ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ
ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»
Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ’ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηεο
Δ.Ο.ΠΔ. θαη ησλ Καλνληζκψλ Παηδηάο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο (FIVB), εθδίδεη ηνλ
παξαθάησ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ
ηεο ΔΟΠΔ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
Άξζξν 1ν
Αξκνδηφηεηα νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ
1) Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο (Δ.Ο.ΠΔ.) είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ
νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ θάζε αγψλα πεηνζθαίξηζεο ζηελ Διιάδα. Πην
ζπγθεθξηκέλα ε ΔΟΠΔ έρεη ηελ επζχλε δηεμαγσγήο ησλ παξαθάησ αγσληζηηθψλ
εθδειψζεσλ πεηνζθαίξηζεο:
α) Πξσηάζιεκα Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Γπλαηθψλ
β) Πξσηάζιεκα Α2 Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξψλ
γ) Πξσηάζιεκα Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο Γπλαηθψλ
δ) Πξσηάζιεκα Β’ Δζληθήο Καηεγνξίαο - Δζληθφ Πεξηθεξεηαθφ Πξσηάζιεκα Αλδξψλ
ε) Πξσηάζιεκα Β’ Δζληθήο Καηεγνξίαο - Δζληθφ Πεξηθεξεηαθφ Πξσηάζιεκα
Γπλαηθψλ
ζη) Σνπηθά Πξσηαζιήκαηα Αλδξψλ – Γπλαηθψλ
δ) Δηδηθά Πξσηαζιήκαηα πξνθξίζεσλ/Αλφδνπ Αλδξψλ – Γπλαηθψλ (εθφζνλ
δηεμάγνληαη
θαη πξνβιέπνληαη απφ ηε Γεληθή Πξνθήξπμε θαη ηηο Δηδηθέο
Πξνθεξχμεηο).
ε) Κχπειιν Διιάδνο Αλδξψλ - Γπλαηθψλ
ζ) Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Δθήβσλ (Νέσλ) – Νεαλίδσλ
η) Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Παίδσλ – Κνξαζίδσλ
ηα) Πξσηαζιήκαηα Πακπαίδσλ-Παγθνξαζίδσλ, Σνπξλνπά Μίλη Βφιιευ
ηβ) Πξσηάζιεκα Παιαίκαρσλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3479/06, ην Πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο
Αλδξψλ δηεμάγεηαη κε επζχλε ηεο Έλσζεο σκαηείσλ Ακεηβφκελσλ Πεηνζθαηξηζηψλ
(ΔΑΠ). Eηδηθά ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή νκάδσλ ζηα Kχπειια Eπξψπεο, ηηο
εζληθέο νκάδεο, αλαδηάξζξσζε θαηεγνξηψλ (εθφζνλ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ A1 Eζληθή
Kαηεγνξία), άλνδν θαη ππνβηβαζκφ, θαζψο θαη ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο
Α1 Αλδξψλ ξπζκίδνληαη ζε ζπκθσλία ηεο Δ..Α.Π. κε ηελ E.O.ΠE.
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2) Γηνξγάλσζε Αγψλσλ BEACH VOLLEYBALL
Αλαθνξηθά κε ηε δηνξγάλσζε αγψλσλ Beach Volleyball, ε Οκνζπνλδία δηαηεξεί ην
δηθαίσκα δηεμαγσγήο ηνπο, είηε απηνί αθνξνχλ ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Beach
Volleyball, είηε αλεπίζεκεο δηνξγαλψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα θνξέα
δηνξγάλσζεο (δεκφζην, ηδησηηθφ ή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε) θάζε αγσληζηηθή εθδήισζε
Beach Volleyball δηεμάγεηαη θαηφπηλ εηδηθήο έγθξηζεο ηεο Δ.Ο.ΠΔ. θαη ζχκθσλα κε ηνλ
εηδηθφ Καλνληζκφ Beach Volleyball.
3) Δπηηξνπέο Γηνξγάλσζεο Πξσηαζιεκάησλ
α) Σα παξαπάλσ πξσηαζιήκαηα δηεμάγνληαη απφ ηελ Δ.Ο.ΠΔ. κε θξνληίδα θαη επζχλε
ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Πξσηαζιεκάησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγθξηζεο ηεο
Δ.Δ. ή ηνπ Γ../Δ.Ο.ΠΔ.
Ζ ΚΔΠ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΟΠΔ, απνηειείηαη απφ ηξία, πέληε ή
επηά κέιε, θαηά πξνηίκεζε κέιε ηνπ Γ ηεο ΔΟΠΔ ή Δλψζεσλ. Σνπιάρηζηνλ δχν
απφ ηα κέιε ηεο είλαη ππνρξεσηηθά κέιε ηνπ Γ ηεο ΔΟΠΔ.
Οη εθρσξνχκελεο αξκνδηφηεηεο θαη δηθαηνδνζίεο ελδεηθηηθά είλαη:
i) Πξνεηνηκαζία νξγάλσζε, πξνθήξπμε, θαη επνπηεία αγψλσλ Σνπηθψλ,
Πεξηθεξεηαθψλ θαη Παλειιήλησλ Πξσηαζιεκάησλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο
σο θαη θηιηθψλ θαη άιιεο θχζεσο αγψλσλ.
ii) Ζ ζχζηαζε εηδηθφηεξσλ αγσλφδηθσλ ηερληθψλ θιπ επηηξνπψλ κε εηζήγεζε ζην
Γ.. ηεο ΔΟΠΔ θαη νη νπνίεο έρνπλ ηηο ζπλνιηθέο επζχλεο: δηεμαγσγήο αγψλσλ,
νξηζκφ δηαηηεηψλ –επνπηψλ –ζεκεησηψλ, εθδίθαζε θάζε έλζηαζεο, πεηζαξρηθή
εμνπζία, επηβνιή πνηλψλ (Γεληθνχ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Πξσηαζιεκάησλ θαη πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ), νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, έθδνζε
αδεηψλ ηέιεζεο, ζχληαμε εθζέζεσλ πξνο ηελ ΔΟΠΔ.
Οη απνθάζεηο ηεο, φπσο θαη φισλ ησλ ινηπψλ επηηξνπψλ ηεο Δ.Ο.ΠΔ,
επηθπξψλνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γ..
Ζ Δ.Ο.ΠΔ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ ζπκπαξάζηαζε Δλψζεσλ ή Σνπηθψλ
Δπηηξνπψλ γηα ηελ αξηηφηεξε δηνξγάλσζε ησλ πξσηαζιεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηεο.
β) Σν Πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ δηεμάγεηαη κε απνθιεηζηηθή
επζχλε ηεο Έλσζεο σκαηείσλ Ακεηβφκελσλ Πεηνζθαηξηζηψλ (ΔΑΠ), ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο.
Ζ Δ..Α.Π. δχλαηαη, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο ΔΟΠΔ, λα δηνξγαλψλεη League
Cup θαη Σνπξλνπά Νέσλ ειηθίαο θάησ ησλ 23 εηψλ, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ κφλν
ηα Σ.Α.Α. κέιε ηεο.
4) Πξνθεξχμεηο Πξσηαζιεκάησλ Δ.Ο.ΠΔ.
α) Σα αθξηβή ρξνληθά πιαίζηα, ν ηξφπνο δηεμαγσγήο θαη ν αξηζκφο ησλ
ζπκκεηερνπζψλ νκάδσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθφ κε ηηο παξαπάλσ
δηνξγαλψζεηο ζα θαζνξίδνληαη κε ηε Γεληθή θαη ηηο Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο, ηηο νπνίεο
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ζα εθδίδεη ε Δ.Ο.ΠΔ. θαη ζα αλαθνηλψλνληαη ζηα ζσκαηεία ζχκθσλα κε ηα
ιεπηνκεξψο δηαιακβαλφκελα ζην Κεθάιαην Β ηνπ παξφληνο.
β) ηηο Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο ζα θαζνξίδνληαη θαη ε, θαηά πεξίπησζε θαη δηνξγάλσζε,
ζχλζεζε θαη θαζήθνληα ησλ Αγσλνδίθσλ Δπηηξνπψλ.
5) Δλψζεηο σκαηείσλ Πεηνζθαίξηζεο ΔΟΠΔ
Οη εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΔΟΠΔ Δλψζεηο σκαηείσλ Πεηνζθαίξηζεο είλαη νη
παξαθάησ:
Ένωζη ωμαηείων Πεηοζθαίπιζηρ Αθήναρ και Αναη. Αηηικήρ. πκπεξηιακβάλεη ηηο
λνκαξρίεο: Αζελψλ, Αλαη. Αηηηθήο, Αηηηθήο, Δχβνηαο.
Ένωζη ωμαηείων Πεηοζθαίπιζηρ Γςηικήρ Αηηικήρ: πκπεξηιακβάλεη ηηο λνκαξρίεο
Γπη. Αηηηθήο θαη Πεηξαηά.
Ένωζη Πεηοζθαιπικών ωμαηείων Θεζζαλονίκηρ: πκπεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο
Θεζζαινλίθεο θαη Υαιθηδηθήο.
Ένωζη ωμαηείων Πεηοζθαίπιζηρ Θπάκηρ/Αναη. Μακεδονίαρ (Α’ Γηνηθεηηθή
Πεξηθέξεηα ΔΟΠΔ): πκπεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο: Έβξνπ, Ρνδφπεο, Ξάλζεο,
Καβάιαο, Γξάκαο, εξξψλ.
Ένωζη ωμαηείων Πεηοζθαίπιζηρ Μακεδονίαρ (Β’ Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ΔΟΠΔ):
πκπεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο: Κηιθίο, Πέιιαο, Ζκαζίαο, Πηεξίαο, Φιψξηλαο, Κνδάλεο,
Γξεβελψλ (πιελ ηεο πεξηνρήο ηεο Γεζθάηεο), Καζηνξηάο.
Ένωζη ωμαηείων Πεηοζθαίπιζηρ Γςηικήρ Δλλάδαρ (Γ’ Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ΔΟΠΔ):
ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο: Ησαλλίλσλ, Κεξθχξαο, Άξηαο, Πξέβεδαο, Θεζπξσηίαο,
Αηησιναθαξλαλίαο (πιελ ηεο πεξηνρήο Ναππάθηνπ), Λεπθάδαο.
Ένωζη ωμαηείων Πεηοζθαίπιζηρ Κενηπικήρ Δλλάδαρ (Γ’ Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα
ΔΟΠΔ): ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο Λάξηζαο, Σξηθάισλ, Καξδίηζαο, Μαγλεζίαο,
Δπξπηαλίαο, Φζηψηηδνο, Βνησηίαο, Φσθίδαο, θαη ηεο πεξηνρήο ηεο Γεζθάηεο Γξεβελψλ.
Ένωζη ωμαηείων Πεηοζθαίπιζηρ Πελοποννήζος (Δ’ Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ΔΟΠΔ):
ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο Αραΐαο, Κνξηλζίαο, Αξγνιίδαο, Ζιείαο, Αξθαδίαο,
Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Εαθχλζνπ θαη Κεθαινληάο θαη ηεο πεξηνρήο Ναππάθηνπ.
Ένωζη ωμαηείων Πεηοζθαίπιζηρ Κπήηηρ (Σ’ Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ΔΟΠΔ):
ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο: Υαλίσλ, Ρεζχκλνπ, Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ.
6) Σνπηθέο Δπηηξνπέο ΔΟΠΔ
Οη Σνπηθέο Δπηηξνπέο πνπ απαξηίδνπλ ηελ Ε’ Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ηεο ΔΟΠΔ είλαη:
Σνπηθή Δπηηξνπή Κπθιάδσλ: ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ λνκφ Κπθιάδσλ
Σνπηθή Δπηηξνπή άκνπ: ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ λνκφ άκνπ
Σνπηθή Δπηηξνπή Λέζβνπ: ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ λνκφ Λέζβνπ
Σνπηθή Δπηηξνπή Υίνπ: ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ λνκφ Υίνπ
Σνπηθή Δπηηξνπή Γσδεθαλήζνπ: ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ λνκφ Γσδεθαλήζνπ
7) Ζ ΔΟΠΔ έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα ζπκπεξηιάβεη ζε
ηνπηθφ ή Πεξηθεξεηαθφ πξσηάζιεκα Έλσζεο ή Σνπηθήο Δπηηξνπήο νκάδα ή νκάδεο
πνπ δηνηθεηηθά αλήθνπλ ζε άιιε Έλσζε ή Σνπηθή Δπηηξνπή.
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Απφθαζε γηα δηνηθεηηθή αιιαγή ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ καο Έλσζεο κπνξεί λα
ιεθζεί κφλν απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ σκαηείσλ-Μειψλ ηεο ΔΟΠΔ.
Οπνηεδήπνηε απνθαζίδεηαη απφ Γεληθή πλέιεπζε ησλ σκαηείσλ-Μειψλ ηεο ΔΟΠΔ
ε δηνηθεηηθή ππαγσγή ζσκαηείσλ κηαο πεξηνρήο απφ κηα Έλσζε ζε άιιε, ε απφθαζε
απηή ελεξγνπνηείηαη κφιηο ιεθζεί αληίζηνηρα απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Έλσζεο
ππνδνρήο, απφ ηε ιήςε ηεο νπνίαο ζεσξνχληαη ηα ζσκαηεία απηά δηαγεγξακκέλα απφ
ηελ πξνεγνχκελε Έλσζε.

Άξζξν 2ν
Δθρώξεζε αξκνδηνηήησλ ζε Δλώζεηο/Σ.Δ.
α) Ζ δηνξγάλσζε ησλ πξσηαζιεκάησλ Σνπηθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ-Γπλαηθψλ, Σνπηθή
Καηεγνξία 2 Αλδξψλ-Γπλαηθψλ θαη Πακπαίδσλ-Παγθνξαζίδσλ θαη Μίλη Βφιετ,
αλαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο Δλψζεηο. Όπνπ δελ ππάξρνπλ Δλψζεηο αλαηίζεληαη ζηηο
Σνπηθέο Δπηηξνπέο θαη ζε Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο.
Οη Δλψζεηο, πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα δηεμάγνπλ ηα Σνπηθά
πξσηαζιήκαηα θαηά παξαρψξεζε ηεο ΔΟΠΔ κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα,
ελψ νη Σνπηθέο Δπηηξνπέο θαη Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο εθηεινχλ ηα Σνπηθά
Πξσηαζιήκαηα θαηά πεξηθέξεηεο, κε ηελ άκεζε επνπηεία ηεο ΔΟΠΔ. Γηα ηελ νξγάλσζε
θαη δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ πνπ ηεο αλαηίζεληαη, ε θάζε Έλσζε ζπγθξνηεί
Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ απφ ηξία ή πέληε κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ δχν
πξέπεη λα είλαη κέιε ηνπ Γ.
β) Ζ ΔΟΠΔ, κε απφθαζε ηνπ Γ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε Γεληθή Πξνθήξπμε έρεη
δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ηε δηνξγάλσζε ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο Β’ Δζληθήο
Καηεγνξίαο – Δζληθφ Πεξηθεξεηαθφ Πξσηάζιεκα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ, ηεο Α΄ Φάζεο
ησλ Παλειιελίσλ Πξσηαζιεκάησλ Δθήβσλ(λέσλ), Νεαλίδσλ, Παίδσλ θαη Κνξαζίδσλ
ζηηο Δλψζεηο. Όπνπ δελ ππάξρνπλ Δλψζεηο δηεμάγνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηεο
ΔΟΠΔ, κε ηε βνήζεηα ησλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ ή Οξγαλσηηθψλ Δπηηξνπψλ, θαηά
Πεξηθέξεηεο.
Ζ ΔΟΠΔ νξίδεη Αγσλφδηθεο Δπηηξνπέο ζε εηδηθά πξσηαζιήκαηα γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ
Αγψλσλ (π.ρ. Σνπξλνπά Αλφδνπ, Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα θιπ) κεηά απφ εηζήγεζε
ηεο ΚΔΠ/ΔΟΠΔ. Ζ ζχλζεζε απηψλ θαζνξίδεηαη κε ηηο Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο.
γ) Δπεηδή ε πξνθήξπμε, ε δηνξγάλσζε θαη ε ηέιεζε ησλ Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ φιεο
ηεο Υψξαο ζπλδέεηαη αλαπφθεπθηα κε ηα πξσηαζιήκαηα αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο
ηεο ΔΟΠΔ (φπσο αλαθέξνληαη απηά ζην άξζξν 1 απηνχ ηνπ Κεθαιαίνπ), γηα λα είλαη
λφκηκε ε πξνθήξπμε θαη ηέιεζε ησλ Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ, φισλ ησλ Δλψζεσλ
θαη ησλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ, πξέπεη ε ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ, ε νπνία ηειεί ππφ ηελ
έγθξηζε ηεο ΔΟΠΔ, λα θαηαηεζεί ζηελ ΔΟΠΔ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα
πξνζδηνξηζηεί κε ηε ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. Ζ Σ.Δ./Έλσζε ζα πξέπεη θάζε έηνο θαη
κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηάζζεηαη κε ηε ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ην αξγφηεξν λα
ζηείιεη ζηελ ΔΟΠΔ αληίγξαθα ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ ζσκαηείσλ ζηα
πξσηαζιήκαηα πνπ δηνξγαλψλεη. Ζ ΚΔΠ εηζεγείηαη ζην Γ.. ηελ έγθξηζε ή κε ησλ
πξσηαζιεκάησλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο. ε πεξίπησζε πνπ Σ.Δ. ή Έλσζε
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δελ απνζηείιεη ηα παξαπάλσ απαξαίηεηα ζηνηρεία δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη
ην πξσηάζιεκα.
Ζ ΔΟΠΔ έρεη ην δηθαίσκα λα εληάμεη νκάδα ζε πξσηάζιεκα γεηηνληθήο Σ.Δ./Έλσζεο
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα ηα πην θάησ Σνπηθά Πξσηαζιήκαηα:
α) Σνπηθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ – Γπλαηθψλ
β) Σνπηθήο Καηεγνξίαο 2 Αλδξψλ – Γπλαηθψλ
γ) Πακπαίδσλ – Παγθνξαζίδσλ
Ζ αιιεινγξαθία ησλ ζσκαηείσλ, ζρεηηθά κε ηα Σνπηθά Πξσηαζιήκαηα, απεπζχλεηαη
απ’ επζείαο απφ ηα ζσκαηεία ζηηο Δλψζεηο, ηηο Σνπηθέο Δπηηξνπέο ή Οξγαλσηηθέο
Δπηηξνπέο.
Σα θαζήθνληα ησλ Δλψζεσλ θαη ησλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ γηα ηνπο αγψλεο
Πξσηαζιεκάησλ, πνπ ζα δηεμάγνληαη κε επζχλε ηνπο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, είλαη ηα
παξαθάησ:
α) Καηαξηίδνπλ θαη θνηλνπνηνχλ ζηα ζσκαηεία ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, ηηο πξνθεξχμεηο
θάζε πξσηαζιήκαηνο, είθνζη (20) κέξεο ην ιηγφηεξν, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ
πξσηαζιήκαηνο.
Απαγνξεχεηαη κε πνηλή αθχξσζεο ηνπ ηνπηθνχ Πξσηαζιήκαηνο πνπ έρεη
πξνθεξπρζεί, ε θνηλνπνίεζε πξνθήξπμεο πξσηαζιεκάησλ ζηα ζσκαηεία ηνπο,
ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο απφ ηελ ΔΟΠΔ.
β) Καηαξηίδνπλ πξφγξακκα δηεμαγσγήο ησλ πξσηαζιεκάησλ πνπ δηνξγαλψλνπλ,
κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή Πξνθήξπμε
Πξσηαζιεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΟΠΔ θαζψο θαη
νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ.
γ) Δληφο 8 εκεξψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αγψλσλ θάζε αγσληζηηθήο εκέξαο
θάζε πξσηαζιήκαηνο, ζα πξέπεη λα ζηέιλνπλ ζηελ ΔΟΠΔ αληίγξαθα ησλ
Φχιισλ Αγψλσλ γηα επεμεξγαζία ηεο αγσληζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ ΚΔΠ
θαη ηελ Σερληθή Δπηηξνπή.
δ) Οξίδνπλ ηνπο Γηαηηεηέο, ηνπο Κξηηέο, ηνλ Γπκλαζίαξρν ζε θάζε αγψλα
πξσηαζιήκαηνο.
ε) Οξίδνπλ ηα γήπεδα ησλ αγψλσλ.
ζη) Οη Σνπηθέο Δπηηξνπέο ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην θάθειν εληφο ησλ
θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληψλ απφ ηηο δηαηάμεηο θαη λα ηνλ ζηέιλνπλ ζηελ ΔΟΠΔ γηα
παξαπηψκαηα πνπ έγηλαλ ζε αγψλεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, απφ αζιεηέο,
δηνηθεηηθνχο παξάγνληεο, δηαηηεηέο-θξηηέο, πξνπνλεηέο, θηιάζινπο πξνθεηκέλνπ,
αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, λα επηιεθζεί ε ΔΟΠΔ. Πξν ηεο θνηλνπνηήζεσο ησλ
ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ζηελ ΔΟΠΔ νπδεκία ζπλέπεηα επέξρεηαη επί ζεκάησλ πνπ
άπηνληαη ησλ πξσηαζιεκάησλ πνπ δηνξγαλψλεη ε ΔΟΠΔ.
δ) Έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ αγψλσλ πνπ δηεμάγνληαη ζηελ
Πφιε ή ηελ πεξηθέξεηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, εθηφο αλ ε Δηδηθή Πξνθήξπμε
Πξσηαζιήκαηνο θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά.
ε) Τπνβάιινπλ κεηά ηελ ιήμε θάζε πξσηαζιήκαηνο ζηελ ΔΟΠΔ, ηα παξαθάησ
ζηνηρεία:
5

-

σκαηεία πνπ πήξαλ κέξνο
εηξά θαηάηαμεο ησλ ζσκαηείσλ
Οηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ πξσηαζιήκαηνο
Σα απνηειέζκαηα θάζε αγψλα θαη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ αζιεηψλ – ηξηψλ
Σνλ αξηζκφ ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο
Σα γήπεδα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
Σα νλνκαηεπψλπκα ησλ δηαηηεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πφζνπο αγψλεο
δηαηηήηεπζε ν θαζέλαο
Οη Δλψζεηο ππνρξενχληαη λα θνηλνπνηνχλ ηηο πνηλέο πνπ ηπρφλ έρνπλ
επηβιεζεί ζε Παξάγνληεο, σκαηεία, Πξνπνλεηέο, Αζιεηέο, Γηαηηεηέο-Κξηηέο
Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ
πξσηαζιήκαηνο.

Άξζξν 3ν
Γηνξγάλσζε Φηιηθψλ Αγψλσλ
1) Κάζε ζσκαηείν, κέινο ηεο Δ.Ο.ΠΔ κπνξεί λα δηνξγαλψζεη ειεχζεξα ρσξίο λα είλαη
απαξαίηεηε ε άδεηα ηεο ΔΟΠΔ, θηιηθνχο αγψλεο, ηνπξλνπά θ.ι.π. πξηλ ηελ έλαξμε
ηνπ πξσηαζιήκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα
ζηνπο λφκνπο θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο ΔΟΠΔ.
2) ε πεξίπησζε δηνξγάλσζεο ηνπξλνπά ην νπνίν μεθηλά ή δηεμάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ν δηνξγαλσηήο ππνρξενχηαη λα απεπζχλεη ζηελ ΔΟΠΔ
έγγξαθε αίηεζε γηα ηελ έγθξηζή ηνπ θαη λα ηεξήζεη ηνπο λφκνπο θαη ηνπο
Καλνληζκνχο ηεο ΔΟΠΔ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γ ηεο ΔΟΠΔ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ζηνλ δηνξγαλσηή ηνπ Σνπξλνπά θαη ζηα
ζσκαηεία πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ, εθαξκνδφκελεο αλαινγηθά ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.
9 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαίνπ ηεο ΔΟΠΔ, ελψ νη δηαηηεηέο ζα
παξαπέκπνληαη ζηελ ΚΔΓ.

Άξζξν 4ν
Γηνξγάλσζε Γηεζλψλ Αγψλσλ
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηνξγάλσζε ή δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε δηεζλνχο αγψλα ζηελ
Διιάδα ή ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε αγψλα ζην εμσηεξηθφ ζσκαηείνπ – κέινπο ηεο
Δ.Ο.ΠΔ., ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Οκνζπνλδίαο, ζχκθσλα κε
ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 7 παξ. 6, 7 ηνπ λ. 2725/99.

Άξζξν 5ν
Γεληθά
α) Όινη νη αγψλεο ησλ Πξσηαζιεκάησλ, ησλ Κππέιισλ θιπ ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε
ηνπο Καλνληζκνχο Παηδηάο ηεο FIVB (ζχζηεκα ζπλερνχο θαηαγξαθήο πφλησλ θιπ).
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β)

γ)

δ)

ε)

Ζ ΔΟΠΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί κεξηθψο ηνπο θαλνληζκνχο ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο Δηδηθέο
Πξνθεξχμεηο.
Οη Οξγαλσηηθέο ή Αγσλφδηθεο Δπηηξνπέο, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΔΟΠΔ κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο ΚΔΠ γηα ηα Πξσηαζιήκαηα Πεξηθεξεηψλ, Παλειιήληα ή Δηδηθά
Πξσηαζιήκαηα θαη ην Κχπειιν Διιάδνο Αλδξψλ – Γπλαηθψλ, έρνπλ ηηο παξαθάησ
αξκνδηφηεηεο:
1. Σελ επζχλε δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ
2. Σνλ νξηζκφ Γηαηηεηψλ – Δπνπηψλ – εκεησηψλ (εθφζνλ εμνπζηνδνηεζνχλ απφ
ηελ ΚΔΓ)
3. Σελ εθδίθαζε θάζε έλζηαζεο
4. Σελ Πεηζαξρηθή εμνπζία, επηβνιή πνηλψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ
ηεο ΔΟΠΔ θαη ην Πεηζαξρηθφ δίθαην
5. Σελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ αγψλσλ
6. Σελ έθδνζε αδεηψλ ηέιεζεο αγψλσλ
7. Σελ ζχληαμε έθζεζεο κεηά ηε ιήμε ησλ αγψλσλ ηελ νπνία νθείιεη λα απνζηέιιεη
ζηελ ΔΟΠΔ καδί κε ηα θχιια αγψλσλ.
Ζ εθάζηνηε ζχλζεζε ησλ Οξγαλσηηθψλ ή Αγσλνδίθσλ Δπηηξνπψλ ζα θαζνξίδεηαη απφ
ηηο Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο. Οη απνθάζεηο ησλ Αγσλφδηθσλ Δπηηξνπψλ δελ ππφθεηληαη ζε
επηθχξσζε απφ ην Γ.. ηεο Δ.Ο.ΠΔ.
ε φινπο ηνπο αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη κε ηελ επζχλε ή ηελ έγθξηζε ηεο Δ.Ο.ΠΔ. ησλ
Δλψζεσλ θαη ησλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ κφλνλ αζιεηέο νη
νπνίνη είλαη γξακκέλνη ζηα κεηξψα αζινπκέλσλ κειψλ ηεο ΔΟΠΔ θαη έρνπλ δειηίν
αζιεηηθήο ηδηφηεηαο θαη πγείαο Πεηνζθαηξηζηή.
Ζ αγσληζηηθή πεξίνδνο μεθηλά απφ 1/9 εθάζηνπ έηνπο θαη ιήγεη 15/7 ηνπ επφκελνπ
έηνπο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Άξζξν 6ν
Γεληθή Πξνθήξπμε
α) Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ΔΟΠΔ κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο ΚΔΠ θαη ηεο ΔΑΠ, ε Γεληθή Πξνθήξπμε Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ.
β) Ζ Γεληθή Πξνθήξπμε θνηλνπνηείηαη απφ ηελ ΔΟΠΔ ζε φια ηα ζσκαηεία - κέιε ηεο
γ) ηε Γεληθή Πξνθήξπμε πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη:
1) Σα πξσηαζιήκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, πνπ πξνθεξχζζνληαη
2) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα δηεμαρζεί ην θάζε πξσηάζιεκα
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3) Οη αλαδηαξζξψζεηο θαηεγνξηψλ
4) Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο δηεμαγσγήο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ.

Άξζξν 7ν
Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο
1)

2)

3)

Οη Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δ.Ο.ΠΔ.,
θαηαξηίδνληαη απφ ηελ Οκνζπνλδία, θαηφπηλ πξφηαζεο ηεο Κ.Δ.Π./Δ.Ο.ΠΔ. Γηα ηα
Πξσηαζιήκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΑΠ ή ησλ Δλψζεσλ ή Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ, ζα
εθδίδνληαη απφ ηε δηνξγαλψηξηα Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο, νη νπνίεο εγθξίλνληαη απφ ηελ
ΔΟΠΔ σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηνπο.
Κάζε Δηδηθή Πξνθήξπμε, θνηλνπνηείηαη απφ ηελ δηνξγαλψηξηα ζηα ελδηαθεξφκελα
ζσκαηεία είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε έλαξμε θάζε
πξσηαζιήκαηνο.
Ζ Δηδηθή Πξνθήξπμε πεξηιακβάλεη:
α) Σελ θαηεγνξία ησλ νκάδσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηαζιήκαηνο
β) Σνλ ππεχζπλν θνξέα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ
γ) Σα ρξνληθά φξηα δηεμαγσγήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο (εκεξνκελία έλαξμεο – ιήμεο),
ε εκέξα δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ θαη ρξνληθά φξηα (ψξα) έλαξμεο ηεο
δηεμαγσγήο ηνπο
δ) Σελ πξνζεζκία ππνβνιήο δειψζεσλ ζπκκεηνρήο
ε) Σα ζσκαηεία πνπ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο
ζη) Σν ζχζηεκα δηεμαγσγήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ηνλ ηξφπν βαζκνινγίαο
δ) Σα γήπεδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο αγψλεο
ε) Σνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ζπκκεηνρήο ησλ ζσκαηείσλ
ζ) Σηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ θαη ηα παξάβνια ελζηάζεσλ
η) Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ νκάδσλ πνπ πξνβηβάδνληαη θαη ππνβηβάδνληαη
θαζψο θαη ηελ πξφβιεςε ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δχν ή πεξηζζνηέξσλ
νκάδσλ.
ηα) Σνλ θαζνξηζκφ γεπέδσλ δηεμαγσγήο αγψλα κεηά απφ ηηκσξία ηνπ, θαηά
πεξίπησζεο γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ
ηβ) Πεξηπηψζεηο αλαδηάξζξσζεο θαηεγνξηψλ
ηγ) Κάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ζηε δηνξγάλσζε

Άξζξν 8ν
Γεληθά πεξί Πξνθεξχμεσλ
1)

Κάζε Δηδηθή Πξνθήξπμε πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλε ζην πλεχκα θαη ζην γξάκκα
ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΟΠΔ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη
ησλ ινηπψλ θαλνληζκψλ, ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΟΠΔ θαη ηεο ΔΑΠ (φπνπ απηή είλαη
αξκφδηα) θαη ηεο αζιεηηθήο λνκνζεζίαο.
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2)

3)

4)

Δάλ ζπληξέρεη εηδηθφο ιφγνο πνπ απνθιείεη εθαξκνγή δηάηαμεο ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ, απηφο, πξέπεη αθελφο λα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ Πξνθήξπμε, αθεηέξνπ
δε λα ππάξρεη γη’ απηφ εηδηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΟΠΔ.
Απαγνξεχεηαη ηξνπνπνίεζε δηάηαμεο Γεληθήο ή Δηδηθήο Πξνθήξπμεο κεηά ηελ έλαξμε
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο δηνξγάλσζεο. Οπνηαδήπνηε ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ή
ζπκπιήξσζε κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν 48 ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
δηνξγάλσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Δηδηθή Πξνθήξπμε αθνξά Σνπηθά πξσηαζιήκαηα
πνπ δηεμάγνληαη κε ηε θξνληίδα Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ ή Δλψζεσλ ε αληίζηνηρε
ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε πξέπεη απαξαίηεηα, πξνεγνπκέλσο, λα εγθξηζεί απφ ην
Γ.. /Δ.Ο.ΠΔ.
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο πξνθεξχμεηο ή ηνλ παξφληα θαλνληζκφ
αξκφδην λα απνθαζίζεη είλαη ην Γ../Δ.Ο.ΠΔ. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αληίζηνηρεο
Έλσζεο ή Σνπηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο ΔΑΠ θαηά πεξίπησζε.

Άξζξν 9ν
Τπνρξέσζε πκκεηνρήο – Γειψζεηο πκκεηνρήο – πλέπεηεο κε Γήισζεο
α) Ζ ζπκκεηνρή ησλ ζσκαηείσλ, ζηα πξσηαζιήκαηα είλαη ππνρξεσηηθή. Κάζε ζσκαηείν
πξέπεη λα ππνβάιεη δήισζε ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα κέζα ζε πξνζεζκία πνπ
θαζνξίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε Δηδηθή Πξνθήξπμε. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα
είλαη έγγξαθε, λα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο Πξφεδξν θαη Γελ. Γξακκαηέα ηνπ ζσκαηείνπ,
λα θέξεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζην πεξηερφκελφ ηεο λα θάλεη κλεία φηη ην
δειψλνλ ζπκκεηνρή ζσκαηείν απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο
Γεληθήο θαη Δηδηθήο Πξνθήξπμεο, ηνπ παξφληνο θαη ησλ ινηπψλ Καλνληζκψλ θαη ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Ο.ΠΔ., ζπλαπηφκελεο, θαηά ηνλ πξναλαθεξφκελν ηξφπν,
«ζχκβαζεο πξνζρσξήζεσο» κεηαμχ ζσκαηείνπ θαη δηνξγαλψηξηαο, ηελ νπνία κε
θαλέλα ηξφπν ην ζσκαηείν δελ δχλαηαη λα πξνζβάιεη. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη:
1) ηελ ΔΟΠΔ, γηα ηα πξσηαζιήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο.
2) ηελ ΔΑΠ, ηηο Δλψζεηο ή Σνπηθέο Δπηηξνπέο, γηα ηα πξσηαζιήκαηα πνπ αλήθνπλ
ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο.
Πεξαηηέξσ, ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεηαη ην γήπεδν, ην
νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζσκαηείν, σο έδξα ηνπ θαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ λα επηζπλάπηεηαη
ε Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην γήπεδν απηφ δελ είλαη
ηδηφθηεην, καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηε δηνξγαλψηξηα
επίζεκν έγγξαθν ηεο δηνίθεζεο ηνπ γεπέδνπ (ηαδίνπ/Γπκλαζηεξίνπ θιπ) πεξί
παξαρψξεζεο ρξήζεο. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ην γεπεδνχρν
ζσκαηείν αδπλαηεί λα δειψζεη γήπεδν, αξκφδηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έδξαο ηνπ
ηπγράλεη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ε αξκφδηα επηηξνπή ηεο ΔΟΠΔ ή ηεο Έλσζεο.
Δηδηθά γηα ηα ζσκαηεία πνπ αγσλίδνληαη ζηελ Α1 Δζληθή Καηεγνξία Γπλαηθώλ, Α2
Δζληθή Καηεγνξία Αλδξώλ θαη Α2 Δζληθή Καηεγνξία Γπλαηθώλ, ζε πεξίπησζε
πνπ δελ απνζηαιεί ην παξαπάλσ έγγξαθν παξαρώξεζεο ρξήζεο, ε δήισζε
ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε εθθξεκόηεηα θαη εάλ δελ ππνβιεζεί κέρξη ηελ
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πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα από ηελ θιήξσζε, ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ
γίλεηαη δεθηή κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ παξόληα
Καλνληζκό. Η δηάηαμε απηή δελ εθαξκόδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κε
απνζηνιή ηνπ εγγξάθνπ παξαρώξεζεο ρξήζεο νθείιεηαη ζηε κε αδεηνδόηεζε
ηεο εγθαηάζηαζεο, νπόηε ζα επηιακβάλεηαη ην Γ.. ηεο ΔΟΠΔ.
β) σκαηείν, πνπ δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο ζε πξσηάζιεκα εζληθήο ή ηνπηθήο θαηεγνξίαο,
δχλαηαη λα δειψζεη έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ εθάζηνπ έηνπο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ
πνπ δελ αλαθαιείηαη θαη ππνβνιή ζρεηηθνχ απνζπάζκαηνο πξαθηηθνχ, φηη επηζπκεί λ’
αγσληζηεί ζε ζπγθεθξηκέλν/α Πξσηάζιεκα/ηα θαηψηεξεο Καηεγνξίαο. ηελ πεξίπησζε
απηή ην Γ ηεο ΔΟΠΔ ή αληίζηνηρα ηεο Έλσζεο έρεη ην δηθαίσκα, κε εηδηθή απφθαζή
ηνπ, είηε λα ζπκπιεξψζεη ηελ αλψηεξε θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο ή κε wild card, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηελ Α1 θαηεγνξία Αλδξψλ ή Γπλαηθψλ ή
λα δηεμάγεη ην Πξσηάζιεκα κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο. Σν ζσκαηείν πνπ ππνβάιιεη ηε
δήισζε απηή ζα ζπκκεηάζρεη ζην αλψηεξν απφ ηα πξσηαζιήκαηα θαηψηεξεο
θαηεγνξίαο πνπ έρεη δειψζεη, ζην νπνίν ππάξρεη θελή ζέζε ζηνλ φκηιν πνπ θαιχπηεη
γεσγξαθηθά ηελ έδξα ηνπ. ηελ Δηδηθή Πξνθήξπμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Α1 Αλδξψλ
ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ αλαπιήξσζε, αθφκα θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπφλησλ
ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο. Γηα ηελ παξέθθιηζε απηή απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΟΠΔ.
H σο άλσ ξχζκηζε ηζρχεη θαη γηα ηα ΣΑΑ Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ, ηα νπνία
δηαηεξνχλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα, είηε απηνβνχισο κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ θάζε έηνπο, είηε
ζπλεπεία ηνπ ππνβηβαζκνχ ηνπο ιφγσ ηεο κε ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ
Δ.Δ.Α., εθφζνλ φκσο ε ηειεπηαία έρεη απνθαλζεί κέρξη ηηο 31 Απγνχζηνπ θαη ην
ζσκαηείν έρεη ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ηελ ΔΟΠΔ-έζησ θαη ππφ αίξεζε
εθθξεκνδηθίαο ηπρφλ πξνζθπγήο ηνπ ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλκέρξη 31 Απγνχζηνπ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε (πεξί πνηλήο ππνβηβαζκνχ ηνπ) λα
ηειεζηδηθήζεη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο. ηελ ηειεπηαία απηή
πεξίπησζε (ππνβηβαζκνχ ιφγσ κε ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνχ) ε νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ
ζα κπνξεί λα αγσληζηεί ζηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν, γηα ηελ
νπνία δελ ηνπ ρνξεγήζεθε ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο απφ ηελ ΔΔΑ, κφλνλ εθφζνλ ε
Α1 Δζληθή Καηεγνξία ζπκπιεξσζεί απφ νκάδα ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο ηνπ νκίινπ
ζηνλ νπνίν αλήθεη γεσγξαθηθά ε ππνβηβαζζείζα νκάδα. Αλ δελ πιεξνχηαη ε
παξαπάλσ πξνυπφζεζε, ηφηε ην ππνβηβαδφκελν ζσκαηείν: α) αλ έρνπλ ηεξεζεί νη
πξνζεζκίεο ηνπ πξν πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζα αγσληζηεί
θαηά ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν ζηελ αλψηεξε απφ ηηο θαηψηεξεο θαηεγνξίεο ζηελ
νπνία ζα ππάξρεη θελή ζέζε, ζηνλ φκηιν πνπ θαιχπηεη γεσγξαθηθά ηελ έδξα ηνπ, β) αλ
δελ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνζεζκίεο απηέο ηφηε ην ζσκαηείν δελ ζα αγσληζηεί θαηά ηελ
αγσληζηηθή απηή πεξίνδν ζε θακία θαηεγνξία θαη ζα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηελ
επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν απφ απηήλ γηα ηελ νπνία δελ ηνπ ρνξεγήζεθε
πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο ζηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία. Οκάδα πνπ ππνβηβάδεηαη κε ηνλ
ηξφπν απηφ δελ ζα κπνξεί λα απνθηήζεη αζιεηέο άλσ ησλ 23 εηψλ, νχηε ζα ηεο
ρνξεγείηαη παξάηαζε κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε πνηλή
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ππνβηβαζκνχ ηεο ηειεζηδηθήζεη κεηά ηε ιήμε ηεο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ γηα ηνπο
εξαζηηέρλεο αζιεηέο.
ηελ πεξίπησζε ππνβηβαζκνχ ΣΑΑ κε απφθαζε πνπ ζα ηειεζηδηθήζεη κεηά ηηο 30
επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο ην Σ.Α.Α. κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην πξσηάζιεκα ηεο Α1
Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ κέρξη ηελ ηειεζηδηθία ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαη εάλ απηή
εθδνζεί έσο ην ηέινο ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ Δηδηθή
Πξνθήξπμε, ην Σ.Α.Α. απνβάιιεηαη απφ ην πξσηάζιεκα θαηαιακβάλνληαο ηελ
ηειεπηαία ζέζε ηνπ βαζκνινγηθφ πίλαθα. Δάλ ε απφθαζε απηή εθδνζεί αξγφηεξα (θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ Play Off – Play Out ή θαη κεηά, κέρξη ηελ επηθχξσζε ηεο ηειηθήο
θαηάηαμεο) ην Σ.Α.Α. απνβάιιεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ησλ Play Off/Play Out θαη
θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηεο αλσηέξα θαηαηαρζείζαο νκάδαο απφ απηέο πνπ
ππνβηβάδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αγψλσλ Play Off /Play Out.
γ) σκαηείν πνπ δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο, αιιά δειψζεη εγγξάθσο πξηλ απφ ηελ θιήξσζε,
αιιά κεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ ηε βνχιεζε ηνπ λα κελ ιάβεη κέξνο ζην πξσηάζιεκα ή δελ
δειψζεη ζπκκεηνρή κέρξη ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο, δελ ππνινγίδεηαη ζηνλ
πίλαθα ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο, δελ αγσλίδεηαη ηελ ίδηα αγσληζηηθή
πεξίνδν νχηε ζε θαηψηεξε θαηεγνξία θαη ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε
θαηεγνξία, εθφζνλ ππάξρεη. Σν Γ ηεο ΔΟΠΔ θαη αληίζηνηρα ηεο ΔΑΠ ή ηεο Έλσζεο,
έρεη ην δηθαίσκα, κε εηδηθή απφθαζή ηνπ, λα ζπκπιεξψζεη ηελ θαηεγνξία ή λα
δηεμαγάγεη ην πξσηάζιεκα κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο.
δ) σκαηείν πνπ δειψζεη ζπκκεηνρή θαη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θιήξσζε, αιιά δελ ιάβεη
κέξνο ζε θαλέλα αγψλα είηε κε έγγξαθε δήισζε απνρψξεζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
πξσηαζιήκαηνο είηε κε πξνζεξρφκελν λα αγσληζηεί ζηνπο δχν πξψηνπο αγψλεο ή
ζηνλ πξώην αγώλα ζηελ Α1 Δζληθή Καηεγνξία Γπλαηθώλ, Α2 Δζληθή Καηεγνξία
Αλδξώλ - Γπλαηθώλ, δελ ππνινγίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο
θαηάηαμεο (κε ππνινγηδφκελσλ ησλ δχν κεδεληζκψλ), ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο
θαηψηεξε θαηεγνξία θαη ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ βαζκψλ απφ ην
πξσηάζιεκα ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. ε πεξίπησζε κε πθηζηάκελεο
θαηψηεξεο θαηεγνξίαο επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο έμη βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα
ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ.
ε) σκαηείν πνπ απνρσξεί είηε κε έγγξαθε δήισζε απνρψξεζεο είηε κε δχν κεδεληζκνχο
κεηά ηελ έλαξμε πξσηαζιήκαηνο αλδξψλ – γπλαηθψλ είηε δελ πξνζέξρεηαη λα
αγσληζηεί ζε έλαλ αγώλα ζην πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο
Γπλαηθώλ, Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξώλ – Γπλαηθώλ έρνληαο ζπκκεηάζρεη ζε
απηφ έζησ θαη ζε έλαλ αγψλα, ππνινγίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο, αθνχ
κεδεληζηεί ζηνπο ππφινηπνπο αγψλεο θαη ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε
θαηεγνξία κε επηπιένλ πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο
επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. ε πεξίπησζε κε πθηζηάκελεο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο
επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο έμη βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ηεο
επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ.
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Άξζξν 10ν
πκπιήξσζε θαηεγνξηώλ - wild card
α)

β)

γ)

Με ηελ επηθχιαμε ηεο πεξηπηψζεσο β ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, αλ ζε
νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δε δειψζεη ζπκκεηνρή θάπνηα νκάδα, ηφηε ην Γ ηεο ΔΟΠΔ
ή αληίζηνηρα ηεο Έλσζεο έρεη ην δηθαίσκα, κε εηδηθή απφθαζή ηνπ, είηε λα
ζπκπιεξψζεη ηελ θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή λα δηεμάγεη ην
Πξσηάζιεκα κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο.
ε πεξίπησζε απόθαζεο ζπκπιήξσζεο ηεο θαηεγνξίαο, ηόηε ην Γ ηεο ΔΟΠΔ
ή αληίζηνηρα ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ ζα επηιέμεη:
1. ηελ θελή ζέζε λα θαηαιάβεη ε νκάδα πνπ ηεξκάηηζε ζηελ πςειόηεξε ζέζε
κεηαμύ ησλ νκάδσλ πνπ δελ πξνβηβάζηεθαλ ζην πξσηάζιεκα ηεο ακέζσο
θαηώηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνεγνύκελεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. Αλ ε
ακέζσο θαηώηεξε θαηεγνξία δηεμήρζε ζε νκίινπο ή είλαη ηνπηθό
πξσηάζιεκα, ηελ θελή ζέζε θαηαιακβάλεη ε νκάδα πνπ ηεξκάηηζε ζηελ
πςειόηεξε ζέζε κεηαμύ ησλ νκάδσλ πνπ δελ πξνβηβάζηεθαλ από ηνλ
όκηιν ή ην ηνπηθό πξσηάζιεκα ζηνλ νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλνληαλ ε
νκάδα πνπ δελ δήισζε ζπκκεηνρή. Αλ όκσο ε νκάδα ή νη νκάδεο πνπ
πξνβηβάζηεθαλ από ηελ θαηώηεξε θαηεγνξία ηελ πξνεγνύκελε αγσληζηηθή
πεξίνδν πξνέθπςαλ από αγώλεο θαηάηαμεο αλόδνπ (κπαξάδ ή ηνπξλνπά
αλόδνπ), ηελ θελή ζέζε θαηαιακβάλεη ε επηιαρνύζα νκάδα ησλ αγώλσλ
απηώλ.
ε πεξίπησζε άξλεζεο ηεο νκάδαο πνπ απνθηά δηθαίσκα ζπκπιήξσζεο
ηεο αλώηεξεο θαηεγνξίαο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην δηθαίσκα
θαηάιεςεο ηεο θελήο ζέζεο κεηαθέξεηαη ζηηο ακέζσο επόκελεο ηξεηο νκάδεο
ηεο θαηάηαμεο ηεο θαηώηεξεο θαηεγνξίαο, κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, θαηά ηα
αλσηέξσ. Οκάδα, ε νπνία ππνβηβάζηεθε είηε βάζεη ησλ αγσληζηηθώλ
απνηειεζκάησλ είηε ιόγσ κε ζπκκεηνρήο ή απνβνιήο από ηελ θαηεγνξία
πνπ ρξήδεη ζπκπιήξσζεο, δελ δηθαηνύηαη ζε θακία πεξίπησζε λα θαηαιάβεη
ηελ θελή ζέζε ζηελ θαηεγνξία απηή.
2. εάλ ε θελή ζέζε είλαη ζην πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο
Γπλαηθώλ, ηόηε λα ζπκπιεξσζεί κε ρνξήγεζε Κάξηαο Διεύζεξεο
πκκεηνρήο (wild card), από νπνηνδήπνηε ζσκαηείν πιεξνί ηνπο όξνπο θαη
ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα ζέηεη θάζε θνξά ε ΔΟΠΔ. Η αμηνιόγεζε ζα γίλεη
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ επόκελε παξ. γ εδάθην 3. Σν ίδην ζα
ηζρύεη θαη γηα ηελ Α1 Δζληθή Καηεγνξία Αλδξώλ θαηόπηλ ζπκθσλίαο κε ηελ
ΔΑΠ.
ηελ πεξίπησζε απόθαζεο ζπκπιήξσζεο νκάδαο ζηελ Α1 Δζληθή Καηεγνξία
Γπλαηθώλ, ε παξαπάλσ ζεηξά δελ είλαη δεζκεπηηθή.
σκαηείν πνπ αγσλίδεηαη ζην Πξσηάζιεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο αλδξψλ ή
γπλαηθψλ δχλαηαη λα θεξδίζεη ηελ άλνδν ηνπ ζηελ Α1 Δζληθή Καηεγνξία αλδξψλ ή
γπλαηθψλ ιακβάλνληαο ηελ Κάξηα Διεχζεξεο πκκεηνρήο (wild card). Σν σκαηείν
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πνπ ζα αλεβαίλεη ζηελ Α1 Δζληθή Καηεγνξία αλδξψλ ή γπλαηθψλ κε ηνλ ηξφπν απηφ
(Κάξηα Διεχζεξεο πκκεηνρήο – wild card) ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ζέηεη θάζε θνξά ε ΔΑΠ ζε ζπκθσλία κε ηελ Δ.Ο.ΠΔ. γηα ηελ
Α1 Αλδξψλ ή ε ΔΟΠΔ γηα ηελ Α1 ησλ γπλαηθψλ. Σα σκαηεία πνπ δηθαηνχληαη κε ηελ
Κάξηα Διεχζεξεο πκκεηνρήο ηελ άλνδν ζηελ Α1 Δζληθή Καηεγνξία ζα
αμηνινγνχληαη απφ Δηδηθή Δπηηξνπή κε βάζε ζπληειεζηέο θαη θξηηήξηα (ελδεηθηηθά
αλαθεξφκελα πξνέιεπζε σκαηείνπ, γεπεδηθέο εγθαηαζηάζεηο, ρξεκαηηθέο
εγγπήζεηο, αξηζκφο αλαπηπμηαθψλ ηκεκάησλ θαη αζιεηψλ θιπ), πνπ ζα θαζνξίδνληαη
θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη κε εηδηθή απφθαζε ηεο ΔΑΠ ή ηεο ΔΟΠΔ θαηά ηα
παξαπάλσ.
Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΑΠ ζε ζπκθσλία κε ηελ Δ.Ο.ΠΔ. γηα
ηελ Α1 Αλδξψλ ή ηεο Δ.Ο.ΠΔ γηα ηελ Α1 γπλαηθψλ κπνξεί λα θαζνξηζηεί πξηλ ηελ
έλαξμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ν αξηζκφο ησλ Καξηψλ Διεχζεξεο πκκεηνρήο
(wild card) πνπ ζα δχλαληαη λα δνζνχλ ηελ κεζεπφκελε πεξίνδν ζηελ θαηεγνξία
απηή, θαζψο θαη ε επέθηαζε ηεο ζε άιιεο θαηεγνξίεο.

Άξζξν 11ν
χζηεκα Γηεμαγσγήο – Πξνγξάκκαηα Αγψλσλ
1)

2)

3)

4)

Σν ζχζηεκα δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ αλαιχεηαη ζηηο Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο. Όινη νη
αγψλεο πξσηαζιεκάησλ, Κππέιισλ θ.ι.π. ζα δηεμάγνληαη κε ηνπο Καλνληζκνχο
Παηδηάο ηεο FIVB (ζχζηεκα ζπλερνχο θαηαγξαθήο πφλησλ θιπ). Ζ ΔΟΠΔ δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί κεξηθά ηνπο Καλνληζκνχο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη
ηξνπνπνηήζεηο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο. Αλ νη ηξνπνπνηήζεηο
αθνξνχλ ην Πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ, απαηηείηαη ζχκθσλε
γλψκε ηεο ΔΑΠ.
Ζ ζεηξά ησλ αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ θαζνξίδεηαη κε θιήξσζε, ε νπνία
δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΟΠΔ κε θξνληίδα ηεο αληίζηνηρεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο
(Δηδηθή Αγσλφδηθε Δπηηξνπή / Κεληξηθή Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ) θαη παξνπζία
ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ θαηφπηλ ζρεηηθήο πξνζθιήζεσο. Αληίζηνηρα
θαηαξηίδεηαη θαη ε ζεηξά ησλ αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηα Δλψζεσλ ή Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ ή ηεο ΔΑΠ φηαλ πξφθεηηαη γηα ην
Πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ.
Μεηά ηελ θιήξσζε θαηαξηίδνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε νξγαλσηηθή επηηξνπή ηα
πξνγξάκκαηα ησλ αγψλσλ, ζηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη:
α) Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο
β) Οη ψξεο έλαξμεο ησλ αγψλσλ
γ) Ο ηφπνο δηεμαγσγήο θάζε αγψλα (γεπεδνχρν ζσκαηείν θαη έδξα ηνπ)
Σα πξνγξάκκαηα φισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ αλαθνηλψλνληαη ζηα ελδηαθεξφκελα
ζσκαηεία:
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5)

6)

7)

α) Σνπιάρηζην δέθα (10) κέξεο πξηλ απφ ηελ αξρηθή έλαξμε θάζε πξσηαζιήκαηνο, ή
νθηψ (8) εκέξεο γηα ηε ζπλέρηζε πξνγξάκκαηνο
β) Σνπιάρηζην πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ θάζε αγψλα, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε
(θαζνξηζκφο αγψλα κεηά απφ αλαβνιή ή κεηάζεζε θιπ) θαη πξνθεηκέλνπ γηα
ηειενπηηθή κεηάδνζε νθηψ (8) εκέξεο πξηλ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο αλσηέξαο
βίαο ή εηδηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαη δελ είλαη εθηθηφ λα δηεμαρζνχλ
νκαιά ηα πξσηαζιήκαηα, θαηά ηηο νπνίεο δελ ηεξνχληαη ηα ρξνληθά φξηα, ε
πξνβιεπφκελε ζεηξά θιπ.
Ζ θαηά πεξίπησζε, αξκφδηα επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ην αξρηθφ
πξφγξακκα θαη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, κφλν γηα αηηία απφιπηα
δηθαηνινγεκέλε, ηεξνπκέλεο, θαηά ην δπλαηφ, ηεο ζεηξάο ησλ αγψλσλ ηνπ αξρηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
Σν Κχπειιν Διιάδαο Αλδξψλ θαη ην Κχπειιν Διιάδαο Γπλαηθψλ δηεμάγνληαη ζε
θάζεηο, κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. ε θάζε θάζε
πξνζηίζεληαη νη νκάδεο ηεο ακέζσο αλψηεξεο θαηεγνξίαο πνπ ζα έρνπλ δειψζεη
ζπκκεηνρή. Οη Σειηθνί Αγψλεο (κνλφο αγψλαο, Final 4 ή Final 8) ησλ Κππέιισλ
δηεμάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε γήπεδν πνπ ζα νξίδεη ε ΔΟΠΔ πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο
ηειεπηαίαο αγσληζηηθήο πξηλ απφ απηνχο.
Σα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα Δθήβσλ (λέσλ), Νεαλίδσλ, Παίδσλ θαη Κνξαζίδσλ,
ηα νπνία δηεμάγνληαη ζε δχν θάζεηο. Ζ Β’ Φάζε ζα δηεμάγεηαη ππνρξεσηηθά ζε
γήπεδα πνπ ζα νξίδεη ε ΔΟΠΔ αλεμαξηήησο εάλ ζηνπο αγψλεο απηνχο πξνθξηζεί
ηνπηθή νκάδα θαη κε ζχζηεκα πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε Γεληθή Πξνθήξπμε
Πξσηαζιεκάησλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΓΗΠΔΓΑ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΩΜΑΣΔΙΩΝ –
ΑΘΛΗΣΔ ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ
Άξζξν 12ν
Γήπεδα
1)

2)

Σα γήπεδα δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έδξεο ησλ
δηαγσληδφκελσλ ζσκαηείσλ αλαθέξνληαη ζηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο, θαζνξίδνληαη
ζηηο Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηα ινηπά ζσκαηεία κε ην πξφγξακκα
ησλ αγψλσλ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε πξσηαζιήκαηνο, Δηδηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ο.ΠΔ. ή ηεο ΔΑΠ
γηα ην Πξσηάζιεκα Α1 Δζληθήο Αλδξψλ, επηζεσξεί ηα γήπεδα πνπ έρνπλ δεισζεί σο
έδξεο ησλ ζσκαηείσλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη ηπρφλ ειιείςεηο ή αηέιεηεο ηηο
γλσζηνπνηεί πξνο ηα γεπεδνχρα ζσκαηεία, ηα νπνία θαη νθείινπλ λα
ζπκκνξθσζνχλ πξνο απηέο, θξνληίδνληαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ ή
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3)

αηειεηψλ θαη λα βεβαηψζνπλ γη’ απηφ εγγξάθσο ηε δηνξγαλψηξηα, ηνπιάρηζηνλ, δέθα
(10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ην ζσκαηείν δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ο.ΠΔ. ή ηεο ΔΑΠ ράλεη πξνζσξηλά ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεπεδνχρνπ
γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αηειεηψλ ή ηελ
ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο.
Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ ειιείςεηο ή αηέιεηεο
δηαπηζησζνχλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
Κάζε κεηαβνιή, ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα δεισζέληα
γήπεδα, ηα νπνία, έρνπλ εγθξηζεί γηα δηεμαγσγή αγψλσλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ, θαηά πεξίπησζε, δηνξγαλψηξηα αξρή
(Δ.Ο.ΠΔ., ΔΑΠ, Δλψζεηο, Σνπηθέο Δπηηξνπέο).
Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα γήπεδν θαηάιιειν, γηα ηελ ηέιεζε αγψλσλ πξσηαζιήκαηνο
ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
α) Ο αγσληζηηθφο ρψξνο θαη ν ρψξνο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη λα είλαη επίπεδνο ρσξίο
αλσκαιίεο εδαθηθέο θαη ειεχζεξνο απφ θάζε εκπφδην θαη νηνπδήπνηε
αληηθεηκέλνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκνχο ζηνπο
αζινπκέλνπο.
β) Να έρεη, ζχκθσλα κε ην Νφκν, ηε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο.
γ) Σν δίθηπ λα είλαη ζχκθσλν κε ηνπο Καλνληζκνχο Παηδηάο.
δ) Ζ θαηαζθεπή θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο Καλνληζκνχο
Παηδηάο.
ε) Να έρεη απνδπηήξηα γηα ηηο νκάδεο.
ζη) Να έρεη απνδπηήξηα γηα ηνπο δηαηηεηέο.
δ) Να έρεη δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρσξεηήξηα.
ε) Να έρεη πξφρεηξν αιιά πιήξεο θαξκαθείν γηα πξνζθνξά πξψησλ βνεζεηψλ.
ζ) Να έρεη επαξθή θσηηζκφ, ψζηε ην γήπεδν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λπθηεξηλνχο
αγψλεο.
η) Να έρεη πίλαθα απνηειεζκάησλ.
θ) Οιφθιεξν ην γήπεδν λα είλαη πεξηθξαγκέλν. Ζ απφζηαζε ησλ ζεαηψλ απφ ηηο
γξακκέο νξίσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα.
ι) Θα πξέπεη λα ππάξρεη νξηνζεηεκέλε γξακκή γηα ηνλ πξνπνλεηή, ζχκθσλα κε
ηνπο θαλνληζκνχο ηεο FIVB
κ) Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ πηλαθίδεο αιιαγήο ησλ παηθηψλ (λνχκεξα απφ 1 έσο
θαη 20) θαη λα ππάξρεη θνπδνχλη ζην ηξαπέδη ηεο γξακκαηείαο γηα ηηο αιιαγέο.
Αγψλεο Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ αξκνδηφηεηαο Δλψζεσλ ή Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ
κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη θαη ζε γήπεδα πνπ δελ πιεξνχλ θάπνηα ή θάπνηεο απφ ηηο
παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, χζηεξα απφ απφθαζε θαη άδεηα εθ κέξνπο ηεο ΔΟΠΔ θαη
κεηά απφ πξφηαζε ησλ Δλψζεσλ ή Δπηηξνπψλ.
Με ηηο Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο ην Γ.. ηεο Δ.Ο.ΠΔ. κπνξεί λα πξνβιέπεη θαη
απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα νξηζκέλα πξσηαζιήκαηα.
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4)

5)

Οη πξνυπνζέζεηο ησλ γεπέδσλ φπνπ ζα δηεμαρζνχλ αγψλεο ηεο Α1 Δζληθήο
Καηεγνξίαο Αλδξψλ, ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ ΔΑΠ ζηελ Δηδηθή Πξνθήξπμε.
Γηα ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ή φρη ηνπ αγψλα ιφγσ αληηθαλνληθφηεηαο ηνπ γεπέδνπ,
κφλνο αξκφδηνο λα απνθαζίζεη είλαη ν Α΄ δηαηηεηήο. Οη αγσληδφκελεο νκάδεο
ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ απφθαζή ηνπ. Οη δηαηηεηέο ππνρξενχληαη λα
αμηψλνπλ θαη ηα ζσκαηεία ππνρξενχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα λα
ιακβάλνπλ θάζε πξφζθνξν κέηξν, λα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα θαη λα
πξνβαίλνπλ ζε θάζε ελδεδεηγκέλε ελέξγεηα ψζηε λα εθιείςνπλ νη αηηίεο πνπ
θαζηζηνχλ αληηθαλνληθφ ην γήπεδν.
Ζ δηαθνπή ή / θαη ε καηαίσζε αγψλα ιφγσ, ηπρφλ ειιείςεσλ θαη αηειεηψλ ηνπ
γεπέδνπ, νη νπνίεο ην θαηέζηεζαλ αληηθαλνληθφ, βαξχλεη ην ζσκαηείν πνπ έρεη ηελ
ηδηφηεηα ηνπ γεπεδνχρνπ, κε ζπλέπεηα ην κεδεληζκφ ηεο νκάδαο ηνπ ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν αγψλα, εθηφο αλ απνδεηρζεί φηη ην γεπεδνχρν σκαηείν δελ βαξχλεηαη
κε δφιν ή ακέιεηα.
ε θάζε πεξίπησζε νη δηαηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ κε έθζεζή ηνπο
ζηε δηνξγαλψηξηα θάζε ηπρφλ αηέιεηα ή έιιεηςε πνπ ζα δηαπηζηψζνπλ ζε γήπεδν.

Άξζξν 13ν
Γεπεδνχρα ζσκαηεία
1)

2)

Όια ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ δχλακε ηεο ΔΟΠΔ θαη πνπ δηαζέηνπλ γήπεδν
ηδηφθηεην ή ηδηφρξεζην ή θαηερφκελν απφ απηά κε νπνηαδήπνηε ζρέζε πξέπεη λα
δηαζέηνπλ απηφ ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα φινπο ηνπο αγψλεο πνπ
δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ ΔΟΠΔ ή ηηο Δλψζεηο θαη ηηο Σνπηθέο Δπηηξνπέο.
Γεπεδνχρα σκαηεία είλαη:
α) Σν ζσκαηείν εθείλν πνπ αγσλίδεηαη ζην γήπεδφ ηνπ γεγνλφο ην νπνίν
γλσζηνπνηεί ζηελ ΔΟΠΔ ή αληίζηνηρα ηελ ΔΑΠ, ηελ Έλσζε ή ηελ Σνπηθή
Δπηηξνπή κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξσηάζιεκα. ηελ πεξίπησζε
απηή, κε ηελ παξαπάλσ δήισζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη απαξαίηεηα νη
εκεξνκελίεο, κέξεο θαη ψξεο δηάζεζεο ηνπ γεπέδνπ.
β) Σν ζσκαηείν εθείλν πνπ αγσλίδεηαη ζην γήπεδν άιινπ σκαηείνπ ή ζε Δζληθφ ή
Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην ή Αζιεηηθφ Κέληξν θ.ι.π., γήπεδν πνπ δειψλεηαη κε ηε
δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ σκαηείνπ ζην Πξσηάζιεκα.
Με ηελ παξαπάλσ δήισζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη έγγξαθν ηνπ
Γπκλαζηεξίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ γεπέδνπ θαη λα αλαθέξνληαη
απαξαίηεηα νη εκεξνκελίεο, κέξεο θαη ψξεο δηάζεζεο ηνπ γεπέδνπ. Δπίζεο
απαξαίηεην είλαη ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο λα αλαγξάθεηαη φηη ην ζσκαηείν
ζπκθσλεί γηα ηηο κέξεο θαη ψξεο δηάζεζεο ηνπ γεπέδνπ θαη λα ζπλππνγξάθεηαη
απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ Γπκλαζηεξίνπ. Σν πην πάλσ είλαη απαξαίηεην θαη πξέπεη
θάζε ζσκαηείν απφ θνηλνχ λα ζπκθσλήζεη κε ην γήπεδν, θαη έγθαηξα κε
έγγξαθν λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ δηνξγαλψηξηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο γηα λα
πξνβεί βάζεη απηνχ ζην αγσληζηηθφ πξφγξακκα.
16

γ)

δ)
ε)

ζη)

δ)

Καηαλνεηφ είλαη φηη ηνλ πξψην ιφγν γηα ηνλ θαζνξηζκφ φισλ ησλ αγσληζηηθψλ
πξνγξακκάησλ έρνπλ ηα γήπεδα.
Γηα ηα γήπεδα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηέιεζε αγψλσλ
Παλειιελίσλ Πξσηαζιεκάησλ θαη Κππέιινπ Διιάδαο, ζα κπνξεί ε ΔΟΠΔ λα
απνθαζίδεη ηελ αιιαγή ηνπο θαη ζπλεπψο ηελ αιιαγή ηεο έδξαο ηνπ σκαηείνπ,
γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ.
ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ην ζσκαηείν δελ δειψλεη γήπεδν, νη αγψλεο ζα
γίλνληαη ζε γήπεδν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΟΠΔ ή ηηο Σνπηθέο Δπηηξνπέο θαη
Δλψζεηο (νπδέηεξν). Γηα ηα πξσηαζιήκαηα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο
Γπλαηθώλ, Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξώλ θαη Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο
Γπλαηθώλ ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 9 παξ. α ηνπ παξόληνο
Καλνληζκνύ.
ην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ ζεκεηψλεηαη πξψην ην ζσκαηείν πνπ έρεη ηελ
ηδηφηεηα ηνπ γεπεδνχρνπ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί αγψλαο ζην γήπεδν ηνπ
γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ, ν αγψλαο γίλεηαη ζε νπδέηεξν γήπεδν ην νπνίν, ρσξίο
λα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αληηζηξνθή ησλ αγψλσλ γηα ηνλ δεχηεξν γχξν ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη ζπλαληήζεηο είλαη δηπιέο.
ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ γεπέδνπ ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ
είηε ιφγσ πξνβιήκαηνο δηάζεζήο ηνπ θαηά ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα
ν αγψλαο δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί, ηφηε ν αγψλαο κπνξεί λα νξηζηεί ζε άιιε
εκεξνκελία ε νπνία ππνρξεσηηθά ζα είλαη πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο επφκελεο
αγσληζηηθήο εκέξαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ δχν
δηαγσληδφκελσλ ζσκαηείσλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί
εγγξάθσο θαη από ηα δύν ζσκαηεία ζηε δηνξγαλώηξηα ην αξγόηεξν
δεθαπέληε εκέξεο πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ
αγώλα. ε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ε δηνξγαλψηξηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη ηνλ αγψλα ζε άιιε εκεξνκελία θαη ψξα ή άιιε
ψξα ηελ ίδηα εκέξα ή λα νξίζεη ηνλ αγψλα ζε νπδέηεξν γήπεδν ηελ ίδηα
εκεξνκελία, ην νπνίν ζα βξεζεί κε θξνληίδα ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ,
πνπ νθείιεη λα απνζηείιεη ζηε δηνξγαλώηξηα ην ζρεηηθό παξαρσξεηήξην
ην αξγόηεξν ηξεηο εκέξεο πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκέξα δηεμαγσγήο
ηνπ αγώλα, άιισο ην γεπεδνύρν ζσκαηείν κεδελίδεηαη ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν αγώλα.
Σα ζσκαηεία δχλαληαη λα ζπκθσλήζνπλ ηελ ακνηβαία αληηζηξνθή ησλ κεηαμχ
ηνπο αγψλσλ, εθφζνλ νη ζπλαληήζεηο είλαη δηπιέο κε απνηέιεζκα ηελ
αληηζηξνθή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ γεπεδνχρνπ σκαηείνπ. Ζ ζπκθσλία απηή ζα
αθνξά κόλν αγώλα ηνπ πξώηνπ γύξνπ εθόζνλ νη ζπλαληήζεηο είλαη
δηπιέο θαη ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εγθξηζεί απφ ηελ εθάζηνηε δηνξγαλψηξηα
αξρή.
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3)

4)

Τπνρξεψζεηο γεπεδνχρσλ ζσκαηείσλ:
α) Ζ έθδνζε ηεο άδεηαο ηέιεζεο ηνπ αγψλα απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα
ζέκαηα αζιεηηζκνχ ππεξεζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, εθφζνλ ε εγθαηάζηαζε
δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο (άξζξν 22 λ. 4049/2012).
β) ε πεξίπησζε αλαβνιήο ηέιεζεο αγψλα γηα νπνηαδήπνηε αηηία, δελ απαηηείηαη ε
έθδνζε λέαο άδεηαο δηεμαγσγήο αγψλα, αιιά ην γεπεδνχρν ζσκαηείν
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή γηα ηε λέα εκεξνκελία
θαη ψξα ηέιεζήο ηνπ.
γ) Αλ ην ππεχζπλν ζσκαηείν δελ πξνζθνκίζεη ηελ άδεηα αιιά ππάξρεη ζε ηζρχ
άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, δχλαηαη ν Α’ δηαηηεηήο, εθφζνλ ζην γήπεδν
ππάξρεη αζηπλνκηθή δχλακε γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν
αγψλα θαη εθφζνλ ην θξίλεη ν ίδηνο, λα πξνρσξήζεη ζηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα.
δ) Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα έρεη ηε ζθάια ηνπ Α δηαηηεηή ηνπ
αγψλα, ην ηξαπέδη ηεο Γξακκαηείαο θαη ην Φχιιν ηνπ αγψλα.
ε) Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα εμαζθαιίζεη ρψξν γηα λα
αιιάδνπλ νη αζιεηέο θαη νη δηαηηεηέο, φπσο θαη λα ππάξρεη πξφρεηξν θαξκαθείν.
ζη) Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη γηα ηε
γλσζηνπνίεζε ηνπ αγψλα ζηελ Αζηπλνκία, ζηελ νπνία νθείιεηαη θάζε βνήζεηα
γηα ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηεο.
δ) Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα ηνπνζεηεί ηηο δηαθεκηζηηθέο
πηλαθίδεο ηνπ ρνξεγνχ ηνπ πξσηαζιήκαηνο, φπνπ ππάξρεη, ν αξηζκφο ησλ
νπνίσλ ζα θαζνξηζηεί κε ηελ Δηδηθή Πξνθήξπμε.
Οη αγψλεο εζληθψλ θαηεγνξηψλ θαη παλειιελίσλ πξσηαζιεκάησλ γίλνληαη
ππνρξεσηηθά ζε θιεηζηά γπκλαζηήξηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θιεηζηφ
γήπεδν ζηελ πφιε πνπ είλαη έδξα ηνπ ζσκαηείνπ, νη αγψλεο ζα γίλνληαη ζε θιεηζηά
γήπεδα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ. Σν γήπεδν ζα νξίδεηαη απφ ηελ ΔΟΠΔ, ηελ
Έλσζε ή ηελ Σνπηθή Δπηηξνπή.

Άξζξν 14ν
Τπνρξεψζεηο Γηαγσληδνκέλσλ σκαηείσλ
1) Οη νκάδεο ησλ ζσκαηείσλ πνπ αγσλίδνληαη, πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζην γήπεδν ηνπ
αγψλα, αλεμάξηεηα κε ηελ πηζαλή δπζρεξή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί αλαθνξηθά κε ηελ
κεηαθίλεζή ηνπο πξνο ην γήπεδν.
Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηνπ ειάρηζηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνχ αζιεηψλ-ηξηψλ πνπ θάζε
νκάδα νθείιεη λα παξνπζηάζεη ζην γήπεδν, πξνθεηκέλνπ ε πξνζέιεπζε θαη ζπκκεηνρή
ηεο λα ζεσξείηαη θαλνληθή, αξκφδην λα απνθαζίδεη είλαη απνθιεηζηηθά ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Δ.Ο.ΠΔ., πξν ηεο ελάξμεσο εθάζηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, εθηφο απφ
ην Πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο θαηεγνξίαο ΑΝΓΡΩΝ γηα ην νπνίν αξκφδηα είλαη ε
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

ΔΑΠ. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ζα γλσζηνπνηείηαη ζηα ζσκαηεία εγθαίξσο, κε ηε Γεληθή
Πξνθήξπμε Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΟΠΔ.
Ζ δηαπίζησζε ηεο έγθαηξεο θαη θαλνληθήο πξνζέιεπζεο ησλ νκάδσλ πνπ
δηαγσλίδνληαη ζα γίλεηαη ιίγν πξηλ ν δηαηηεηήο απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ
γεπέδνπ.
Καη ηα δχν δηαγσληδφκελα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δίλνπλ ζηε γξακκαηεία ηα
δειηία αζιεηηθήο ηδηφηεηαο θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ ζπκκεηερφλησλ αζιεηψλ ηνπο
θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ πξνπνλεηή θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνπκέλσλ λα θάζνληαη ζηνλ
πάγθν ζπλνδψλ ηεο θάζε νκάδαο ηξηάληα (30΄), ην αξγφηεξν, ιεπηά πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηνπ αγψλα.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην δηαγσληδφκελν ζσκαηείν αδπλαηεί λα εκθαλίζεη ηα δειηία
αζιεηηθήο ηδηφηεηαο ή ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ 30΄ πξηλ ηελ έλαξμε,
ηφηε έρεη ην δηθαίσκα, λα πξάμεη ηνχην, ην αξγφηεξν κέρξη θαη δεθαπέληε (15΄) ιεπηά
κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ
αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή ζε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθνκηζζέληα δειηία δελ
θέξνπλ λφκηκε ζεψξεζε (ηαηξηθή βεβαίσζε θιπ) ή νη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ ηελ
πξνβιεπφκελε, βάζεη θαλνληζκψλ, παξνπζία (αζιεηηθή πεξηβνιή, ηθαλφηεηα λα
αγσλίδεηαη θιπ), ηφηε ε νκάδα ζεσξείηαη φηη δελ έρεη πξνζέιζεη λνκφηππα ζηνλ αγψλα
θαη κεδελίδεηαη.
Αλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο θαζπζηεξήζνπλ νη νξηζζέληεο δηαηηεηέο θαη δελ είλαη
δπλαηή ε έλαξμε ηνπ αγψλα, ν ρξφλνο ελάξμεσο κεηαηίζεηαη θαηά ηξηάληα (30’), ην
πνιχ, ιεπηά.
Αλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. δηαθνπή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο εληφο γεπέδνπ,
απξφβιεπηεο δεκίαο θιπ) ε έλαξμε ηνπ αγψλα θαζπζηεξήζεη, ν ρξφλνο ηεο έλαξμεο
κεηαηίζεηαη κέρξη ελελήληα (90) ιεπηά. ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηνπ
αγψλα γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο (π.ρ. δηαθνπή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο εληφο γεπέδνπ,
απξφβιεπηεο δεκίαο θιπ), ν κέγηζηνο ρξφλνο αλακνλήο γηα λα ζπλερηζηεί ν αγψλαο
νξίδεηαη ζε ελελήληα (90) ιεπηά. Αλ κεηά ην ρξφλν απηφ, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί νη
θαλνληθέο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα, ηφηε ν αγψλαο δηαθφπηεηαη νξηζηηθά θαη
επαλαιακβάλεηαη μεθηλψληαο απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζεη ζην νπνίν ζεκεηψζεθε ε
δηαθνπή. ηελ πεξίπησζε απηή ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεη πνπ έρνπλ ιήμεη
θαηνρπξψλνληαη. Οη δηαγσληδόκελεο νκάδεο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ θαη λα
δειώζνπλ ζην ΦΑ αζιεηέο από απηνύο πνπ είραλ ζηε δύλακε ηνπο θαη είραλ
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαηά ηνλ ρξόλν ηέιεζεο ηνπ αγώλα πνπ
επαλαιακβάλεηαη.
Δηδηθά γηα ην πξσηάζιεκα Α1 Δζληθήο θαηεγνξίαο ΑΝΓΡΩΝ, κπνξνχλ λα
θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΔΑΠ κε ηελ Δηδηθή Πξνθήξπμε εηδηθνί φξνη πνπ αθνξνχλ
θαζπζηεξήζεηο ή αλαβνιέο αγψλσλ ιφγσ κε πξνζέιεπζεο νκάδσλ ή άιισλ
ζπληειεζηψλ δηαηηεηέο.
Καη ηα δχν ζσκαηεία νθείινπλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ δηαηηεηή ηνπιάρηζηνλ απφ κία
κπάια, ζε θαιή θαηάζηαζε, δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ φπσο νξίδνπλ νη Γηεζλείο

19

Καλνληζκνί παηδηάο θαη ν δηαηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαιέμεη πνηεο απφ απηέο ζα
ρξεζηκνπνηήζεη, εθηφο θαη αλ απηφ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο.

Άξζξν 15ν
Αζιεηέο Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο
1)

ηα πξσηαζιήκαηα πεηνζθαίξηζεο δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο αζιεηέο-ηξηεο πνπ
αλήθνπλ ζε ζσκαηεία-κέιε ηεο ΔΟΠΔ θαη είλαη θάηνρνη δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο
πεηνζθαηξηζηή πνπ έρεη εθδψζεη θαη λφκηκα αλαλεψζεη ε ΔΟΠΔ ή νη ελψζεηο κεηά
απφ απφθαζε ηεο Δ.Ο.ΠΔ. ε νπνία φκσο είλαη ε κφλε πνπ ηεξεί Μεηξψν Αζιεηψλ.
Σα δειηία απηά θέξνπλ θσηνγξαθία ησλ αζιεηψλ θαη ζθξαγίδα ηεο ΔΟΠΔ (ε νπνία
ζα θαιχπηεη κέξνο ηεο θσηνγξαθίαο) πνπ ζα πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αζιεηή.
Ζ ΔΟΠΔ εθδίδεη δειηία αζιεηηθήο ηδηφηεηαο πιαζηηθνπνηεκέλα, θαζψο θαη
απηνθφιιεηα ηα νπνία επηθνιιψκελα ζηελ πίζσ πιεπξά ησλ δειηίσλ απηψλ θαη
έρνληαο ηζρχ γηα κία κφλν αγσληζηηθή πεξίνδν ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ
ζσκαηείνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αζιεηή.
Ζ ΔΟΠΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε απφθαζε ηνπ Γ λα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν
έθδνζεο ησλ δειηίσλ.
Όηαλ δελ ππάξρεη ζθξαγίδα είηε ηεο ΔΟΠΔ είηε ηνπ ζσκαηείνπ, ν δηαηηεηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα κελ επηηξέςεη λα αγσληζζεί ν αζιεηήο, εθηφο εάλ ε
ηαπηνπξνζσπία ειεγρζεί θαη βεβαησζεί κε ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην.
Δηδηθά γηα ην πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξψλ, ηα δειηία αζιεηηθήο
ηδηφηεηαο κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ηχπν, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ΔΟΠΔ θαη
ΔΑΠ. Με θνηλή απφθαζε ηεο Δ.Ο.ΠΔ θαη ηεο ΔΑΠ επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ζην
πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ ε ζπκκεηνρή ησλ ακεηβνκέλσλ
αζιεηψλ κε ιίζηα.
Γηα ηελ έθδνζε ηνπ θάζε δειηίνπ αζιεηή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ακεηβφκελσλ
πεηνζθαηξηζηψλ ζε ΣΑΑ (Διιήλσλ ή αιινδαπψλ) απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε
θαηάζεζε ζηελ ΔΟΠΔ ρξεκαηηθνχ παξαβφινπ. Οη θαηεγνξίεο θαη ην πνζφ αλά
θαηεγνξία ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΟΠΔ θαη ζα γλσζηνπνηείηαη κε
ηελ Δγθχθιην ησλ Μεηεγγξαθψλ γηα ηνπο εξαζηηέρλεο θαη κε Δηδηθή Δγθχθιην γηα ηα
ΣΑΑ.
Πεξαηηέξσ γηα ηελ έθδνζε δειηίνπ αζιεηή πνπ έρεη ζπλάςεη ζπκβόιαην κε ΣΑΑ
είλαη απαξαίηεηε ε θαηάζεζε ζηελ ΔΟΠΔ ηνπ απνδεηθηηθνύ θαηάζεζεο ηνπ
παξαβόινπ ησλ 100 € (ζε ινγαξηαζκό ηξαπέδεο) ζηνλ ΠΑΑΠ, όπσο απηό
νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό ρέζεσλ Αζιεηώλ – ΣΑΑ ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ.
2725/1999. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην δειηίν ηνπ αζιεηή δελ εθδίδεηαη κέρξη ηελ
ππνβνιή ηνπ παξαπάλσ απνδεηθηηθνύ.
Καλέλα δειηίν αζιεηή ή αζιήηξηαο απφ κεηεγγξαθή δελ ζα εθδίδεηαη ζε ζσκαηείν ή
ΣΑΑ πνπ έρεη ιεμηπξφζεζκε νθεηιή ζηελ CEV ή ζηελ FIVB. ηελ πεξίπησζε πνπ ε
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

νθεηιή απηή έρεη δηαθαλνληζηεί ζα πξέπεη λα έρνπλ εμνθιεζεί φιεο νη δφζεηο κέρξη ηελ
εκέξα έθδνζεο ηνπ δειηίνπ.
ε πεξίπησζε νθεηιήο ζσκαηείνπ ή ΣΑΑ εξαζηηερληθφ ζσκαηείν, ζρεηηδφκελεο κε
ζπγθεθξηκέλν αζιεηή ή αζιήηξηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ
Δγγξαθψλ-Μεηεγγξαθψλ, ην δειηίν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιεηή ή αζιήηξηαο δελ ζα
εθδίδεηαη κέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο ή ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο.
Πεξαηηέξσ ζηα δειηία αζιεηηθήο ηδηφηεηαο πεηνζθαηξηζηή πξέπεη λα ππάξρεη ηαηξηθή
ζεψξεζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 33 παξ. 9 ηνπ λ. 2725/99. Αλ ην
ζσκαηείν δελ πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα λφκηκα ζεσξεκέλα θαηά ηα
παξαπάλσ, δειηία, ν δηαηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ δηεμάγεη ηνλ αγψλα θαη ην
ππαίηην ζσκαηείν κεδελίδεηαη.
ε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο ησλ δειηίσλ κπνξεί γηα έλαλ θαη κφλν αγψλα ν
δηαηηεηήο λα ηνλ δηεμάγεη θαλνληθά, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) ε
απψιεηα ή θινπή λα έρεη θαηαγγειζεί ζηελ αζηπλνκία, β) ν δηαηηεηήο λα θάλεη έιεγρν
ηαπηνπξνζσπίαο ησλ αζιεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή ην
Γηαβαηήξην εθάζηνπ αζιεηή θαη γ) ην ζσκαηείν πνπ απψιεζε ηα δειηία λα ππνβάιεη
ζηνλ δηαηηεηή ππεχζπλε δήισζε φηη νη αζιεηέο απηνί αλήθνπλ ζε απηφ, έρνπλ ήδε
αγσληζηεί ή δεισζεί ζε έλαλ αγψλα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν θαη είλαη πγηείο
κε βάζε ηαηξηθή ζεψξεζε πνπ ππήξρε ζηα απνιεζζέληα ή θιαπέληα δειηία.
Ο Γηαηηεηήο κε ην ηέινο ηνπ αγψλα ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη άκεζα ζηε
δηνξγαλψηξηα αξρή ην θχιιν αγψλα θαη ηα παξαζηαηηθά. Ζ δε επνπηεχνπζα αξρή ζα
δηελεξγήζεη έιεγρν ησλ παξαζηαηηθψλ κε θχιια αγψλσλ απφ πξνεγνχκελνπο
αγψλεο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηείρε ην ζσκαηείν ηελ ίδηα ρξνληά. ε πεξίπησζε πνπ
θάπνηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο δελ πιεξνχηαη ηφηε ε νκάδα πνπ ζπκκεηείρε ρσξίο
δειηία κεδελίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν αγψλα.
Όζνλ αθνξά ζηελ ζπκκεηνρή αζιεηψλ σο LIBERO, απηή, είλαη αγσληζηηθή κε ηελ
αλαγξαθή ηνπ ζην Φύιιν Αγώλνο.
Αιινδαπνί, νκνγελείο θαη ινηπνί κε Έιιελεο αζιεηέο δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ζην
πξσηάζιεκα, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ησλ λφκσλ θαη ηνπ Καλνληζκνχ εγγξαθψλ – κεηεγγξαθψλ ηεο ΔΟΠΔ θαη
ησλ ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. ε πεξίπησζε αλαλέσζεο ησλ δειηίσλ ησλ
αζιεηψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ απηή λα εγθξηζεί επαλεμεηάδεηαη ην αλ πιεξνχλ αθφκε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, ησλ Τ.Α. θαη ησλ Καλνληζκψλ ηεο
ΔΟΠΔ.
Γελ δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο αζιεηήο πνπ έρεη ηηκσξεζεί απφ ηα αξκφδηα Πεηζαξρηθά
θαη δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηεο ΔΟΠΔ, ηεο ΔΑΠ ησλ Δλψζεσλ θαη ησλ Σνπηθψλ
Δπηηξνπψλ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε πνηλή ηνπ.
Οη αζιεηέο θάζε νκάδαο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζηηο εκθαλίζεηο ηνπο (εκπξφο θαη πίζσ
ζηε θαλέια) ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηνπο Καλνληζκνχο Παηδηάο αξηζκνχο, νη
νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηνη θαη ζε αληίζεην κε ηελ εκθάληζε ρξψκα. Γελ
επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηδίνπ αξηζκνχ απφ αζιεηέο ηεο απηήο νκάδαο.
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Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ζε αγψλα αζιεηή ν νπνίνο δελ θέξεη αξηζκφ ζηε θαλέια
ηνπ.

Άξζξν 16ν
Πξνπνλεηέο
1) ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ή ειηθηαθά πξσηαζιήκαηα, ηα ζπκκεηέρνληα ζσκαηεία είλαη
ππνρξεσκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 2725/99, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ
λφκν 3057/02 θαη κε ηνλ Καλνληζκφ Πξνπνλεηψλ (ΤΑ 36123/2.8.2006,
ΦΔΚ/Β/1223/5.9.2006) λα θαηαζέηνπλ ην δειηίν ηαπηφηεηαο πξνπνλεηνχ, θαζψο θαη ην
δειηίν ηαπηφηεηαο βνεζνχ πξνπνλεηνχ (φπνπ απφ ηνλ Καλνληζκφ πξνβιέπεηαη ε
χπαξμή ηνπ), ζηνλ Α’ δηαηηεηή ηνπ αγψλα.
Σν Γειηίν Σαπηφηεηαο Πξνπνλεηή θαζψο θαη ην δειηίν ηαπηφηεηαο βνεζνχ πξνπνλεηή
εθδίδνληαη απφ ηνλ ΔΠΠΔ θαη ζεσξνχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ΔΟΠΔ.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αλσηέξσ δελ ζα αλαγξάθνληαη ζην Φχιιν Αγψλνο θαη δελ
ζα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα θαη είλαη
ππνρξεσκέλνη λα απνρσξήζνπλ απφ ηνλ Αγσληζηηθφ ρψξν.
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.ΠΔ. θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη επηκέξνπο αλάγθεο ηνπ
θάζε ειηθηαθνχ πξσηαζιήκαηνο ή ηεο θάζε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο κπνξεί λα
αλαζηέιιεηαη ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
2) Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ πξνπνλεηέο/ηξηεο θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ
απηφλ εθαξκφδεηαη ν εγθεθξηκέλνο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ Αζιεηηζκφ Τθππνπξγφ
Καλνληζκφο Πξνπνλεηψλ ηνπ ΔΠΠΔ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαζψο θαη ε λνκνζεζία.
3) ε πεξίπησζε θσιχκαηνο πξνπνλεηή (αζζέλεηα, ηξαπκαηηζκφο θιπ), γηα ηα ζσκαηεία
πνπ ππνρξενχληαη λα έρνπλ ηέηνην, επηηξέπεηαη λα θαζνδεγεί ηελ νκάδα ν ζπλεξγάηεο
απηνχ ή νπνηνζδήπνηε άιινο πξνπνλεηήο γηα ηέζζεξηο (4) αγσληζηηθέο εκέξεο
ζπλνιηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
Ωο ελαξθηήξην ρξνληθφ ζεκείν γηα ην δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ (4) αγσληζηηθψλ νξίδεηαη
ε εκεξνκελία ηέιεζεο ηνπ πξψηνπ αγψλα πνπ ζα δηεμαρζεί ρσξίο ηελ παξνπζία
ηνπ/ηεο αξρηθά δεισζέληνο πξνπνλεηή/ηξηαο.
4) Γελ επηηξέπεηαη λα αζθεί ρξέε πξνπνλεηνχ φπνηνο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
Νφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΔΠΠΔ. Ζ παξάβαζε ησλ πην πάλσ ζα έρεη ηηο ίδηεο
ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα γηα ηελ αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή
πεηνζθαηξηζηή. Ζ απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη γηα αζιεηέο πνπ είλαη θάηνρνη δειηίνπ
ηαπηφηεηαο πξνπνλεηή θαη είλαη πξνπνλεηέο ζηα ηκήκαηα ππνδνκήο (εθήβσλ,
λεαλίδσλ, παίδσλ, θνξαζίδσλ, πακπαίδσλ, παγθνξαζίδσλ) ηνπ ζσκαηείνπ πνπ
αγσλίδνληαη.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΓΙΑΙΣΗΣΔ – ΓΤΜΝΑΙΑΡΥΟΙ – ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Άξζξν 17ν
Γηαηηεζία Αγψλσλ
1)

2)

3)

Ζ δηαηηεζία φισλ ησλ αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ ΔΟΠΔ θαη ησλ
πξσηαζιεκάησλ Αλδξψλ-Γπλαηθψλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηηο Δλψζεηο/ΣΔ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γίλεηαη κε επίζεκνπο δηαηηεηέο
ηεο ΔΟΠΔ – ΟΓΒΔ. Αληηζέησο ε δηαηηεζία ησλ αγψλσλ ησλ αλαπηπμηαθψλ
πξσηαζιεκάησλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηηο Δλψζεηο, κπνξεί λα γίλεηαη κε δηαηηεηέο
πνπ αλήθνπλ ζηελ ΔΗΓΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ.
Οη δηαηηεηέο θαη ζεκεησηέο ησλ αγψλσλ Πξσηαζιήκαηνο Α1, Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο
Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ, Παλειιελίσλ Πξσηαζιεκάησλ (γηα ηηο θάζεηο πνπ
δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ ΔΟΠΔ), Δηδηθψλ Σνπξλνπά Αλφδνπ Καηεγνξηψλ θαη ησλ
αγψλσλ ηνπ Κππέιινπ Διιάδνο, αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΟΠΔ, νξίδνληαη απφ ηελ
Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο (ΚΔΓ) ηεο ΔΟΠΔ, νη Γπκλαζίαξρνη, απφ ηελ Κεληξηθή
Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ, θαη γηα ην πξσηάζιεκα ηεο Α1 Αλδξψλ απφ ηελ ΔΑΠ.
Οη παξαηεξεηέο Γηαηηεζίαο νξίδνληαη απφ ηελ ΚΔΓ ηεο ΔΟΠΔ ζε πξσηαζιήκαηα γηα
ηα νπνία ππάξρεη έγθξηζε απφ ην Γ/ΔΟΠΔ.
Οη δηαηηεηέο, ζεκεησηέο θαη γπκλαζίαξρνη ησλ Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ
πξσηαζιεκάησλ ε δηνξγάλσζε ησλ νπνίσλ εθρσξείηαη ζηηο Δλψζεηο, νξίδνληαη απφ
ηηο αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο ησλ αξκνδίσλ Δλψζεσλ ή Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ παξνπζηαζηεί ζηνλ αγψλα ν έλαο ή θαη δχν δηαηηεηέο πνπ
νξίζηεθαλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν αγψλαο πξέπεη, αλ ζην γήπεδν ππάξρνπλ κέιε
ηνπ Γ ηεο ΔΟΠΔ, έρνπλ ην δηθαίσκα, φπσο θαη ν αληηπξφζσπνο ηεο Οκνζπνλδίαο
(γπκλαζίαξρνο) ή θαη ν έλαο δηαηηεηήο λα πξνρσξήζνπλ ζε αληηθαηάζηαζε,
ρξεζηκνπνηψληαο δηαηηεηέο πνπ ηπραία, βξίζθνληαη εθεί αθφκα θαη αλ απηνί δελ είλαη
αμηνινγεκέλνη. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ Α2 Δζληθή θαηεγνξία Αλδξψλ, ζηελ Α1 - ΣΑΑ
θαη Α1 - Α2 Δζληθή θαηεγνξία Γπλαηθψλ. Αλ ππάξρνπλ ζην γήπεδν πεξηζζφηεξνη ηνπ
ελφο, θνηλή ζπκθσλία ζσκαηείσλ, άιισο δηελεξγείηαη θιήξσζε. Αλ δελ παξνπζηαζηεί
ν Α δηαηηεηήο πνπ νξίζηεθε, αλαιακβάλεη θαζήθνληα Α δηαηηεηή ν Β δηαηηεηήο.
Γηα ην Πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο θαηεγνξίαο ΑΝΓΡΩΝ, θάζε αληηθαηάζηαζε
δηαηηεηή πξέπεη λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓ/ΔΟΠΔ θαη
πάληα κε Γηαηηεηή πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε Λίζηα ησλ Γηαηηεηψλ ηεο Α1 Καηεγνξίαο
ΑΝΓΡΩΝ, φπσο απηή ηζρχεη ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.
Ο αγψλαο κπνξεί λα αξρίζεη θαη κε έλα δηαηηεηή (εθηφο απηψλ ηεο Α1 Δζληθήο
Καηεγνξίαο ΑΝΓΡΩΝ), αθνχ πξψηα απηφο αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο δηεχζπλζήο ηνπ.
Με ηελ πξψηε δηαθνπή ηνπ αγψλα (π.ρ. time out) επηηξέπεηαη λα κπεί ζηνλ αγψλα θαη
δεχηεξνο δηαηηεηήο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
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4)

Ο δηαηηεηήο φκσο πνπ αλέιαβε απφ ηελ αξρή ηε δηεχζπλζε ηνπ αγψλα εμαθνινπζεί
λα ζεσξείηαη Α δηαηηεηήο κέρξη ην ηέινο ηνπ αγψλα.
Αγψλαο πνπ γίλεηαη θαη κε έλαλ, κφλνλ, δηαηηεηή είλαη έγθπξνο.
Ο Α΄ δηαηηεηήο, ζε πεξίπησζε χπαξμεο πξνβιεκάησλ ζε αγψλεο ησλ
Πξσηαζιεκάησλ πνπ δηεμάγνληαη κε επζχλε ηεο ΔΟΠΔ, ηεο ΔΑΠ, ησλ Δλψζεσλ θαη
Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ, ζε ζρέζε κε ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα πνπ θχξηα
νθείινληαη ζε ζπκπεξηθνξά θηιάζισλ – ζεαηψλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη
ζηηο παξαθάησ, αλά πεξίπησζε, ελέξγεηεο:
α) ε πεξίπησζε πνπ αθνπζηνχλ γηα 1ε θνξά νκαδηθά πβξηζηηθά ζπλζήκαηα ή
αλαξηεζνχλ παλφ κε αλάινγν πεξηερφκελν κε ζηφρν δηαγσληδφκελα σκαηεία,
κέιε απηψλ (αζιεηέο, πξνπνλεηέο, πξνζσπηθφ,), ή ην ψκα ησλ Γηαηηεηψλ, ν Α’
Γηαηηεηήο δεηά απφ ηνλ Παξαηεξεηή ηνπ Αγψλα λα αλαγξαθνχλ ζην Φχιιν
Αγψλα θαη λα γίλεη ζρεηηθή ζχζηαζε απφ ηελ κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε (1 ε
πξνεηδνπνίεζε)
β) Όηαλ ηα νκαδηθά πβξηζηηθά ζπλζήκαηα αθνπζηνχλ γηα 2 ε θνξά, ή ην παλφ δελ
απνζπξζεί, αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία (2ε πξνεηδνπνίεζε)
γ) Όηαλ ηα νκαδηθά πβξηζηηθά ζπλζήκαηα ζπλερίδνπλ λα αθνχγνληαη γηα 3ε θνξά
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηδίνπ αγψλα, ηφηε ν Α΄ δηαηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα
δηαθφςεη πξνζσξηλά ηνλ αγψλα.
δ) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ ίδην αγψλα ηα πβξηζηηθά ζπλζήκαηα θαη παξά ηηο
γελφκελεο παξαηεξήζεηο επαλαιακβάλνληαη κε ζπλερή ηξφπν δεκηνπξγψληαο
έληνλα δπζθεκηζηηθή εηθφλα γηα ην άζιεκα, ηφηε ν Α΄ δηαηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα
λα δεηήζεη ηελ εθθέλσζε ηνπ γεπέδνπ.
ε) Οη ίδηεο πεηζαξρηθέο πνηλέο πξνβιέπνληαη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο
δείθηε ιέηδεξ θαηά αζιεηή, παξάγνληα, δηαηηεηή ή άιινπ ζπληειεζηή ηνπ αγψλα.
ζη) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα αθνπζηνχλ ζπλζήκαηα κε
αληεζληθφ πεξηερφκελν ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαγσγή αζιεηψλ
(«ξαηζηζηηθά ζπλζήκαηα»), αθνινπζείηαη ε ίδηα αλσηέξσ δηαδηθαζία.
δ) ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε εθθέλσζε ηνπ
γεπέδνπ, κέζα ζε ρξφλν 60΄, ηφηε ν Α΄ δηαηηεηήο κπνξεί λα δηαθφςεη νξηζηηθά
ηνλ αγψλα, θάλνληαο ιεπηνκεξή έθζεζε γηα ηα γεγνλφηα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ
θαηά ηα αλσηέξσ δηαθνπή.
ε) ε πεξίπησζε ξίςεο αληηθεηκέλσλ εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη ηδίσο
θξνηίδσλ, ππξζψλ, βεγγαιηθψλ θιπ, ή ζπκπινθήο θηιάζισλ ή αζιεηψλ ή
εηζφδνπ θηιάζισλ ζηνλ επξχηεξν αγσληζηηθφ ρψξν θαηά ηξφπν πνπ απφ ηα
παξαπάλσ λα δηαθπβεχεηαη ην θχξνο θαη ε νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, ηφηε ν
Α΄ Γηαηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαθφςεη πξνζσξηλά ηνλ αγψλα δεηψληαο
λα γίλνπλ ζπζηάζεηο θαη θιήζεηο κέζσ ησλ κεγαθψλσλ πξνθεηκέλνπ λα
ζηακαηήζνπλ ηα παξαπάλσ κε παξάιιειε επηζήκαλζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ
κπνξεί λα επηθέξνπλ ζηελ νκάδα ηνπο. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ξίςεσο
αληηθεηκέλσλ ή ζπκπινθήο θηιάζισλ ή αζιεηψλ ή λέαο εηζφδνπ ηνπο ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν θαη εθφζνλ εμ’ απηψλ κπνξεί λα πξνθιεζεί ηξαπκαηηζκφο, ηφηε
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5)

6)

7)

ν Α δηαηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα είηε λα δεηήζεη ηελ εθθέλσζε ηνπ γεπέδνπ είηε λα
δηαηάμεη ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ αγψλα.
ζ) Δάλ απφ ηηο παξαπάλσ πξάμεηο πξνθιεζεί δηαπηζησκέλνο ηξαπκαηηζκφο
αζιεηή ή πξνπνλεηή ή δηαηηεηή, ε δηαθνπή ηνπ αγψλα είλαη ππνρξεσηηθή.
ε θάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο φπσο θαη ζε πεξίπησζε
πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ αζιεηψλ, παξαγφλησλ, πξνπνλεηψλ θιπ, νη δηαηηεηέο
είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαγξαθνχλ ζην Φ.Α. ηα ζρεηηθά επεηζφδηα κε θάζε
ιεπηνκέξεηα θαη εληφο 24 σξψλ λα ππνβάινπλ ζηελ, θαηά πεξίπησζε, δηνξγαλψηξηα
αξρή έθζεζε γηα ηα ζπκβάληα.
Οη δηαηηεηέο νθείινπλ λα κελ επηζηξέςνπλ Γειηίν αζιεηή, αλ ππνβιήζεθε έλζηαζε
γηα θαθή ζπκκεηνρή απηνχ ή γηα ην γλήζην ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη αθνχ απηφ
γξάθηεθε ζην Φχιιν ηνπ αγψλα.
Δπίζεο δελ επηζηξέθεηαη ην Γειηίν αζιεηή απφ ηνπο Γηαηηεηέο, ζε πεξίπησζε πνπ
έπεζε ζηελ αληίιεςε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, ε ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, θαθή
ζπκκεηνρή αζιεηή.
Σέινο δελ παξαδίδεηαη απφ ηνπο δηαηηεηέο ζην ζσκαηείν δειηίν αζιεηή πνπ
απνβιήζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα.
Ο Α’ δηαηηεηήο πξέπεη λα αλαθέξεη ζηηο «Παξαηεξήζεηο» ηνπ Φχιινπ Αγψλα ην ιφγν
γηα ηνλ νπνίν ηηκψξεζε θάπνηνλ αζιεηή ή άιιν κέινο ηεο νκάδαο κε απεπζείαο
απνβνιή (απφ ην ζεη) ή απεπζείαο απνθιεηζκφ (απφ ηνλ αγψλα). ε πεξίπησζε
αλαγξαθήο ζην Φχιιν Αγψλα νπνηνπδήπνηε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, ν Α’
δηαηηεηήο ή o γπκλαζίαξρνο εθφζνλ ππάξρεη, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη απηφ
ζηε δηνξγαλψηξηα, ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα.

Άξζξν 18ν
Φχιιν Αγψλα
1)

2)

3)

Σα Φχιια Αγψλνο εθδίδνληαη θαη βηβιηνδεηνχληαη απφ ηελ Δ.Ο.ΠΔ., απφ ηελ νπνία
θαη ηα πξνκεζεχνληαη νη Δλψζεηο, νη Σνπηθέο Δπηηξνπέο θαη ηα ζσκαηεία. Ζ ΔΟΠΔ
δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξαρψξεζεο ηεο έθδνζεο ησλ Φχιισλ Αγψλνο ζηηο Δλψζεηο.
Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη ζηελ Γξακκαηεία ην
Φχιιν Αγψλνο. Με απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΟΠΔ, κπνξεί ζε ζπγθεθξηκέλα
πξσηαζιήκαηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ειεθηξνληθφ θχιιν αγψλα.
Σν Φχιιν Αγψλνο ζπληάζζεηαη εηο ηεηξαπινχλ. Σν πξσηφηππν παξαδίδεηαη ζηνλ
γπκλαζίαξρν ή ζε έλαλ δηαηηεηή, ην δεχηεξν αληίγξαθν ζηελ ληθήηξηα νκάδα, ην ηξίην
ζηελ εηηεκέλε νκάδα θαη ην ηειεπηαίν παξακέλεη σο ζην ζηέιερνο ζην βηβιίν.
Σν Φχιιν Αγψλνο ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ζεκεησηή-ηξηα ηνπ αγψλα, ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο δηαηηεζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα επηηξέπεηαη ε δηφξζσζε ηνπ
Φ.Α. κφλν κε ηελ έγθξηζε ηνπ Α΄ δηαηηεηή θαη κεηά απφ ελεκέξσζε ησλ αξρεγψλ ησλ
νκάδσλ. Κάζε δηφξζσζε πξέπεη λα γίλεηαη επζχο ακέζσο δηαπηζησζεί ην ιάζνο ή
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θπζηθήο δηαθνπήο ηνπ αγψλα θαη απαξαίηεηα λα
κνλνγξάθεηαη απφ ηνπο δηαηηεηέο.
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4)

5)

Μεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα αθνινπζεί ε δηαδηθαζία γηα ην θιείζηκν ηνπ Φχιινπ Αγψλα.
Ο ζεκεησηήο-ηξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηαηηεηέο, θξνληίδεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
Φχιινπ Αγψλα απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ. ηε ζπλέρεηα αθνχ ππνγξάςεη ην
Φχιιν Αγψλνο ην παξαδίδεη γηα έιεγρν θαη ππνγξαθή ζηνπο δηαηηεηέο θαηά ζεηξά Β’
θαη Α’ θαη ηνλ γπκλαζίαξρν ηνπ αγψλα, ζε φπνηεο θαηεγνξίεο πξνβιέπεηαη ε χπαξμή
ηνπ.
Δπίζεο παξάιεηςε ππνγξαθήο ηνπ Φ.Α. απφ δηαηηεηή δελ επηδξά ζην θχξνο ηνπ
φκσο απνηειεί πεηζαξρηθφ δηαηηεηηθφ παξάπησκα.
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Φχιινπ Αγψλνο απφ ηνπο δχν δηαηηεηέο (Α’ θαη Β’)
απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή ζε απηφ νπνηαζδήπνηε παξαηήξεζεο ή ζεκείσζεο ή
ζπκπιήξσζεο ή δηφξζσζεο θαζψο θαη ε αλαγξαθή έλζηαζεο.
Κάζε γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη χζηεξα απφ ηνλ αγψλα ζα γίλεηαη γλσζηφ ζηελ
δηνξγαλψηξηα αξρή κε έθζεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ηελ ακέζσο επφκελε
εξγάζηκε εκέξα απφ ηνλ αγψλα. Απηνλφεην είλαη φηη έθζεζε ππνβάιινπλ θαη νη δχν
δηαηηεηέο θερσξηζκέλα.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ E΄
ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΝΑΒΟΛΔ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΣΑΣΑΞΗ
ΑΠΩΛΔΙΑ ΑΓΩΝΑ – ΜΗΓΔΝΙΜΟΙ – ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΙ ΩΜΑΣΔΙΩΝ
Άξζξν 19ν
Βαζκνινγία - Καηάηαμε
1) Οη νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ αγψλα βαζκνινγνχληαη κε δχν δηαθνξεηηθά
ζπζηήκαηα:
Α. α) Γχν (2) βαζκνχο ζε πεξίπησζε λίθεο
β) Έλαλ (1) βαζκφ ζε πεξίπησζε ήηηαο
γ) Καλέλα (0) βαζκφ ζε πεξίπησζε κεδεληζκνχ
Β. α) Σξεηο (3) βαζκνχο ζε πεξίπησζε λίθεο κε 3 – 0 ζεη ή 3 – 1 ζεη
β) Γχν (2) βαζκνχο ζε πεξίπησζε λίθεο κε 3 – 2 ζεη
γ) Έλα (1) βαζκφ ζε πεξίπησζε ήηηαο κε 2 – 3 ζεη
δ) Καλέλα (0) βαζκφ ζε πεξίπησζε ήηηαο κε 0 – 3 ζεη ή 1 – 3 ζεη
ε) Αθαίξεζε ηξηψλ (-3) βαζκψλ ζε πεξίπησζε κεδεληζκνχ
Σν Γ.. ηεο Δ.Ο.ΠΔ. κε ηε Γεληθή Πξνθήξπμε θάζε έηνπο θαζνξίδεη ην ζχζηεκα
βαζκνιφγεζεο ησλ νκάδσλ ζε θάζε πξσηάζιεκα. Δηδηθά γηα ην Πξσηάζιεκα ηεο Α1
Αλδξψλ, ην ζχζηεκα απνθαζίδεηαη απφ ηελ ΔΑΠ θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΟΠΔ κε ηελ
Δηδηθή Πξνθήξπμε.
2) ε πεξίπησζε επηβνιήο ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ ζε ζσκαηείν ή ΣΑΑ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαίνπ ηεο ΔΟΠΔ θαη κε
πιεξσκήο ηνπ εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ εκέξα επηβνιήο ηνπ, ην αξκφδην
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3)

4)

5)

6)

7)

δηθαηνδνηηθφ φξγαλν, απηεπαγγέιησο επηβάιεη πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ βαζκψλ γηα θάζε
αγψλα ηεο νκάδαο ηνπ ζσκαηείνπ ζηελ νπνία επηβιήζεθε ην πξφζηηκν, κέρξη ηελ
νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ πνζνχ απηνχ. Βαζκνί πνπ έρνπλ αθαηξεζεί φπσο παξαπάλσ,
επηζηξέθνληαη ζην ζσκαηείν ζε πεξίπησζε εμφθιεζεο κέρξη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο
ηνπ ηειεπηαίνπ αγψλα ηεο αληίζηνηρεο θάζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
Δάλ ε
ζπκπιήξσζε ησλ ηξηάληα εκεξψλ γίλεηαη κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ηειεπηαίνπ αγψλα,
φπσο παξαπάλσ, δελ γίλεηαη δεθηή ε ζπκκεηνρή ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο ηνπ
ζσκαηείνπ ζε επφκελε θάζε ή/θαη ζην επφκελν πξσηάζιεκα πνπ δηθαηνχηαη
ζπκκεηνρήο.
Ζ αλαθήξπμε ηεο πξσηαζιήηξηαο νκάδαο θαζψο θαη ε βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ
νκάδσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζε θάζε πξσηάζιεκα, θαζνξίδνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε
Πξνθήξπμε ηεο ΔΟΠΔ ή ηεο ΔΑΠ ή ηεο Έλσζεο ή ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο.
Καηά ηε ιήμε θάζε πξσηαζιήκαηνο ή θαη θάζεσλ ηνπ θαη ζε πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο
νκάδσλ γηα φιεο ηηο ζέζεηο, εθαξκφδνληαη φζα πξνβιέπνληαη ζε θάζε πξνθήξπμε, κε
ηελ νπνία ξπζκίδεηαη ην ζχζηεκα πνπ ζα εθαξκνζηεί ζε θάζε πξσηάζιεκα, φπσο π.ρ.
αγψλεο θαηάηαμεο, απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ νκάδσλ πνπ ηζνβαζκνχλ θ.ι.π.
Ο αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ ππνβηβάδνληαη αγσληζηηθά απφ θάζε θαηεγνξία ζηελ
ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ πξνβηβάδνληαη
ζηελ ακέζσο αλψηεξε θαηεγνξία θαζνξίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο Πξνθεξχμεηο
Πξσηαζιεκάησλ.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο α) νκάδα ή νκάδεο
πνπ ππνβηβάδνληαη ζε θαηψηεξε θαηεγνξία, βάζεη ησλ αγσληζηηθψλ απνηειεζκάησλ
ηνπο ηίζεληαη επηθεθαιείο ζηελ θαηεγνξία απηή, φπσο δηακνξθψλεηαη κε ηελ πξναγσγή
ησλ νκάδσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ αλψηεξε θαηεγνξία, ελψ β) νκάδα ή νκάδεο πνπ
ππνβηβάδνληαη ιφγσ κε ζπκκεηνρήο ή απνβνιήο απφ ην πξσηάζιεκα ηίζεληαη
ηειεπηαίεο ζηελ θαηεγνξία πνπ ππνβηβάδνληαη.
Σα πξσηνεγγξαθφκελα ζηε δχλακε ηεο ΔΟΠΔ ζσκαηεία κεηέρνπλ ζηα ππ’ απηήο
δηνξγαλσλφκελα πξσηαζιήκαηα, ζηελ πξψηε αγσληζηηθή πεξίνδν, κε νπνηαδήπνηε
νκάδα δειψζνπλ ζπκκεηνρή.

Άξζξν 20ν
Αλαβνιέο Αγψλσλ
1) Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε αλαβνιήο κφλν κε απφθαζε α) ηεο ΚΔΠ/ΔΟΠΔ ε νπνία
επηθπξψλεηαη απφ ην Γ.. ή ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Ο.ΠΔ., β) ηνπ Γ.. ή ηεο ΚΔΠ ηεο αξκφδηαο
πεξηθέξεηαο θαη γ) ηεο ΔΑΠ, αλαιφγσο κε ην είδνο ηεο δηνξγάλσζεο θαη αληηζηνίρσο
ηε δηνξγαλψηξηα αξρή, αθνχ εμαηηίαο άιισλ αζιεηηθψλ - θαη κφλνλ - εθδειψζεσλ
εκπνδίδεηαη ε ζπκκεηνρή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αζιεηψλ θάπνηνπ ζσκαηείνπ θαη αθνχ
νη αζιεηέο απηνί έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην ζσκαηείν ζε αγψλεο πνπ έρνπλ γίλεη
κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή θαη κφλν αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ:
α) Αλ ην ζσκαηείν ηε κέξα ηνπ αγψλα δηαζέζεη έλα ηνπιάρηζην αζιεηή ηνπ πνπ
αγσλίδεηαη ζηελ Διιάδα, ηελ ίδηα κέξα κε ηελ Δζληθή νκάδα ηεο Διιάδαο.
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β) Αλ ην ζσκαηείν ηελ ίδηα κέξα ηνπ αγψλα ηνπ, αγσλίδεηαη ζηελ Διιάδα ζηα Κχπειια
Δπξψπεο.
γ) Αλ ην ζσκαηείν πνπ αγσλίδεηαη γηα ηα Κχπειια Δπξψπεο, φπσο πην πάλσ, ζην
Δμσηεξηθφ, δελ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ή αλαρσξεί ή επηζηξέθεη ηελ ίδηα κέξα ηνπ
αγψλα ηνπ.
δ) Αλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη αζιεηέο ζσκαηείνπ πνπ κεηέρνπλ ζε Δζληθή Οκάδα, φπσο
παξαπάλσ, πνπ αγσλίδεηαη ζην Δζσηεξηθφ ή Δμσηεξηθφ, δελ βξίζθνληαη ζηελ έδξα
ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο, ηελ ίδηα κέξα ηνπ αγψλα ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο. Δξαιπούνηαι οι
αθληηέρ-ηπιερ ηων Δθνικών Ομάδων Beach Volley.
Όιεο νη παξαπάλσ “ζπκκεηνρέο” θαη “αζιεηηθέο εθδειψζεηο” ζεσξνχληαη κφλν
απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άζιεκα ηεο Πεηνζθαίξηζεο θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
επίζεκνπο ή θηιηθνχο αγψλαο ή πξνεηνηκαζία ελφςεη ζπκκεηνρήο ζε επίζεκε
δηεζλή δηνξγάλσζε.
ε) Αλ ην ζσκαηείν ηε κέξα ηνπ αγψλα δηαζέζεη έλα ηνπιάρηζην αζιεηή ηνπ πνπ
αγσλίδεηαη ζηελ Διιάδα, ηελ ίδηα κέξα κε ηελ ζρνιηθή νκάδα ζηελ Σειηθή Φάζε ηνπ
Παλειιελίνπ ρνιηθνχ Πξσηαζιήκαηνο Πεηνζθαίξηζεο ή ζπκκεηέρεη ζηνπο αγψλεο
ηνπ Παγθνζκίνπ ρνιηθνχ Πξσηαζιήκαηνο Πεηνζθαίξηζεο.
ζη) Απαγνξεχεηαη απφιπηα θάζε δηαθνπή αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ηνπηθψλ
πξσηαζιεκάησλ κε ζθνπφ λα πξνεγεζνχλ αγψλεο πνπ δηαθφπεθαλ ή
αλαβιήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε εθθξεκφηεηα. Ζ ηχρε απηψλ ησλ αγψλσλ ξπζκίδεηαη
κε Δηδηθέο Γηαηάμεηο ησλ Δηδηθψλ Πξνθεξχμεσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ.
δ) Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε αλαβνιή αγψλα κε ηελ αηηηνινγία φηη παηο/θνξαζίδα
ζπκκεηέρεη ζε αγψλα εθήβσλ/λεαλίδσλ ελψ ηελ ίδηα ψξα, πξηλ ή κεηά έρεη αγψλα
παηδηθφ/θνξαζίδσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έθεβνο/λεάληδα,
παηο/θνξαζίδα ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο αλδξψλ/γπλαηθψλ ή ζην Σνπξλνπά Νέσλ
ειηθίαο θάησ ησλ 23 εηψλ πνπ δχλαηαη λα δηνξγαλψζεη ε ΔΑΠ κε ηε ζπκκεηνρή
ησλ ΣΑΑ.
Αληίζεηα επηηξέπεηαη ε αλαβνιή αγψλα αλδξψλ/γπλαηθψλ ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπ
ζσκαηείνπ ζηελ εκηηειηθή ή ηειηθή θάζε ηνπ παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο
εθήβσλ/λεαλίδσλ, παίδσλ/θνξαζίδσλ, εθφζνλ ηνπιάρηζηνλ δχν έθεβνη/λεάληδεο,
παίδεο/θνξαζίδεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο
αλδξψλ/γπλαηθψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν.
ε) Απαγνξεχεηαη ε αλαβνιή αγψλα κε ηελ αηηηνινγία φηη ν πξνπνλεηήο αλαπηπμηαθνχ
ηκήκαηνο ηνπ ζσκαηείνπ αγσλίδεηαη ζηελ αλδξηθή ή γπλαηθεία νκάδα απηνχ θαη ην
αληίζηξνθν.
2) Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε ρνξήγεζε αλαβνιήο αγψλα κε ην αηηηνινγηθφ φηη νη μέλνη
αζιεηέο-ηξηεο πνπ αγσλίδνληαη ζηε ρψξα καο, θαινχληαη ζηελ Δζληθή νκάδα ηεο
παηξίδαο ηνπο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε επίζεκνπο αγψλεο CEV & FIVB. Οη αιινδαπνί
αζιεηέο-ηξηεο ζα παξαρσξνχληαη ζηηο Δζληθέο ηνπο νκάδεο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα
ζηνπο Καλνληζκνχο ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (FIVB).
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Οπδεκία αλαβνιή αγψλνο/αγψλσλ ζα ρνξεγείηαη ζην ζσκαηείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
απνπζίαο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αζιεηψλ, αζιεηξηψλ, πξνπνλεηψλ, πξνπνλεηξηψλ.
Οη αγψλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ – Κππέιισλ θ.ι.π. ζα δηεμάγνληαη θαλνληθά ρσξίο ε
ΔΟΠΔ ή ε ΔΑΠ λα ΑΝΑΒΑΛΔΗ νπνηνλδήπνηε αγψλα. Ζ ΔΑΠ κπνξεί κε απφθαζή
ηεο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Δηδηθή Πξνθήξπμε λα θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά ηα
δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα δηάηαμε.
Αληίζεηα επηηξέπεηαη ε αλαβνιή αγψλα αλδξψλ/γπλαηθψλ ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπ
ζσκαηείνπ ζηελ εκηηειηθή ή ηειηθή θάζε ηνπ παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο
εθήβσλ/λεαλίδσλ, παίδσλ/θνξαζίδσλ, εθφζνλ ηνπιάρηζηνλ δχν έθεβνη/λεάληδεο,
παίδεο/θνξαζίδεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο
αλδξψλ/γπλαηθψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν.
3) ηα πξσηαζιήκαηα Πακπαίδσλ θαη Παγθνξαζίδσλ θαη κφλνλ, επηηξέπεηαη ρνξήγεζε
αλαβνιήο ζε πεξίπησζε πνπ ηξεηο (3) ή πεξηζζφηεξνη αζιεηέο κηαο νκάδαο έρνπλ
πξνζβιεζεί απφ επηδεκηθή αζζέλεηα θαη ην γεγνλφο απηφ βεβαηψλεηαη απφ Γεκφζην
Ννζνθνκείν.
4) Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ιφγσ έληνλσλ θαηξηθψλ ή άιισλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ή
απεξγηψλ θαζίζηαηαη δπζρεξήο θαη ακθίβνιε ε κεηαθίλεζε νκάδαο πξνο ηνλ ηφπν
δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα, ε ΚΔΠ έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηεο λα κεηαζέζεη έσο 5
εκέξεο ηελ δηεμαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγψλα.
5) Ο αγψλαο πνπ αλαβάιιεηαη νξίδεηαη λα δηεμαρζεί κέρξη ηε δηεμαγσγή ηεο επόκελεο
αγσληζηηθήο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηελ αλαβνιή αηηεζεί ην γεπεδνχρν
ζσκαηείν θαη ην αληίπαιν ζσκαηείν ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζεί άλσ ησλ εθαηφ
ρηιηνκέηξσλ ή ε δηνξγαλώηξηα κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο θξίλεη όηη απηόο
δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί εληόο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν
αγψλαο πνπ αλαβάιιεηαη γίλεηαη ζην πιαίζην κίαο εθ ησλ ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ
αγσληζηηθψλ εκεξψλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο, δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί κεηά ηελ επφκελε
αγσληζηηθή εκέξα.

Άξζξν 21ν
Απψιεηα Αγψλα
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα δηαγσληδφκελε νκάδα εκθαλίζεη αζιεηέο πεξηζζφηεξνπο
απφ πέληε θαη ιηγφηεξνπο απφ ηνλ απαηηνχκελν, ειάρηζην αξηζκφ αζιεηψλ-ηξηψλ κε
αζιεηηθή πεξηβνιή, έηνηκνπο λα αγσληζηνχλ ή ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα
δηαγσληδφκελε νκάδα δελ εκθαλίζεη ηνλ απαηηνχκελν γηα ην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα
ειάρηζην αξηζκφ αζιεηψλ-ηξηψλ ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε
Γεληθή θαη Δηδηθή Πξνθήξπμε γηα ην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα, ν αγψλαο δελ δηεμάγεηαη.
Ο Α΄ δηαηηεηήο ηνπ αγψλα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθέξεη ζην Φ.Α. ην γεγνλφο, νπφηε
ν αγψλαο θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο λφκηκα εκθαληζζείζαο (αληηπάινπ) νκάδαο κε ζθνξ
3 – 0 ζεη θαη 75 – 0 πφληνπο. ε πεξίπησζε πνπ θακία απφ ηηο δχν νκάδεο δελ
ζπκπιεξψζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ αζιεηψλ-ηξηψλ, ν αγψλαο δελ ζα δηεμαρζεί θαη
νη δχν νκάδεο δελ ζα πάξνπλ θαλέλα βαζκφ (0-3 ζεη, 0-75 πφληνη). Όπνπ ην Γ.. ηεο
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Δ.Ο.ΠΔ. ή ηεο ΔΑΠ (βι. άξζξν 19 πεξ. 1 ηνπ παξφληνο) απνθαζίζεη δηαθνξεηηθφ
ηξφπν βαζκνινγίαο γηα ζπγθεθξηκέλν πξσηάζιεκα ή πξσηαζιήκαηα, ηφηε αληίζηνηρα
δηαθνξνπνηείηαη ε βαζκνιφγεζε ζηελ πεξίπησζε ηεο απψιεηαο αγψλα. Ζ ζρεηηθή
ηξνπνπνίεζε ζα γίλεηαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 131 παξ.3 ηνπ λ.2725/99,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 77 ηνπ λ.3057/2002 θαη ζα αλαθνηλψλεηαη έγθαηξα
πξνο ηα ζπκκεηέρνληα ζην πξσηάζιεκα ζσκαηεία κε ηελ αληίζηνηρε Δηδηθή
Πξνθήξπμε.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην ζσκαηείν ππεξβεί ηηο ηξεηο (3) πεξηπηψζεηο απψιεηαο
αγψλα, γηα ηνλ πξναλαθεξφκελν ιφγν, ηφηε απφ ηελ επφκελε θνξά θάζε «απψιεηα
αγψλα» ηζνδπλακεί κε κεδεληζκφ ηνπ ζηνλ θάζε αγψλα, ππφ ηελ έλλνηα ηεο κε
παξνπζίαο ηνπ (άξζξν 22 πεξ. α ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ) κε φιεο ηηο εληεχζελ
πξνβιεπφκελεο βαζκνινγηθέο ζπλέπεηεο.

Άξζξν 22ν
Μεδεληζκνί σκαηείσλ
Μεδελίδνληαη νη νκάδεο ησλ ζσκαηείσλ πνπ αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ
πεξηπηψζεηο:
α) ε πεξίπησζε πνπ δελ παξνπζηαζηεί θάπνηα νκάδα ζε αγψλα ή εκθαλίζεη ιηγφηεξνπο
απφ έμη (6) αζιεηέο ή κε έγγξαθν πξνο ηε δηνξγαλψηξηα αξρή δειψζεη κέρξη ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ
αγψλα ηε κε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα.
β) ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα εκθαλίζεη ηα δειηία ησλ αζιεηψλ πνπ αγσλίδνληαη
ζεσξεκέλα απφ ην ζσκαηείν θαη απφ ηνλ γηαηξφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 παξ. 9 ηνπ
λ. 2725/99, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 3 ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ.
γ) Καηά παξέθθιηζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην Κεθ. Γ (άξζξα 15 & 16) θαη ζηελ
παξάγξαθν β ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνθεηκέλνπ πεξί αγψλσλ Δζληθψλ θαηεγνξηψλ
Α1 Αλδξψλ θαη Α1 Γπλαηθψλ πέξαλ ηεο πνηλήο ηνπ κεδεληζκνχ, ην αξκφδην
Γηθαηνδνηηθφ Όξγαλν ζα δχλαηαη κε απφθαζή ηεο λα επηβάιιεη επηπιένλ θαη ηε πνηλή
ηεο αθαηξέζεσο ηξηψλ (3) βαζκψλ απφ ηνλ βαζκνινγηθφ πίλαθα ηεο επφκελεο
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ ζα αγσλίδεηαη ην ζσκαηείν, εθ’ φζνλ
ήζειε θξίλεη φηη ε κε πξνζθφκηζε ησλ δειηίσλ νθείιεην ζε εζθεκκέλε ελέξγεηα ή
παξάιεηςε πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζεί ζην ζσκαηείν ν κεδεληζκφο ράξηλ επηινγήο
ζέζεσο ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ελ’ φςεη ησλ play off.
δ) ε πεξίπησζε απνρψξεζεο απφ ηνλ αγψλα, πξηλ απφ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ.
ε) ε πεξίπησζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο αζιεηή. Αλ αζιεηήο πνπ δελ έρεη ην
δηθαίσκα - ιφγσ ηηκσξίαο ηνπ- λα αγσληζηεί θαη φκσο ην δειηίν ηεο ΔΟΠΔ βξίζθεηαη
ζηα ρέξηα ηνπ, εθφζνλ δεισζεί ζην Φχιιν Αγψλνο, ζεσξείηαη φηη αγσλίζηεθε
αληηθαλνληθά θαη ην αληίπαιν ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη έλζηαζε γηα
θαθή ζπκκεηνρή αζιεηή.
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζπκκεηνρή αζιεηή πνπ έιαβε κέξνο ζε αγψλα ρσξίο λα έρεη
δεισζεί ζην Φχιιν Αγψλα, ζεσξείηαη αληηθαλνληθή θαη ε νκάδα ηνπ ζα ππνζηεί ηα πην
θάησ:
1) Σα ζεη πνπ έρεη θεξδίζεη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ, ηα ράλεη κε 25-0.
2) Οη πφληνη πνπ έρεη θεξδίζεη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηα ζεη πνπ έρεη ράζεη
αθαηξνχληαη.
3) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεη πνπ είλαη ζε εμέιημε αθαηξνχληαη νη πφληνη πνπ θέξδηζε ε
νκάδα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ.
4) Αλ ε δηαπίζησζε γίλεη κεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα θαη πξηλ ππνγξαθεί ην Φχιιν
Αγψλα, ε νκάδα ηνπ κεδελίδεηαη.
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνπνλεηήο θαζίζεη ζηνλ πάγθν
νκάδαο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε θάξηα ηνπ ΔΠΠΔ, ζηηο θαηεγνξίεο πνπ ηζρχεη ε
ππνρξέσζε απηή, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 παξ. 11
ηνπ λ. 2725/1999, φπσο ηζρχεη, αζιεηήο είλαη θάηνρνο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο
πξνπνλεηή Πεηνζθαίξηζεο θαη δελ ηελ έρεη θαηαζέζεη πξνεγνπκέλσο ζηελ Δ.Ο.ΠΔ.
εκεηψλεηαη φηη σο αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή αζιεηή ζεσξείηαη θαη απηή αζιεηή
ζσκαηείνπ πνπ δηαηεξεί Σ.Α.Α. θαη ην νπνίν δελ έρεη ηαθηνπνηήζεη ηηο απνξξένπζεο
απφ ηνλ λ. 2725/99 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ λ. 3057/02,
θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Ζ αληηθαλνληθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ αζιεηή ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θξίλεηαη απφ ην αξκφδην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν,
θαηφπηλ εληάζεσο ή απηεπάγγειηα χζηεξα απφ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο ηεο
ΔΑΠ ηνπ ή θαηφπηλ εθζέζεσο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ.
ζη) ε πεξίπησζε απνρψξεζεο κε έγγξαθε δήισζε απφ ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο ηνπ
πξσηαζιήκαηνο.
δ) Δμαηηίαο αληηθαλνληθφηεηαο ηνπ γεπέδνπ ηνπ γεπεδνχρνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ
ηνπο θαλνληζκνχο θαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, εθ’ φζνλ ε αληηθαλνληθφηεηα
ππήξμε αηηία καηαηψζεσο ηνπ αγψλα.
ε) ε πεξίπησζε κε εμεύξεζεο γεπέδνπ κέρξη ηξεηο εκέξεο πξηλ ηελ
πξνθαζνξηζκέλε εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αγώλαο
δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί ζην γήπεδν ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ, είηε ιόγσ
θσιύκαηνο είηε ιόγσ πξνβιήκαηνο δηάζεζήο ηνπ.
ζ) ε πεξίπησζε πνπ ζα θαηαινγηζηεί ππαηηηφηεηα γηα δηαθνπή ηνπ αγψλα απφ ην
αξκφδην φξγαλν.
η) Απαγνξεχεηαη επί πνηλή κεδεληζκνχ λα εγγξαθεί ζην Φχιιν Αγψλνο ή λα θάζεηαη
ζηνλ πάγθν ζσκαηείνπ αιινδαπφο πξνπνλεηήο ζαλ coach κε εμαίξεζε ηελ Α1 Δζληθή
θαηεγνξία Αλδξψλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνπνλεηψλ ηνπ
ΔΠΠΔ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ.
ηα) ε πεξίπησζε πιαζηνπξνζσπίαο αζιεηή, πιαζηνγξαθίαο δειηίνπ αζιεηή.
ηηο πεξηπηψζεηο αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο αζιεηή θαη ρξεζηκνπνίεζεο
νπνηνπδήπνηε ηηκσξεκέλνπ πξνζψπνπ ην αξκφδην φξγαλν επηβάιεη ηελ πνηλή ηνπ
κεδεληζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν αγψλα θαη απηεπαγγέιησο, εθφζνλ δηαπηζηψζεη ην ζρεηηθφ
παξάπησκα θαηά ηελ επηθχξσζε ηνπ θχιινπ αγψλνο.
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Δλφςεη ηεο εθδίθαζεο ππφζεζεο κεδεληζκνχ σκαηείνπ γηα αγψλα Δζληθήο
Καηεγνξίαο ή Κππέιινπ, ε ΚΔΠ/ΔΟΠΔ ζα πξέπεη λα ζπληάζζεη έθζεζε – εηζήγεζε ηελ
νπνία ππνβάιιεη ζην αξκφδην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ζηελ
εθδίθαζε ηελ ΚΔΠ/ΔΟΠΔ θαη ηα εκπιεθφκελα σκαηεία.

Άξζξν 23ν
Απνθιεηζκφο σκαηείσλ
1) ε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν ππνπέζεη γηα δεχηεξε θνξά (ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ
πξσηαζιήκαηνο) ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαβάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θαη
αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο ηεο πξψηεο ηνπ παξάβαζεο, απνθιείεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο
αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Οη αγψλεο πνπ ζην κεηαμχ έρνπλ γίλεη, παξακέλνπλ
ηζρπξνί ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζεκεηψζεθαλ θαη ην ζσκαηείν παξακέλεη ζην
βαζκνινγηθφ πίλαθα, αθνχ κεδεληζηεί ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο. ηα
ζσκαηεία πνπ ππνπίπηνπλ ζε ηέηνηα παξάβαζε ζε πξσηαζιήκαηα αλδξψλ – γπλαηθψλ
επηβάιιεηαη επηπιένλ ζηελ αληίζηνηρε νκάδα ηνπο πνηλή αθαίξεζεο έμη (-6) βαζκψλ
απφ ην πξσηάζιεκα ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, αλ αγσληζηνχλ ζηελ ίδηα
θαηεγνξία θαη ηξηψλ (-3) αλ αγσληζηνχλ ζηελ θαηψηεξε θαηεγνξία.
2) ε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Γπλαηθψλ, Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο
Αλδξψλ, Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο Γπλαηθψλ θαη εθφζνλ ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ηεο
ΔΑΠ θαη ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ, ππνπέζεη ζηελ παξάβαζε ηεο πεξ. α
ηνπ άξζξνπ 22, έζησ θαη κηα θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ (φρη
θαηά ηε δηάξθεηα Play Off), απνθιείεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο ηνπ
πξσηαζιήκαηνο θαη ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία, ζηελ νπνία ζα
έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν. Αλ ε νκάδα πνπ
ππνβηβάδεηαη γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν έρεη ήδε ππνβηβαζηεί βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη, ηφηε πιένλ ηνπ άκεζνπ ππνβηβαζκνχ επηβάιιεηαη
πνηλή αθαίξεζεο έμη (-6) βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα πνπ ζα έρεη δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν.
3) ε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν ζπκκεηέρεη ζε αγψλεο Play Offs πξσηαζιήκαηνο
αλδξψλ/γπλαηθψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο ππνπέζεη ζε κεδεληζκφ, ν νπνίνο ζα είλαη
ν πξψηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, απνθιείεηαη απφ ηνπο
ππφινηπνπο αγψλεο Play Off.
Αλ ην ζσκαηείν ππνπέζεη ζε κεδεληζκφ, ν νπνίνο ζα είλαη ν πξψηνο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ζε αγψλεο Play Offs ειηθηαθψλ πξσηαζιεκάησλ
απνθιείεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο Play Offs.
4) ε ζσκαηείν πνπ πξνθξίζεθε ζηε Β’ Φάζε Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο, ζε
Πξσηαζιήκαηα πξφθξηζεο θ.ι.π. θαη δελ ζπκκεηέρεη ζε απηά επεηδή επηθαιέζηεθε
ιφγνπο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή ηεο πξνθεξχμεηο ηεο
ΔΟΠΔ ή απνρσξεί απφ ηα πξσηαζιήκαηα απηά ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο
ηξηψλ (-3) βαζκψλ απφ ην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα, ζην νπνίν δελ έιαβε κέξνο ή
απνρψξεζε, γηα ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν.
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Άξζξν 24ν
Παζεηηθή Αγσληζηηθή πκπεξηθνξά
1) Όηαλ αζιεηέο-ηξηεο κίαο νκάδαο αγσλίδνληαη παζεηηθά θαηά ηξφπν πνπ πξνζβάιιεη
θαη δπζθεκεί ην άζιεκα (ζθφπηκα κεησκέλε απφδνζε θιπ) ηφηε ζα γίλεηαη απφ ηνλ
δηαηηεηή παξαηήξεζε πξνο ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο. Αλ θαη κεηά ηελ πξψηε
παξαηήξεζε, αθνινπζεί ε ίδηα ζπκπεξηθνξά, ν δηαηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
δηαθφςεη ηνλ αγψλα, κεδελίδνληαο ηελ νκάδα νη παίθηεο ηεο νπνίαο αγσλίδνληαη
παζεηηθά, θάλνληαο θαη ζρεηηθή έθζεζε πξνο ηε δηνξγαλψηξηα.
2) ε πεξίπησζε πνπ ε ίδηα νκάδα ππνπέζεη ζην ίδην παξάπησκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ίδηαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, κεδελίδεηαη ζηνπο ππφινηπνπο αγψλεο ηνπ
πξσηαζιήκαηνο θαη άζρεηα κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε, ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο
θαηψηεξε θαηεγνξία θαη απφ ην πξσηάζιεκα ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ
αθαηξνχληαη ηξεηο (3) βαζκνί. Αλ δελ ππάξρεη θαηψηεξε θαηεγνξία ζα αθαηξνχληαη
πέληε (5) βαζκνί απφ ην πξσηάζιεκα ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. ηνπο
αζιεηέο πνπ ππέπεζαλ ζην παξαπάλσ παξάπησκα ζα επηβάιιεηαη πνηλή
απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αγψλεο κέρξη έλα (1) έηνο. Αξκφδην γηα ηελ επηβνιή ησλ
αληίζηνηρσλ πνηλψλ είλαη ην ΜΠΓΟ/ΔΟΠΔ ή ΔΑΠ αλαθνξηθά κε ηα πξσηαζιήκαηα
Α1, Α2 θαη Β Δζληθψλ θαηεγνξηψλ Αλδξψλ θαη Α1, Α2 θαη Β Δζληθψλ θαηεγνξηψλ
Γπλαηθψλ θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε νη Πεηζαξρηθέο Δπηηξνπέο ηεο ΔΟΠΔ ή ησλ
Δλψζεσλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΤ΄
ΔΝΣΑΔΙ – ΔΦΔΔΙ – ΠΡΟΦΤΓΔ
Άξζξν 25ν
Δλζηάζεηο
1) Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη κφλν απφ ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλα θαη γηα
ηνπο παξαθάησ θαη κφλνλ ιφγνπο θαη ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηππηθή θαη
νπζηαζηηθή απνδνρή ηνπο:
α) Γηα αληηθαλνληθφ γήπεδν, δειαδή φηαλ ην γήπεδν δελ ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο
πξνυπνζέζεηο ησλ Καλνληζκψλ Παηδηάο.
Οη ελζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε αληηθαλνληθφηεηα ηνπ γεπέδνπ, ππνβάιινληαη
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, ζεκεηψλνληαη ζην Φχιιν ηνπ Αγψλα απφ ηνλ
αξρεγφ ηεο νκάδαο θαη επηβεβαηψλνπλ, κε ππνγξαθή, φηη είλαη γλψζηεο ηεο
έλζηαζεο, ν αξρεγφο ηεο αληίπαιεο νκάδαο θαη νη δηαηηεηέο ηνπ αγψλα.
Γηα ην αλ ζα γίλεη ή φρη ν αγψλαο, φηαλ ην γήπεδν θξίλεηαη αληηθαλνληθφ, κφλνο
αξκφδηνο λα απνθαζίζεη είλαη ν Α δηαηηεηήο, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζεκεηψζεη
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ζην Φχιιν ηνπ αγψλα ηελ απφθαζή ηνπ θαη λα ηελ αηηηνινγήζεη απφιπηα. Οη
νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ απφθαζε
ηνπ δηαηηεηή, αιιά έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ.
β) Γηα αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή αζιεηή (λα αλαθέξνπλ απαξαίηεηα νλνκαηεπψλπκν
αζιεηή θαη αλαιπηηθά ηνπο ιφγνπο).
Οη ελζηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο, ππνβάιινληαη δε πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηνπ αγψλα ή θαη ελψ δηεμάγεηαη θαη κέρξη ηελ ιήμε ηνπ, ζεκεηψλνληαη ζην
Φχιιν ηνπ αγψλα απφ ηνλ/ηελ αξρεγφ ηεο νκάδαο θαη επηβεβαηψλνπλ κε ππνγξαθή
φηη είλαη γλψζηεο ηεο έλζηαζεο, ν αξρεγφο ηεο αληίπαιεο νκάδαο θαη νη δηαηηεηέο
ηνπ αγψλα.
γ) Γηα πιαζηνπξνζσπία πνπ γίλεηαη απφ αζιεηή ή πιαζηνγξαθία δειηίνπ αζιεηή.
Ζ έλζηαζε γηα πιαζηνπξνζσπία ή πιαζηνγξαθία ππνβάιιεηαη φζν δηαξθεί ν
αγψλαο θαη κέρξη ην θιείζηκν ηνπ Φχιινπ Αγψλα. Βεβαηψλεηαη απφ ηνπο δηαηηεηέο
ηνπ αγψλα, αθφκα θαη φηαλ δελ θαηαγγέιιεηαη απφ ην αληίπαιν ζσκαηείν. Οη
δηαηηεηέο έρνπλ ππνρξέσζε λα δψζνπλ εληνιή ζηνλ αζιεηή, ηε ζπκκεηνρή ηνπ
νπνίνπ αθνξά ε έλζηαζε, λα κελ θχγεη απφ ην γήπεδν κέρξηο φηνπ ζπγθεληξψζνπλ
θαη θαηαρσξήζνπλ ζην Φχιιν Αγψλνο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ
ην αξκφδην φξγαλν ζηελ εθδίθαζε ηεο έλζηαζεο (ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά, δείγκα ππνγξαθήο θιπ). Δπίζεο νη δηαηηεηέο νθείινπλ, εθφζνλ
θαηά ηελ θξίζε ηνπο πηζαλνινγείηαη ε ηέιεζε πιαζηνπξνζσπίαο ή
πιαζηνγξαθίαο δειηίνπ αζιεηή, λα θξαηήζνπλ ην δειηίν ηνπ αζιεηή, ην νπνίν
πξέπεη λα παξαδψζνπλ ζηε δηνξγαλψηξηα καδί κε ην θχιιν αγψλα. Σα
πξναλαθεξφκελα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο, απνρψξεζεο ή
απνβνιήο ηνπ αζιεηή, εθφζνλ ε έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο ή πιαζηνγξαθίαο
δειηίνπ αζιεηή πνπ ηνλ αθνξά έγηλε πξηλ ή θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε, απνρψξεζε
ή απνβνιή ηνπ. Ζ άξλεζε ηνπ αζιεηή λα ζπκκνξθσζεί ζηηο εληνιέο ηνπ δηαηηεηή
(ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα ζεκεηψζεη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζην
Φχιιν Αγψλα) ζεσξείηαη σο νκνινγία ηνπ ίδηνπ θαη ηεο νκάδαο ηνπ γηα ηελ
δηάπξαμε ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ν αζιεηήο αξλεζεί ή απνρσξήζεη, ζεκεηψλνπλ ην
πεξηζηαηηθφ ζην Φχιιν Αγψλνο κε ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηνπο ιφγνπο αξλήζεσο ή
απνρσξήζεσο. Πιαζηνπξνζσπία ή πιαζηνγξαθία δειηίνπ αζιεηή ζεσξείηαη
θαη κφλν ε αλαγξαθή ηνπ θαη επηθχξσζε απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο νκάδαο ηνπ
(αζιεηήο-αξρεγφο, πξνπνλεηήο), ζην Φχιιν Αγψλνο άζρεηα αλ ν αζιεηήο δελ
αγσληζηεί θαη έρνπλ φινη ηηο πξνβιεπφκελεο επηπηψζεηο. Ζ πιαζηνπξνζσπία θαη ε
πιαζηνγξαθία δειηίνπ αζιεηή ηηκσξείηαη κε κεδεληζκφ ηεο νκάδαο, πνπ
ρξεζηκνπνηεί ηνλ αζιεηή, γηα ην ζπγθεθξηκέλν αγψλα θαη κε αθαίξεζε δέθα (10)
βαζκψλ απφ ηνλ πίλαθα ηεο βαζκνινγίαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο έζησ θαη αλ
πξφθεηηαη γηα αγψλα Κππέιινπ, ελψ ζηνλ αζιεηή, ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο θαη ηνλ
πξνπνλεηή θαη ηνλ έθνξν επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
Πεηζαξρηθφ Γίθαην ηεο Δ.Ο.ΠΔ., αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ πξνβιεπφκελεο αιινχ
θπξψζεηο.
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δ) Γηα παξάβαζε ή θαθή εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ Παηδηάο, απφ ηνπο δηαηηεηέο, ή
απφ ηνπο θξηηέο θαη επφπηεο, ησλ νπνίσλ ζπλέπεηα ήηαλ ε δηακφξθσζε
απνηειέζκαηνο πνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε λα ήηαλ ππέξ ηεο εληζηάκελεο νκάδαο.
Οη ελζηάζεηο απηέο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ Α δηαηηεηή, απφ ηνλ αξρεγφ ηεο
νκάδαο, ηεο ζηηγκή ηεο παξάβαζεο ή θαη κέζα ζην δηάζηεκα ηεο πξψηεο δηαθνπήο
ηνπ αγψλα πνπ αθνινπζεί ηελ παξάβαζε.
Ζ έλζηαζε ζεκεηψλεηαη ζην θχιιν ηνπ αγψλα, κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα, απφ ηνλ
αξρεγφ ηεο νκάδαο. Δπηβεβαηψλνπλ, κε ππνγξαθή φηη είλαη γλψζηεο ηεο έλζηαζεο
ν αξρεγφο ηεο αληίπαιεο νκάδαο θαη νη δηαηηεηέο ηνπ αγψλα. Δπίζεο γλψζε
ιακβάλεη γηα θάζε έλζηαζε θαη ν γπκλαζίαξρνο, αλ ππάξρεη. Ζ έλζηαζε πξέπεη λα
είλαη νξηζκέλε θαη λα αλαθέξεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε θαη φρη γεληθά γηα
θαθή δηαηηεζία.
Γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα παξάβαζε ή θαθή εθαξκνγή ησλ
Καλνληζκψλ Παηδηάο, ν Α’ δηαηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληήζεη πεξηιεπηηθά,
ζην Φχιιν ηνπ αγψλα, δίλνληαο εμεγήζεηο γηα ηελ απφθαζε βάζεη ησλ δηεζλψλ
θαλνληζκψλ παηδηάο. Γηα ηελ απάληεζε απηή ππνγξάθεη θαη ν Β Γηαηηεηήο, εθφζνλ
ζπκθσλεί ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Β΄ Γηαηηεηήο ππνβάιεη μερσξηζηή έθζεζε.
Λεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη ζηηο εθζέζεηο ησλ Γηαηηεηψλ.
ε) Γηα ρξεζηκνπνίεζε αιινδαπνχ πξνπνλεηή ή αιινδαπήο πξνπνλήηξηαο σο coach
θαηά παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνχ Πξνπνλεηψλ ηνπ ΔΠΠΔ, ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ, ηεο αζιεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ.
ζη) Γηα κε ηέιεζε εθ κέξνπο ησλ δηαηηεηψλ αγψλα, ιφγσ κε έγθαηξεο θαη λνκφηππεο
πξνζθφκηζεο ησλ δειηίσλ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο θαη πγείαο.
2) Ζ έλζηαζε πνπ ππνβάιιεηαη θαη ππνγξάθεηαη ζην Φχιιν ηνπ αγψλα, γηα λα γίλεη δεθηή
γηα ζπδήηεζε, πξέπεη λα ππνζηεξηρηεί, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο πνπ έγηλε ν αγψλαο, κε έγγξαθν πνπ
ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ην ζσκαηείν πνπ ππέβαιε ηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβιεζεί ην
παξάβνιν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο. ε πεξίπησζε
απφξξηςεο ηεο έλζηαζεο ην παξάβνιν πεξηέξρεηαη ζηε δηνξγαλψηξηα.
3) Ο δηαηηεηήο ηνπ αγψλα είλαη ππνρξεσκέλνο λα δέρεηαη λα ζεκεηψλεηαη ζην Φχιιν ηνπ
Αγψλα, θάζε έλζηαζε πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Αδηθαηνιφγεηε
άξλεζε ησλ δηαηηεηψλ λα δερζνχλ έλζηαζε γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο απνηειεί
πεηζαξρηθφ δηαηηεηηθφ παξάπησκα. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ Γηαηηεηή λα θαηαγξάςεη
ηελ έλζηαζε ζην θχιιν αγψλνο, ε ππνγξαθή ηνπ θχιινπ αγψλνο απφ ηνλ αξρεγφ ηεο
νκάδαο κε επηθχιαμε, ζα δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο έλζηαζε εθφζνλ ππνζηεξηρζεί
εκπξφζεζκα θαη ηεξεζνχλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ην παξφλ
άξζξν.
4) Οη ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα αγψλεο Πξσηαζιεκάησλ θαη πνπ αθνξνχλ ην
θχξνο αγψλα, πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΟΠΔ ή ηεο ΔΑΠ, εθδηθάδνληαη
απφ ην ΜΠΓΟ ηεο ΔΟΠΔ ή ηεο ΔΑΠ ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 120
λ. 2725/99, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή
Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΟΠΔ θαη επηθπξψλνληαη απφ ην Γ ηεο ΔΟΠΔ.
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Οη ελζηάζεηο γηα αγψλεο Πεξηθεξεηαθψλ Πξσηαζιεκάησλ φπνπ πθίζηαληαη κφλν
Αγσλφδηθεο ή Σνπηθέο Δπηηξνπέο εθδηθάδνληαη απφ ην Γ ηεο ΔΟΠΔ, κεηά απφ
δηαβίβαζε πιήξε θαθέινπ κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηελ Αγσλφδηθε Δπηηξνπή πξνο
ηεο ΔΟΠΔ.
Οη ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα αγψλεο ησλ Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ, ζηηο
πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ Δλψζεηο, εθδηθάδνληαη απφ ηελ επηηξνπή πξσηαζιεκάησλ ηεο
Έλσζεο θαη επηθπξψλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο. Καηά ηε ζπδήηεζε
νηαζδήπνηε ελζηάζεσο απαγνξεχεηαη ε παξάζηαζε ή παξέκβαζε, ηξίηνπ, κε
δηαγσληζζέληνο ζηνλ αγψλα γηα ηνλ νπνίν ππεβιήζε ε έλζηαζε, ζσκαηείνπ.
Παξίζηαηαη κφλν ην ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν δη’ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ή
ζπλεγφξνπ ηνπ, κπνξεί δε λα θαηαζέζεη θαη έγγξαθν ζρεηηθφ ππφκλεκα.
5) Δηδηθά νη ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα παξάβαζε ή θαθή εθαξκνγή ησλ
Καλνληζκψλ Παηδηάο, εθδηθάδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο (Κ.Δ.Γ.) ηεο
ΔΟΠΔ ή ησλ Δλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 2725/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε ησλ Καλνληζκψλ Παηδηάο πξαγκαηνπνηήζεθε
κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη γίλεη δεθηή ε έλζηαζε ν αγψλαο επαλαιακβάλεηαη απφ
ηελ έλαξμε ηνπ ζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζεκεηψζεθε ε παξάβαζε. ηελ
πεξίπησζε απηή ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεη πνπ έρνπλ ιήμεη θαηνρπξψλνληαη. Οη
δηαγσληδόκελεο νκάδεο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ θαη λα δειώζνπλ ζην ΦΑ αζιεηέο
από απηνύο πνπ είραλ ζηε δύλακε ηνπο θαη είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαηά ηνλ
ρξόλν ηέιεζεο ηνπ αγώλα πνπ επαλαιακβάλεηαη.
6) Οη απνθάζεηο, ησλ αξκνδίσλ γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ νξγάλσλ,
αλαθνηλψλνληαη θαη ζηα δχν ελδηαθεξφκελα ζσκαηεία.
7) Ζ ππνβνιή έλζηαζεο δελ επεξεάδεη ηελ πξφνδν ηνπ πξσηαζιήκαηνο.

Άξζξν 26ν
Δθέζεηο - Πξνζθπγέο
1) Οη Δθέζεηο ή Πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Αξκνδίσλ
Οξγάλσλ ηεο ΔΟΠΔ, ηεο ΔΑΠ ή ησλ Δλψζεσλ, εθδηθάδνληαη απφ ην Αλψηαην
πκβνχιην Δπίιπζεο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ (Α..Δ.Α.Γ.), ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 121 παξ. 1α θαη 124 λ. 2725/99 θαη 127Α ηνπ λ. 2725/1999.
2) Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ κεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηνπο
δηεμαγφκελνπο αγψλεο απνδέρνληαη θαη θαζηζηνχλ αξκφδηα σο δηαηηεηηθά φξγαλα, γηα
ηελ επίιπζε ησλ κεηαμχ ηνπο αγσληζηηθψλ δηαθνξψλ, κφλν ηα πξνβιεπφκελα απφ ην
λφκν 2725/99 ή ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο δηθαηνδνηηθά φξγαλα ή επηηξνπέο.
3) Ζ άζθεζε πξνζθπγήο ή έθεζεο δελ επεξεάδεη ηελ πξφνδν ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
Άξζξν 27ν
Οηθνλνκηθνί Όξνη

1) Οη δαπάλεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ζσκαηείσλ γηα φια ηα πξσηαζιήκαηα πνπ
ζπκκεηέρνπλ θαζψο επίζεο γηα ηνπο αγψλεο ησλ Κππέιισλ Διιάδαο Αλδξψλ θαη
Γπλαηθψλ βαξχλνπλ ην ζσκαηείν. Οη ινηπνί νηθνλνκηθνί φξνη (εηζηηήξηα, παξάβνια,
απνδεκηψζεηο δηαηηεηψλ θιπ) κε βάζε ηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη ηα δηάθνξα
πξσηαζιήκαηα θαζνξίδνληαη κε ηηο Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο.
2) Ζ ΔΟΠΔ δελ θαιχπηεη ηελ ακνηβή θαη ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο ησλ δηαηηεηψλ γηα ηνπο
αγψλεο (εθηφο ηεο Β’ Φάζεο ησλ Παλειιελίσλ αλαπηπμηαθψλ πξσηαζιεκάησλ, ησλ
Σειηθψλ Αγψλσλ ησλ Κππέιισλ Διιάδαο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ θαη ησλ Σνπξλνπά
Αλφδνπ), πνπ βαξχλνπλ ηα γεπεδνχρα ζσκαηεία.
Ζ απνδεκίσζε ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ απφ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν ζα
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
3) Με ηηο ίδηεο (Δηδηθέο) πξνθεξχμεηο, ζα θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη
νηθνλνκηθνί φξνη ηειενπηηθήο ή ξαδηνθσληθήο κεηαδφζεσο αγψλσλ αλά θαηεγνξία
Πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ, ζχκθσλα κε ηα ινηπά νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 84 λ. 2725/99 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 30 ηνπ λ. 3057/02.
4) Οκάδα ε νπνία, δελ πξνζέιζεη ζε πξνγξακκαηηζκέλν αγψλα, δελ ζπκκεηάζρεη ζε
απηφλ ή απνρσξήζεη απφ απηφλ πξηλ ηελ θαλνληθή ηνπ ιήμε, πιένλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαίνπ θαη ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ ηεο ΔΟΠΔ θπξψζεσλ, δελ δηθαηνχηαη θαλελφο, απνιχησο, ρξεκαηηθφ πνζφ
απφ εηζπξάμεηο, απνδεκηψζεηο κεηαθηλήζεσλ θ.ι.π., ην δε πνζνζηφ πνπ ηεο αλαινγεί
πεξηέξρεηαη ζην ηακείν ηεο ΔΟΠΔ ή ηεο ΔΑΠ γηα ην Πξσηάζιεκα ηεο Α1 Αλδξψλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 28ν
Γηαηήξεζε απφ ΣΑΑ νκάδσλ εξαζηηερλψλ αζιεηψλ-ηξηψλ
Ζ δηαηήξεζε Σ.Α.Α. πεηνζθαίξηζεο απφ αζιεηηθφ ζσκαηείν επηηξέπεηαη, κφλν
εθφζνλ ην ζσκαηείν δηαηεξεί ζπγρξφλσο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ νκάδεο εξαζηηερλψλ
αζιεηψλ (παίδσλ, εθήβσλ, πακπαίδσλ), νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα αγσληζηηθά
πξνγξάκκαηα ηεο Έλσζεο – Πεξηθέξεηαο ή ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία αλήθνπλ.
37

ε πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, ζην κέιινλ ηδξπζνχλ θαη Σ.Α.Α.
γπλαηθείαο πεηνζθαίξηζεο, ηφηε γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο πξνυπνηίζεηαη ε
δηαηήξεζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ νκάδσλ εξαζηηερλψλ αζιεηξηψλ (θνξαζίδσλ, λεαλίδσλ,
παγθνξαζίδσλ), νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα αγσληζηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Έλσζεο
– Πεξηθέξεηαο ή ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ζχκθσλα κε ηα – θαηά ηα
ινηπά – νξηδφκελα ζηα άξζξα 59 θαη 60 ηνπ λ. 2725/99.
Οη Δλψζεηο – Πεξηθέξεηεο ή Σνπηθέο Δπηηξνπέο πνπ αλήθνπλ ηα ζσκαηεία ΣΑΑ
είλαη ππνρξεσκέλεο λα ελεκεξψζνπλ ΑΜΔΑ ηελ ΔΟΠΔ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα
νκάδα δελ δειψζεη ζπκκεηνρή ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ή απνβιεζεί γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν απφ ηα πξσηαζιήκαηα.

Άξζξν 29ν
Θέκαηα Doping
1. ε φινπο ηνπο αγψλεο πξσηαζιεκάησλ θαη θππέιινπ, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο
αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Δ.Ο.ΠΔ., ηελ ΔΑΠ, ηηο Δλψζεηο ή ηηο Σνπηθέο
Δπηηξνπέο κπνξεί λα δηελεξγείηαη έιεγρνο ληφπηλγθ κε εληνιή ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ
Καηαπνιέκεζεο Νηφπηλγθ (Δ..ΚΑ.Ν.) ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
128Δ ηνπ λ. 2725/1999, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 56 ηνπ λ. 3057/2002, ηελ ΤΑ
19514/2005 θαη ηνπο ηαηξηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο
(FIVB). Ζ επηινγή ησλ αζιεηψλ θάζε νκάδαο πνπ ππνβάιινληαη ζε έιεγρν γίλεηαη κεηά
απφ θιήξσζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνπο ηαηξηθνχο θαλνληζκνχο ηεο
Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (FIVB). Γηα ην απνηέιεζκα ηεο θιήξσζεο
ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ φπνπ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ θιεξσζέλησλ. Σν πξαθηηθφ
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ειέγρνπ ληφπηλγθ, ην γπκλαζίαξρν ηνπ αγψλα ή ηνλ Α’
δηαηηεηή θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ νκάδσλ. Αλ δελ πξνζέιζνπλ νη εθπξφζσπνη ησλ
νκάδσλ, ηφηε ππνγξάθεηαη κφλν απφ ηνλ ππεχζπλν ειέγρνπ θαη ην γπκλαζίαξρν ή ηνλ
Α’ δηαηηεηή.
2. Δθηφο απφ ηνπο αζιεηέο πνπ θιεξψλνληαη κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, κε εληνιή ηνπ
Δ..ΚΑ.Ν. κπνξεί λα δηελεξγείηαη έιεγρνο ληφπηλγθ θαη ζε άιινπο αζιεηέο, πνπ
ζπκκεηέρνπλ ή φρη ζηνλ αγψλα, εθφζνλ ηεξεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λ. 2725/1999,
φπσο ηζρχεη, ηεο ΤΑ 19514/2005 θαη ησλ ηαηξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο Γηεζλνχο
Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (FIVB).
3. ε δηεζλείο αγψλεο πεηνζθαίξηζεο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ Διιάδα απφ ηελ Γηεζλή
Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο (FIVB), ηελ Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο
(CEV) ή ηελ Βαιθαληθή Έλσζε (BVA), δηθαίσκα δηελέξγεηαο ειέγρνπ έρεη ε
δηνξγαλψηξηα αξρή. ε πεξίπησζε πνπ ε δηνξγαλψηξηα αξρή απνθαζίζεη λα κε
δηελεξγήζεη έιεγρν, ην Δ..ΚΑ.Ν. κπνξεί λα δψζεη ζρεηηθή εληνιή ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηεο ΤΑ 19514/2005.
4. ε φινπο ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ δειηίν αζιεηηθήο ηδηφηεηαο πεηνζθαίξηζεο ή beach
volley κπνξεί λα δηελεξγεζεί έιεγρνο ληφπηλγθ εθηφο αγψλσλ, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 128Δ ηνπ λ. 2725/1999, φπσο ηζρχεη, θαη ηελ ΤΑ 19514/2005.
Έιεγρν ληφπηλγθ εθηφο αγψλσλ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ην Δ..ΚΑ.Ν., ν Γεληθφο
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6.

7.

8.

9.

Γξακκαηέαο Αζιεηηζκνχ, ε Διιεληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή, ε Δ.Ο.ΠΔ., ε Γηεζλήο
Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο (FIVB) θαη ε Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο
(CEV).
Όζνη αζιεηέο ππάγνληαη ζηνλ θαηάινγν ειεγρφκελσλ αζιεηψλ, πνπ θαηαξηίδεη ην
Δ..ΚΑ.Ν., ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο δηακνλήο θαη πξνπφλεζεο
(whereabouts information) ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ 19514/2005.
Οη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δέρνληαη ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ φπνηε ηνπο δεηεζεί
απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λ. 2725/1999, φπσο
ηζρχεη, ηεο ΤΑ 19514/2005 θαη ησλ ηαηξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο
Πεηνζθαίξηζεο (FIVB).
Απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη κέζνδνη ζεσξνχληαη θάζε θνξά απηέο πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηζρχνπζα ΤΑ ηνπ άξζξνπ 128Γ ηνπ λ. 2725/1999, φπσο
ηζρχεη, ζηνλ Καηάινγν Απαγνξεπκέλσλ Οπζηψλ θαη Μεζφδσλ ηεο Γηεζλνχο
Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (FIVB) θαη ζηνλ Απαγνξεπκέλν Καηάινγν ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Αληηληφπηλγθ (WADA).
ε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απαγνξεπκέλε νπζία γηα
ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
ζην άξζξν 128Ε παξ. 5 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο ηζρχεη, ζην άξζξν 6 ηεο ΤΑ
3416/2006, ζην Γηεζλέο Πξφηππν ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Αληηληφπηλγθ (WADA)
θαη ζηνπο ηαηξηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (FIVB).
Ζ εθάζηνηε ηζρχνπζα ΤΑ πεξί δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ληφπηλγθ ηνπ άξζξνπ 128 Δ ηνπ λ.
2725/1999, φπσο ηζρχεη, θαη ν εθάζηνηε ηζρχσλ ηαηξηθφο θαλνληζκφο ηεο Γηεζλνχο
Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (FIVB), απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ.

Άξζξν 30ν
Πεξί ηζρχνο Καλνληζκνχ
1)

2)
3)

Σν Γ.. ηεο ΔΟΠΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απμνκείσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλά
θαηεγνξία θαη πξσηάζιεκα, νκάδσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1)
έηνπο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο γλσζηνπνηήζεσο θάζε
αιιαγήο ζηα ελδηαθεξφκελα ζσκαηεία. Δηδηθά γηα ην Πξσηάζιεκα ηεο Α1 Αλδξψλ,
απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε θαη ηεο ΔΑΠ.
Ζ ΔΑΠ, νη Δλψζεηο θαη νη Σνπηθέο Δπηηξνπέο νθείινπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο
Δηδηθέο Πξνθεξχμεηο πνπ ζα εθδίδνπλ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ.
Σα ζσκαηεία-κέιε ηεο ΔΟΠΔ, ε ΔΑΠ, νη Δλψζεηο θαη νη Σνπηθέο Δπηηξνπέο
ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαηά γξάκκα φια φζα νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληα Καλνληζκνχ, ηα ινηπά Κεθάιαηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ θαη ην
Καηαζηαηηθφ ηεο ΔΟΠΔ θαη λα αιιεινγξαθνχλ κε ηελ ΔΟΠΔ ζε πεξίπησζε αλάγθεο
γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο.
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5)

6)

Ζ έλλνηα ηεο ιέμεο «αζιεηήο»/«πεηνζθαηξηζηήο» ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ ζπκπεξηιακβάλεη πάληα θαη απηήλ ηεο «αζιήηξηαο» /«πεηνζθαηξίζηξηαο»,
εθηφο αλ απηφ νξίδεηαη ξεηά ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Δπίζεο ε έλλνηα ηεο ιέμεο
«πξνπνλεηήο» ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζπκπεξηιακβάλεη πάληα θαη
απηήλ ηεο «πξνπνλήηξηαο», εθηφο αλ απηφ νξίδεηαη ξεηά ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αλαθέξεηαη ε ιέμε «Έλσζε» ελλνείηαη
ε «Αζιεηηθή Έλσζε» θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2725/99.

Άξζξν 31ν
Ο παξφλ απνηειεί ην Γεληθφ Καλνληζκφ Πξσηαζιεκάησλ ΔΟΠΔ (Οξγάλσζε θαη
Γηεμαγσγή), ν νπνίνο θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 ηνπ λ.
2725/99 (ΦΔΚ 121/17.6.99) θαη ππνβιήζεθξ αξκνδίσο πξνο έγθξηζε.
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