή JPG (σε cd) έγχρωμες, διαστάσεων 480 pixels X 
640 pixels ύψος, του αθλητή υποβάλλονται στην Ε.Φ.Ο.Α. για την µετά την πέµπτη 
µέρα και µέσα σε 10 µέρες το αργότερο, έκδοση ∆ελτίου Ταυτότητας και Υγείας 
(∆Ε.ΤΑ.ΥΓ). Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο (Κάρτα 
αθλητή) το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε φορά ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. 
στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου. Η εγγραφή αθλητή στην Ε.Φ.Ο.Α. γίνεται 
όλη τη διάρκεια του έτους.  

ζ. Το ∆Ε.ΤΑ.ΥΓ, µαζί µε την αίτηση εγγραφής, συµπληρωµένο από την Ε.Φ.Ο.Α. µένει 
στην Οµοσπονδία για το αρχείο της µαζί µε το πιστοποιητικό ηλικίας.  

η. Το ∆Ε.ΤΑ.ΥΓ έχει ισχύ για µια αγωνιστική περίοδο.  

θ. Αθλητής που έκανε αίτηση σε ένα σωµατείο δεν επιτρέπεται στην συνεχεία να 
κάνει και σε άλλο. Αν όµως συµβεί αυτό µέχρι την έκδοση του ∆Ε.ΤΑ.ΥΓ, τιµωρείται 
µε το µισό της ποινής που προβλέπεται στην περίπτωση που ο αθλητής υπογράψει 
αίτηση εγγραφής, ενώ είναι γραµµένος σε άλλο σωµατείο.  

ι. Στην περίπτωση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων ∆Ε.ΤΑ.ΥΓ έξω από το αρχικό, αυτά 
ακυρώνονται από το ∆.Σ. και ο αθλητής µένει στο σωµατείο που αρχικά γράφτηκε. 
Μέχρι την ακύρωση τους θεωρείται ότι ο αθλητής καλώς αγωνίστηκε µε τα 
χρώµατα των Σωµατείων στα οποία, µεταγενέστερα από την αρχική, υπέγραψε 
αίτηση εγγραφής.  

ια. Αίτηση εγγραφής που δεν είναι κανονικά συµπληρωµένη, δεν έχει φωτογραφία 
ή πιστοποιητικό ηλικίας, και δεν συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο 
επιστρέφεται στο σωματείο και θεωρείται ότι ποτέ δεν υποβλήθηκε.  

ιβ. Σε περίπτωση που δικαστικά και τελεσίδικα αποδειχθεί ότι ∆Ε.ΤΑ.ΥΓ αθλητή 
εκδόθηκε ύστερα από υποβολή ψευδών στοιχείων, το δελτίο ακυρώνεται και ο 
αθλητής τιµωρείται µε παραποµπή στην Ε.ΦΙ.Π και ετήσιο αποκλεισµό υποβολής 
νεώτερης αίτησης.  

ιγ. Αίτηση εγγραφής αθλητή που κατατέθηκε στην Ε.Φ.Ο.Α. δεν ανακαλείται ή 
αποσύρεται από τον αθλητή ή το Σωµατείο που την κατάθεσε.  

ιδ. Κανείς δεν παίρνει µέρος σε αγώνες εγκεκριµένους από την Ε.Φ.Ο.Α. αν δεν είναι 
γραµµένος σε Σωµατείο µέλος της και στην Ε.Φ.Ο.Α., και αν το ∆Ε.ΤΑ.ΥΓ δεν έχει 
ισχύ για την συγκεκριµένη αγωνιστική περίοδο.  

2. Συµµετοχή Αθλητή σε αγώνες  

α. Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την 
Ε.Φ.Ο.Α.  

β. Ο αθλητής οφείλει να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους 
ισχύοντες εκάστοτε κανονισµούς της ∆.Ο.Ε σχετικά µε την φαρµακοδιέγερση. 
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Αθλητής που τιµωρείται για παράβαση των κανονισµών φαρµακοδιέγερσης εκτός 
των προβλεποµένων ποινών από τον ισχύοντα κανονισµό DOPING CONTROL 
στερείται των κάθε είδους παροχών που προβλέπει ο Νόµος 2725/99.  

γ. Είναι υψίστη υποχρέωση του αθλητή η προσφορά των υπηρεσιών του στις 
Εθνικές Οµάδες.  

δ. Για να πάρουν µέρος αθλητές σε αγώνες κάθε κατηγορίας που διεξάγονται από 
την Ε.Φ.Ο.Α. ή που είναι υπό την έγκριση της, είναι απαραίτητη η επίδειξη στους 
αξιωµατούχους των αγώνων του ∆Ε.ΤΑ.ΥΓ που εκδόθηκε από την Ε.Φ.Ο.Α µε την 
υποχρεωτική πιστοποίηση υγείας που προβλέπεται από το άρθρο 33 παρ. 9 του 
2725/99. 

ε. Το ∆Ε.ΤΑ.ΥΓ είναι συγχρόνως και αποδεικτικό της ηλικίας του αθλητή. Σε 
περίπτωση που ο αθλητής συµµετέχει σε αγώνες που υπάρχουν όρια ηλικίας και 
στο ∆Ε.ΤΑ.ΥΓ δεν αναγράφεται πλήρως η ηµεροµηνία γέννησής του τότε είναι 
ευθύνη δική του και του σωµατείου στο οποίο αγωνίζεται να προσκοµίσει 
πιστοποιητικό ηλικίας (όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 1 εδάφιο ε του παρόντος 
κανονισµού) που να αποδεικνύει την πλήρη ηµεροµηνία γέννησης, διαφορετικά ο 
ως άνω αθλητής θα αποκλείεται των αγώνων.  

στ. Οι µετεγγραφές γίνονται σύµφωνα µε τον κανονισµό µετεγγραφών που ισχύει.  

ζ. Η υπηρεσία της Ε.Φ.Ο.Α. καταγράφει στον Η/Υ τυχών µεταβολές, ποινές, επαίνους 
κλπ. για κάθε αθλητή.  

η. Εφόσον ο αθλητής αγωνιστεί σε ένα αγώνα µέσα στο ηµερολογιακό έτος 
εγγράφεται αυτοµάτως στο µητρώο εν ενεργεία αθλητών του συγκεκριµένου 
ημερολογιακού έτους. 

Άρθρο 20
ο

 

Ενστάσεις – Απαγορεύσεις 

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

α. Ενστάσεις µπορούν να υποβάλλουν:  

1. Στα ατοµικά ο ίδιος ο αθλητής ή αθλήτρια και ο δηλωθείς στο Φύλλο Αγώνα 
προπονητής του.  

2. Στα οµαδικά 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 που καθορίζεται στην ετήσια Γενική Προκήρυξη. Το παράβολο 
επιστρέφεται σε περίπτωση έστω και µερικής αποδοχής της ένστασης, διαφορετικά 
καταπίπτει υπέρ της Ε.Φ.Ο.Α.  
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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 ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. µέσα 
σε 8 µέρες από την ενυπόγραφη γνώση της απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής µε 
κατάθεση παραβόλου που καθορίζεται στην ετήσια Γενική Προκήρυξη και για το 
οποίο ισχύει ότι και στο παράβολο ενστάσεων.  

ζ. Κατά της απόφασης του ∆.Σ. το Σωµατείο ή ο αθλητής έχουν δικαίωµα προσφυγής 
στο Α.Σ.Ε.Α.∆. µέσα σε 8 µέρες από την ενυπόγραφη γνώση της απόφασης του όπως 
το άρθρο 126 του Ν. 2725/99 προβλέπει.  

η. Οι ενστάσεις, για όποια αιτία και να γίνουν, γίνονται δεκτές µέχρι την υπογραφή 
του φύλλου αγώνα από τον επιδιαιτητή-αντιπρόσωπο της Ε.Φ.Ο.Α.  

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 ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. 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. 

Άρθρο 21
ο

 

Πειθαρχικό ∆ίκαιο Αθλητών 

1. Κατά τη διάρκεια των αγώνων οι αθλητές/τριες τιµωρούνται για κάθε παράβασή 
τους σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το εδάφιο του Κανονισµού ∆ιοργανώσεων της 
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας (I.T.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).  
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β. Το ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. 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 ∆.Σ. έχει 
δικαίωµα επιβολής ποινής αποκλεισµού από τρεις (3) έως πέντε (5) διοργανώσεις 
από αυτές που έχει δικαίωµα συµµετοχής ο αθλητής/τρια.  

γ. Η ∆ικαστική Επιτροπή ύστερα από παραποµπή σ’ αυτή από το ∆.Σ. όπου τα όρια 
των ποινών είναι αποκλεισµός από δέκα (10) διοργανώσεις έως και διαγραφή από 
τα µητρώα αθλητών της Ε.Φ.Ο.Α. 

Άρθρο 22
ο

 

Ποινές αθλητών που επιβάλουν τα σωµατεία 

1. Ποινές που επιβλήθηκαν µε βάσει το καταστατικό τους τα σωµατεία της Ε.Φ.Ο.Α. 
σε αθλητές/τριες για να καταχωρηθούν στο επίσηµο ποινολόγιο της Ε.Φ.Ο.Α. πρέπει 
αυτό να ζητηθεί εγγράφως από το σωµατείο µε περιληπτική έκθεση της υπόθεσης 
όπου θα αποδεικνύεται το νοµότυπο της λήψης απόφασης.  

2. Ποινή που καταχωρείται στο ποινολόγιο της Ε.Φ.Ο.Α. δεν ανακαλείται από το 
σωµατείο, ούτε µειώνεται.  

3. Το ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. µετά την καταχώρηση ποινής που επέβαλε το σωµατείο 
µπορεί να την ανακοινώσει όπου κρίνει αναγκαίο.  

4. Αθλητής/τρια που διαγράφτηκε από το σωµατείο και η διαγραφή επικυρώθηκε 
από το ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. δεν µπορεί να εγγραφεί σε άλλο σωµατείο πριν περάσουν 
τέσσερα(4) χρόνια από την επικύρωση της διαγραφής. Για να επανεγγραφεί στο ίδιο 
σωµατείο πρέπει να περάσουν τουλάχιστον δυο (2) χρόνια και ύστερα από σχετική 
αίτηση που θα υποβάλει ο αθλητής/τρια. 

Άρθρο 23
ο

 

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 των γραφείων και ασκητηρίων της 
Οµοσπονδίας ή του σωµατείου .  

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει ο αποκλεισµός να ανακοινώνεται στους 
ενδιαφερόµενους. 

΄Αρθρο 24
ο

 

∆ικαίωµα προσφυγής 

∆ικαίωµα προσφυγής όπου ο Νόµος ορίζει έχει κάθε αθλητή/τρια .  

Η προσφυγή ανακοινώνεται υποχρεωτικά στο ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. 



17 

 

΄Αρθρο 25
ο

 

Παραποµπή στην Ε.ΦΙ.Π. 

Αν αθλητής/τρια παραβιάσει τους περί ερασιτεχνισµού κανόνες της ∆.Ο.Ε. 
παραπέµπεται στην Ε.ΦΙ.Π. ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. της 
Ε.Φ.Ο.Α. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Άρθρο 26ο 

Εθνικές Ομάδες 

1. Αθλητής που επιλέγεται για τις προεθνικές οµάδες µπαίνει υποχρεωτικά στη 
διάθεση των Οµοσπονδιακών προπονητών και ακολουθεί το πρόγραµµα 
προετοιµασίας.  

2. Αθλητής που κλήθηκε για τις πιο πάνω οµάδες και αδικαιολόγητα δεν 
ανταποκρίθηκε ή αδιαφορεί για την εκτέλεση του προγράµµατος προετοιµασίας, το 
∆.Σ. του επιβάλλει ποινές που προβλέπονται από τον κανονισµό λειτουργίας των 
προεθνικών οµάδων.  

3. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην 
αντίστοιχη Εθνική Οµάδα ή παραβαίνει το φίλαθλο πνεύµα, τιµωρείται µε ποινή 
αποκλεισµού από τους αγώνες της Εθνικής Οµάδας και από όλες τις εσωτερικές 
διοργανώσεις τουλάχιστον για 6 µήνες. Στερείται δε όλων των παροχών και 
ευεργετηµάτων της Ε.Φ.Ο.Α. και της Πολιτείας όπως προβλέπει το άρθρο 33 παρ. 5 
του Ν. 2725/99.  

4. Σωµατείο που απαγορεύει τη συµµετοχή, υποκινεί σε αδιαφορία, καλύπτει µε 
οποιονδήποτε τρόπο επιλεγέντα αθλητή του για τις προεθνικές και Εθνικές Οµάδες 
στο ν΄ απέχει από την προετοιµασία τους και τους ∆ιεθνείς αγώνες, τιµωρείται µε 
στέρηση συµµετοχής σε αγώνες µέχρι ένα έτος, και στέρηση της ετήσιας 
επιχορήγησής του για την εν λόγω περίοδο.  

5. Αθλητής ή αθλήτρια που επιλέχθηκε στην Εθνική Οµάδα για συγκεκριµένη διεθνή 
αγωνιστική της υποχρέωση και δεν µετέχει σ΄ αυτήν επικαλούµενος τραυµατισµό 
που δεν επιβεβαιωθεί από γιατρό της Οµοσπονδίας ή άλλο κώλυµα που κριθεί από 
το ∆.Σ. ως αναιτιολόγητο, δεν έχει το δικαίωµα να συµµετάσχει στις δύο επόµενες 
από την διεθνή εκδήλωση αγωνιστικές ηµέρες στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του 
σωµατείου του και του ιδίου. 

Αρθρο 27
ο

 

Παροχές σε διακρινόµενους αθλητές 
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1. Σε αθλητές που σηµειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις χορηγούνται οι 
οικονοµικές παροχές , τα ευεργετήµατα και οι διευκολύνσεις που ορίζονται στις 
επόµενες παραγράφους.  

2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος 
είναι :  

α) Η κατάκτηση 1
ης 

έως και 8
ης 

νίκης σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς 
Αγώνες 

β) Η κατάκτηση 1
ης 

έως και 6
ης 

νίκης σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα Ανδρών – 
Γυναικών, Νέων Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων ή σε Παγκόσµιους 
Σχολικούς Αγώνες.  

γ) Η κατάκτηση 1
ης 

έως και 6
ης 

νίκης σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα Ανδρών - 
Γυναικών, Νέων Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων .  

3. Οι αθλητές που σηµειώνουν τις διακρίσεις της παρ. 2 του παρόντος εγγράφονται 
σε ειδικό πίνακα που τηρείται στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού , σύµφωνα µε τη 
σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών, η οποία καθορίζεται µε απόφαση 
του αρµόδιου για τον αθλητισµού Υπουργού, που εκδίδεται µέσα σε προθεσµία 
τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος Νόµου. Με την ίδια απόφαση 
ορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο πίνακας του προηγούµενου εδαφίου και 
όλα όσα αφορούν την εγγραφή αθλητών στον πίνακα αυτόν.  

4. Σε αθλητές που σηµειώνουν µια τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2 του 
παρόντος σε αγωνίσµατα ατοµικών αθληµάτων ή σε οµαδικά αθλήµατα που 
περιλαµβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών  

Αγώνων πλην της διάκρισης σε παγκόσµιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται 
οικονοµική επιβράβευση . Το ύψος της οικονοµικής επιβράβευσης για κάθε  

διάκριση καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. Η 
απόφαση αυτή εκδίδεται µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών πριν από την τέλεση των 
Ολυµπιακών Αγώνων και ισχύει για τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη. Με την ίδια 
απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις , τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η 
διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέµα για την εκκαθάριση και την καταβολή της 
οικονοµικής επιβράβευσης.  

5. Στους αθλητές των οµαδικών αγωνισµάτων ατοµικών αθληµάτων η οικονοµική 
επιβράβευση είναι ίση µε ποσοστό 60% της αντίστοιχης ατοµικού αθλήµατος ή 
ατοµικού αγωνίσµατος επί τον αριθµό όσων δικαιούνται συµµετοχή στους αγώνες 
και επιµερίζεται στους αθλητές που πήραν µέρος σε αυτούς.  

Σε αθλητή ή οµάδα που σηµειώνει περισσότερες από µια διακρίσεις µέσα στο ίδιο 
ηµερολογιακό έτος χορηγείται η οικονοµική επιβράβευση της µεγαλύτερης 
διάκρισης προσαυξηµένη µε ποσοστό είκοσι τοις εκατό(20%) της οικονοµικής 
επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε καθεµία από τις άλλες διακρίσεις.  
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6. Οι οικονοµικές επιβραβεύσεις που αναφέρονται στις προηγούµενες 
παραγράφους χορηγούνται σε κάθε αθλητή µε κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού ή άλλου από αυτόν 
εξουσιοδοτηµένου οργάνου από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους και 
αφορά τις διακρίσεις του προηγούµενου έτους. 

 7. Οι οικονοµικές επιβραβεύσεις των αθλητών/τριών για την συµµετοχή τους στην 
Εθνική Οµάδα Ανδρών – Γυναικών, για τα Παγκόσµια Κύπελλα και τους 
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. µετά από 
εισήγηση του Εφόρου Αγωνιστικού , του Αναπληρωτή Εφόρου Αγωνιστικού και του 
Τεχνικού ∆ιευθυντή, και έχουν ως ακολούθως :  

ΑΝ∆ΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

Παγκόσµιο Κύπελλο – Πανευρωπαϊκοί  

1.Συµµετοχή στην οµάδα  

2. Νίκη στο µονό  

3. Νίκη στο διπλό και μεικτό. 

4. Καθορισµός οικονοµικής επιβράβευσης ανάλογα µε την τελική κατάταξη των 
Εθνικών Οµάδων στην κατηγορία, την άνοδο σε ανώτερη κατηγορία ή ακόµα  

 την παραµονή στην ίδια κατηγορία. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII 

Άρθρο 28
ο

 

Ειδικοί Λογαριασµοί 

Το ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. είναι υποχρεωµένο να δηµιουργήσει, από τα έσοδα που 
εισπράττονται από τα κάθε είδους παράβολα που ορίζουν οι κανονισµοί, οι 
προκηρύξεις και οι αποφάσεις του. Η κατανοµή των ποσοστών στους ειδικούς 
λογαριασµούς θα αποφασίζεται από το ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α.  

1. ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ για αναξιοπαθούντα πρόσωπα που έχουν 
προσφέρει µε οποιαδήποτε ιδιότητα υπηρεσίες στο άθληµα.  

2. ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ. Για την επιµόρφωση των Ελλήνων 
Προπονητών. 

3. ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ. Για την επιµόρφωση και στήριξη του έργου του 
Έλληνα ∆ιαιτητή Αντισφαίρισης.  

Άρθρο 29
ο

 

Εφαρµογή Κανονισµών 
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1. Όλοι οι κανονισµοί εφαρµόζονται από τα σωµατεία-µέλη, τις διοικήσεις τους, 
αθλητές, αθλήτριες, που είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις 
των και τις αποφάσεις της Ε.Φ.Ο.Α.  

2. Ο πιο πάνω κανονισµός που περιέχει είκοσι εννέα (29) άρθρα , ψηφίστηκε µε την 
νόµιµη πλειοψηφία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωµατείων-µελών της 
Ε.Φ.Ο.Α. της 11/6/2016.  

3. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του Γενικού Κανονισµού απαιτείται 
απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. και έγκριση από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό 
Υπουργό .  

4. Ο κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα έγκρισής του, από τον αρµόδιο για τον 
αθλητισµό Υπουργό όπως ο Ν.2725/99 προβλέπει.  

Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γενικός Γραμματέας 

Σπύρος Ζαννιάς                                                                                 Δημήτρης Σταματιάδης  

 
 
 


