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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

  
 
Άρθρο 1. Διοργανώσεις 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ) 
στην υπ’ αριθμ. 2 συνεδρίαση του (16.01.2017) και αφού έλαβε υπόψη του τους ισχύοντες διεθνείς 
αθλητικούς κανονισμούς, την αθλητική νομοθεσία και το Καταστατικό της Ομοσπονδίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ με 
την παρούσα τη διεξαγωγή των παρακάτω Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2017 
(1η Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις κατωτέρω 
παραγράφους: 

 
Ατομικά Αθλήματα 

 

1. Αντισφαίριση με αμαξίδιο  
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων 
 
2. Άρση Βαρών σε πάγκο  
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων 
 
3. Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων-Παγκορασίδων 
 
4. Κολύμβηση 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων 
 
5. Μπότσια 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  
 
6. παρα-Κάνοε  
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
 
7. παρα-Μπάντμιντον *** 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
 
8. παρα-Ταε Κβον Ντο *** 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
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9. παρα-Τρίαθλο *** 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U23 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων 
 

10. Ποδηλασία Δρόμου 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων 
 

11. Ποδηλασία Πίστας 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων 
 

12. Ξιφασκία με αμαξίδιο  
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων 
 

13. Σκάκι Τυφλών 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων 
 

14. Σκοποβολή 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
 

15. Στίβος 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων U20 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων U18 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων-Παγκορασίδων U16 
 

16. Τοξοβολία 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων 
 

17. Τζούντο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων 
 

18. Χειμερινά Αθλήματα *** 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
 

19. Αγωνιστικός Χορός με αμαξίδιο *** 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
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Ομαδικά Αθλήματα 
 

1. Γκόλμπολ 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών σε 3 φάσεις 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών σε 3 φάσεις 
 
2. Καλαθοσφαίριση Αθλητών Νοητικής Αναπηρίας 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών σε 1 φάση 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών σε 1 φάση *** 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών U20 *** 
 
3. Πετοσφαίριση Καθιστών   
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών σε 1 φάση 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών σε 1 φάση *** 
 
4. Ποδόσφαιρο 5x5 κατηγορίας Β1 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών σε 2 φάσεις 
 
5. Ράγκμπυ με αμαξίδιο *** 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών σε 1 φάση 
 
 
*** 
Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων για τα αθλήματα με αστερίσκους θα 
εξαρτηθεί από τον αριθμό των ενδιαφερόμενων σωματείων. 
 
 
Άρθρο 2 . Ημερομηνία και Χώρος Τέλεσης Αγώνων 
Ο ακριβής χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής θα καθορίζονται με τις Ειδικές Προκηρύξεις, τις οποίες θα 
εκδίδει η Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ και θα ανακοινώνονται στα Αθλητικά Σωματεία ΑμεΑ έγκαιρα. 
 

 
Άρθρο 3. Γενικές Αρχές 
Όλοι οι αγώνες και τα πρωταθλήματα θα διεξάγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του 
εκάστοτε αθλήματος. Πιο συγκεκριμένα: 
 
Αντισφαίριση με αμαξίδιο:  
INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION REGULATIONS FOR WHEELCHAIR TENNIS 2016 
 
Άρση Βαρών σε πάγκο: 
WORLD PARA POWERLIFTING RULES AND REGULATIONS 2014 
 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση:  
ITTF PTT RULES AND REGULATIONS 
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Κολύμβηση: 
WORLD PARA SWIMMING RULES AND REGULATIONS 2014-2017 
 

Μπότσια:  
BISfed COMPETITION RULES (JUNE 2015)  
 

παρα-Κάνοε:  
ICF RULES AND STATUES  
 

παρα-Μπάντμιντον:  
BADMINTON WORLD FEDERATION REGULATIONS 2015 
 

παρα-Ταε Κβον Ντο:  
WORLD TAEKWONDO FEDERATION COMPETITION RULES & INTERPRETATION 
 

παρα-Τρίαθλο:   
ITU COMPETITION RULES (APPROVED BY THE ITU EXECUTIVE BOARD IN DECEMBER 2016)  
 

Ποδηλασία Δρόμου & Πίστας:  
UCI RULES AND REGULATIONS (VERSION 01.01.17) 
 

Στίβος:  
WORLD PARA ATHLETICS RULES AND REGULATIONS 2016-2017  
 

Ξιφασκία με αμαξίδιο:  
IWAS WHEELCHAIR FENCINGRULES FOR COMPETITION - OCTOBER 2016  
 

Σκάκι Τυφλών: 
FIDE RULES 
 

Σκοποβολή:  
WORLD SHOOTING PARA SPORT TECHNICAL RULES AND REGULATIONS (JUNE 2015)  
 

Τοξοβολία:  
WORLD ARCHERY RULES AND REGULATIONS  
 

Τζούντο: 
IBSA JUDO REGULATIONS (IJF RULES) 
 

Χειμερινά Αθλήματα:  
WORLD PARA ALPINE SKIING 2016/2017  
WORLD PARA BIATHLON 2016/2017  
WORLD PARA SNOWBOARD 2016/2017  
WORLD PARA CROSS COUNTRY 2016/2017  
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Αγωνιστικός Χορός με αμαξίδιο: 
WORLD PARA DANCE RULES AND REGULATIONS 
 
Γκόλμπολ:  
INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION GOALBALL RULES 2014-2017 (JANUARY 1, 2014)  
 
Καλαθοσφαίριση Αθλητών Νοητικής Αναπηρίας: 
FIBA RULES WITH APPROVED VARIATIONS BY INAS-FID 
 
Πετοσφαίριση Καθιστών:   
WORLD PARAVOLLEY DISCIPLINE REGULATIONS 
 
Ποδόσφαιρο 5x5 κατηγορίας Β1:  
INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION FOOTBALL 5-A-SIDE LAWS 2017-2021 (B1 CATEGORY)  
 
Ράγκμπυ με αμαξίδιο:   
INTERNATIONAL RULES FOR THE SPORT OF WHEELCHAIR RUGBY - 1 JANUARY 2015 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και οι συνοδοί-αθλητές των Αθλητικών Σωματείων ΑμεΑ, που 
είναι μέλη της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα αθλούμενων μελών της Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ 
με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας. Μόνο οι αθλητές και οι συνοδοί-αθλητές που έχουν 
θεωρημένα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 9 του νόμου 2725/99.  
 
Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ (Μάρτιος 2010), στα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων - οι αθλητές που προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε, Κύπριοι και 
αποδεδειγμένα (με δημόσια έγγραφα) ομογενείς αθλητές, τέλος δε μέχρι δύο (2) αλλοδαποί αθλητές 
προερχόμενοι από χώρες εκτός Ε.Ε, οι οποίοι έχουν εγγραφεί / μετεγγραφεί στη δύναμη σωματείων-
μελών της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εγγραφών Μετεγγραφών της 
Ομοσπονδίας, αγωνίζονται ΕΚΤΟΣ συναγωνισμού. 
 
Περαιτέρω, ένας αθλητής δεν μπορεί να αγωνιστεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο με τα χρώματα 
διαφορετικών συλλόγων.   
 
Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής /τρια ή συνοδός-αθλητής, που έχει τιμωρηθεί από τα πειθαρχικά 
και δικαιοδοτικά όργανα ή άλλη υπερκείμενη αρχή (WADA κα). 
 
Απαγορεύεται ρητά για κάθε συμμετέχοντα σωματείο ή αθλητή σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η 
προσφυγή τους για οιαδήποτε διαφορά στα πολιτικά δικαστήρια. 
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Άρθρο 4. Ηλικιακές Κατηγορίες 
Οι ηλικιακές κατηγορίες ανά άθλημα ορίζονται ως παρακάτω: 
 
Αντισφαίριση με αμαξίδιο:  
Ανδρών & Γυναικών: Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. 
Νέων & Νεανίδων: Γεννημένοι /ες στην 1η Ιανουαρίου 1999 και μετά 
 
Άρση Βαρών σε πάγκο: 
Ανδρών & Γυναικών: Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. 
Νέων & Νεανίδων: 14-20 ετών 
 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση:  
Ανδρών & Γυναικών: Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. 
Νέων & Νεανίδων: Κάτω των 21 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2016 
Παίδων & Κορασίδων: Κάτω των 18 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2016 
Παμπαίδων & Παγκορασίδων: Κάτω των 15 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2016 
 
Κολύμβηση: 
Ανδρών & Γυναικών: Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους. 
Νέων-Νεανίδων Youth 13-14 ετών  
Παίδων & Κορασίδων Youth 10-12 ετών  
 
Μπότσια:  
Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους πριν την 1η Ιανουαρίου 2017. 
 
παρα-Κάνοε:  
Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. 
 
παρα-Μπάντμιντον:  
Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. 
 
παρα-Ταε Κβον Ντο:  
Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. 
 
παρα-Τρίαθλο:   
Ανδρών & Γυναικών: Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. 
U23: 18-23 ετών  
Νέων & Νεανίδων: 16-19 ετών 
Παίδων & Κορασίδων: 15-17 ετών 
 
Ποδηλασία Δρόμου & Πίστας:  
Ανδρών & Γυναικών 
Νέων & Νεανίδων: 14-16 ετών 
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Στίβος:  
Ανδρών & Γυναικών: Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. 
U20: 18-19 ετών 
U18: 16-17 ετών 
U16: 14-15 ετών 
 
Ξιφασκία με αμαξίδιο:  
Ανδρών & Γυναικών: Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. 
Νέων & Νεανίδων: Κάτω των 20 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2016 
 
Σκάκι Τυφλών: 
Ανδρών & Γυναικών: Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. 
Νέων & Νεανίδων: 14-20 ετών 
 
Σκοποβολή:  
Ανδρών & Γυναικών: Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
 
Τοξοβολία:  
Ανδρών & Γυναικών 
Νέων & Νεανίδων: 20 ετών και κάτω 
Παίδων & Κορασίδων: 17 ετών και κάτω 
 
Τζούντο: 
Ανδρών & Γυναικών: Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. 
Νέων & Νεανίδων U21: 15-20 ετών 
Παίδων & Κορασίδων U18: 15-17 ετών 
 
Χειμερινά Αθλήματα:  
Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. 
 
Αγωνιστικός Χορός με αμαξίδιο: 
Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. 
 
Γκόλμπολ:  
Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. 
 
Καλαθοσφαίριση Νοητικής Αναπηρίας: 
Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. 
 
Πετοσφαίριση Καθιστών:   
Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. 
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Ποδόσφαιρο 5x5 κατηγορίας Β1:  
Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. 
 
Ράγκμπυ με αμαξίδιο:   
Οι αθλητές /τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. 
 
 
 
Άρθρο 5. Υποχρεώσεις Σωματείων 
Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε δύο αθλήματα σε κάθε αγωνιστική χρονιά.  
 
Τα σωματεία υποχρεούνται να δηλώσουν την συμμετοχή των αθλητών - αθλητριών στο εκάστοτε 
πρωτάθλημα σύμφωνα με την προθεσμία που θα ορίζεται στην εκάστοτε ειδική προκήρυξη και στο 
ειδικό έντυπο που θα επισυνάπτεται. Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να αναγράφονται 
όλα τα στοιχεία των αθλητών (επίθετο, όνομα, αριθμός μητρώου, ηλικία (ηη/μμ/χχ), αγωνιστική 
κατηγορία) ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος των στοιχείων από τη Γραμματεία. Δηλώσεις, που δε φέρουν 
υπογραφή και σφραγίδα του σωματείου, δε γίνονται δεκτές. 
 
Οι ΝΕΟΙ αθλητές θα πρέπει να αναφέρονται στο έντυπο δήλωσης συμμετοχής. Πληροφορίες σχετικά με 
τη διαδικασία της αξιολόγησης θα αποστέλλονται μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής. 
Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας & Υγείας θα πρέπει να κατατίθενται 
από τα σωματεία σύμφωνα με την προθεσμία που θα ορίζεται στην εκάστοτε ειδική προκήρυξη. 
 
Τα σωματεία πρέπει να μεριμνούν ώστε οι αθλητές και οι συνοδοί-αθλητές τους να δηλώνονται στη 
γραμματεία των αγώνων και να προσέρχονται στην αίθουσα κλήσης με τα δελτία αθλητικής 
ιδιότητας.  
 
Πριν την έναρξη των αγώνων, οι εκπρόσωποι των συλλόγων υποχρεούνται να προσκομίσουν θεωρημένα 
τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας στη Γραμματεία. Το σωματείο φέρει την πλήρη ευθύνη σε 
περίπτωση που δεν προσκομίσει τα νόμιμα θεωρημένα δελτία πριν την έναρξη των αγώνων καθώς ο 
Τεχνικός Υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να μην επιτρέψει τη συμμετοχή των αθλητών /τριών και των 
συνοδών-αθλητών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
 
Αρμοδιότητες Εκπρόσωπου Αθλητικού Σωματείου ή Ομάδας   
Κάθε αποστολή πρέπει να εκπροσωπείται από έναν Αρχηγό ή εκπρόσωπο, ο οποίος πρέπει να είναι 
γραπτά εξουσιοδοτημένος από το Δ.Σ. του συλλόγου. Ο Αρχηγός Αποστολής είναι υπεύθυνος για: 
- Την άφιξη και αναχώρηση της αποστολής του συλλόγου του προς και από τον τόπο τέλεσης των 
αγώνων. 
- Την κατάθεση για έλεγχο των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας & Υγείας πριν την έναρξη των αγώνων. 
- Τη μέριμνα για την έγκαιρη προσέλευση των αθλητών και των συνοδών-αθλητών στην αίθουσα κλήσης 
με το δελτίο τους. 
- Την εκπροσώπηση στην Τεχνική Σύσκεψη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 
- Την ενημέρωση των αθλητών και προπονητών του σωματείου του. 
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- Τη διεκπεραίωση των οικονομικών ζητημάτων. 
- Τη διεκπεραίωση των ιατρικών ζητημάτων. 
- Την υποβολή των ενστάσεων. 
 
ΣΥΝΟΔΟΙ (Αρχηγός Αποστολής ή Προπονητές ή Συνοδοί-Βοηθοί) 
Συγκεκριμένες πληροφορίες θα δίνονται στην Ειδική Προκήρυξη του εκάστοτε πρωταθλήματος. 
 
 
Άρθρο 6. Μετακίνηση   
Για τα σωματεία που θα μετακινηθούν με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εγκρίνεται ένα (1) αυτοκίνητο 
για 2-4 άτομα. Καλύπτεται η χιλιομετρική απόσταση (0,15€ ανά χιλιόμετρο) και τα διόδια με την 
προσκόμιση των παραστατικών (αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου και αποδείξεις 
πρωτότυπες διοδίων). 
 
Εγκρίνονται οι μετακινήσεις με καράβι και τραίνο ΜΟΝΟ με την κατάθεση παραστατικών (εισιτήρια 
κλπ.). Χρήση αεροπορικού εισιτηρίου θα ισχύσει μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και μετά από 
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Οι Σύλλογοι θα είναι υπεύθυνοι για την μετακίνηση των μελών της αποστολή τους. 
 
Όλα τα οικονομικά ζητήματα θα αποφασίζονται αποκλειστικά από το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. 
 
Τα παραστατικά πρέπει να αποσταλούν μέσω Σωματείου εντός 10 ημερών στην Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για 
τακτοποίηση των οικονομικών θεμάτων. Τα παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του Συλλόγου. 
 
 
Άρθρο 7. Προπονητές 
Όλα τα σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τους προπονητές 
που απασχολούν. Προπονητής ο οποίος δηλώνεται για πρώτη φορά σαν προπονητής σωματείου θα 
πρέπει να επισυνάπτει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. 
 
 
Άρθρο 8. Θέματα Ελέγχου Ντόπινγκ 
Εφαρμόζεται στο σύνολό της η ισχύουσα νομοθεσία περί φαρμακοδιέγερσης, η οποία τυγχάνει 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και την οποία οι συμμετέχοντες (σωματεία / αθλητές), με μόνη τη 
δήλωση συμμετοχής τους,  δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 
 
 
Άρθρο 9. Απονομές Μεταλλίων 
Συγκεκριμένες πληροφορίες θα δίνονται στην Ειδική Προκήρυξη του εκάστοτε πρωταθλήματος. 
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Άρθρο 10. Ενστάσεις 
Κάθε ένσταση που αφορά στον αγώνα πρέπει να υποβάλλεται άμεσα και γραπτώς στη Γραμματεία των 
Αγώνων. Η ένσταση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του σωματείου, να 
υποβάλλεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του εκάστοτε αθλήματος και να συνοδεύεται από 
ένα παράβολο όπως αυτό ορίζεται από τους κανονισμούς του κάθε αθλήματος, το οποίο θα 
παρακρατηθεί σε περίπτωση που η ένσταση δε γίνει δεκτή. Οι ενστάσεις θα επιλύονται από την 
επιτροπή ενστάσεων του εκάστοτε Πρωταθλήματος. Θα υπάρχει δικαίωμα έφεσης προς την Επιτροπή 
Εφέσεων.  
 
Ένσταση για αντικανονική συμμετοχή αθλητή-τριας θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς με την 
παραλαβή της σχετικής ενημέρωσης (αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα εκάστοτε συμμετέχοντα σωματεία 
πριν από την έναρξη κάθε πρωταθλήματος). Άμεσα θα ενημερώνεται το σωματείο του συγκεκριμένου 
αθλητή /τριας προκειμένου να καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Η επίλυση θα γίνεται από τον 
Τεχνικό Υπεύθυνο πριν από την  έναρξη του εκάστοτε πρωταθλήματος και το αποτέλεσμα θα 
κοινοποιείται εγγράφως. 
 
Ένσταση για πλαστοπροσωπία που διαπιστώνεται: 
α) πριν την έναρξη της διεξαγωγής του αγωνίσματος (π.χ. αίθουσα κλήσης): ενημερώνεται άμεσα ο 
Αλυτάρχης / Επιδιαιτητής, ο οποίος σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο επιλαμβάνονται της 
υπόθεσης και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η πλαστοπροσωπία ο αθλητής-τρια αποκλείεται από τον 
αγώνα. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος μετά το πέρας των αγώνων και εντός δέκα ημερών είναι υποχρεωμένος να 
υποβάλλει αναφορά για το γεγονός. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τη διαπίστωση 
της πλαστοπροσωπίας ο αθλητής-τρια αγωνίζεται «υπό αίρεση», αναγράφεται από τον κριτή στο πινάκιο 
/ φύλλο αγωνίσματος και η υπόθεση εξετάζεται αργότερα. 
 
β) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγωνίσματος: ο κριτής ενημερώνει άμεσα τον Αλυτάρχη / 
Επιδιαιτητής, ο οποίος σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες (έλεγχος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού 
στοιχείου) προκειμένου να διαπιστωθεί η παράβαση. Σε περίπτωση ύπαρξης πλαστοπροσωπίας ο κριτής 
καταγράφει το γεγονός στο πινάκιο του αγωνίσματος το οποίο και υπογράφεται και από τον Αλυτάρχη / 
Επιδιαιτητή. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος μετά το πέρας των αγώνων και εντός δέκα ημερών είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλλει αναφορά για το γεγονός καθώς και να αποστείλει όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
 
γ) μετά την ολοκλήρωση του αγωνίσματος και την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων: εάν η 
πλαστοπροσωπία διαπιστωθεί εντός του χρονικού περιθωρίου των τριάντα λεπτών τότε οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στη Γραμματεία των Αγώνων. Εάν η πλαστοπροσωπία 
διαπιστωθεί μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των τριάντα λεπτών τότε ενημερώνεται ο 
Αλυτάρχης / Επιδιαιτητής, ο οποίος σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο προβαίνουν σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες (έλεγχος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας ή οποιουδήποτε άλλου 
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αποδεικτικού στοιχείου) προκειμένου να διαπιστωθεί η παράβαση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η 
πλαστοπροσωπία τότε ο Αλυτάρχης / Επιδιαιτητής διορθώνει τα αποτελέσματα του αγωνίσματος και το 
συμβάν καταγράφεται από τον Αλυτάρχη / Επιδιαιτητής στο πινάκιο / φύλλο αγωνίσματος. Ο Τεχνικός 
Υπεύθυνος μετά το πέρας των αγώνων και εντός δέκα ημερών είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει 
αναφορά για το γεγονός καθώς και να αποστείλει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Η άρνηση του αθλητή /τριας ή του εκπροσώπου του σωματείου του, να συμμορφωθεί στις εντολές του 
Αλυτάρχη ή του Τεχνικού Υπευθύνου θα θεωρείται ως αποδοχή διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος 
του ίδιου και του σωματείου του για τη διάπραξη του παραπτώματος.  
 
Αν ο αθλητής /τρια αρνηθεί ή αποχωρήσει, το περιστατικό καταγράφεται από τον Αλυτάρχη / 
Επιδιαιτητής ή τον κριτή στο πινάκιο / φύλλο αγωνίσματος, με την εκτίμησή τους για τους λόγους 
αρνήσεως ή αποχωρήσεως. Και στις δύο περιπτώσεις ο Τεχνικός Υπεύθυνος μετά το πέρας των αγώνων 
και εντός δέκα ημερών είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αναφορά στο Δ.Σ. για το γεγονός. 
 
 
Άρθρο 11. Τεχνικός Υπεύθυνος 
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. 
 
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος έχει την ευθύνη για τις συμμετοχές και έχει το δικαίωμα να απορρίπτει μία 
συμμετοχή σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της Προκήρυξης (Γενικής ή Ειδικής), την τήρηση του 
ωρολογίου προγράμματος σύμφωνα με την προκήρυξη ή για τυχόν τροποποίησής του ανάλογα με τις 
υπάρχουσες συνθήκες συνεργαζόμενος με τον Αλυτάρχη / Επιδιαιτητή των αγώνων, τη διεξαγωγή της 
Τεχνικής Σύσκεψης πριν την έναρξη των αγώνων Ο Τεχνικός Υπεύθυνος προεδρεύει της Τεχνικής 
Σύσκεψης και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη διεξαγωγή των Αγώνων. 
 
 
Άρθρο 12. Αγωνόδικος Επιτροπή 
Η κρίση όλων των αγώνων γίνεται με επίσημους κριτές της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για τα αθλήματα της Άρσης 
Βαρών σε πάγκο, Μπότσια, Γκόλμπολ και Ποδοσφαίρου Τυφλών και με επίσημους κριτές των Συνδέσμων 
Κριτών ή των Ομοσπονδιών για όλα τα υπόλοιπα αθλήματα.  
 
Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των κανονισμών, οι κριτές ενημερώνουν άμεσα τον Αλυτάρχη / 
Επιδιαιτητή των Αγώνων, ο οποίος σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο των αγώνων προβαίνουν σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί η τήρηση των κανονισμών. 
 
Σε περιπτώσεις διαπίστωσης πειθαρχικών παραπτωμάτων αθλητών, παραγόντων, προπονητών κ.α., οι 
κριτές είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν στο πινάκιο του αγωνίσματος τα γεγονότα, με κάθε 
λεπτομέρεια και εντός 24 ωρών να υποβάλλουν έκθεση για τα συμβάντα. 
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Άρθρο 13. Επιτροπή Εφέσεων 
Το ρόλο της Επιτροπής Εφέσεων κάθε πρωταθλήματος κρατά η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της 
Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ που απαρτίζεται από τον κ. Κωνσταντίνο Σιάχο, Γενικό Γραμματέα (Πρόεδρος Επιτροπής), 
την κα. Γεωργία Γεωργακοπούλου, Ταμία (μέλος) και την κα. Κωνσταντινιά Σωτηριάδη, Έφορο Εθνικών 
Ομάδων (μέλος).  
 
 
Άρθρο 14. Χορηγίες 
Η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διατηρεί το δικαίωμα να συμβάλλεται με χορηγούς, οι οποίοι θα αφορούν είτε γενικά 
στην Ομοσπονδία, είτε στη διοργάνωση συγκεκριμένου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ακόμα και 
εκχωρώντας την ονοματοδοσία του πρωταθλήματος.  
 
Τα συμμετέχοντα σωματεία οφείλουν σε κάθε περίπτωση να σέβονται και να τηρούν τις τυχόν 
συμβατικές δεσμεύσεις της Ομοσπονδίας και κύρια να μην προβάλλουν κατά τη διάρκεια των 
Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων τυχόν ανταγωνιστικούς χορηγούς με αυτούς του πρωταθλήματος και 
της Ομοσπονδίας.  
 
Τα συμμετέχοντα σωματεία έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για τα ονόματα 
τυχόν χορηγών τους και να καταθέσουν τα τυχόν χορηγικά τους συμβόλαια. 
 
Σε περίπτωση αθέτησης τυχόν συμβατικών όρων ή ρητρών που έχουν τεθεί στην Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ από 
τυχόν χορηγούς της, οι υπαίτιοι γι’ αυτό (σωματεία, παράγοντες ή αθλητές) υποχρεούνται σε 
επανόρθωση της τυχόν ζημίας της Ομοσπονδίας και θα παραπέμπονται στα πειθαρχικά της όργανα για 
δυσφήμιση του αθλήματος. 
 
Περαιτέρω με τη δήλωση συμμετοχής, οι συμμετέχοντες συναινούν στην ελεύθερη χρήση του ονόματος 
/ εικόνας τους από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, την Ελληνική Παραολυμπιακή 
Επιτροπή και τους χορηγούς του πρωταθλήματος, της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ και της Ε.Π.Ε. για προωθητικούς 
λόγους. Περίπτωση μη συναίνεσης θα πρέπει γνωστοποιηθεί εγγράφως στην Ομοσπονδία -μέσω των 
σωματείων- έως και το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής. 
 
 
Η δήλωση συμμετοχής και σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή ενός σωματείου στο πρωτάθλημα 
αποτελεί και δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των κανονισμών, των διατάξεων της παρούσας και 
της εκάστοτε Ειδικής Προκήρυξης και των διατάξεων του Καταστατικού και των εντεταλμένων 
οργάνων της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. 


