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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 1ο
Σκοπός
1. H Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕπΑ),
σύμφωνα με το Καταστατικό της, έχει σκοπό τη διάδοση και ανάπτυξη της
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στην Ελλάδα
2. Είναι η μόνη αθλητική ομοσπονδία στην Ελλάδα που καλλιεργεί το άθλημα της
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
Άρθρο 2ο
Διοίκηση
1. Κυρίαρχο σώμα της ΕΦΟΕπΑ είναι η Γενική Συνέλευση που την αποτελούν οι
αντιπρόσωποι των γραμμένων στη δύναμή της αθλητικών σωματείων που έχουν
δικαίωμα ψήφου, όπως προβλέπουν ο Ν. 2725/99, όπως τροποποιημένος και
συμπληρωμένος ισχύει κάθε φορά και το Καταστατικό της.
2. Η ΕΦΟΕπΑ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που μπορεί με ειδική
απόφαση-εξουσιοδότηση να αναθέσει την εκτέλεση αποφάσεών του στην
Εκτελεστική του Επιτροπή ή σε άλλο όργανο ή επιτροπή ή πρόσωπο σύμφωνα με
τους νόμους, το Καταστατικό, τον παρόντα κανονισμό και τις αποφάσεις των
γενικών συνελεύσεων.
Άρθρο 3ο
Μέλη
1. Στη δύναμη της ΕΦΟΕπΑ γράφονται ως μέλη αθλητικά σωματεία που
καλλιεργούν την Επιτραπέζια Αντισφαίριση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
Καταστατικό της και τους Νόμους.
2. Για να εγγραφεί σωματείο στη δύναμη της ΕΦΟΕπΑ πρέπει να έχει στη διάθεσή
του αγωνιστικό χώρο διαστάσεων τέτοιων που να μπορεί να διεξαχθεί σε αυτόν
επίσημος αγώνας επιτραπέζιας αντισφαίρισης με τους στοιχειώδεις βοηθητικούς
χώρους για τους αθλητές(τριες) και την παρουσία θεατών, ύστερα από επιτόπια
αυτοψία της Τ.Ε.
i. Σαν ελάχιστες διαστάσεις αγωνιστικού χώρου ορίζονται: 6μΧ11μ και
ύψος
4μ., ελεύθερος από κολόνες ή άλλα φυσικά ή τεχνητά
εμπόδια.
ii. Σε περίπτωση χρήσης Δημοτικής ή Εθνικής ή άλλης εγκατάστασης
τρίτου με τις παραπάνω προϋποθέσεις απαιτείται και έγγραφο
παραχωρητήριο του ως άνω χώρου διάρκειας τουλάχιστον 1 (ενός)
έτους.
3. Η Τεχνική Επιτροπή της ΕΦΟΕπΑ ή εξουσιοδοτημένο όργανό της εντός 10
ημερών από την υποβολή της αίτησης υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο του
αγωνιστικού χώρου.
4. Η Τεχνική Επιτροπή ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της υποβάλλουν στο
Δ.Σέκθεση που περιέχει λεπτομερώς τα τεχνικά στοιχεία του ελέγχου και το Δ.Σ
αποφασίζει αν θα συζητήσει ή όχι την αίτηση εγγραφής .
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5. Προκειμένου Σωματείο – Μέλος της ΕΦΟΕΠΑ να αποκτήσει την υπό του άρθρου
8 του Ν.2725/99, προβλεπόμενη αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ, όπως αυτός
τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει κάθε φορά, θα πρέπει να είναι μέλος
της και να συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το
Καταστατικό της και τον παρόντα Κανονισμό. Η υπηρεσία της Ομοσπονδίας με
εντολή του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της υποχρεούται να
εκδίδει τη σχετική βεβαίωση που αποδεικνύει τη συνδρομή των πιο πάνω
προϋποθέσεων.
Άρθρο 4ο
Απαγορεύσεις Μελών
1. Σωματεία που έχουν έδρα στην Ελλάδα και ανήκουν στη δύναμη της ΕΦΟΕπΑ
δεν μπορούν να ανήκουν και σε άλλη Ομοσπονδία που καλλιεργεί το άθλημα της
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
2. Σωματεία της δύναμης της ΕΦΟΕπΑ δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε
διοργάνωση αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης που απαγορεύτηκε από την
Ομοσπονδία ή που γίνεται χωρίς την άδειά της

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Άρθρο 5ο
Επιτροπές
Το έργο του Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ υποβοηθείται από επιτροπές. Οι αρμοδιότητές τους
καθορίζονται στα αντίστοιχα για κάθε επιτροπή άρθρα του παρόντος κανονισμού
Η θητεία των επιτροπών ακολουθεί εκείνη του Δ.Σ. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας
μιας επιτροπής το Δ.Σ με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να μειώσει το χρόνο
ή ν' απαλλάξει ορισμένα ή όλα τα μέλη της επιτροπής από τα καθήκοντά τους.
Η σύνθεση των επιτροπών ορίζεται στο αντίστοιχο για κάθε μία άρθρο του
παρόντα κανονισμού
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών εν ενεργεία σε επιτροπή.
Όλες οι αποφάσεις των επιτροπών, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το αντίστοιχο
άρθρο, αποτελούν εισήγηση για το Δ.Σ. που έχει το δικαίωμα έγκρισης ή
απόρριψής τους. Αν το Δ.Σ αποδεχτεί την εισήγηση-απόφαση της επιτροπής τότε
αυτή γίνεται εκτελεστή. Σε περίπτωση απόρριψης μιας εισήγησης από το Δ.Σ ,
τότε το θέμα μπορεί να επανεξεταστεί από την επιτροπή και να επανέλθει στο Δ.Σ
σε νεότερη συνεδρίασή του
Το Δ.Σ μπορεί να δημιουργήσει επιτροπές ή ομάδες εργασίας για συγκεκριμένο
κάθε φορά θέμα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ημερομηνία λήξης.
Το Δ.Σ μπορεί να αναθέσει σε μια επιτροπή τα καθήκοντα δυο ή περισσοτέρων ή
ν' αναλάβει μόνο του τη μελέτη και επεξεργασία θέματος που υπάγεται στην
αρμοδιότητα επιτροπής, αν κρίνει ότι λειτουργικά θα προχωρήσει με τον τρόπο
αυτό ταχύτερα το έργο του.
Το Δ.Σ ή η Εκτελεστική Επιτροπή του σε θέματα επείγουσας μορφής μπορούν
να ζητήσουν
τη γνώμη του Προέδρου της αντίστοιχης επιτροπής , και εν
συνεχεία να αποφασίσουν.
Τους προέδρους των Επιτροπών διορίζει το Δ.Σ. Τα μέλη των επιτροπών
διορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ ύστερα από εισήγηση του προέδρου κάθε
επιτροπής. Μέλος επιτροπής μπορεί να αντικατασταθεί ύστερα από
αιτιολογημένη εισήγηση του προέδρου της και απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 6ο
Λειτουργία Επιτροπών
1. Κάθε επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Αντιπρόεδρο και το
Γραμματέα της , εκτός εάν η απόφαση του Δ.Σ ορίζει εξ ολοκλήρου τη σύνθεσή
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της. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών γίνονται σε τακτά διαστήματα ή έκτακτα αν
κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρός της ή το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών της.
Οι επιτροπές τηρούν πρακτικά τα οποία υποβάλλονται απαραίτητα στο Δ.Σ και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών του.
Οι επιτροπές λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με φανερή ψηφοφορία (μυστική μόνο
σε προσωπικά θέματα) και κατά πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίασή της.
Αν για το θέμα δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια αναβολής πλειοψηφεί η
πρόταση με την οποία συντάχθηκε ο προεδρεύων.
Οι συνεδριάσεις των επιτροπών γενικά είναι ανοικτές με εξαίρεση τα προσωπικά
θέματα. Οι παρευρισκόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν το λόγο στα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Άρθρο 7ο
Τεχνική Επιτροπή - Επιτροπή Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων

Η επιτροπή είναι 7μελής .Ο πρόεδρός της είναι μέλος του Δ.Σ
1. Η επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ:
i. Προτάσεις προγραμμάτων, τρόπων και μεθόδων για την διάδοση του
αθλήματος
ii. Το ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα
iii. Τις προκηρύξεις όλων των αθλητικών διοργανώσεων που διεξάγονται στη
χώρα μας
iv. Τον πίνακα αγωνιστικής δραστηριότητας, των σωματείων-μελών της
προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου που χρησιμοποιείται για το δικαίωμα
ψήφου στις γενικές συνελεύσεις. Ειδικά για τα αθλούμενα μέλη,
αθλητής(τρια) που αγωνίζεται σε ένα σωματείο-μέλος, καταχωρείται στα
αθλούμενα μέλη του σωματείου αυτού από 1/1 έως και 30/6 κάθε
ημερολογιακού έτους. Στην περίπτωση που μεταγραφεί σε άλλο σωματείομέλος η χρέωσή του ως αθλούμενο μέλος σ’ αυτό θα υπολογίζεται από την 1/1
του επόμενου ημερολογιακού έτους και θα αναγράφεται στο πρακτικό των
μεταγραφών που δημοσιοποιείται από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
v. Τον ειδικό κανονισμό αξιολόγησης των σωματείων και τον ετήσιο πίνακα
αξιολόγησης αυτών.
vi. Τον ειδικό κανονισμό αξιολόγησης αθλητών και αθλητριών και τους
μηνιαίους πίνακες.
vii. Τις προτάσεις τροποποίησης, βελτίωσης ή ερμηνείας των Κανονισμών της
ΕΦΟΕπΑ
viii. Τις προτάσεις της για την χορήγηση ή όχι άδειας διεξαγωγής αγώνων, που
επιθυμούν να διοργανώσουν τοπικές επιτροπές , σωματεία ή διάφοροι φορείς.
viii.i.
Τοπικές επιτροπές , σωματεία και διάφοροι φορείς που
επιθυμούν να διοργανώσουν επίσημους αγώνες υποβάλλουν έγγραφη
αίτηση για έγκριση τουλάχιστον 30 μέρες πριν. Αν επιθυμία τους είναι
οι αγώνες να συμπεριληφθούν στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της
ΕΦΟΕπΑ και να υπολογιστούν στον πίνακα αξιολόγησης (ranking list)
των αθλητών(τριών) , πρέπει να το γνωρίσουν στη Τ.Ε. μέχρι την 31
Μαΐου με τη διευκρίνηση αν είναι για μια αγωνιστική περίοδο ή για
πολλές.
viii.ii.
Για εσωτερικούς ή φιλικούς αγώνες Σωματείων δεν χρειάζεται
αίτηση για έγκριση.
viii.iii.
Τοπικές επιτροπές , σωματεία και φορείς που επιθυμούν
συναντήσεις με Σωματεία και φορείς του εξωτερικού εκτός από την
άδεια διεξαγωγής των αγώνων που προβλέπει το εδάφιο η § 1 του
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ίδιου άρθρου πρέπει να έχουν έγγραφη συγκατάθεση του Δ.Σ της
ΕΦΟΕπΑ και έγκριση της Γ.Γ.Α.
ix. Τις προτάσεις της για την απαγόρευση ή μη συμμετοχής σε σωματεία,
αθλητές, διαιτητές κλπ σε αγώνες που δεν ανταποκρίνονται στους τεχνικούς
κανονισμούς , στους κανονισμούς φιλάθλου πνεύματος και τους σκοπούς της
ΕΦΟΕπΑ.
2. Η επιτροπή έχει την ευθύνη και αποφασίζει τελεσίδικα για ό,τι αφορά:
i. Τη διοργάνωση όλων των πρωταθλημάτων που διεξάγονται στην χώρα
ii. Τη διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς
iii. Την καταλληλότητα ή όχι των αιθουσών διεξαγωγής των αγώνων.
iv. Τον ορισμό Επιδιαιτητή για κάθε διοργάνωση ο οποίος έχει και τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
iv.i. Ελέγχει την εφαρμογή των κανονισμών ως προς τους όρους
διεξαγωγής των αγώνων .
iv.ii. Ελέγχει την νομιμότητα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων,
φύλλα αγώνων, πλάνα , δελτία αγωνιζομένων αθλητών
iv.iii. Πραγματοποιεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας
v. Την επικύρωση των αποφάσεων του εκάστοτε διορισμένου επιδιαιτητή
vi. Το διορισμό Παρατηρητή αγώνα με σκοπό τον έλεγχο της πιστής εφαρμογής
των κανονισμών. Ο παρατηρητής υποβάλλει λεπτομερή έκθεση με όλα τα
συμβάντα των αγώνων στην Τεχνική Επιτροπή που αποφασίζει για το
οποιοδήποτε θέμα.
vii. Την παραπομπή στην Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας (ΠΕΔ), ύστερα από
εισήγηση του αρμόδιου επιδιαιτητή ή παρατηρητή, κάθε διαιτητή που
παραβαίνει τους κανόνες διαιτησίας ή που οι ενέργειές του είναι σε αντίθεση
με τους κανονισμούς
3. Έχει την ευθύνη
i. Για την παρακολούθηση των τροποποιήσεων των Διεθνών Κανονισμών,
μεριμνά για την μετάφρασή τους και την εν συνεχεία ενημέρωση των
σωματείων, προπονητών, αθλητών και διαιτητών
ii. Για την τήρηση του αρχείου προπονητών έτσι όπως προβλέπουν οι Ν.2725/99,
3057/02 και 3708/08 όπως τροποποιημένοι ισχύουν κάθε φορά.
4.
Στην αρμοδιότητά της είναι ο έλεγχος και η έκδοση του σχετικού
πιστοποιητικού, αν το προς εγγραφή σωματείο, έχει τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος.
5. Ό,τι άλλο της αναθέσει το Δ.Σ με απόφασή του
Άρθρο 8ο
Επιτροπή Προπονητών
Ο Πρόεδρός της είναι μέλος του Δ.Σ. Μέλη της όλοι οι Ομοσπονδιακοί ( Εθνικοί και
περιφερειακοί ) προπονητές.
1. Η επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ :
i. Προγράμματα προπονήσεων προεθνικών, εθνικών και ολυμπιακών ομάδων,
προπονητικών κέντρων κ. λ. π
ii. Την επιλογή των αθλητών, για όλες τις προεθνικές ομάδες, τη συγκρότηση
εθνικών και ολυμπιακών ομάδων όλων των κατηγοριών με κριτήρια την
καλύτερη και
αρτιότερη τεχνική κατάρτιση και απόδοσή τους στις
διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
iii. Τη σύνθεση των εθνικών και ολυμπιακών ομάδων και τους προπονητές που
θα τις συνοδεύσουν στο εξωτερικό ή το εσωτερικό με μοναδικό κριτήριο την
καλύτερη εκπροσώπηση της Ελληνικής Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
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2. Στα καθήκοντα της επιτροπής περιλαμβάνονται :
i. Η παρακολούθηση της τεχνικής εξέλιξης των αθλητών.
ii. Η παρακολούθηση των αθλητών που προετοιμάζονται στα προπονητικά
κέντρα, κέντρου και περιφέρειας όπως και της εργασίας που γίνεται σ' αυτά
από τους αρμόδιους προπονητές.
iii. Η έγκριση ή όχι των ετήσιων εκθέσεων, και απολογισμών των
ομοσπονδιακών και των προπονητών των προπονητικών κέντρων και η εν
συνεχεία υποβολή τους στο Δ.Σ για τελική έγκριση.
Άρθρο 9ο
Επιτροπή Μεταγραφών
Η σύνθεσή της, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της
καθορίζονται στον αντίστοιχο κανονισμό Μεταγραφών -Εγγραφών

Επιτροπής

Άρθρο 10ο
Επιτροπή Περιφερειακού Αθλητισμού
Η Επιτροπή είναι 3 μελής . Ο πρόεδρός της είναι μέλος του Δ.Σ .
Η επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ :
1. Προτάσεις προγραμμάτων , τρόπων και μεθόδων για την διάδοση και ανάπτυξη
του αθλήματος στην ευρύτερη περιφέρεια της χώρας .
2. Τις προτάσεις της για τους προέδρους και τα μέλη των επιτροπών διοίκησης των
τοπικών επιτροπών
3. Τις προτάσεις της για κάθε θέμα που αφορά τα σωματεία που δεν ανήκουν σε
τοπική επιτροπή
4. Τις προτάσεις της για την αποδοχή ή όχι των αποφάσεων της επιτροπής διοίκησης
των τοπικών επιτροπών και την παροχή εξουσιοδότησης ή όχι για την εκτέλεσή
τους
5. Φροντίζει και επιμελείται τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων κλπ για την
επιμόρφωση των στελεχών της περιφέρειας σε συνεργασία, ανάλογα με το
αντικείμενο, με τις αντίστοιχες επιτροπές της ΕΦΟΕπΑ.
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Άρθρο 11ο
Τοπικές Επιτροπές
Με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση της επιτροπής περιφερειακού
αθλητισμού, λειτουργούν σε γεωγραφικές περιφέρειες, τα όρια των οποίων
καθορίζονται από το Δ.Σ , τοπικές επιτροπές με σκοπό την αποκέντρωση και την
καλύτερη οργάνωση της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αυτές.
Μέλη της Τοπικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά όλα τα αθλητικά σωματεία που
ανήκουν στη γεωγραφική περιφέρεια που ορίζει η σχετική απόφαση του Δ.Σ
Με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση της επιτροπής περιφερειακού
αθλητισμού, ορίζεται ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής διοίκησης της
τοπικής επιτροπής .
Τα μέλη της επιτροπής διοίκησης της τοπικής επιτροπής, μπορεί να είναι
εκπρόσωποι των σωματείων (ένας από κάθε σωματείο) ή άτομα που γνωρίζουν
την Επιτραπέζια Αντισφαίριση ή προέρχονται από αυτήν (παλαιοί και μη ενεργοί
αθλητές, κλπ)
Ο αριθμός των μελών της επιτροπής διοίκησης της τοπικής επιτροπής δεν μπορεί
να είναι μικρότερος του 3 (τρία).
Η επιτροπή διοίκησης στην πρώτη συνεδρίαση της ορίζει τα καθήκοντα του κάθε
μέλους ( Αντιπρόεδρος - Γραμματέας - Οικονομικός) εκτός αν αυτά έχουν
ορισθεί λόγω ειδικών συνθηκών από την απόφαση του Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ.

5

ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-ΜΝΜ
7. Οι αποφάσεις της επιτροπής διοίκησης των τοπικών επιτροπών είναι εισηγητικές
για το Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ. Για να γίνουν εκτελεστές πρέπει να έχουν την θετική
εισήγηση της επιτροπής περιφερειακού αθλητισμού και την έγκριση του Δ.Σ
8. Έργο των τοπικών επιτροπών είναι η επίβλεψη και υποβοήθηση του έργου των
σωματείων, η μεθόδευση δραστηριότητας για την πρόοδο της Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης , και ό,τι άλλο τους ανατεθεί από το Δ.Σ. συμπεριλαμβανομένων
και ανακρίσεων για παραπτώματα που έγιναν στην περιφέρειά τους.
9. Υπό την εποπτεία της τεχνικής επιτροπής διεξάγουν τα τοπικά πρωταθλήματα
καθώς και κάθε αγώνα του εσωτερικού αγωνιστικού προγράμματος ή διεθνή
συνάντηση που τους ανατεθεί.
10. Οι επιτροπές διοίκησης των τοπικών επιτροπών υποβάλλουν κάθε τρίμηνο στην
επιτροπή περιφερειακού αθλητισμού έκθεση των εργασιών τους, της αθλητικής
κίνησης και καταθέτουν έγγραφα συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε θέμα που
προκύπτει και που αφορούν στην ανύψωση και την πρόοδο του αθλήματος.
11. Στο σχετικό κεφαλαίο του προϋπολογισμού της ΕΦΟΕπΑ υπάρχει ειδικό άρθρο
για την επιτροπή περιφερειακού αθλητισμού με επιμέρους άρθρα για κάθε τοπική
επιτροπή με πρόβλεψη εσόδων και εξόδων, κατάσταση των οποίων υποβάλλει η
τοπική επιτροπή στην επιτροπή περιφερειακού αθλητισμού την 1/9 κάθε χρόνου.
12. Ο οικονομικός της επιτροπής διοίκησης της τοπικής επιτροπής τηρεί βιβλίο
εσόδων και εξόδων. Κάθε δυο μήνες υποβάλλει στην επιτροπή περιφερειακού
αθλητισμού προς έγκριση σχετική κατάσταση με τα παραστατικά των εξόδων.
13. Καμία δαπάνη που δεν προβλέπεται από τον προϋπολογισμό τοπικής επιτροπής
δεν μπορεί να γίνει αν δεν εγκριθεί προηγούμενα από την επιτροπή περιφερειακού
αθλητισμού και το Δ.Σ. της ΕΦΟΕπΑ
Άρθρο 12ο
Δικαστική Επιτροπή
Η επιτροπή συγκροτείται όταν κριθεί αναγκαίο με απόφαση του Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ. Η
επιτροπή είναι 3 μελής .Ο πρόεδρος και τα μέλη της είναι υποχρεωτικά νομικοί
1. Τα μέλη της δεν πρέπει να είναι ή να έχουν διατελέσει μέλη του Δ.Σ. των
εγγεγραμμένων στην ΕΦΟΕπΑ Σωματείων.
2. Η επιτροπή επιλαμβάνεται κάθε υπόθεσης που παραπέμπει σ' αυτήν το Δ.Σ. της
ΕΦΟΕπΑ .
3. Οι αποφάσεις της επιτροπής πρέπει να βγαίνουν σε σύντομο κατά το δυνατό
διάστημα και πάντως όχι πέρα του μηνός.
4. Στις αποφάσεις πρέπει να καθορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της ποινής και να
είναι σύμφωνες με όσα οι Νόμοι, το Καταστατικό και οι κανονισμοί της ΕΦΟΕπΑ
ορίζουν.
5. Οι αποφάσεις της δικαστικής επιτροπής είναι υποχρεωτικές για το Δ.Σ. το οποίο
και τις επικυρώνει.
6. Προσφυγή κατά της επικυρωτικής απόφασης του Δ.Σ. ασκείται όπως οι Νόμοι
ορίζουν.
7. Η επιμέλεια της εκτέλεσης των αποφάσεων της επιτροπής ανήκει στο Γενικό
Γραμματέα του Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ .
Άρθρο 13ο
Αθλητές
1. Εγγραφή Αθλητή
Για να γραφτεί αθλητής ή αθλήτρια σε σωματείο πρέπει:
i. Να συμπληρώσει και υπογράψει σχετική διπλότυπη, αίτηση εγγραφής αθλητή
φιλάθλου .
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ii. Αν ο αθλητής είναι ανήλικος απαιτείται στην ειδική θέση έγγραφη
συγκατάθεση από εκείνους που ασκούν την γονική μέριμνα.
iii. Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου που γράφεται ο αθλητής βεβαιώνει
στην ειδική θέση ενυπόγραφα και με σφραγίδα του Σωματείου την ταυτότητα
και το γνήσιο των υπογραφών του αθλητή, γονέα ή επιτρόπου και του
γιατρού.
iv. Κάθε αίτηση εγγραφής συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό ηλικίας
που μπορεί να είναι πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή θεωρημένο
φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας για την ακριβή ημερομηνία
γέννησης ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου για τους Έλληνες της
αλλοδαπής, και τους ξένους αθλητές.
v. Η διπλότυπη αίτηση, το πιστοποιητικό ηλικίας και δυο πρόσφατες και όμοιες
καθαρές φωτογραφίες του αθλητή υποβάλλονται στην ΕΦΟΕπΑ για την εντός
10 ημερολογιακών ημερών το αργότερο, έκδοση Δελτίου Ταυτότητας και
Υγείας (ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ). Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από
παράβολο το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε φορά ύστερα από απόφαση
του Δ.Σ στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου. Η εγγραφή αθλητή στην
ΕΦΟΕπΑ γίνεται όλη τη διάρκεια του έτους.
vi. Το ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ, μαζί με το ένα απόκομμα της αίτησης εγγραφής,
συμπληρωμένο από την ΕΦΟΕπΑ στέλνεται στο σωματείο του αθλητή, ενώ
το άλλο παραμένει στην Ομοσπονδία για το αρχείο της μαζί με το
πιστοποιητικό ηλικίας.
vii. Το ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ. έχει ισχύ για μια αγωνιστική περίοδο. Η ανανέωσή του γίνεται
καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου με την καταβολή παραβόλου
θεώρησης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Δ.Σ. κατά την έναρξή της.
viii. Η βεβαίωση του γιατρού, ότι ο αθλητής είναι υγιής, που αναγράφεται στο
ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ. έχει ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία θεώρησής του από το
γιατρό
ix. Αθλητής που έκανε αίτηση σε ένα σωματείο δεν επιτρέπεται στην συνεχεία να
κάνει και σε άλλο. Αν όμως συμβεί αυτό μέχρι την έκδοση του ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ,
τιμωρείται με το μισό της ποινής που προβλέπεται στην περίπτωση που ο
αθλητής υπογράψει αίτηση εγγραφής, ενώ είναι γραμμένος σε άλλο σωματείο.
x. Στην περίπτωση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ εκτός από το
αρχικό, αυτά ακυρώνονται από το Δ.Σ. και ο αθλητής μένει στο σωματείο που
αρχικά γράφτηκε. Μέχρι την ακύρωσή τους θεωρείται ότι ο αθλητής καλώς
αγωνίστηκε με τα χρώματα των Σωματείων στα οποία, μεταγενέστερα από την
αρχική, υπέγραψε αίτηση εγγραφής.
xi. Αίτηση εγγραφής που δεν είναι κανονικά συμπληρωμένη, δεν έχει
φωτογραφίες ή πιστοποιητικό ηλικίας και δεν συνοδεύεται από το σχετικό
παράβολο επιστρέφεται στο σωματείο και θεωρείται ότι ποτέ δεν υποβλήθηκε.
xii. Σε περίπτωση που δικαστικά και τελεσίδικα αποδειχθεί ότι ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ αθλητή
εκδόθηκε ύστερα από υποβολή ψευδών στοιχείων, το δελτίο ακυρώνεται και ο
αθλητής τιμωρείται με παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π και ετήσιο αποκλεισμό
υποβολής νεώτερης αίτησης.
xiii. Αίτηση εγγραφής αθλητή που κατατέθηκε στην ΕΦΟΕπΑ δεν ανακαλείται ή
αποσύρεται από τον αθλητή ή το Σωματείο που την κατάθεσε.
xiv. Κανείς δεν παίρνει μέρος σε αγώνες εγκεκριμένους από την ΕΦΟΕπΑ αν
δεν είναι γραμμένος σε Σωματείο μέλος της και στην ΕΦΟΕπΑ , και αν το
ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ δεν έχει ισχύ για τη συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο.
2. Συμμετοχή Αθλητή σε αγώνες
i. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την
ΕΦΟΕπΑ.
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ii. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους
ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς της Δ.Ο.Ε σχετικά με την
φαρμακοδιέγερση. Αθλητής που τιμωρείται για παράβαση των κανονισμών
φαρμακοδιέγερσης εκτός των προβλεπομένων ποινών από τον ισχύοντα
κανονισμό φαρμακοδιέγερσης (DOPING CONTROL) στερείται των κάθε
είδους παροχών όπως προβλέπουν οι Ν. 2725/99, 3057/02 και 3708/08 όπως
τροποποιημένοι ισχύουν κάθε φορά.
iii. Είναι ύψιστη υποχρέωση του αθλητή η προσφορά των υπηρεσιών του στις
Εθνικές Ομάδες
iv. Για να πάρουν μέρος αθλητές σε αγώνες κάθε κατηγορίας που διεξάγονται
από την ΕΦΟΕΠΑ ή που είναι υπό έγκρισή της, είναι απαραίτητη η επίδειξη
στους αξιωματούχους των αγώνων του ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ. που εκδόθηκε από την
ΕΦΟΕΠΑ με την υποχρεωτική πιστοποίηση υγείας που προβλέπουν οι
Ν.2725/99, 3057/02 και 3708/08 όπως αυτοί τροποποιημένοι ισχύουν κάθε
φορά και τη θεώρηση ετήσιας ισχύος του.
v. Το ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ. είναι συγχρόνως και αποδεικτικό της ηλικίας του αθλητή.
vi. Οι μεταγραφές γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό μεταγραφών που ισχύει.
vii. Η υπηρεσία της ΕΦΟΕπΑ καταγράφει στα αρχεία της που βρίσκονται στον
Η/Υ τυχόν μεταβολές ,ποινές, επαίνους κλπ για κάθε αθλητή.
viii. Εφόσον ο αθλητής αγωνιστεί σε έναν αγώνα μέσα στο ημερολογιακό έτος
εγγράφεται αυτομάτως στο μητρώο των εν ενεργεία αθλητών του
συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.
ix. Στα πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αγωνισμάτων όλων των ηλικιακών
κατηγοριών που διοργανώνει η ομοσπονδία ή, με την έγκρισή της, Τοπικές
της Επιτροπές ή Σωματεία – Μέλη της ή άλλοι φορείς, δικαίωμα συμμετοχής
έχουν και αθλητές – αθλήτριες γραμμένοι στα μητρώα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. που
πληρούν τις προϋποθέσεις της Γενικής και Ειδικής κάθε φορά προκήρυξης,
καθώς και όλοι όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες όλων
των κατηγοριών και δεν έχουν συμμετάσχει ούτε πρόκειται να συμμετάσχουν
σε αντίστοιχο εθνικό πρωτάθλημα Ατομικών Αγωνισμάτων οποιασδήποτε
Ομοσπονδίας – Μέλους της Ι.Τ.Τ.F. την ίδια αγωνιστική περίοδο.
x. Όσοι αθλητές και αθλήτριες ανήκουν σε συλλόγους εξωτερικού για το
Ομαδικό Αγώνισμα και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες της
ηλικιακής κατηγορίας τους, υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής σε ειδικό
έντυπο που τους χορηγείται από την Ομοσπονδία. Σε αυτούς τους
αθλητές(τριες) εκδίδεται από την Ομοσπονδία ειδικό ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ. με την
υποχρεωτική πιστοποίηση υγείας που προβλέπει ο Ν. 2725/99, όπως
τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει κάθε φορά, και την θεώρηση
ετήσιας ισχύος του. Το ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ αυτό επιδεικνύεται υποχρεωτικά και επί
ποινή μηδενισμού στους αξιωματούχους του πρωταθλήματος (επιδιαιτητή,
διαιτητές κλπ.).
xi. Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο 2ι του παρόντος άρθρου αθλητές(τριες) για να
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες θα πρέπει να έχουν
αγωνισθεί τουλάχιστον στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων
της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκουν καθώς επίσης και στο ΤΟΠ 8 της ίδιας
κατηγορίας, αν και εφόσον αυτό διεξαχθεί, στο αμέσως προηγούμενο χρονικό
διάστημα από τη συμμετοχή τους στην Εθνική ομάδα.
xii. Το Δ.Σ. ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής
προπονητών μπορεί για σπουδαίο λόγο να εξαιρέσει αθλητή της πιο πάνω
κατηγορίας από την υποχρέωση αυτή.
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3. Συμμετοχή Αθλητή σε διασυλλογικούς αγώνες εξωτερικού
i. Επιτρέπεται σε αθλητές(τριες) να συμμετέχουν την ίδια αγωνιστική περίοδο
σε διασυλλογικούς αγώνες μέχρι και 2 (δύο) διαφορετικών ομοσπονδιών
χωρών-μελών της ITTF, εφόσον οι κανονισμοί των χωρών αυτών το
επιτρέπουν.
ii. Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή(τριας) που έχει το δικαίωμα συμμετοχής
στις Ελληνικές Εθνικές ομάδες, σε διασυλλογικούς αγώνες που
διοργανώνονται σε ομοσπονδίες χωρών – μελών της ITTF όπως ορίζει το
εδάφιο 3 α του παρόντος άρθρου με την προϋπόθεση ότι η Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. θα
έχει χορηγήσει την έγγραφη συναίνεσή της στις ομοσπονδίες των συλλόγων
υποδοχής, η οποία υποχρεωτικά θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
ii.i. Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο αθλητής(τρια) έχει την άδεια να
αγωνίζεται για λογαριασμό του σωματείου της
ii.ii. Την υποχρέωση του σωματείου υποδοχής να επιτρέπει στον
αθλητή(τρια) να αγωνίζεται κατά προτεραιότητα με την Εθνική του
ομάδα όταν υπάρχει σύμπτωση ημερομηνιών μεταξύ διασυλλογικών
και εθνικών υποχρεώσεων
ii.iii. Τη δέσμευση του σωματείου υποδοχής ότι ο αθλητής(τρια) θα είναι
ασφαλισμένος για όλο το χρονικό διάστημα συνεργασίας του με αυτόν
με πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και χρηματική αποζημίωση
για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στον αθλητή(τρια) στη διάρκεια
της εκπλήρωσης των αγωνιστικών του υποχρεώσεων προς το
σωματείο και το οποίο ήθελε προξενήσει σ’ αυτόν πρόσκαιρη
αδυναμία να συμμετάσχει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής
του ομάδας.
ii.iv. Ο ίδιος ο αθλητής(τρια) σε περίπτωση που σε επόμενες αγωνιστικές
περιόδους μετακινηθεί σε άλλον σύλλογο των ίδιων ή διαφορετικών
χωρών είναι υποχρεωμένος κάθε φορά επί ποινή αποκλεισμού του από
τις εθνικές ομάδες για χρονικό διάστημα 2 ετών τουλάχιστον, να
ζητήσει από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α την έγκρισή της για τη νέα αυτή
μετακίνηση τηρουμένων και πάλι αυστηρά των προϋποθέσεων και των
διαδικασιών που προβλέπονται στα εδάφια 1, 2 και 3 της παρούσας
παραγράφου.
Άρθρο 14ο
Ενστάσεις - Απαγορεύσεις
Για τις Ενστάσεις ισχύουν τα όσα αναφέρουν οι διεθνείς Κανονισμοί
i. Καμία συμφωνία μεταξύ αθλητών στα ατομικά αγωνίσματα ή μεταξύ των
αρχηγών των ομάδων στα ομαδικά, μπορεί να αλλάξει απόφαση του υπεύθυνου
παράγοντα του αγώνα για αμφισβητούμενη φάση ή απόφαση για ερμηνεία των
κανονισμών που πάρθηκε από τον αρμόδιο επιδιαιτητή ή απόφαση για την οποία
είναι αρμόδια η διοργανώτρια αρχή.
ii. Καμία ένσταση δεν μπορεί να γίνει πάνω σε απόφαση του υπεύθυνου παράγοντα
του αγώνα σε θέμα της δικαιοδοσίας του, ή σε απόφαση ερμηνείας κανονισμών ή
κανόνων από τον αρμόδιο επιδιαιτητή.
iii. Ένσταση μπορεί να γίνει στον επιδιαιτητή για απόφαση παράγοντα του αγώνα
πάνω σε αμφισβητούμενη ερμηνεία κανονισμού ή κανόνα. Η απόφαση του
επιδιαιτητή είναι τελεσίδικη.
iv. Ένσταση μπορεί να γίνει στην τεχνική επιτροπή για απόφαση του επιδιαιτητή για
θέματα της διοργάνωσης ή του αγώνα τα οποία δεν καλύπτονται από τους
κανονισμούς ή κανόνες εκτός αν ρυθμίζονται από τη σχετική προκήρυξη της
διοργάνωσης. Η απόφαση της τεχνικής επιτροπής είναι τελεσίδικη.
v. Ένσταση μπορούν να υποβάλλουν:
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v.i. Στα ατομικά αγωνίσματα ο ίδιος ο αθλητής ή η αθλήτρια
v.ii. Στα ομαδικά ο αρχηγός (αθλητής ή αθλήτρια) που συμμετέχει στο
συγκεκριμένο αγώνα.
vi. Και στις δυο περιπτώσεις η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό
παράβολο που καθορίζεται στην ετήσια Γενική Προκήρυξη. Το παράβολο
επιστρέφεται σε περίπτωση έστω και μερικής αποδοχής της ένστασης,
διαφορετικά καταπίπτει υπέρ της ΕΦΟΕπΑ
vii. Οι ενστάσεις κατά την διάρκεια των αγώνων εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από
τον διορισμένο επιδιαιτητή για όποια θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητά του
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.
viii. Ο αθλητής(τρια) ή το σωματείο έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της
απόφασης του επιδιαιτητή στην Τεχνική Επιτροπή μέσα σε 48 ώρες από τη λήξη
του αγώνα
ix. Όταν δεν υπάρχει επιδιαιτητής την ένσταση εκδικάζει απ' ευθείας η Τεχνική
Επιτροπή σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της.
x. Το σωματείο ή ο αθλητής(τρια) έχουν δικαίωμα αντίρρησης στο Δ.Σ. της
ΕΦΟΕπΑ μέσα σε 8 μέρες από την ενυπόγραφη γνώση της απόφασης της
Τεχνικής Επιτροπής με κατάθεση παραβόλου που καθορίζεται στην ετήσια Γενική
Προκήρυξη και για το οποίο ισχύει ό,τι και για το παράβολο ενστάσεων.
xi. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. το σωματείο ή ο αθλητής(τρια) έχουν δικαίωμα
προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. μέσα σε 8 μέρες από την ενυπόγραφη γνώση της
απόφασής του όπως το άρθρο 126 του Ν. 2725/99 προβλέπει και όπως
συμπληρωμένο και τροποποιημένο ισχύει σήμερα.
xii. Οι ενστάσεις, για όποια αιτία και
να γίνουν και σε κάθε περίπτωση,
αναγράφονται (ή υποβάλλονται) μόνο στο φύλλο αγώνα στον προβλεπόμενο
χώρο που γράφει «ΕΝΣΤΑΣΗ». Γίνονται δεκτές μέχρι την υπογραφή (κλείσιμο)
του φύλλου αγώνα αρχικά από το διαιτητή και τον αθλητή(τρια) στα ατομικά
αγωνίσματα ή το διαιτητή και τον αρχηγό(αθλητή-τρια) της ομάδας στα ομαδικά
αγωνίσματα και από τον επιδιαιτητή-αντιπρόσωπο της ΕΦΟΕπΑ. Καμία ένσταση
δεν γίνεται δεκτή μετά την υπογραφή (κλείσιμο) του φύλλου αγώνα.
xiii. Η υποβολή ένστασης σε καμία περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα στο σωματείο
ή τον αθλητή(τρια) ν' αποσυρθούν από τους αγώνες. Η αποχώρηση, εκτός από τον
αυτόματο μηδενισμό, επιφυλάσσει το δικαίωμα στο Δ.Σ. της ΕΦΟΕπΑ και για τις
παρά πέρα ενέργειες.
xiv.
Η αντικανονική συμμετοχή αθλητή(τριας) σε αγώνες, ανεξάρτητα από την
αιτία της αντικανονικότητας, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τους αγώνες ή
του σωματείου του αν αγωνίζεται σε ομαδικό αγώνισμα. Και στην περίπτωση
αυτή ισχύουν όσα αναφέρονται στο εδάφιο ιγ του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 15ο
Εθνικές Ομάδες
i. Αθλητής(τρια) που επιλέγεται για τις εθνικές-προεθνικές ομάδες τίθεται
υποχρεωτικά στη διάθεση των ομοσπονδιακών προπονητών και ακολουθεί το
πρόγραμμα προετοιμασίας-προπονήσεων.
ii. Αθλητής που κλήθηκε για τις πιο πάνω ομάδες και αδικαιολόγητα δεν
ανταποκρίθηκε ή αδιαφορεί για την εκτέλεση του προγράμματος
προετοιμασίας-προπονήσεων, το Δ.Σ. του επιβάλλει ποινές που προβλέπονται
από τον κανονισμό λειτουργίας των εθνικών-προεθνικών ομάδων.
iii. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην
αντίστοιχη εθνική ομάδα ή παραβαίνει το φίλαθλο πνεύμα, τιμωρείται με
ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας και από όλες τις
εσωτερικές διοργανώσεις τουλάχιστον για 6 μήνες. Στερείται δε όλων των
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παροχών και ευεργετημάτων της ΕΦΟΕπΑ και της Πολιτείας όπως προβλέπει
το άρθρο 33 §
5
του Ν. 2725/99 όπως αυτό τροποποιημένο και
συμπληρωμένο ισχύει σήμερα .
iv. Σωματείο που απαγορεύει τη συμμετοχή, υποκινεί σε αδιαφορία, καλύπτει με
οποιοδήποτε τρόπο επιλεγέντα αθλητή(τριά) του για τις προεθνικές και
εθνικές ομάδες στο ν' απέχει από την προετοιμασία-προπονήσεις τους και
τους διεθνείς αγώνες, τιμωρείται με στέρηση συμμετοχής σε αγώνες μέχρι ένα
έτος, και στέρηση της ετήσιας επιχορήγησής του για την εν λόγω περίοδο.
v. Αθλητής ή αθλήτρια που επιλέχθηκε στην εθνική ομάδα για συγκεκριμένη
διεθνή αγωνιστική της υποχρέωση και δε μετέχει σ' αυτήν επικαλούμενος
τραυματισμό που δεν επιβεβαιωθεί από γιατρό της ομοσπονδίας ή άλλο
κώλυμα που κριθεί από το Δ.Σ. ως αναιτιολόγητο, δεν έχει το δικαίωμα να
συμμετάσχει στις δυο επόμενες από τη διεθνή εκδήλωση αγωνιστικές ημέρες
στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του σωματείου του και του ιδίου.
Άρθρο 16ο
Αγώνες στο Εξωτερικό
i. Κάθε αθλητής(τρια) ή σωματείο που θέλει να πάρει μέρος σε αγώνες στο
εξωτερικό πρέπει να έχει την έγκριση της ΕΦΟΕπΑ και της Γ.Γ.Α. Το ίδιο
ισχύει και για επίσημο άρχοντα που κλήθηκε από περιφερειακή, ηπειρωτική ή
την παγκόσμια οργάνωση, να συμμετάσχει σε συνέδρια κλπ
ii. Οι πιο πάνω, 10 μέρες μετά την επιστροφή τους από τους αγώνες ή τα
συνέδρια, πρέπει να υποβάλλουν στο Δ.Σ. της ΕΦΟΕπΑ έκθεση και
οικονομικό απολογισμό.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Άρθρο 17ο
Διαιτησία
Η ΕΦΟΕπΑ αναγνωρίζει και έχει στη δύναμη της διαιτητές που ορίζονται και
ασκούν τα καθήκοντά τους στους αγώνες σύμφωνα με τους τεχνικούς
κανονισμούς της ΙΤΤF.
Οι αθλητές, προπονητές κλπ. οφείλουν απόλυτο σεβασμό στους αξιωματούχους
των αγώνων, είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τις υποδείξεις τους και να
υπακούουν αμέσως στις εντολές τους.
Για να γίνει κάποιος διαιτητής στέλνει στην ΕΦΟΕπΑ αίτηση συμμετοχής του
στις σχολές που γίνονται σε χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το Δ.Σ.
Για να γίνει δεκτή η αίτηση ο υποψήφιος πρέπει :
i. Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Β/θμιας εκπαίδευσης.
ii. Να μην εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 3 § 1 του Ν. 2725/99
Οι διαιτητές διακρίνονται σε 4 κατηγορίες:
i. Δόκιμοι
ii. Εθνικοί
iii. Υποψήφιοι Διεθνείς
iv. Διεθνείς
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ)
Η Επιτροπή είναι 3μελής. Αποτελείται από τον πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής
και δύο (2) μέλη της τα οποία ορίζονται από τον πρόεδρό της.
i. Η επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ:
i.i.
Τρόπους και μεθόδους βελτίωσης της διαιτησίας.
i.ii.
Τη διεξαγωγή σχολών διαιτησίας, ενημερωτικών-επιμορφωτικών
σεμιναρίων κλπ
i.iii. Ποιοι από τους διεθνείς διαιτητές θα διαιτητεύσουν στο εξωτερικό
ύστερα από πρόσκληση ξένης ομοσπονδίας, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης(ETTU) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας(ITTF).
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i.iv.

Το ύψος των αποζημιώσεων, τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής για
τους εκτός έδρας αγώνες των διαιτητών και για όλη την αγωνιστική
περίοδο. Έξοδα μετακίνησης είναι ακριβώς τα κόμιστρα μετάβασης
και επιστροφής του υπάρχοντος οικονομικότερου συγκοινωνιακού
μέσου. Τα έξοδα παραμονής ορίζονται ανάλογα με τη χιλιομετρική
μετακίνηση του διαιτητή από την έδρα του. Σε περίπτωση μη τέλεσης
αγώνα, ο διαιτητής παίρνει το μισό της προβλεπόμενης αποζημίωσης
και σε περίπτωση διακοπής ολόκληρη.

i.v.

Η αποζημίωση των διαιτητών καταβάλλεται σύμφωνα με τα φύλλα
αγώνα και στο τέλος κάθε αγωνιστικής φάσης.
i.vi. Η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των διαιτητών σύμφωνα με
τον παρόντα κανονισμό και τα κάθε φορά προβλεπόμενα από το Ν.
2725/99 όπως αυτός τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει
σήμερα.
i.vii. Η Επιτροπή ορίζει πίνακα των διαθέσιμων διαιτητών για κάθε
διοργάνωση και τον καταθέτει στην Τεχνική Επιτροπή.
i.viii. Η Επιτροπή τηρεί καρτέλες διαιτητών με όποια στοιχεία θεωρεί
απαραίτητα για την καλή της ενημέρωση και λειτουργία.
i.ix. Η Επιτροπή καλεί σε απολογία προφορική ή έγγραφη κάθε διαιτητή
που παραπέμπεται από την Τεχνική Επιτροπή. Οι παραβάσεις για τις
οποίες παραπέμπεται ο διαιτητής καθώς και το ύψος των ποινών
αναφέρονται στο ειδικό άρθρο του Πειθαρχικού Κανονισμού της
ΕΦΟΕΠΑ.
i.x.
Ο τιμωρηθείς διαιτητής έχει προθεσμία 5 [πέντε] ημερών από την
επίσημη κοινοποίηση της ποινής του να προσφύγει στη Δικαστική
Επιτροπή της ΕΦΟΕΠΑ.
7. Αξιολόγηση Διαιτητών:
i. Για την αξιολόγηση των διαιτητών λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη
i.i. Οι τίτλοι σπουδών
i.ii. Η γνώση ξένης γλώσσας προκειμένου για υποψήφιους Διεθνείς Διαιτητές.
i.iii. Η ηλικία
i.iv. Η διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων τους
i.v. Η εμπειρία και γνώση των κανονισμών που αποδεικνύεται από τα δελτία
παρατηρήσεων της χρονιάς. Τα δελτία παρατηρήσεως είναι όμοια με τα
δελτία παρατηρήσεως που χρησιμοποιεί η Διεθνής Ομοσπονδία(ITTF).
Χρέη παρατηρητών εκτελούν υποχρεωτικά όλοι οι διεθνείς διαιτητές της
ΕΦΟΕπΑ που ορίζονται επιδιαιτητές, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και
της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας όταν παρευρίσκονται στους
διαφόρους αγώνες.
ii. O ΚΕΔ προβαίνει στις προαγωγές των διαιτητών αμέσως μετά την λήξη της
αγωνιστικής περιόδου σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις ευρισκόμενη σε
απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον 3 από τα 5 μέλη της. Τα πρακτικά
των συνεδριάσεων της επιτροπής επικυρώνονται χωρίς συζήτηση από το Δ.Σ
της ΕΦΟΕπΑ ο Γενικός Γραμματέας της οποίας υποχρεούται να ανακοινώσει
ευθύς αμέσως τον πίνακα αξιολόγησης.
iii. Ρητά ορίζεται ότι διαιτητής που δεν υποβάλει δήλωση ενέργειας δεν μπορεί
να διαιτητεύσει αγώνες και δε λαμβάνεται υπόψη στην ετήσια αξιολόγηση.
iv. Ρητά ορίζεται ότι διαιτητής οποιασδήποτε κατηγορίας που δεν δηλώσει
διαθεσιμότητα για τουλάχιστον τις μισές αγωνιστικές των πρωταθλημάτων
του εσωτερικού αγωνιστικού προγράμματος, δεν προάγεται, δεν έχει δικαίωμα
συμμετοχής στις εξετάσεις της ITTF και δεν μπορεί να διαιτητεύσει αγώνες
στο εξωτερικό.
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8. Προαγωγή διαιτητών
i. Οι δόκιμοι διαιτητές γίνονται εθνικοί μετά από παρουσία 2 χρόνων στην
κατηγορία του δόκιμου και αφού αξιολογηθούν από την επιτροπή με ποσοστό
ικανότητας τουλάχιστον 80%.
ii. Οι εθνικοί διαιτητές γίνονται υποψήφιοι διεθνείς μετά από παρουσία 4 χρόνων
στην κατηγορία του εθνικού και αφού αξιολογηθούν από την επιτροπή με
ποσοστό ικανότητας τουλάχιστον 85%.
iii. Διεθνείς διαιτητές γίνονται όσοι από τους υποψήφιους διεθνείς μετά από ενεργή
παρουσία 3 χρόνων στην κατηγορία τους και αφού αξιολογηθούν από την
επιτροπή με ποσοστό ικανότητας τουλάχιστον 90% περάσουν με επιτυχία τις
εξετάσεις που διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα η Διεθνής
Ομοσπονδία(ITTF).
iv. Είναι δυνατόν να συντομευθούν οι πιο πάνω χρόνοι ως ένα (1) ημερολογιακό
έτος, αν η Τεχνική Επιτροπή θεωρήσει κατάλληλο τον υπό κρίση διαιτητή υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις (γνώσεις, ταλέντο κλπ).
9.Υποχρεώσεις Διαιτητών
Οι διαιτητές όλων των κατηγοριών υποχρεούνται:
i. Να υποβάλλουν στην Κ.Ε.Δ όποτε τους ζητηθεί, δήλωση ότι επιθυμούν να
διαιτητεύσουν στην προσεχή αγωνιστική περίοδο, να συμπληρώνουν τα
στοιχεία που ζητά η Κ.Ε.Δ. και να την ενημερώνουν για κάθε μεταβολή.
ii. Να μελετούν τους κανονισμούς της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, τις
ερμηνευτικές διατάξεις κλπ
iii. Να παρακολουθούν τα σεμινάρια και τις συγκεντρώσεις που κάνει η ΕΦΟΕπΑ.
iv. Να μη διευθύνουν αγώνα στην περίπτωση που ο ορισμένος διαιτητής έκρινε, για
οποιοδήποτε λόγο, ότι δεν πρέπει να γίνει ο αγώνας ή τον διέκοψε οριστικά πριν
την κανονική του λήξη.
v. Να βρίσκονται στην αίθουσα του αγώνα που διαιτητεύουν 20' πριν την έναρξή
του, να φέρουν πάντα την καθορισμένη στολή, τα σχετικά σήματα και γενικά η
εμφάνισή τους να είναι κόσμια και αξιοπρεπής.
vi. Να ελέγχουν τα ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ και τις ρακέτες των αθλητών, να εφαρμόζουν
αυστηρά το αγωνιστικό ωράριο, να κάνουν την κλήρωση στα ομαδικά
αγωνίσματα παρουσία των αρχηγών των ομάδων, να ελέγχουν το φύλλο αγώνα
για τη σωστή συμπλήρωσή του.
vii. Να συνιστούν στους αθλητές κόσμια συμπεριφορά και να τιμωρούν μετά από
προειδοποίηση κάθε πράξη που είναι αντίθετη με την κοσμιότητα, το φίλαθλο
πνεύμα και τις αρχές «του καλώς αγωνίζεσθε».
viii. Να γράφουν στο φύλλο αγώνα τ' αληθινά γεγονότα με πλήρη περιγραφή τους,
αμερόληπτα και αντικειμενικά χωρίς εμπάθεια, επιείκεια ή φόβο και να
υποβάλλουν στον επιδιαιτητή και στην T.E. έκθεση για όποιο ζήτημα τους
ζητηθεί.
ix. Να μην κάνουν κρίσεις για συναδέλφους τους και για τα μέλη των διαφόρων
επιτροπών της ΕΦΟΕπΑ, να συμπεριφέρονται προς όλα τα μέλη της αθλητικής
οικογένειας μέσα και έξω από αγωνιστικούς χώρους με αξιοπρέπεια, άμεμπτο
ήθος και κόσμια διαγωγή, ώστε να δημιουργούν προϋποθέσεις σεβασμού σ'
αυτούς και στο λειτούργημα της Διαιτησίας.
x. Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΦΟΕπΑ.
xi. Αν έχουν παράπονα ή προτάσεις να τα υποβάλλουν έγγραφα στην Κ.Ε.Δ. που
κατά την κρίση της μπορεί να τους καλεί στις συνεδριάσεις της για
διευκρινήσεις ή συνεργασίες.
xii. Οι διαιτητές όλων των κατηγοριών διευθύνουν χωρίς αποζημίωση φιλικούς
αγώνες των Εθνικών-Προεθνικών ομάδων.
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Άρθρο 18ο
Προπονητές
Η ΕΦΟΕπΑ αναγνωρίζει Προπονητές σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών της
και όπως προβλέπει ο Ν. 2725/99 όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει
κάθε φορά.
Άρθρο 19ο
Υπηρεσίες -Προσωπικό
Ισχύουν τα όσα ο Οργανισμός της ΕΦΟΕπΑ προβλέπει.
Άρθρο 20ο
Ειδικοί Λογαριασμοί
Το Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ είναι υποχρεωμένο να δημιουργήσει ειδικούς λογαριασμούς,
από τα έσοδα που εισπράττονται από τα κάθε είδους παράβολα που ορίζουν οι
κανονισμοί, οι προκηρύξεις και οι αποφάσεις του. Η κατανομή των ποσοστών στους
ειδικούς λογαριασμούς θα αποφασίζεται από το Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ για αναξιοπαθούντα πρόσωπα
που έχουν προσφέρει με οποιαδήποτε ιδιότητα υπηρεσίες στο άθλημα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ για την επιμόρφωση των Ελλήνων
Προπονητών.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ για την επιμόρφωση και στήριξη του
έργου του Έλληνα Διαιτητή Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
Άρθρο 21ο
Εφαρμογή Κανονισμών
Όλοι οι κανονισμοί εφαρμόζονται από τα σωματεία-μέλη, τις διοικήσεις τους,
αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, διαιτητές κλπ που είναι υποχρεωμένοι να
συμμορφώνονται με τις διατάξεις τους και τις αποφάσεις της ΕΦΟΕπΑ.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό ή είναι ασαφές αποφασίζει
οριστικά το Δ.Σ.
Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και εγκρίθηκε με την νόμιμη
πλειοψηφία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων- μελών της
ΕΦΟΕπΑ της 23-3-2012. Η ισχύς του κανονισμού και των τροποποιήσεων που
επήλθαν σ’ αυτόν αρχίζει από την επόμενη ημέρα της έγκρισής του από τον Υπουργό
Πολιτισμού με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 27 του Ν. 2725/99 όπως
αυτός τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει κάθε φορά.
Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή άρθρων του παρόντα κανονισμού απαιτείται
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της ΕΦΟΕπΑ.
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