
ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ Π.Ο.Φ.Επ.Α. 

Άρθρο 1 : ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι αγϊνεσ που προκθρφςςει ο Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. είναι ομαδικοί (κφπελλο και πρωτακλιματα 
κατθγοριϊν), ατομικοί (Βετεράνων, Ανεξάρτθτων και μακθτϊν / μακθτριϊν) και διπλοί. 

2. Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι μακθτι ι μακιτριασ ςτο μακθτικό πρωτάκλθμα εάν ζχει 
ακλθτικό δελτίο ταυτότθτασ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. 

3.  Κάκε ακλθτισ, ακλιτρια, μακθτισ, μακιτρια, ςυμμετζχει ςτουσ αγϊνεσ με δικι 
του/τθσ ιατρικι ευκφνθ. 

4.  Κάκε ομάδα μπορεί να απαρτίηεται τόςο από βετεράνουσ όςο και από ανεξάρτθτουσ 
ακλθτζσ / ακλιτριεσ. 

5.   Ανεξάρτθτοσ είναι ο ακλθτισ που ουδζποτε είχε Δελτίο Ακλθτικισ Λδιότθτασ και Υγείασ 
τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ι άλλθσ Εκνικισ Ομοςπονδίασ και είναι 18 ετϊν τουλάχιςτον και άνω. 

6.  Βετεράνοσ είναι ο ακλθτισ που είχε ι και εξακολουκεί να ζχει Δελτίο Ακλθτικισ 
Λδιότθτασ και Υγείασ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ι άλλθσ Εκνικισ Ομοςπονδίασ, είναι άνω των 30 
ετϊν και ζχει τισ προχποκζςεισ όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 1. 

7. Πλοι οι ακλθτζσ ΑμεΑ., πλθν τθσ κατθγορίασ 10, που είναι κάτοχοι Δελτίου Ακλθτικισ 
Λδιότθτασ ςτθν Ε.Φ.Ο.Επ.Α., υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ που 
αφοροφν τουσ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥΣ ακλθτζσ. Οι προαναφερόμενοι ακλθτζσ ςτα ατομικά 
αγωνίςματα ςυμμετζχουν ςτισ κατθγορίεσ των ΑΝΕΞΑΤΘΤΩΝ (εφόςον το επικυμοφν) 
και δεν υπόκεινται ςτουσ περιοριςμοφσ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ περί ςυμμετοχισ 
Βετεράνων ακλθτϊν. 

7α. Οι ακλθτζσ ΑμεΑ τθσ κατθγορίασ 10 αγωνίηονται ωσ ανεξάρτθτοι αποκλειςτικά και μόνο 
ςτα ομαδικά αγωνίςματα (ςυνεδρίαςθ Δ.Σ. 4-9-2018). 

8. Ο εξοπλιςμόσ των παικτϊν που λαμβάνουν μζροσ ςε οποιαδιποτε διοργάνωςθ του 
Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. (λάςτιχα - ξφλα - ρακζττεσ κλπ) πρζπει να είναι εγκεκριμζνα βάςει τθσ 
εκάςτοτε ιςχφουςασ ςχετικισ λίςτασ τθσ ΛΤΤF. 

Άρθρο 2 : ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ  

1. Τα πρωτακλιματα διαχωρίηονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 
      -  Ρρϊτθ (Α’) Κατθγορία  
     -  Δεφτερθ (Β’) Κατθγορία 
      -  Τρίτθ (Γ’) Κατθγορία 

-  Τζταρτθ (Δ’) Κατθγορία, κ.ο.κ. 

2. Θ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτα πρωτακλιματα ζχει ςυγκεκριμζνο τφπο (ΡΑΑΤΘΜΑ 2). Ο 
χρόνοσ υποβολισ τθσ κα προβλζπεται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ των αγϊνων και κα 
ςτζλνεται με fax ςτο 210 8993557 ι με email ςτο info@pofepa.gr 

3. Το Δ.Σ. αναδιαμορφϊνει τισ κατθγορίεσ των ομαδικϊν αγωνιςμάτων ανάλογα με τισ 
ςυμμετοχζσ, αποφαςίηει για το πλικοσ των ομάδων που προβιβάηονται ι υποβιβάηονται 
ανά κατθγορία και επιλζγει τθ ςχετικι διαδικαςία. 

4. Το πλικοσ των ομάδων που ςυμμετζχουν ςε κάκε κατθγορία αποφαςίηεται από το Δ.Σ. 
και προβλζπεται ςτθν προκιρυξθ των ομαδικϊν αγϊνων. 
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5. Το παράβολο ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ κακορίηεται από το Δ.Σ. του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α.. 

6. Τα πρωτακλιματα κατθγοριϊν διεξάγονται με απόφαςθ του Δ.Σ. ςε ζνα ι δφο γφρουσ 
και ζνασ προσ όλουσ ι όπωσ αλλιϊσ αποφαςίηει το Δ.Σ.. 

7. Θ ςειρά των αγϊνων κάκε κατθγορίασ γίνεται κατόπιν κλθρϊςεωσ. 

8. Το ςφςτθμα των αγϊνων είναι Α-Χ, Β-Υ, C-Z, B-X, A-Z, C-Y, B-Z, C-X, A-Y. 

9. Θ γθπεδοφχοσ ομάδα δθλϊνει τουσ παίκτεσ τθσ ςτο A, B, C και θ φιλοξενοφμενθ ςτο X, Y, 
Z. 

10. Κάκε ομάδα ζχει το δικαίωμα να δθλϊςει (πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα) και  δφο (2) 
αναπλθρωματικοφσ παίκτεσ οι οποίοι μποροφν να αντικαταςτιςουν (για τουσ 
υπόλοιπουσ αγϊνεσ), ζναν ι δφο από τουσ τακτικοφσ παίκτεσ. Θ αντικατάςταςθ των 
παικτϊν γίνεται αφοφ ζχει ολοκλθρωκεί θ πρϊτθ τριάδα των αγϊνων. Ραίκτθσ που 
αντικακίςταται δεν μπορεί να ξαναμπεί ςτο παιχνίδι. 

11. Νικιτρια ομάδα είναι εκείνθ που κα ςυγκεντρϊςει 5 ατομικζσ νίκεσ από τουσ ςυνολικά 
εννζα (9) αγϊνεσ που κα διεξαχκοφν. 

12. Θ νικιτρια ομάδα λαμβάνει 3 βακμοφσ και θ θττθμζνθ 1. 

13. Κάκε ομάδα αγωνίηεται με τουλάχιςτον δφο (2) παίκτεσ. 

14. Ομαδικόσ αγϊνασ που λιγει ιςόπαλοσ (πικανι περίπτωςθ αν και οι δφο ομάδεσ 
αγωνιςτοφν με δφο παίκτεσ), κρίνεται με αναμζτρθςθ διπλοφ. 

15. Σε περίπτωςθ που ομάδα που κατζχει κζςθ ςε μια κατθγορία δεν δθλϊςει ςυμμετοχι 
ςτο νζο πρωτάκλθμα, υποβιβάηεται ςτθν αμζςωσ επόμενθ κατθγορία και αγωνίηεται ςε 
αυτιν από τθν επόμενθ αγωνιςτικι περίοδο. Αν δεν δθλϊςει ςυμμετοχι και τθν 
επόμενθ αγωνιςτικι περίοδο, τότε θ ομάδα διαλφεται και τθ κζςθ τθσ καταλαμβάνει 
κατά περίπτωςθ, θ πρϊτθ βακμολογικά ομάδα τθσ αμζςωσ κατϊτερθσ κατθγορίασ ι 
ομάδα που προκφπτει μζςω διαδικαςίασ αγϊνων play - offs (πλζον αυτϊν που ιδθ 
ανεβαίνουν). 

16. Σε περίπτωςθ μετονομαςίασ μιασ ομάδασ ο αρχθγόσ τθσ παλαιάσ ομάδασ οφείλει να  
γνωςτοποιιςει ςτο Δ.Σ. του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. το γεγονόσ αυτό γραπτϊσ (fax), τουλάχιςτον 
ταυτόχρονα με τθν διλωςθ ςυμμετοχισ για το νζο πρωτάκλθμα. 

17. Απονζμονται κφπελλα, διπλϊματα και μετάλλια ςτουσ πρϊτουσ νικθτζσ και διπλϊματα 
και μετάλλια ςτουσ δεφτερουσ και τρίτουσ. 

18. Θ αξιολόγθςθ μιασ ομάδασ προκφπτει από το άκροιςμα των ατομικϊν βακμϊν των 
τριϊν με τθν υψθλότερθ βακμολογία παικτϊν τθσ ςφμφωνα με το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ 
του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α.  

19. Οι αγϊνεσ play off όλων των κατθγοριϊν κεωροφνται ςυνζχεια του πρωτακλιματοσ και 
κατά ςυνζπεια ιςχφουν όλεσ οι διατάξεισ που αφοροφν αυτό. 

20. Δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςτισ ομάδεσ που δεν ςυμμετζχουν ςτουσ αγϊνεσ play off. 

Άρθρο 3 : ΚΤΠΕΛΛΟ Π.Ο.Φ.Επ.Α. 

1. Στο Κφπελλο Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. μποροφν να ςυμμετάςχουν όλεσ οι ομάδεσ, ανεξάρτθτα 
από τθν κατθγορία ςτθν οποία αγωνίηονται ςτα πρωτακλιματα. 

2. Το Κφπελλο διεξάγεται ςε ζνα γφρο με αγϊνεσ ΝΟΚ-ΑΟΥΤ. 



3. Στα ομαδικά αγωνίςματα κυπζλλου τοποκετοφνται τζςςερα (4) φαβορί που προκφπτουν 
από τθν ομαδικι αξιολόγθςθ (άκροιςμα βακμϊν των τριϊν πρϊτων με τθ μεγαλφτερθ 
βακμολογία ακλθτϊν/τριων κάκε ομάδασ), βάςει του τελευταίου δθμοςιευμζνου 
πίνακα αξιολόγθςθσ του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. (εκτόσ και αν προβλζπεται κάτι διαφορετικό από 
τθν προκιρυξθ των αγϊνων). 

4. Κατόπιν κλθρϊςθσ ορίηεται θ ζδρα κάκε ςυνάντθςθσ. 

5. Το ςφςτθμα των αγϊνων είναι  Α-Υ, Β-Χ, C-Z, D-D, A-X, C-Y, B-Z. Ο διπλόσ αγϊνασ (D-D 
μπορεί να δθλωκεί ι πρίν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνάντθςθσ ι πρίν από τθν ζναρξθ του 
διπλοφ. 

6. Κάκε ομάδα ζχει τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει 3 ζωσ 7 παίκτεσ (3 ςτα μονά, 2 ςτο 
διπλό και 2 αναπλθρωματικοφσ ςτα μονά). 

7. Νικιτρια ομάδα είναι εκείνθ που κα ςυγκεντρϊςει 4 νίκεσ από τισ ςυνολικά 7 που κα 
διεξαχκοφν. 

8. Κάκε ομάδα αγωνίηεται με τουλάχιςτον δφο (2) παίκτεσ. 

9. Ομαδικόσ αγϊνασ που λιγει ιςόπαλοσ (πικανι περίπτωςθ αν και οι δφο ομάδεσ 
αγωνιςτοφν με δφο παίκτεσ), κρίνεται με αναμζτρθςθ διπλοφ. 

10. Ειδικότερα το κυπζλλου Αττικισ από τθν αγωνιςτικι περόοδο 2023-2024 κα διεξαχκεί 
ωσ εξισ: 

 Στθν 1θ φάςθ του κυπζλλου ςυμμετζχουν και μπαίνουν ςτθν κλθρωτίδα οι ομάδεσ 
τθσ Δ' και Ε' Αττικισ και οι ομάδεσ τθσ Β' και Γ' κατθγορίασ, ςε δυο ανεξάρτθτα 
ταμπλό,  χωρίσ τοποκζτθςθ φαβορί.  

 Στθν 2θ φάςθ ςυμμετζχουν οι ομάδεσ τθσ Α1 και Α2 κατθγορίασ μαηί με τισ 4 ομάδεσ 
ομάδεσ τθσ 1θσ φάςθσ από το ταμπλό τθσ Δ’-Ε’ κατθγορίασ και τισ 4 ομάδεσ από το 
ταμπλό τθσ Β’-Γ’ κατθγορίασ που κα φταςουν ςτθν τελικι 4άδα. Στθ φάςθ αυτι κα 
τοποκετθκοφν δφο (2) φαβορί με βάςθ τθν ομαδικι βακμολογία. 

 Θ 1θ φάςθ κα ολοκλθρωκεί μζχρι και τθν διεξαγωγι τελικοφ και κα απονεμθκοφν 
κφπελλα και μετάλλια ςτισ τρεισ (3) νικιτριεσ ομάδεσ. 

Άρθρο 4 : ΑΣΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 

1. Ανάλογα με τον αρικμό ςυμμετοχϊν, ςτα ατομικά αγωνίςματα, το Δ.Σ. του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α.  
διατθρεί το δικαίωμα επιλογισ του τρόπου διεξαγωγισ των αγϊνων. 

2. Στα ατομικά αγωνίςματα, πλθν των μακθτικϊν, αν οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςε κάποια  
κατθγορία είναι λιγότερεσ από 4, τότε οι ακλθτζσ / ακλιτριεσ τθσ κατθγορίασ αυτισ κα 
αγωνιςτοφν ςτθν αμζςωσ μικρότερθ θλικιακά κατθγορία.  

3. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ νικθτισ είναι ο καλφτεροσ ςτα 5 ςετ των 11 πόντων το κακ’ ζνα. 

4. Στα ατομικά αγωνίςματα και ςτθ φάςθ των ομίλων, τοποκετοφνται δφο φαβορί ανά 
όμιλο, με βάςθ τον Ρίνακα Αξιολόγθςθσ του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. που κα ιςχφει τθν θμζρα τθσ 
κλιρωςθσ. Θ τοποκζτθςθ των φαβορί γίνεται με το ςφςτθμα «Μαίανδροσ». Ιτοι το 
πρϊτο φαβορί ςτον Α’ όμιλο, το δεφτερο ςτον Β’, το 3ο ςτον Γ’, κ.ο.κ. (άρκρο 7.7.2 του 
ΚΕΔ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α). Για τισ υπόλοιπεσ κζςεισ των ομίλων γίνεται κλιρωςθ. Στθ Βϋφάςθ 
οι ακλθτζσ – τριεσ, που κατζκτθςαν τθν 1θ και 2θ κζςθ των ομίλων αναμετροφνται ςε 



απλό knock out αγϊνα. Φαβορί είναι οι νικθτζσ των ομίλων, ιτοι: 1ο φαβορί ο 1οσ του 
1ου ομίλου, 2ο φαβορί ο 1οσ του 2ου ομίλου κ.ο.κ. και τοποκετοφνται ςτον πίνακα του 
νοκ-άουτ ςτισ κζςεισ που προβλζπονται ςτα εδάφια 7.1.2.4 ζωσ 7.1.2.4.4 του ΚΕΔ τθσ 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Θ κλιρωςθ γίνεται με βάςθ τθν κζςθ που πιραν οι ακλθτζσ-τριεσ ςτον όμιλο 
και δεν αγωνίηονται μεταξφ τουσ ςτον πρϊτο αγϊνα, κατά ςειρά, οι πρϊτοι των ομίλων 
και αυτοί που ιταν ςτον ίδιο όμιλο. 

Άρθρο 5 : ΑΓΩΝΕ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ 

1. Οι αγϊνεσ των ανεξάρτθτων ακλθτϊν διαχωρίηονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ 

- Άνω των 18 ετϊν 

- Άνω των 40 ετϊν 

- Άνω των 50 ετϊν 

- Άνω των 60 ετϊν 

- Άνω των 65 ετϊν 

- Άνω των 70 ετϊν 

- Άνω των 75 ετϊν 

2.  Οι αγϊνεσ των ανεξάρτθτων ακλθτριϊν διεξάγονται ςε μία μόνο κατθγορία ανεξαρτιτωσ 
θλικιϊν.  

Άρθρο 6 : ΑΓΩΝΕ ΒΕΣΕΡΑΝΩΝ 

1. Οι αγϊνεσ των βετεράνων ακλθτϊν διαχωρίηονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ 

- Άνω των 40 ετϊν 

- Άνω των 50 ετϊν 

- Άνω των 60 ετϊν 

- Άνω των 65 ετϊν 

- Άνω των 70 ετϊν 

- Άνω των 75 ετϊν 

2. Οι αγϊνεσ των βετεράνων ακλθτριϊν διεξάγονται ςε μία μόνο κατθγορία ανεξαρτιτωσ 
θλικιϊν.  

Άρθρο 7 : ΑΣΟΜΙΚΟΙ ΜΑΘΗΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ 

1. Αναφζρονται ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

2. Διαχωρίηονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ : 

     - Α, Β, Γ τάξεισ Δθμοτικϊν Σχολείων μακθτϊν και μακθτριϊν. 
     - Δ, Ε, ΣΤ τάξεισ Δθμοτικϊν Σχολείων μακθτϊν και μακθτριϊν. 
     - Μακθτϊν και Μακθτριϊν Γυμναςίων. 
     - Μακθτϊν και Μακθτριϊν Λυκείων. 

Άρθρο 8 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Οι ομαδικοί αγϊνεσ προγραμματίηεται να γίνονται εβδομαδιαία (από Δευτζρα ζωσ 
Κυριακι). Στθν περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν πραγματοποιθκεί κάποιοσ 
αγϊνασ, αυτόσ  πρζπει να γίνει τθν επόμενθ εβδομάδα ςτθν ζδρα τθσ γθπεδοφχου μζχρι 



και τθν ΤΕΛΕΥΤΑΛΑ διακζςιμθ θμζρα και ϊρα τθσ αίκουςασ τθσ γθπεδοφχου ομάδοσ 
(όπωσ αυτι αναφζρεται ςτθν αρχικι διλωςθ ςυμμετοχισ).  

2. ΧΟΝΛΚΘ ΡΕΛΟΔΟΣ ΚΑΝΟΝΛΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ αγϊνα κεωρείται θ 
αναφερόμενθ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ςτο αρχικό πρόγραμμα αγϊνων κάκε κατθγορίασ. 

3. Για τθν ομαλι εξζλιξθ και εντόσ των χρονικϊν ορίων διεξαγωγι των αγϊνων όλων των 
κατθγοριϊν δθμιουργείται ΕΡΛΤΟΡΘ ΤΘΘΣΘΣ ΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ που 
ορίηεται από το εκάςτοτε Δ.Σ. και μπορεί να αποτελείται τόςον από μζλθ του Δ.Σ. όςο 
και από εξωδιοικθτικοφσ παράγοντεσ.  

4. Αν ομαδικόσ αγϊνασ δεν διεξαχκεί ςτο χρονικό διάςτθμα που αναφζρεται ςτθν 
παράγραφο 1 του παρόντοσ, τότε ορίηεται θμερομθνία από τθν Επιτροπι Τιρθςθσ 
Αγωνιςτικοφ Ρρογράμματοσ για τθν αμζςωσ επόμενθ εβδομάδα, ςφμφωνα με τθ 
διακζςιμθ θμζρα και ϊρα τθσ αίκουςασ τθσ γθπεδοφχου ομάδοσ, πλθν ειδικϊν 
περιπτϊςεων. Πποια ομάδα δεν παρουςιαςτεί και τότε μθδενίηεται. 

5. Αγϊνασ που διακόπτεται λόγω ανωτζρασ βίασ, ορίηεται για τθν ίδια μζρα τθσ επόμενθσ 
εβδομάδασ, τθν ίδια ϊρα και ςτθν ίδια αίκουςα. Ο αγϊνασ μπορεί να ςυνεχιςτεί και 
οποιαδιποτε άλλθ θμζρα τθσ επόμενθσ εβδομάδασ εφόςον ςυμφωνιςουν οι δφο 
ομάδεσ. 

6. Θ αγωνιςτικι περίοδοσ για τα πρωτακλιματα του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. λιγει ςτισ 30 Λουνίου 
κάκε ζτουσ (εξαιρείται από το παρόν άρκρο το Super Cup που μπορεί να διεξαχκεί και ςε 
επόμενθ θμερομθνία αλλά κεωρείται ο τελευταίοσ αγϊνασ τθσ προθγοφμενθσ 
περιόδου). 

Άρθρο 9 : ΙΟΒΑΘΜΙΕ 

Σε περιπτϊςεισ ιςοβακμίασ δφο ι περιςςοτζρων ακλθτϊν ι ομάδων, λαμβάνονται υπ’ όψθ 
οι αγϊνεσ ΜΕΤΑΞΥ των αντιπάλων που ιςοβακμοφν, με ςειρά προτεραιότθτοσ τα εξισ 
κριτιρια : 

         α) Οι βακμοί 
β) Θ διαφορά των παιχνιδιϊν 
γ) Θ διαφορά των ςετ 
δ) Θ διαφορά των πόντων 
ε) Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ςτουσ πόντουσ διενεργείται κλιρωςθ 

Σε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια των υπολογιςμϊν, ςε κάποιο από τα κριτιρια 
προκφπτει πλεονζκτθμα ι μειονζκτθμα ομάδασ ι ακλθτι, ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ 
αντιπάλουσ παραμζνει θ ιςοβακμία, οι υπολογιςμοί ςυνεχίηονται με τουσ εναπομείναντεσ 
και τα κριτιρια εφαρμόηονται πλζον μεταξφ αυτϊν, ξεκινϊντασ από τθν αρχι (κριτιριο α). 

Στα ομαδικά αγωνίςματα, για τθν εφαρμογι των παραπάνω κριτθρίων, λαμβάνεται υπόψθ 
το ςκορ κατά το οποίο αναδεικνφεται ο νικθτισ. Για παράδειγμα ςτο ςφςτθμα των 9 
αγϊνων, λαμβάνεται υπόψθ το ςκορ μζχρι τα 5 νικθφόρα παιχνίδια και ςτο ςφςτθμα των 7 
αγϊνων μζχρι τα 4 νικθφόρα. 

Άρθρο 10 : ΔΕΛΣΙΟ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ (ΔΑΙ) 

1. Κάκε ακλθτισ/τρια που ςυμμετζχει ςτα ομαδικά αγωνίςματα του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α., πρζπει 
να είναι κάτοχοσ/θ Δελτίου Ακλθτικισ Λδιότθτασ Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. (ΔΑΛ) που κα αναγράφει τα 



πλιρθ ςτοιχεία και κα φζρει φωτογραφία του/τθσ. Το κόςτοσ κάκε νζου δελτίου 
ορίηεται ςτα 5 € και κα μπορεί να αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ του Δ.Σ..  

2. Θ επίδειξθ ΔΑΛ πριν από κάκε αναμζτρθςθ, είναι υποχρεωτικι. 

3. Τα ΔΑΛ κεωροφνται ςτθν αρχι κάκε αγωνιςτικισ περιόδου, από τισ αντίςτοιχεσ 
Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ, με κόςτοσ 2 € και κα μπορεί να αναπροςαρμόηεται με 
απόφαςθ του Δ.Σ.. 

4. Θ ςυμμετοχι ςτα ατομικά αγωνίςματα δεν προχποκζτει τθν κατοχι ΔΑΛ. 

Άρθρο 11 : ΚΤΡΩΕΙ - ΕΝΣΑΕΙ 

1. Σε περίπτωςθ που κάποια ομάδα μθδενιςτεί δφο (2) φορζσ ςτθν διάρκεια τθσ ίδιασ 
ακλθτικισ περιόδου, τότε αυτομάτωσ ΥΡΟΒΛΒΑΗΕΤΑΛ ςτθν αμζςωσ κατϊτερθ κατθγορία 
και οι τυχόν διεξαχκζντεσ μζχρι τότε αγϊνεσ τθσ ΔΕΝ ΥΡΟΛΟΓΛΗΟΝΤΑΛ. 

2. Ζνςταςθ για κακι ςυμμετοχι ι αλλθ παρατυπία μπορεί να γίνει από οποιαδιποτε 
ομάδα τθσ ίδιασ κατθγορίασ ι από μζλοσ του Δ.Σ. του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α.. Θ ζνςταςθ 
υποβάλλεται εντόσ 7 θμερϊν, αφορά ςυγκεκριμζνο αγϊνα και παίχτθ κακϊσ επίςθσ και 
τθν φπαρξθ αντικανονικότθτασ ωσ προσ τον παρόντα εςωτερικό κανονιςμό. 

3. Μζλοσ του Δ.Σ. του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. διατθρεί το δικαίωμα τθσ ζνςταςθσ μζχρι και τθ λιξθ 
των πρωτακλθμάτων, ιτοι τθν επικφρωςθ τθσ τελικισ βακμολογίασ. 

4. Τυχόν ενςτάςεισ εκδικάηονται από τθν ΕΡΛΤΟΡΘ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. Θ επιτροπι αυτι είναι 
3μελισ και αποτελείται από τον εκάςτοτε Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. κακϊσ 
και δφο (2) μζλθ που εκλζγονται από το Δ.Σ.. Θ Επιτροπι αυτι ςυνεδριάηει όποτε 
υπάρχει Ζνςταςθ, εντόσ 10 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ. 

5. Κάκε ομάδα με τθν υποβολι τθσ ζνςταςθσ κα κατακζτει παράβολο 50 €. Αν δικαιωκεί, 
τθσ επιςτρζφεται το παράβολο. Το ποςό που κα ςυγκεντρϊνεται από τα παράβολα κα 
κατατίκεται ετθςίωσ ςτο παιδικό χωριό SOS.  

6. Σε περίπτωςθ που υπάρξει ζνςταςθ ςτθ διάρκεια Ατομικϊν Αγϊνων, τότε θ ζνςταςθ 
αυτι εκδικάηεται από τα τυχόν παρόντα ςτουσ αγϊνεσ μζλθ τθσ ΕΡΛΤΟΡΘΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
ι (και) μζλθ του Δ.Σ. του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α..  

7. Εφζςεισ κατά των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων εκδικάηονται από τθν 
ΕΡΛΤΟΡΘ ΕΦΕΣΕΩΝ. Θ επιτροπι αυτι είναι 3μελισ και αποτελείται από τον εκάςτοτε 
Ρρόεδρο του Δ.Σ. του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. κακϊσ και δφο (2) μζλθ που εκλζγονται από το Δ.Σ.. 
Το παράβολο για τθν υποβολι ζφεςθσ ορίηεται ςτα 400 €, ποςό το οποίο καταβάλεται 
απ’ ευκείασ ςτο παδικό χωριό SOS. Με τθν υποβολι τθσ ζφεςθσ πρζπει να 
προςκομίηεται και θ ςχετικι απόδειξθ κατάκεςθσ. 

8. Οι κυρϊςεισ οι οποίεσ προβλζπονται από το άρκρο 8 του καταςτατικοφ για τα μζλθ του 
Ομίλου, κατ’ επζκταςθ κα αφοροφν και ςτισ ομάδεσ που ςυμμετζχουν ςτα 
πρωτακλιματα, κφπελλα και λοιποφσ ομαδικοφσ και ατομικοφσ αγϊνεσ, ςτουσ 
εκπροςϊπουσ τουσ και ςτουσ ακλθτζσ/ακλιτριεσ, εφόςον με πράξεισ ι παραλιψεισ τουσ 
κίγεται το φίλακλο πνεφμα ι ηθμιϊνουν υλικά ι θκικά τον Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. Θ απόφαςθ 
λαμβάνεται από το Δ.Σ., αφοφ προθγοφμενα κλθκεί ςε ζγγραφθ απολογία ο/θ 
κατθγοροφμενοσ/θ.  

Άρθρο 12 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  



1. Ανεξάρτθτοι ακλθτζσ και ακλιτριεσ που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ 
τουσ, ςυμμετζχουν χωρίσ περιοριςμοφσ τόςο ςτα ατομικά, όςο και ςτα ομαδικά 
πρωτακλιματα κατθγοριϊν και ςτο κφπελλο του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α.. 

2. Βετεράνοι ακλθτζσ και ακλιτριεσ που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 40ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, 
ςυμμετζχουν χωρίσ περιοριςμοφσ ςτα ατομικά και ομαδικά πρωτακλιματα του 
Ρ.Ο.Φ.Επ.Α.. 

3. Βετεράνοι ακλθτζσ και ακλιτριεσ, που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 30ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 
ςυμμετζχουν ςτα ομαδικά πρωτακλιματα κατθγοριϊν και ςτο κφπελλο Ρ.Ο.Φ.Επ.Α., 
εφόςον δεν ζχουν αγωνιςτεί ςε επίςθμουσ αγϊνεσ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ι άλλθσ Εκνικισ 
Ομοςπονδίασ, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 1. 

4. Aκλθτζσ και ακλιτριεσ για να ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα ομαδικά αγωνίςματα, κα 
πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο αν πρόκειται για ανεξάρτθτουσ ι το 40ο ζτοσ τθσ 
θλικίασ τουσ αν πρόκειται για ενεργοφσ, κατά τθ διλωςθ ςυμμετοχισ τθσ ομάδασ. 

 

Άρθρο 13 : ΜΕΣΑΓΡΑΦΕ  

1. Εν ενεργεία ςτθν Ε.Φ.Ο.Επ.Α. βετεράνοι ακλθτζσ και ακλιτριεσ δθλϊνονται 
αποκλειςτικά με τθν αρχικι διλωςθ τθσ ομάδασ και δεν υφίςταται μεταγραφικι 
περίοδοσ για αυτι τθν κατθγορία των ακλθτϊν/τριϊν. 

2. Ανεξάρτθτοσ/θ και Βετεράνοσ ακλθτισ/τρια που δθλϊκθκε με κάποια ομάδα, δεν 
μπορεί να αγωνιςτεί με άλλθ ομάδα κατά τθ διάρκεια του Κυπζλλου και πρωτακλιματοσ 
εκτόσ και αν δεν ζχει αγωνιςτεί από τθν ζναρξθ τθσ ακλθτικισ περιόδου μζχρι και 31 
Δεκεμβρίου του ιδίου ζτουσ, οπότε και μπορεί να μεταγραφεί ςε άλλθ ομάδα. Κάκε 
ομάδα μπορεί να πάρει μόνο ζνα (1) παίκτθ αυτισ τθσ κατθγορίασ. Περίοδοσ 
μεταγραφών γι' αυτι τθν κατθγορία παικτϊν ορίηεται το χρονικό διάςτθμα 1-10 
Λανουαρίου κάκε ζτουσ, με δικαίωμα ςυμμετοχισ από 11 Λανουαρίου ςε ΚΑΝΟΝΛΚΑ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ και όχι ςε τυχόν ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΘΣ. 

3. Κάκε ομάδα ζχει το δικαίωμα, οποιαδιποτε ςτιγμι του πρωτακλιματοσ, να δθλϊςει 
ςυμπλθρωματικά Ανεξάρτθτουσ/εσ και Βετεράνουσ (μι ενεργοφσ ςτθν Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) 
ακλθτζσ/τριεσ οι οποίοι/εσ κα μποροφν να αγωνιςτοφν μετά  ζναν (1) μινα από τθ 
διλωςι τουσ για τουσ κανονικά προγραμματιςμζνουσ αγϊνεσ και όχι για αγϊνεσ ΕΞ' 
ΑΝΑΒΟΛΘΣ (παράλλθλα με τον περιοριςμό τθσ παραπάνω παραγράφου). 
Ο/θ ακλθτισ/τρια για να μπορεί να αγωνιςτεί, αρκεί απλά θ θμερομθνία που δικαιοφται 
ςυμμετοχισ, να βρίςκεται εντόσ τθσ εβδομάδασ που είναι προγραμματιςμζνοσ ο αγϊνασ 
(από Δευτζρα ζωσ και Κυριακι), ανεξάρτθτα από τισ θμζρεσ που δθλϊνει ζδρα θ 
γθπεδοφχοσ ομάδα.  

Άρθρο 14 : ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΑΙΚΣΕ 

1. Στα ομαδικά πρωτακλιματα του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. δφνανται να ςυμμετάςχουν και αλλοδαποί 
παίκτεσ κοινοτικοί και μι (ζνασ ανά κάκε ομάδα) οι οποίοι πρζπει να τθροφν τισ ίδιεσ 
προχποκζςεισ με τουσ Ζλλθνεσ και επί πλζον τουσ εξισ όρουσ : 
α.  Να διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα.  
 Θ μόνιμθ διαμονι αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ βεβαίωςθσ μόνιμθσ κατοικίασ 

από τον οικείο Διμο ι με πρόςφατο αντίγραφο λογαριαςμοφ Δ.Ε.Κ.Ο ι άλλων 
εταιρειϊν τθλεφωνίασ, Δ.Ε.Υ.Α.Κ., κινθτισ τθλεφωνίασ, ι αντίγραφο του τελευταίου 



εκκακαριςτικοφ τθσ οικείασ Δθμόςιασ Οικονομικισ Υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ) όπου να 
αναγράφεται θ κατοικία και όχι θ επιχείρθςθ του ενδιαφερομζνου (ςε αυτι τθν 
περίπτωςθ είναι απαραίτθτο το αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφεται θ διεφκυνςθ 
κατοικίασ), ι ςυμβόλαιο ενοικίαςθσ κατοικίασ επικυρωμζνο από τθ Δ.Ο.Υ.  

β.  Να προςκομίςουν επίςθμθ βεβαίωςθ από τθν Ομοςπονδία τθσ χϊρασ από τθν οποία 
προζρχονται, που κα αναφζρει αν είναι κάτοχοι Δελτίου Ακλθτικισ Λδιότθτασ ι όχι. Θ 
βεβαίωςθ αυτι πρζπει να είναι μεταφραςμζνθ από επίςθμο φορζα, ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα.  

γ.  Στθν περίπτωςθ που ο ακλθτισ είναι κάτοχοσ Δελτίου και μικρότεροσ των 40 ετϊν, 
τότε ςτθ βεβαίωςθ κα πρζπει να αναγράφεται και το χρονικό διάςτθμα αποχισ από 
επίςθμουσ αγϊνεσ, που ςε ςυνάρτθςθ με τθν θλικία του να εμπίπτει ςτισ 
προχποκζςεισ του Ραραρτιματοσ 1. 

δ.  Στθν περίπτωςθ που ο ακλθτισ δεν προςκομίςει βεβαίωςθ κα λογίηεται Βετεράνοσ 
(αν είναι άνω των 40 ετϊν) και κα υπάγεται ςτισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ του 
Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ που αφοροφν ςτουσ Βετεράνουσ ακλθτζσ. Αν είναι 
μικρότερθσ θλικίασ κα πρζπει να πλθρεί τισ προχποκζςεισ του Ραραρτιματοσ 1 του 
Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ περί χρόνων αποχισ από επίςθμουσ αγϊνεσ.     

2. Στα ατομικά αγωνίςματα και ειδικότερα ςτο Ρανελλινιο Ρρωτάκλθμα και ςτουσ 
αντίςτοιχουσ αγϊνεσ που ζχουν χαρακτιρα προκριματικϊν για το Ρανελλινιο, δεν 
μποροφν να ςυμμετζχουν κοινοτικοί/αλλοδαποί ακλθτζσ και ακλιτριεσ. Στουσ 
αγϊνεσ αυτοφσ ςυμμετζχουν αποκλειςτικά ακλθτζσ/τριεσ κάτοχοι Ελλθνικισ 
υπθκοότθτασ ι/και ικαγζνειασ. 

3. Κοινοτικοί/αλλοδαποί παίκτεσ δφνανται να ςυμμετζχουν ςε οποιαδιποτε άλλθ 
διοργάνωςθ ατομικϊν αγωνιςμάτων (πλιν τθσ παραπάνω περίπτωςθσ), εφόςον 
πλοιροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ, αν πρόκειται για 
αξιολογθμζνο τουρνουά. 

Άρθρο 15 : ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 
1. Π,τι δεν προβλζπεται από τον παρόντα Εςωτερικό Κανονιςμό, επιλφεται από το Δ.Σ. του 

Ρ.Ο.Φ.Επ.Α.. 
2. Ο παρϊν Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ τροποποιείται μόνο με νζα απόφαςθ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ. 
3. Ο Εςωτερικόσ αυτόσ Κανονιςμόσ εγκρίκθκε από τθν ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΛΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ των 

μελϊν του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. που πραγματοποιικθκε ςτισ 24 Σεπτεμβρίου 2007, κακϊσ και 
όπωσ τροποποιικθκε κατά τισ Γ.Σ. τθσ 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. 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ 
 

 Ο όροσ «Εν ενεργεία» που αναφζρεται ςε ακλθτζσ και ακλιτριεσ που αγωνίηονται ςτθν 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ιςχφει και για όςουσ και όςεσ αγωνίηονται ςε οποιοδιποτε άλλο επίςθμο 
πρωτάκλθμα του εξωτερικοφ. 

 Δεν επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ παίκτθ που ζχει ιδθ αντικαταςτιςει κάποιον τακτικό 
παίκτθ, τόςο ςε αγϊνα πρωτακλιματοσ όςο και ςε αγϊνα κυπζλλου. 

 
Τελευταία ενημέρωση 31/1/2023 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : 

Κριτιρια δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ μθ ενεργοφ/ισ ακλθτι/τριασ ςτα ομαδικά και ατομικά 
πρωτακλιματα του Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. :            

 

               ΘΛΛΚΛΑ ΑΚΛΘΤΘ/ΤΛΑΣ                      ΧΟΝΛΑ ΑΡΟΧΘΣ ΑΡΟ ΑΓΩΝΕΣ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 
                                                                                     ι ΑΛΛΘΣ ΕΚΝΛΚΘΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2: 
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΔΘΛΩΣΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑ ΟΜΑΔΛΚΑ ΑΓΩΝΛΣΜΑΤΑ Ρ.Ο.Φ.Επ.Α. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ρροσ: Ρ.Ο.Φ.Επ.Α.  fax 210 8993557 
                              email : info@pofepa.gr 
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