ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Π.Ο.Φ.Επ.Α.
Άρθρο 1 : ΓΕΝΙΚΑ
1. Οι αγώνες που προκηρύσσει ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. είναι ομαδικοί (κύπελλο και πρωταθλήματα
κατηγοριών), ατομικοί (Βετεράνων, Ανεξάρτητων και μαθητών / μαθητριών) και διπλοί.
2. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μαθητή ή μαθήτριας στο μαθητικό πρωτάθλημα εάν έχει
αθλητικό δελτίο ταυτότητας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α..
3. Κάθε αθλητής, αθλήτρια, μαθητής, μαθήτρια, συμμετέχει στους αγώνες με δική
του/της ιατρική ευθύνη.
4. Κάθε ομάδα μπορεί να απαρτίζεται τόσο από βετεράνους όσο και από ανεξάρτητους
αθλητές / αθλήτριες.
5. Ανεξάρτητος είναι ο αθλητής που ουδέποτε είχε Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας
της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ή άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας και είναι 18 ετών τουλάχιστον και άνω.
6. 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, είναι άνω των 30
ετών και έχει τις προϋποθέσεις όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
7. Όλοι οι αθλητές ΑμεΑ., πλην της κατηγορίας 10, που είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής
Ιδιότητας στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α., υπάγονται στις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού που
αφορούν τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ αθλητές. Οι προαναφερόμενοι αθλητές στα ατομικά
αγωνίσματα συμμετέχουν στις κατηγορίες των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ (εφόσον το επιθυμούν)
και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του Εσωτερικού Κανονισμού περί συμμετοχής
Βετεράνων αθλητών.
7α. Οι αθλητές ΑμεΑ της κατηγορίας 10 αγωνίζονται ως ανεξάρτητοι αποκλειστικά και μόνο
στα ομαδικά αγωνίσματα (συνεδρίαση Δ.Σ. 4-9-2018).
8. Ο εξοπλισμός των παικτών που λαμβάνουν μέρος σε οποιαδήποτε διοργάνωση του
Π.Ο.Φ.Επ.Α. (λάστιχα - ξύλα - ρακέττες κλπ) πρέπει να είναι εγκεκριμένα βάσει της
εκάστοτε ισχύουσας σχετικής λίστας της ΙΤΤF.
Άρθρο 2 : ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
1. Τα πρωταθλήματα διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
- Πρώτη (Α’) Κατηγορία
- Δεύτερη (Β’) Κατηγορία
- Τρίτη (Γ’) Κατηγορία
- Τέταρτη (Δ’) Κατηγορία, κ.ο.κ.
2. Η δήλωση συμμετοχής στα πρωταθλήματα έχει συγκεκριμένο τύπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Ο
χρόνος υποβολής της θα προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη των αγώνων και θα
στέλνεται με fax στο 210 8993557 ή με email στο info@pofepa.gr
3. Το Δ.Σ. αναδιαμορφώνει τις κατηγορίες των ομαδικών αγωνισμάτων ανάλογα με τις
συμμετοχές, αποφασίζει για το πλήθος των ομάδων που προβιβάζονται ή υποβιβάζονται
ανά κατηγορία και επιλέγει τη σχετική διαδικασία.
4. Το πλήθος των ομάδων που συμμετέχουν σε κάθε κατηγορία αποφασίζεται από το Δ.Σ.
και προβλέπεται στην προκήρυξη των ομαδικών αγώνων.

5. Το παράβολο συμμετοχής στους αγώνες καθορίζεται από το Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Επ.Α..
6. Τα πρωταθλήματα κατηγοριών διεξάγονται με απόφαση του Δ.Σ. σε ένα ή δύο γύρους
και ένας προς όλους ή όπως αλλιώς αποφασίζει το Δ.Σ..
7. Η σειρά των αγώνων κάθε κατηγορίας γίνεται κατόπιν κληρώσεως.
8. Το σύστημα των αγώνων είναι Α-Χ, Β-Υ, C-Z, B-X, A-Z, C-Y, B-Z, C-X, A-Y.
9. Η γηπεδούχος ομάδα δηλώνει τους παίκτες της στο A, B, C και η φιλοξενούμενη στο X, Y,
Z.
10. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει (πριν την έναρξη του αγώνα) και δύο (2)
αναπληρωματικούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να αντικαταστήσουν (για τους
υπόλοιπους αγώνες), έναν ή δύο από τους τακτικούς παίκτες. Η αντικατάσταση των
παικτών γίνεται αφού έχει ολοκληρωθεί η πρώτη τριάδα των αγώνων. Παίκτης που
αντικαθίσταται δεν μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
11. Νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που θα συγκεντρώσει 5 ατομικές νίκες από τους συνολικά
εννέα (9) αγώνες που θα διεξαχθούν.
12. Η νικήτρια ομάδα λαμβάνει 3 βαθμούς και η ηττημένη 1.
13. Κάθε ομάδα αγωνίζεται με τουλάχιστον δύο (2) παίκτες.
14. Ομαδικός αγώνας που λήγει ισόπαλος (πιθανή περίπτωση αν και οι δύο ομάδες
αγωνιστούν με δύο παίκτες), κρίνεται με αναμέτρηση διπλού.
15. Σε περίπτωση που ομάδα που κατέχει θέση σε μια κατηγορία δεν δηλώσει συμμετοχή
στο νέο πρωτάθλημα, υποβιβάζεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία και αγωνίζεται σε
αυτήν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αν δεν δηλώσει συμμετοχή και την
επόμενη αγωνιστική περίοδο, τότε η ομάδα διαλύεται και τη θέση της καταλαμβάνει
κατά περίπτωση, η πρώτη βαθμολογικά ομάδα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας ή
ομάδα που προκύπτει μέσω διαδικασίας αγώνων play - offs (πλέον αυτών που ήδη
ανεβαίνουν).
16. Σε περίπτωση μετονομασίας μιας ομάδας ο αρχηγός της παλαιάς ομάδας οφείλει να
γνωστοποιήσει στο Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Επ.Α. το γεγονός αυτό γραπτώς (fax), τουλάχιστον
ταυτόχρονα με την δήλωση συμμετοχής για το νέο πρωτάθλημα.
17. Απονέμονται κύπελλα, διπλώματα και μετάλλια στους πρώτους νικητές και διπλώματα
και μετάλλια στους δεύτερους και τρίτους.
18. Η αξιολόγηση μιας ομάδας προκύπτει από το άθροισμα των ατομικών βαθμών των
τριών με την υψηλότερη βαθμολογία παικτών της σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης
του Π.Ο.Φ.Επ.Α.
19. Οι αγώνες play off όλων των κατηγοριών θεωρούνται συνέχεια του πρωταθλήματος και
κατά συνέπεια ισχύουν όλες οι διατάξεις που αφορούν αυτό.
20. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στις ομάδες που δεν συμμετέχουν στους αγώνες play off.
Άρθρο 3 : ΚΥΠΕΛΛΟ Π.Ο.Φ.Επ.Α.
1. Στο Κύπελλο Π.Ο.Φ.Επ.Α. μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ομάδες, ανεξάρτητα
από την κατηγορία στην οποία αγωνίζονται στα πρωταθλήματα.
2. Το Κύπελλο διεξάγεται σε ένα γύρο με αγώνες ΝΟΚ-ΑΟΥΤ.

3. Στα ομαδικά αγωνίσματα κυπέλλου τοποθετούνται 4 φαβορί ανάλογα με τα αποτελέσματα των ίδιων αγώνων της προηγούμενης χρονιάς, βάσει της παραγράφου 4 του
άρθρου 4 του παρόντος (εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την προκήρυξη
των αγώνων).
4. Κατόπιν κληρώσης ορίζεται η έδρα κάθε συνάντησης.
5. Το σύστημα των αγώνων είναι Α-Υ, Β-Χ, C-Z, D-D, A-X, C-Y, B-Z. Ο διπλός αγώνας (D-D
μπορεί να δηλωθεί ή πρίν από την έναρξη της συνάντησης ή πρίν από την έναρξη του
διπλού.
6. Κάθε ομάδα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 3 έως 7 παίκτες (3 στα μονά, 2 στο
διπλό και 2 αναπληρωματικούς στα μονά).
7. Νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που θα συγκεντρώσει 4 νίκες από τις συνολικά 7 που θα
διεξαχθούν.
8. Κάθε ομάδα αγωνίζεται με τουλάχιστον δύο (2) παίκτες.
9. Ομαδικός αγώνας που λήγει ισόπαλος (πιθανή περίπτωση αν και οι δύο ομάδες
αγωνιστούν με δύο παίκτες), κρίνεται με αναμέτρηση διπλού.
Άρθρο 4 : ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
1. Ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών, στα ατομικά αγωνίσματα, το Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Επ.Α.
διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου διεξαγωγής των αγώνων.
2. Στα ατομικά αγωνίσματα, πλην των μαθητικών, αν οι δηλώσεις συμμετοχής σε κάποια
κατηγορία είναι λιγότερες από 6, τότε οι αθλητές / αθλήτριες της κατηγορίας αυτής θα
αγωνιστούν στην αμέσως μικρότερη ηλικιακά κατηγορία.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις νικητής είναι ο καλύτερος στα 5 σετ των 11 πόντων το καθ’ ένα.
4. Στα ατομικά αγωνίσματα και στη φάση των ομίλων, τοποθετούνται δύο φαβορί ανά
όμιλο, με βάση τον Πίνακα Αξιολόγησης του Π.Ο.Φ.Επ.Α. που θα ισχύει την ημέρα της
κλήρωσης. Η τοποθέτηση των φαβορί γίνεται με το σύστημα «Μαίανδρος». Ήτοι το
πρώτο φαβορί στον Α’ όμιλο, το δεύτερο στον Β’, το 3ο στον Γ’, κ.ο.κ. (άρθρο 7.7.2 του
ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α). Για τις υπόλοιπες θέσεις των ομίλων γίνεται κλήρωση. Στη Β΄φάση
οι αθλητές – τριες, που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση των ομίλων αναμετρούνται σε
απλό knock out αγώνα. Φαβορί είναι οι νικητές των ομίλων, ήτοι: 1ο φαβορί ο 1ος του
1ου ομίλου, 2ο φαβορί ο 1ος του 2ου ομίλου κ.ο.κ. και τοποθετούνται στον πίνακα του
νοκ-άουτ στις θέσεις που προβλέπονται στα εδάφια 7.1.2.4 έως 7.1.2.4.4 του ΚΕΔ της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Η κλήρωση γίνεται με βάση την θέση που πήραν οι αθλητές-τριες στον όμιλο
και δεν αγωνίζονται μεταξύ τους στον πρώτο αγώνα, κατά σειρά, οι πρώτοι των ομίλων
και αυτοί που ήταν στον ίδιο όμιλο.
Άρθρο 5 : ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
1. Οι αγώνες των ανεξάρτητων αθλητών διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες
- Άνω των 18 ετών
- Άνω των 40 ετών
- Άνω των 50 ετών
- Άνω των 60 ετών

-

Άνω των 65 ετών
Άνω των 70 ετών
Άνω των 75 ετών

2. Οι αγώνες των ανεξάρτητων αθλητριών διεξάγονται σε μία μόνο κατηγορία ανεξαρτήτως
ηλικιών.
Άρθρο 6 : ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
1. Οι αγώνες των βετεράνων αθλητών διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες
- Άνω των 40 ετών
- Άνω των 50 ετών
- Άνω των 60 ετών
- Άνω των 65 ετών
- Άνω των 70 ετών
- Άνω των 75 ετών
2. Οι αγώνες των βετεράνων αθλητριών διεξάγονται σε μία μόνο κατηγορία ανεξαρτήτως
ηλικιών.
Άρθρο 7 : ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1. Αναφέρονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
2. Διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες :
- Α, Β, Γ τάξεις Δημοτικών Σχολείων μαθητών και μαθητριών.
- Δ, Ε, ΣΤ τάξεις Δημοτικών Σχολείων μαθητών και μαθητριών.
- Μαθητών και Μαθητριών Γυμνασίων.
- Μαθητών και Μαθητριών Λυκείων.
Άρθρο 8 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
1. Οι ομαδικοί αγώνες προγραμματίζεται να γίνονται εβδομαδιαία (από Δευτέρα έως
Κυριακή). Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί κάποιος
αγώνας, αυτός πρέπει να γίνει την επόμενη εβδομάδα στην έδρα της γηπεδούχου μέχρι
και την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ διαθέσιμη ημέρα και ώρα της αίθουσας της γηπεδούχου ομάδος
(όπως αυτή αναφέρεται στην αρχική δήλωση συμμετοχής).
2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ αγώνα θεωρείται
αναφερόμενη ΕΒΔΟΜΑΔΑ στο αρχικό πρόγραμμα αγώνων κάθε κατηγορίας.

η

3. Για την ομαλή εξέλιξη και εντός των χρονικών ορίων διεξαγωγή των αγώνων όλων των
κατηγοριών δημιουργείται ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ που
ορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. και μπορεί να αποτελείται τόσον από μέλη του Δ.Σ. όσο
και από εξωδιοικητικούς παράγοντες.
4. Αν ομαδικός αγώνας δεν διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος, τότε ορίζεται ημερομηνία από την Επιτροπή Τήρησης
Αγωνιστικού Προγράμματος για την αμέσως επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τη
διαθέσιμη ημέρα και ώρα της αίθουσας της γηπεδούχου ομάδος, πλην ειδικών
περιπτώσεων. Όποια ομάδα δεν παρουσιαστεί και τότε μηδενίζεται.

5. Αγώνας που διακόπτεται λόγω ανωτέρας βίας, ορίζεται για την ίδια μέρα της επόμενης
εβδομάδας, την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα. Ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί και
οποιαδήποτε άλλη ημέρα της επόμενης εβδομάδας εφόσον συμφωνήσουν οι δύο
ομάδες.
6. Η αγωνιστική περίοδος για τα πρωταθλήματα του Π.Ο.Φ.Επ.Α. λήγει στις 30 Ιουνίου
κάθε έτους (εξαιρείται από το παρόν άρθρο το Super Cup που μπορεί να διεξαχθεί και σε
επόμενη ημερομηνία αλλά θεωρείται ο τελευταίος αγώνας της προηγούμενης
περιόδου).
Άρθρο 9 : ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων αθλητών ή ομάδων, λαμβάνονται υπ’ όψη
οι αγώνες ΜΕΤΑΞΥ των αντιπάλων που ισοβαθμούν, με σειρά προτεραιότητος τα εξής
κριτήρια :
α) Οι βαθμοί
β) Η διαφορά των παιχνιδιών
γ) Η διαφορά των σετ
δ) Η διαφορά των πόντων
ε) Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στους πόντους διενεργείται κλήρωση
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια των υπολογισμών, σε κάποιο από τα κριτήρια
προκύπτει πλεονέκτημα ή μειονέκτημα ομάδας ή αθλητή, ενώ για τους υπόλοιπους
αντιπάλους παραμένει η ισοβαθμία, οι υπολογισμοί συνεχίζονται με τους εναπομείναντες
και τα κριτήρια εφαρμόζονται πλέον μεταξύ αυτών, ξεκινώντας από την αρχή (κριτήριο α).
Στα ομαδικά αγωνίσματα, για την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, λαμβάνεται υπόψη
το σκορ κατά το οποίο αναδεικνύεται ο νικητής. Για παράδειγμα στο σύστημα των 9
αγώνων, λαμβάνεται υπόψη το σκορ μέχρι τα 5 νικηφόρα παιχνίδια και στο σύστημα των 7
αγώνων μέχρι τα 4 νικηφόρα.
Άρθρο 10 : ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΑΙ)
1. Κάθε αθλητής/τρια που συμμετέχει στα ομαδικά αγωνίσματα του Π.Ο.Φ.Επ.Α., πρέπει
να είναι κάτοχος/η Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Π.Ο.Φ.Επ.Α. (ΔΑΙ) που θα αναγράφει τα
πλήρη στοιχεία και θα φέρει φωτογραφία του/της. Το κόστος κάθε νέου δελτίου
ορίζεται στα 5 € και θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ..
2. Η επίδειξη ΔΑΙ πριν από κάθε αναμέτρηση, είναι υποχρεωτική.
3. Τα ΔΑΙ θεωρούνται στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου, από τις αντίστοιχες
Περιφερειακές Επιτροπές, με κόστος 2 € και θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
απόφαση του Δ.Σ..
4. Η συμμετοχή στα ατομικά αγωνίσματα δεν προϋποθέτει την κατοχή ΔΑΙ.
Άρθρο 11 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Σε περίπτωση που κάποια ομάδα μηδενιστεί δύο (2) φορές στην διάρκεια της ίδιας
αθλητικής περιόδου, τότε αυτομάτως ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ στην αμέσως κατώτερη κατηγορία
και οι τυχόν διεξαχθέντες μέχρι τότε αγώνες της ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ.
2. Ένσταση για κακή συμμετοχή ή αλλη παρατυπία μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε
ομάδα της ίδιας κατηγορίας ή από μέλος του Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Επ.Α.. Η ένσταση

υποβάλλεται εντός 7 ημερών, αφορά συγκεκριμένο αγώνα και παίχτη καθώς επίσης και
την ύπαρξη αντικανονικότητας ως προς τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό.
3. Μέλος του Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Επ.Α. διατηρεί το δικαίωμα της ένστασης μέχρι και τη λήξη
των πρωταθλημάτων, ήτοι την επικύρωση της τελικής βαθμολογίας.
4. Τυχόν ενστάσεις εκδικάζονται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. Η επιτροπή αυτή είναι
3μελής και αποτελείται από τον εκάστοτε Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Επ.Α. καθώς
και δύο (2) μέλη που εκλέγονται από το Δ.Σ.. Η Επιτροπή αυτή συνεδριάζει όποτε
υπάρχει Ένσταση, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.
5. Κάθε ομάδα με την υποβολή της ένστασης θα καταθέτει παράβολο 50 €. Αν δικαιωθεί,
της επιστρέφεται το παράβολο. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται από τα παράβολα θα
κατατίθεται ετησίως στο παιδικό χωριό SOS.
6. Σε περίπτωση που υπάρξει ένσταση στη διάρκεια Ατομικών Αγώνων, τότε η ένσταση
αυτή εκδικάζεται από τα τυχόν παρόντα στους αγώνες μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ή (και) μέλη του Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Επ.Α..
7. Εφέσεις κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων εκδικάζονται από την
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ. Η επιτροπή αυτή είναι 3μελής και αποτελείται από τον εκάστοτε
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Επ.Α. καθώς και δύο (2) μέλη που εκλέγονται από το Δ.Σ..
Το παράβολο για την υποβολή έφεσης ορίζεται στα 400 €, ποσό το οποίο καταβάλεται
απ’ ευθείας στο παδικό χωριό SOS. Με την υποβολή της έφεσης πρέπει να
προσκομίζεται και η σχετική απόδειξη κατάθεσης.
8. Οι κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 8 του καταστατικού για τα μέλη του
Ομίλου, κατ’ επέκταση θα αφορούν και στις ομάδες που συμμετέχουν στα
πρωταθλήματα, κύπελλα και λοιπούς ομαδικούς και ατομικούς αγώνες, στους
εκπροσώπους τους και στους αθλητές/αθλήτριες, εφόσον με πράξεις ή παραλήψεις τους
θίγεται το φίλαθλο πνεύμα ή ζημιώνουν υλικά ή ηθικά τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. Η απόφαση
λαμβάνεται από το Δ.Σ., αφού προηγούμενα κληθεί σε έγγραφη απολογία ο/η
κατηγορούμενος/η.
Άρθρο 12 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ανεξάρτητοι αθλητές και αθλήτριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους, συμμετέχουν χωρίς περιορισμούς τόσο στα ατομικά, όσο και στα ομαδικά
πρωταθλήματα κατηγοριών και στο κύπελλο του Π.Ο.Φ.Επ.Α..
2. Βετεράνοι αθλητές και αθλήτριες που έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους,
συμμετέχουν χωρίς περιορισμούς στα ατομικά και ομαδικά πρωταθλήματα του
Π.Ο.Φ.Επ.Α..
3. Βετεράνοι αθλητές και αθλήτριες, που έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους
συμμετέχουν στα ομαδικά πρωταθλήματα κατηγοριών και στο κύπελλο Π.Ο.Φ.Επ.Α.,
εφόσον δεν έχουν αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ή άλλης Εθνικής
Ομοσπονδίας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
4. Aθλητές και αθλήτριες για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ομαδικά αγωνίσματα, θα
πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο αν πρόκειται για ανεξάρτητους ή το 40ο έτος της
ηλικίας τους αν πρόκειται για ενεργούς, κατά τη δήλωση συμμετοχής της ομάδας.

Άρθρο 13 : ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
1. Εν ενεργεία στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α. βετεράνοι αθλητές και αθλήτριες δηλώνονται
αποκλειστικά με την αρχική δήλωση της ομάδας και δεν υφίσταται μεταγραφική
περίοδος για αυτή την κατηγορία των αθλητών/τριών.
2. Ανεξάρτητος/η αθλητής/τρια που δηλώθηκε με κάποια ομάδα, δεν μπορεί να αγωνιστεί
με άλλη ομάδα κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου και πρωταθλήματος εκτός και αν δεν
έχει αγωνιστεί από την έναρξη της αθλητικής περιόδου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του
ιδίου έτους, οπότε και μπορεί να μεταγραφεί σε άλλη ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να
πάρει μόνο ένα (1) παίκτη αυτής της κατηγορίας. Περίοδος μεταγραφών γι' αυτή την
κατηγορία παικτών ορίζεται το χρονικό διάστημα 1-10 Ιανουαρίου κάθε έτους,
με δικαίωμα συμμετοχής από 11 Ιανουαρίου σε ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ και όχι σε τυχόν ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ.
3. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή του πρωταθλήματος, να δηλώσει
συμπληρωματικά Ανεξάρτητους/ες και Βετεράνους (μή ενεργούς στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)
αθλητές/τριες οι οποίοι/ες θα μπορούν να αγωνιστούν μετά έναν (1) μήνα από τη
δήλωσή τους για τους κανονικά προγραμματισμένους αγώνες και όχι για αγώνες ΕΞ'
ΑΝΑΒΟΛΗΣ (παράλληλα με τον περιορισμό της παραπάνω παραγράφου).
Ο/η αθλητής/τρια για να μπορεί να αγωνιστεί, αρκεί απλά η ημερομηνία που δικαιούται
συμμετοχής, να βρίσκεται εντός της εβδομάδας που είναι προγραμματισμένος ο αγώνας
(από Δευτέρα έως και Κυριακή), ανεξάρτητα από τις ημέρες που δηλώνει έδρα η
γηπεδούχος ομάδα.
4. Αν κάποιος/α Βετεράνος αθλητής/τρια που δεν έχει δηλωθεί ως ενεργός με την αρχική
δήλωση της ομάδας, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου συμμετάσχει σε
αγώνες της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., τότε η ομάδα με την οποία αγωνίστηκε στον Π.Ο.Φ.Επ.Α.,
μηδενίζεται αναδρομικά σε όσα παιχνίδια συμμετείχε ο/η αθλητής/τρια (με δύο
μηδενισμούς υποβιβάζεται η ομάδα στην αμέσως προηγούμενη κατηγορία).
Άρθρο 14 : ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
1. Στα ομαδικά πρωταθλήματα του Π.Ο.Φ.Επ.Α. δύνανται να συμμετάσχουν και αλλοδαποί
παίκτες κοινοτικοί και μή (ένας ανά κάθε ομάδα) οι οποίοι πρέπει να τηρούν τις ίδιες
προϋποθέσεις με τους Έλληνες και επί πλέον τους εξής όρους :
α. Να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
από τον οικείο Δήμο ή με πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο ή άλλων
εταιρειών τηλεφωνίας, Δ.Ε.Υ.Α.Κ., κινητής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο του τελευταίου
εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) όπου να
αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερομένου (σε αυτή την
περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση
κατοικίας), ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ.
β. Να προσκομίσουν επίσημη βεβαίωση από την Ομοσπονδία της χώρας από την οποία
προέρχονται, που θα αναφέρει αν είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας ή όχι. Η
βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι μεταφρασμένη από επίσημο φορέα, στην Ελληνική
γλώσσα.
γ. Στην περίπτωση που ο αθλητής είναι κάτοχος Δελτίου και μικρότερος των 40 ετών,
τότε στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται και το χρονικό διάστημα αποχής από

επίσημους αγώνες, που σε συνάρτηση με την ηλικία του να εμπίπτει στις
προϋποθέσεις του Παραρτήματος 1.
δ. Στην περίπτωση που ο αθλητής δεν προσκομίσει βεβαίωση θα λογίζεται Βετεράνος
(αν είναι άνω των 40 ετών) και θα υπάγεται στις αντίστοιχες διατάξεις του
Εσωτερικού Κανονισμού που αφορούν στους Βετεράνους αθλητές. Αν είναι
μικρότερης ηλικίας θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος 1 του
Εσωτερικού Κανονισμού περί χρόνων αποχής από επίσημους αγώνες.
2. Στα ατομικά αγωνίσματα και ειδικότερα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και στους
αντίστοιχους αγώνες που έχουν χαρακτήρα προκριματικών για το Πανελλήνιο, δεν
μπορούν να συμμετέχουν κοινοτικοί/αλλοδαποί αθλητές και αθλήτριες. Στους
αγώνες αυτούς συμμετέχουν αποκλειστικά αθλητές/τριες κάτοχοι Ελληνικής
υπηκοότητας ή/και ιθαγένειας.
3. Κοινοτικοί/αλλοδαποί παίκτες δύνανται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε άλλη
διοργάνωση ατομικών αγωνισμάτων (πλήν της παραπάνω περίπτωσης), εφόσον
πλοιρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, αν πρόκειται για
αξιολογημένο τουρνουά.
Άρθρο 15 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, επιλύεται από το Δ.Σ. του
Π.Ο.Φ.Επ.Α..
2. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός τροποποιείται μόνο με νέα απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
3. Ο Εσωτερικός αυτός Κανονισμός εγκρίθηκε από την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των
μελών του Π.Ο.Φ.Επ.Α. που πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2007, καθώς και
όπως τροποποιήθηκε κατά τις Γ.Σ. της 23/2/09, 28/9/09, 31/01/2011, 20/2/2012,
12/9/2012, 18/2/2013, 14/10/2013, 10/2/2014, 12/10/2015, 13/2/2017.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
 Ο όρος «Εν ενεργεία» που αναφέρεται σε αθλητές και αθλήτριες που αγωνίζονται στην
Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ισχύει και για όσους και όσες αγωνίζονται σε οποιοδήποτε άλλο επίσημο
πρωτάθλημα του εξωτερικού.
 Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση παίκτη που έχει ήδη αντικαταστήσει κάποιον τακτικό
παίκτη, τόσο σε αγώνα πρωταθλήματος όσο και σε αγώνα κυπέλλου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 :
Κριτήρια δικαιώματος συμμετοχής μη ενεργού/ής αθλητή/τριας στα ομαδικά και ατομικά
πρωταθλήματα του Π.Ο.Φ.Επ.Α. :
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Π.Ο.Φ.Επ.Α.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Προς: Π.Ο.Φ.Επ.Α.

fax 210 8993557
email : info@pofepa.gr
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