
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1) Τί είναι ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. ; 

Ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. (Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης), είναι ένα σωματείο – 

όμιλος μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπούς την άθληση, τον πολιτισμό, τη φιλία και την 

προσπάθεια για την διάδοση και ανάπτυξη του Πινγκ - Πονγκ ακόμη περισσότερο. 

2) Ποια η σχέση του Π.Ο.Φ.Επ.Α με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (Ελληνική Ομοσπονδία Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης) ; 

Ο Π.Ο.Φ.Επ.Α., είναι αναγνωρισμένος από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ως επίσημος φορέας που 

δραστηριοποιείται στο χώρο των βετεράνων και ανεξάρτητων αθλητών. 

3) Ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. είναι η Ομοσπονδία Βετεράνων; 

Όχι, δεν είναι. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Αθλητικό νόμο, ο μοναδικός επίσημος φορέας του 

αθλήματος είναι η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα της και σε 

συνεργασία με αυτήν. 

4) Ποιός είναι «Βετεράνος» και ποιός «Ανεξάρτητος» αθλητής ; 

Βετεράνος είναι ο αθλητής που είχε ή και εξακολουθεί να έχει Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και 

Υγείας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ή άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας και είναι άνω των 40 ετών. Ανεξάρτητος 

είναι ο αθλήτης που ουδέποτε είχε ή έχει αντίστοιχο δελτίο. 

5) Πώς μπορώ να γίνω μέλος στον Π.Ο.Φ.Επ.Α. ; 

Συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση και τη στέλνετε στον Π.Ο.Φ.Επ.Α.. Το κόστος εγγραφής είναι 

10 Ευρώ και η ετήσια συνδρομή επίσης 10 Ευρώ. Η αίτησή σας εξετάζεται από το Δ.Σ. και σας 

αποστέλλεται η σχετική απόφαση. 

6) Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες που διοργανώνει ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. ; 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι βετεράνοι αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος 

της ηλικίας τους, οι μή ενεργοί αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους 

και έχουν αντίστοιχα χρόνια αποχής από επίσημους αγώνες, σύμφωνα με το παράρτημα 1 του 

Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Ο.Φ.Επ.Α. και οι ανεξάρτητοι αθλητές που έχουν συμπληρώσει 

το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

7) Τί αγώνες διοργανώνει ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. ; 

Ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. διοργανώνει ομαδικούς αγώνες Κυπέλλου και Πρωταθλήματος, αλλά και 

ατομικούς αγώνες, σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας. 

8) Πώς μπορώ να φτιάξω μια ομάδα για να συμμετάσχει στα ομαδικά αγωνίσματα του 

Π.Ο.Φ.Επ.Α. ; 

Με τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης και εντός της προθεσμίας που αναφέρεται, 

συμπληρώνετε τη σχετική Φόρμα Συμμετοχής και τη στέλνετε στο info@pofepa.gr ή στο fax 210 

8993557. 

9) Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός αθλητή στα ομαδικά αγωνίσματα ; 

Αυτές που αναφέρονται στο ερώτημα 6 και επιπλέον : 

α) να είναι κάτοχος Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας (ΔΑΙ) του Π.Ο.Φ.Επ.Α.  

β) να διαθέτει «κάρτα υγείας» της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ή του Π.Ο.Φ.Επ.Α. κατά περίπτωση. 

γ) να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής υπογράφοντας το σχετικό έντυπο. 
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10) Πώς μπορώ να αποκτήσω ΔΑΙ ; 

Συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση, επισυνάπτετε 2 φωτογραφίες και 5 Ευρώ και τα στέλνετε 

στον Π.Ο.Φ.Επ.Α.. Φυσικά θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις του ερωτήματος 6. 

11) Για πόσα χρόνια ισχύει το ΔΑΙ ; 

Το ΔΑΙ ισχύει για 12 χρόνια, όσες και οι θέσεις θεώρησης.  

12) Τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστώ σε άλλη ομάδα, τι πρέπει να κάνω με το ΔΑΙ ; 

Ανεξάρτητα από το γεγονός της αλλαγής ομάδας, κάθε ΔΑΙ για να είναι έγκυρο, θα πρέπει να 

είναι θεωρημένο για την κάθε αγωνιστική περίοδο, όπου και αναγράφεται η τρέχουσα ομάδα. 

13) Πόσους αθλητές/τριες μπορώ να δηλώσω σε κάθε ομάδα ; 

Κάθε ομάδα αποτελείται τουλάχιστον από 3 αθλητές και μπορείτε να δηλώσετε όσους 

περισσότερους επιθυμείτε. 

14) Πόσοι αθλητές/τριες μπορούν να αγωνιστούν σε κάθε αγώνα ; 

Αν πρόκειται για αγώνα Κυπέλλου μπορούν να αγωνιστούν μέχρι και 7 αθλητές (3 στα  μονά, 2 

στο διπλό και 2 αλλαγές). Αν πρόκειται για αγώνα Πρωταθλήματος μπορούν να αγωνιστούν 

μέχρι 5 αθλητές (3 στα μονά και 2 αλλαγές). 

15) Πότε μπορώ να κάνω αλλαγή αθλητή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ; 

Είτε πρόκειται για αγώνα Κυπέλλου είτε Πρωταθλήματος, αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μετά τους 3 πρώτους αγώνες. 

16) Μπορώ να κάνω αλλαγή στην αλλαγή ; 

Όχι, παίκτης που αντικατέστησε συμπαίκτη του δεν μπορεί να αντικατασταθεί, όπως επίσης και 

παίκτης που αντικαταστάθηκε δεν μπορεί να ξαναμπεί στον αγώνα. 

17) Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορώ να συμπληρώσω 3αδα, σε ομαδικό αγώνα τι γίνεται ; 

Ομαδικός αγώνας μπορεί να διεξαχθεί με τουλάχιστον 2 παίκτες. Ο αντίστοιχος αγώνας του 3ου 

παίκτη, στο φύλλο αγώνα αναγράφεται ως 3-0 α/α. 

18) Πως γίνεται μια ομάδα να αλλάξει όνομα ή υπεύθυνο και πότε ; 

Μια ομάδα μπορεί να αλλάξει ονομασία μόνο κατά τη δήλωση συμμετοχής της, με σχετικό 

αίτημα από τον υπεύθυνο της ομάδας. Αν η ομάδα επιθυμεί να αλλάξει υπεύθυνο, το 

κοινοποιεί με σχετική επιστολή ο νυν υπεύθυνος, δηλώνοντας το νέο υπέυθυνο. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. μπορεί να ζητήσει τη συναίνεση και των υπολοίπων μελών της 

ομάδας. 

19) Μπορεί μια ομάδα να κάνει μεταγραφές κατά τη διάρκεια της περιόδου ; 

Ναι, υπό προϋποθέσεις:  

 Ανεξάρτητοι και Βετεράνοι (μή ενεργοί) αθλητές που δεν έχουν δηλωθεί σε κάποια ομάδα, 

μπορούν να δηλωθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής ένα 

μήνα μετά τη δήλωσή τους. 

 Εν ενεργεία στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Βετεράνοι αθλητές αγωνίζονται μόνο με αρχική δήλωση, με 

συνέπεια κατά τη διάρκεια μιας περιόδου να μην μπορούν να μεταγραφούν σε άλλη ομάδα. 

 Ανεξάρτητοι και Βετεράνοι αθλητές που έχουν δηλωθεί αρχικά σε κάποια ομάδα και δεν 

έχουν αγωνιστεί, μπορούν να μεταγραφούν σε άλλη ομάδα, το χρονικό διάστημα 1-10 

Ιανουαρίου. 
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20) Πότε λήγει ένας ομαδικός αγώνας ; 

Αν πρόκειται για αγώνα πρωταθλήματος, νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα φτάσει 

πτώτη στις 5 νίκες. Αντίστοιχα σε αγώνα κυπέλλου, νικήτρια είναι η ομάδα που φτάνει στις 4 

νίκες. Αν και οι δύο ομάδες το επιθυμούν, μπορούν να παίξουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια που 

αναγράφονται στο φύλλο αγώνα και το σκορ του αγώνα θα διαμορφωθεί αντίστοιχα. 

21) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα ομαδικά αγωνίσματα ποιό σκορ λαμβάνεται υπόψη ; 

Στις περιπτώσεις των ισοβαθμιών λαμβάνεται υπόψη το σκορ του αγώνα που καθορίζει το 

νικητή (οι 5 νίκες για αγώνα πρωταθλήματος και οι 4 για αγώνα κυπέλλου).  

22) Πώς μπορώ να συμμετάσχω στους ατομικούς αγώνες του Π.Ο.Φ.Επ.Α. ; 

Δηλώνετε συμμετοχή σύμφωνα με τα δεδομένα της εκάστοτε προκήρυξης. 

23) Χρειάζεται να είμαι κάτοχος ΔΑΙ για να συμμετάσχω στους ατομικούς αγώνες ; 

Όχι δεν είναι απαραίτητο. Προς το παρόν το ΔΑΙ απαιτείται μόνο για τη συμμετοχή στα ομαδικά 

αγωνίσματα. 

24) Ποιοι αγώνες λαμβάνονται υπόψη στους πίνακες αξιολόγησης (ranking list) ; 

Όλοι οι ομαδικοί (μέχρι και το παιχνίδι που καθορίζει τη νικήτρια ομάδα) και ατομικοί αγώνες 

που διοργανώνει ο Π.Ο.Φ.Επ.Α.. 

25) Τα τουρνουά που διοργανώνονται από διάφορα σωματεία λαμβάνονται υπόψη στους 

πίνακες αξιολόγησης ; 

Μόνο αν ζητηθεί κάτι τέτοιο από το σωματείο που το διοργανώνει και εγκριθεί το αίτημα αυτό 

από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. (εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις). 

26) Τι ισχύει με τους αλλοδαπούς αθλητές ; 

Βλέπε άρθρο 14 του Εσωτερικού Κανονισμού. 
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