Εγκύκλιοσ Νο 2 / 2018 – Επίςημα Έγγραφα & Οργανωτικζσ Λεπτομζρειεσ
EΓKYKΛIO Νο 02 / 2018
I. Θέμα: EΠIHMA EΓΓPAΦA TEΛEH AΓΩNΩN KAPT, ΠINAKE YMMETEXONTΩN και OPΓANΩTIKE
ΛEΠTOMEPEIE
H OMAE, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη άδεηα ηέιεζεο ελόο αγώλα πξέπεη λα έρεη ιάβεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηνλ αθνξνύλ 2
MHNE πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηέιεζήο ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαη ρσξίο άιιε πξνεηδνπνίεζε, ν αγώλαο ζα
καηαηώλεηαη ή ζα αλαβάιιεηαη, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Α. Γενικά για όλοσς ηοσς αγώνες ο σμπληρωμαηικός Κανονιζμός πρέπει να σποβάλλεηαι ζηην ηλεκηρονική
διεύθσνζη ηης ΕΠΑ/ΟΜΑΕ info@omae-epa.gr
O θαλνληζκόο απηόο πξέπεη λα είλαη απνιύησο ζύκθσλνο κε ηνλ γεληθό θαλνληζκό ηνπ αγώλα. Δπηπιένλ ζ' απηόλ πξέπεη λα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα παξαθάησ:
1. Tν πξόγξακκα κε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο δηνξγάλσζεο, ηα σξάξηα θαη ηνπο ηόπνπο.
2. H Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή.
3. Ολνκαζηηθά ηα ζηειέρε ηνπ αγώλα από άηνκα επηιεγκέλα από ηνπο εηδηθνύο θαηαιόγνπο ηεο OMAE γηα ηηο αληίζηνηρεο
ζέζεηο θαζώο θαη ηνπο αξηζκνύο αδείαο ζηειέρνπο ηεο OMAE.
4. H πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο ηέιεζεο ηνπ αγώλα.
5. Tν πνζό πνπ θαζνξίδεηαη σο παξάβνιν ζπκκεηνρήο.
6. ηόπνο ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ θαη ηα σξάξηα δηεμαγσγήο ηνπ.
7. Όια ηα έπαζια αλαιπηηθά.
8. Σν πξόγξακκα πξέπεη λα αλαθέξεη ηηο εκεξνκελίεο θαη ηα σξάξηα ησλ δνθηκώλ.
B. Έγγραθα ποσ πρέπει να ζηέλνονηαι πριν ηον αγώνα:
Tελ επνκέλε ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ ζπκκεηνρώλ λ’ απνζηέιινληαη ζε δύν αληίγξαθα ηα πιήξε νλόκαηα ησλ αγσληδνκέλσλ
(όλνκα, επώλπκν θαη αξηζ. αγσληζηηθήο αδείαο), ν ηύπνο ησλ θαξη θαη νη θαηεγνξίεο πνπ αλήθνπλ.
Tα παξαπάλσ είλαη απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν από ηελ ππεξεζία ηεο EΠA/OMAE. ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα
απνζηέιινληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα δελ ζα ρνξεγείηαη ε άδεηα ηέιεζεο ηνπ αγώλα.
H κε έγθαηξε θαη πιήξεο απνζηνιή όισλ ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ (A θαη B) ζα επηθέξεη ζηε δηνξγαλώηξηα ιέζρε, εθηόο
ησλ άιισλ πνηλώλ, θαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ παξαβόινπ εγγξαθήο ηνπ αγώλα ζην αγσληζηηθό
εκεξνιόγην.
Γ. Έγγραθα ποσ πρέπει να ζηέλνονηαι ζηην ΟΜΑΕ μέζα ζε 48 ώρες μεηά ηον αγώνα:
1. Πίλαθεο εθθηλεζάλησλ θαη ηεξκαηηζάλησλ (βιέπε Θέκα II).
2. Tελ έθζεζε ηνπ γηαηξνύ ηνπ αγώλα κε ηα ηπρόλ αηπρήκαηα ή ηξαπκαηηζκνύο.
3. Tα παξάβνια ησλ ελζηάζεσλ πνπ νξηζηηθά εθξίζεζαλ σο απνξξηπηέεο θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ππνβιήζεθε πξόζεζε
άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο έθεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιήζεθε ηέηνηα πξόζεζε θαηαβάιιεηαη ζηελ EΠA κόλν
ην παξάβνιν ηεο έθεζεο, ην δε παξάβνιν ηεο έλζηαζεο παξαθξαηείηαη από ηνλ δηνξγαλσηή κέρξη λα εθδηθαζζεί ε
ππόζεζε από ην Eζληθό Γηθαζηήξην Eθέζεσλ θαη αλαιόγσο ή επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν εάλ απηόο δηθαησζεί ή
θαηαβάιιεηαη ζηελ EΠA.
Aπό ηνλ νξγαλσηή παξαθξαηνύληαη ηα παξάβνια ηερληθνύ ειέγρνπ θαη απνδίδεηαη ινγαξηαζκόο δηαρείξηζήο ηνπο πξνο
ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο αλάινγα κε ηελ ηειεζίδηθε έθβαζε ηεο ππόζεζεο. Aληίγξαθν ηνπ ινγαξηαζκνύ δηαρείξηζεο
ππνβάιιεηαη ζηελ EΠA. O νξγαλσηήο, κέζα ζε 48 ώξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηόλ ηεο ηειεζίδηθεο απόθαζεο,
ππνρξενύηαη λα ηαθηνπνηήζεη όιεο ηηο νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο ηεο έλζηαζεο, δηαθνξεηηθά πθίζηαηαη νηθνλνκηθέο
θπξώζεηο ππό κνξθή πξνζηίκνπ πνπ ηνπ επηβάιιεη ε EΠA.
4. Tα πξαθηηθά ησλ απνθάζεσλ ησλ Aγσλνδηθώλ, ηερληθώλ εθόξσλ, αλαθνξέο θιπ.
5. Tα επηβιεζέληα από ηνπο αγσλνδίθεο πξόζηηκα.
6. Η έθζεζε ηνπ Aιπηάξρε (ζε 2 αληίγξαθα), ζπκπιεξσκέλε όπσο πξνβιέπεη ην ζέκα IV .
7. Σελ ίδηα κέξα, κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα, ζα απνζηέιινληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε info@omae-epa.gr ή κε θαμ, ν
πίλαθαο εθθηλνύλησλ θαη ηα απνηειέζκαηα, αθόκα θαη αλ εθθξεκνύλ έιεγρνη θαπζίκσλ ή ελζηάζεηο. ηελ πεξίπησζε
απηή πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κε αζηεξίζθν νη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ησλ θαξη γηα ηα νπνία εθθξεκνύλ νη έιεγρνη θαζώο θαη
ην είδνο ησλ εθθξεκώλ απηώλ ειέγρσλ.
II. Θέμα: AΠOTEΛEMATA AΓΩNΩN
Οη Οξγαλσηέο ακέζσο κεηά ηνλ αγώλα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηελ EΠA πιήξε θαη αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε ηνλ
εηδηθό θαη γεληθό θαλνληζκό ηνπ αγώλα, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ησλ επάζισλ θαη ηέινο ζύκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε
πξσηαζιεκάησλ, θππέιισλ θαη επάζισλ, εάλ ν αγώλαο πξνζκεηξά γηα απηά.
Tα απνηειέζκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ θαη όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίιπζε ηζνβαζκίαο ζηνλ ίδην ηνλ
αγώλα ή ηα πξσηαζιήκαηα. (π.ρ. απνηειέζκαηα αλά ζθέινο θ.ιπ.). Οη αγσληδόκελνη ζα αλαθέξνληαη εθηόο από ην
νλνκαηεπώλπκό ηνπο θαη κε ηνλ αξηζκό άδεηαο αγσληδνκέλνπ.
α. Πίλαθα εθθηλεζάλησλ όπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα εμήο
― πιήξεο νλνκαηεπώλπκν ησλ αγσληδνκέλσλ
― ε κάξθα/ ηύπνο ηνπ θαξη, θαη ε θαηεγνξία.
β. Γεληθή θαηάηαμε ηνπ αγώλα όπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα εμήο: Γηαγσληδόκελνο/σκαηείν, πιήξεο νλνκαηεπώλπκν, ην θαξη θαη ε
θαηεγνξία.
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III. Θέμα : ΠPOΘEMIE ΛHΞH EΓΓPAΦΩN & TEXNIKOY EΛEΓXOY
EΛEΓXO EΞAKPIBΩH TOIXEIΩN
Γηα όινπο ηνπο αγώλεο θαξη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ζπκκεηνρώλ νξίδεηαη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ηεο πξνεγνύκελεο εβδνκάδαο
από απηήλ ηνπ αγώλα. Αλ ε εκέξα απηή ζπκπίπηεη κε αξγία, κεηαηίζεηαη γηα ηελ επόκελε εξγάζηκε κέξα.
H αθξηβήο εκέξα θαη ώξα ιήμεο ησλ εγγξαθώλ νξίδεηαη ζηνλ ζπκπιεξσκαηηθό θαλνληζκό ηνπ αγώλα.
O αξρηθόο ηερληθόο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηελ παξακνλή ηεο εθθίλεζεο ηνπ αγώλα ή θαη ηελ ίδηα κέξα κε ηνλ αγώλα,
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αγώλα. O Οξγαλσηήο ππνρξενύηαη λα πξνβιέπεη άλεην ρξνληθό πεξηζώξην γηα ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ
ειέγρνπ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Καηά ηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν ην πξνο έιεγρν όρεκα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κέζα ζηελ ηαθηή πξνζεζκία πνπ αλαθέξεη ν
ζπκπιεξσκαηηθόο θαλνληζκόο από ηνλ αζιεηή, ή θάπνηνλ εθπξόζσπό ηνπ, θαζώο θαη νη αγσληζηηθέο άδεηεο ησλ νδεγώλ.
YΠENΘYMIZETAI όηη ηα άηνκα ηεο γξακκαηείαο ηνπ αξρηθνύ ηερληθνύ ειέγρνπ είλαη επηθνξηηζκέλα λα ειέγρνπλ ιεπηνκεξώο ηα
παξαπάλσ, θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ηνπ αζιεηή.
ΠPOOXH: Μόλν ζε όισο εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πιήξσο δηθαηνινγεκέλεο θαη κε απόθαζε ησλ αγσλνδηθώλ ζα επηηξέπεηαη
ν αξρηθόο ηερληθόο έιεγρνο λα γίλεηαη εθηόο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ από ηνλ νξγαλσηή ρξόλνπ.
ΙV. Θέμα: XPHIMOΠOIHH ΠTYXIOYXΩN TEΛEXΩN - KPITΩN
Οη Οξγαλσηέο πξέπεη YΠOXPEΩTIKA λα ρξεζηκνπνηνύλ νξγαλσηηθά θαη επνπηηθά ζηειέρε θαζώο θαη θξηηέο από ηνπο πίλαθεο
πνπ εθδίδεη ε EΠA/ΟΜΑΔ. Σα ζηελέτη όλων ηων ιδιοηήηων πρέπει σποτρεωηικά να είναι μέλη ζωμαηείοσ. Μόλν νη
αλαθεξόκελνη ζηνπο πίλαθεο απηνύο θαιύπηνληαη αζθαιηζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
O αιπηάξρεο θαη ν ηερληθόο έθνξνο ησλ αγώλσλ θαξη ζα εγθξίλνληαη από ηελ EΠA.
O Aιπηάξρεο, καδί κε ηελ έθζεζε ηνπ, ζα ππνβάιεη ζηελ EΠA πίλαθα ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ Κξηηώλ θαη Οξγαλσηηθώλ θαη
Δπνπηηθώλ ζηειερώλ, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπώλπκν, ν θσδηθόο ηνπο αξηζκόο θαη ηα θαζήθνληα πνπ άζθεζαλ
ζηε δηνξγάλσζε ηνπ αγώλα.
Oη πηπρηνύρνη θξηηέο/ρξνλνκέηξεο θαη ζηειέρε ηεο EΠA/ΟΜΑΔ είλαη άηνκα ππεύζπλα, εθπαηδεπκέλα θαη θίιαζια, ηα νπνία
θηλνύληαη κόλν από ηελ αγάπε ηνπο γηα ην άζιεκα θαη δελ ζπλδένληαη κε θαλελόο είδνο ζπκθέξνλ κ’ απηό, θπξίσο δε, δελ
αζθνύλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο επαγγεικαηηζκό ρξεζηκνπνηώληαο απηήλ ηνπο ηελ ηδηόηεηα. Oη πηπρηνύρνη θξηηέο/ρξνλνκέηξεο
θαη ζηειέρε ηεο EΠA/ΟΜΑΔ έρνπλ επζύλε γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο απ’ επζείαο θαη κόλν απέλαληη ζηελ
EΠA/ΟΜΑΔ θαη ζε θαλέλα άιινλ.
Όινη νη αζθνύληεο ρξέε Παξαηεξεηή νθείινπλ λα ειέγρνπλ αλ νη ππεύζπλνη θξηηέο θιπ. ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ αγώλα είλαη
εθνδηαζκέλνη κε ηελ εηδηθή ηαπηόηεηα κε ηε θσηνγξαθία ηνπο θαη αλ ηε θέξνπλ εκθαλώο θαηά ηελ ώξα άζθεζεο ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο. ηελ έθζεζε πνπ ζα ζπληάμνπλ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο κε ηήξεζεο απηήο
ηεο ππνρξέσζεο κε ζηνηρεία ησλ αηόκσλ ζηα νπνία απηέο αλαθέξνληαη.
EKΘEH AΛYTAPXOY
O Aιπηάξρεο, εθηόο από ηα θαζήθνληά ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο θαλνληζκνύο, ζα πξέπεη λα ζπληάζεη θαη ηελ έθζεζή
ηνπ ε νπνία απνηειείηαη από 3 κέξε, όπσο απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ:
α. ην πξώην κέξνο ζπκπιεξώλεηαη ν αγώλαο, ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο, ν παξαηεξεηήο, ε νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη ηα
ζηειέρε ηνπ αγώλα (εθηόο από ηνπο θξηηέο).
β. Tν δεύηεξν κέξνο ηεο έθζεζεο απνηειείηαη από πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα αλαγξαθνύλ όινη όζνη αζρνιήζεθαλ κε ηνλ αγώλα
(ζηειέρε, θξηηέο θιπ) εθηόο από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή.
ηε ζύληαμε ηνπ πίλαθα απηνύ πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή δηόηη είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ
αξρείνπ δξαζηεξηόηεηαο θάζε ζηειέρνπο πνπ είλαη θαη ην ζεκαληηθόηεξν θξηηήξην γηα ηε δηαηήξεζε ή αλαβάζκηζε ησλ
ηδηνηήησλ ηνπ.
Eίλαη απαξαίηεην ζηνλ πίλαθα λα ζπκπιεξώλεηαη εθηόο από ην επώλπκν, ην πιήξεο όλνκα (όρη ππνθνξηζηηθά ή ην πξώην
γξάκκα) θαη ην παηξώλπκν. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο κεηξώνπ θαη ν θσδηθόο ηεο ζέζεο ζηελ
νπνία πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Tνλ θσδηθό ζέζεο κπνξείηε λα ηνλ βξείηε ζην ζρεηηθό έληππν πνπ ζπλνδεύεη ηελ
έθζεζε ηνπ Aιπηάξρε. H πεξηγξαθή ηεο ζέζεο δελ είλαη απαξαίηεηε εθόζνλ ππάξρεη ν αληίζηνηρνο θσδηθόο, ζηελ
πεξίπησζε όκσο πνπ ε ζέζε δελ βξίζθεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα ζα πξέπεη λα πεξηγξαθεί αθξηβώο.
Iδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ αλαγξαθή ηνπ αξηζκνύ κεηξώνπ ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη από ηνλ ηειεπηαίν
θαηάινγν ζηειερώλ ηεο EΠA/ΟΜΑΔ.
Eίλαη ππνρξέσζε ησλ Aιπηαξρώλ ή ησλ βνεζώλ ηνπο λα δεηνύλ από ηα ζηειέρε πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζηνλ αγώλα ηελ
επίδεημε ηεο ζε ηζρύ ηαπηόηεηάο ηνπο.
γ. Tν ηξίην κέξνο αθνξά ηα ζπκβάληα ηνπ αγώλα. Tν κέξνο απηό ζπκπιεξώλεηαη ζε δύν αληίηππα αλεμάξηεηα εάλ ππάξρνπλ ή
όρη αηπρήκαηα θαη δεκηέο.
ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζπλνδεύεηαη από ηελ έθζεζε ηνπ ηαηξνύ ηνπ αγώλα θαη όπνηα άιια έγγξαθα αθνξνύλ ην
αηύρεκα.
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H πιήξεο θαη ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα είλαη αλαγθαία θαη δελ ζα γίλεηαη δεθηή έθζεζε κε ειιείςεηο θαη ιάζε ζηε
ζπκπιήξσζή ηνπ.
H έθζεζε ηνπ Aιπηάξρε πξέπεη λα απνζηέιιεηαη κε ηξόπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηε ζίγνπξε θαη έγθαηξε άθημε, κέζα ζε 2
κέξεο από ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα επηβάιιεηαη πνηλή ζηνλ Αιπηάξρε γηα ηελ νπνία ζα
απνθαζίδεη ε ΔΠΑ.
V. Θέμα: ΠPOEΔPOI AΓΩNOΔIKΩN - ΠAPATHPHTE
ε όινπο ηνπο αγώλεο θαξη ην ζπκβνύιην αγσλνδηθώλ ζα είλαη ηξηκειέο θαη ζα απνηειείηαη από ηνλ Πξόεδξν θαη δύν κέιε.
Yπνρξεσηηθά ζε όινπο ηνπο αγώλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξνθήξπμε Πξσηαζιεκάησλ, Kππέιισλ θαη Eπάζισλ ε
EΠA/ΟΜΑΔ ζα νξίδεη ηνλ Πξόεδξν Aγσλνδηθώλ.
ηνπο ππόινηπνπο αγώλεο ην πκβνύιην Aγσλνδηθώλ κπνξεί λα νξίδεηαη από ηελ Oξγαλσηηθή Eπηηξνπή θάζε αγώλα, αιιά
πάληα από άηνκα ηνπ θαηαιόγνπ Aγσλνδηθώλ ηεο ΟΜΑΔ θαη πάληα κεηά από ηελ έγθξηζή ηεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε EΠA νξίδεη θαη Παξαηεξεηή ηνπ αγώλα, ε Oξγάλσζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ηνπ ζηέιλεη ηνλ
πκπιεξσκαηηθό Καλνληζκό ηνπ αγώλα 30 εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηέιεζήο ηνπ θαη λα ηνπ δίλεη έγθαηξα πιήξε θάθειιν κε
ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
O Πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο EΠA κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Aγσλνδηθώλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Oη
δαπάλεο ησλ Παξαηεξεηώλ θαη ησλ ζηειερώλ πνπ όξηζε ε EΠA θαιύπηνληαη από ηνλ Oξγαλσηή, όπσο πξνβιέπεη ε ζρεηηθή
εγθύθιηνο. Μεηά ηνλ αγώλα νη Παξαηεξεηέο, όηαλ ηνπο δεηεζεί, ζα παξνπζηάδνληαη ζηελ ΔΠΑ.
VI. Θέμα: EKΔOH EIITHPIΩN AΠO OPΓANΩTE AΓΩNITIKΩN EKΔHΛΩEΩN KAPT
H EΠA γλσζηνπνηεί ζηνπο νξγαλσηέο ησλ πάζεο θύζεσο αγσληζηηθώλ ή άιιεο κνξθήο εθδειώζεσλ θαξη, όηη ε έθδνζε
εηζηηεξίσλ γηα ηνπο ζεαηέο απηώλ ησλ εθδειώζεσλ απαηηεί εηδηθή άδεηα ηεο ΟΜΑΔ, ε νπνία πξέπεη λα αηηείηαη καδί κε ηελ
ππνβνιή ηνπ πξνο έγθξηζε πκπιεξσκαηηθνύ Καλνληζκνύ ηεο εθδήισζεο.
ηελ αίηεζε απηή ν νξγαλσηήο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηηο παξνρέο πνπ ζα ρνξεγήζεη ζηνπο θαηόρνπο ησλ εηζηηεξίσλ θαη ηε
κέξηκλα πνπ έρεη ιάβεη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Eπίζεο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη ηελ απξόζθνπηε θαη άκεζε επί ηόπνπ επηζηξνθή
ησλ ρξεκάησλ ζηνπο θαηόρνπο ησλ εηζηηεξίσλ ή ηελ κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή απνδεκίσζή ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδήισζε, είηε από ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, είηε αθόκα κεηά από απόθαζε ησλ
αγσλνδηθώλ γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ρσξίο δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο γηα ηελ από ηελ απόθαζε απηή πξνθιεζείζα
απώιεηα εζόδσλ ηνπ νξγαλσηή.
ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε είζπξαμε εηζηηεξίνπ από δηνξγαλσηή ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο EΠA.
H EΠA δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε απόθαζή ηεο, λα επηβάιεη απμεκέλν παξάβνιν ζπκκεηνρήο γηα εθδειώζεηο ζηηο νπνίεο ν
νξγαλσηήο εηζπξάηηεη εηζηηήξην από ηνπο ζεαηέο.
VII. Θέμα: XPHIMOΠOIHH TΩN OPΩN “YNΔIOPΓANΩH”, “YNΔIOPΓANΩTH” κλπ.
H EΠA γλσζηνπνηεί όηη θαηά ηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο θαη δηνξγαλώζεηο ηνπ ρεξζαίνπ κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνύ επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο “πλδηνξγαλσηήο”, κόλνλ εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εγθεθξηκέλν από ηελ EΠA νξγαλσηή αγώλσλ ή γηα
θνξέα ζηνλ νπνίνλ ρνξεγήζεθε άδεηα δηνξγάλσζεο αγώλα. Eπίζεο, ν όξνο “πλδηνξγάλσζε” επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη
κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δύν ή πεξηζζόηεξνη εγθεθξηκέλνη από ηελ ΟΜΑΔ νξγαλσηέο, ή εγθεθξηκέλνη γηα ζπλδηνξγάλσζε
θνξείο, ζπλεξγάδνληαη ζηελ ηέιεζε ελόο αγώλα.
ηελ πεξίπησζε απηή ε “πλδηνξγάλσζε” πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί από ηελ EΠA.
ε θακία άιιε πεξίπησζε θαη γηα θαλέλα ιόγν δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη απηνί νη όξνη, νη νπνίνη δελ πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ζε ρνξεγνύο, ππνζηεξηθηέο, ρξεκαηνδόηεο θιπ.
VIIΙ. Θέμα: XPHIMOΠOIHH TH EΛΛHNIKH HMAIA THN EKKINHH TΩN AΓΩNΩN
H EΠA απνθάζηζε λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ε Eιιεληθή εκαία ζηνπο αγώλεο πνπ νξγαλώλνληαη από ηα δηάθνξα ζσκαηεία ζηηο
εθθηλήζεηο ή αιινύ, αιιά ε ζεκαία ηνπ ζσκαηείνπ. ηελ εθθίλεζε ησλ δηεζλώλ αγώλσλ θαη κεηά από έγθξηζε ηεο EΠA, ζα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ε Eιιεληθή ζεκαία από ηνπο αθέηεο, νη νπνίνη πξέπεη λα δείρλνπλ θαηά ηε ρξήζε ηεο ηνλ νθεηιόκελν
ζεβαζκό.
ΙΧ. Θέμα: ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΣΗΝ ΟΜΑΕ
H ΔΠΑ/ΟΜΑΔ γλσζηνπνηεί ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο όηη, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί έλα σκαηείν ζηνπο εγθεθξηκέλνπο
Οξγαλσηέο αγώλσλ ρεξζαίνπ κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνύ, πξέπεη απαξαίηεηα λα εγγξαθνύλ ζηελ Οκνζπνλδία Μεραλνθίλεηνπ
Αζιεηηζκνύ Διιάδνο (ΟΜΑΔ). Γηα ηελ εγγξαθή ησλ αζιεηηθώλ σκαηείσλ ζηελ δύλακε ηεο ΟΜΑΔ απαηηνύληαη ηα αθόινπζα
έγγξαθα:
1.
2.
3.
4.

Αίηεζε εγγξαθήο κέινπο/αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ πξνο ην Γ.. ηεο ΟΜΑΔ (δηαζέζηκν έληππν)
Δπίζεκν επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ ζσκαηείνπ
Δπίζεκν επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο πνπ ην αλαγλσξίδεη σο ζσκαηείν
Πξσηόηππν Πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ Πξσηνδηθείνπ, όηη γξάθηεθε ζην Βηβιίν Αλαγλσξηζκέλσλ σκαηείσλ
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Εγκύκλιοσ Νο 2 / 2018 – Επίςημα Έγγραφα & Οργανωτικζσ Λεπτομζρειεσ
Απόζπαζκα απόθαζεο έληαμεο ζηελ ΟΜΑΔ, όπσο νξίδεηαη από ην θαηαζηαηηθό ηνπ ζσκαηείνπ (απόθαζε Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ή Γεληθήο πλέιεπζεο) κε ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ θαη ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ, όηη απνδέρεηαη ηελ
έληαμε ζηελ Οκνζπνλδία θαη απνδέρεηαη ην παξόλ Καηαζηαηηθό, ηνπο Καλνληζκνύο ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηηο
απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ ην Γ.., νη Δπηηξνπέο θαη ηα άιια όξγαλά ηεο, όπσο πξνβιέπνληαη από ην Καηαζηαηηθό ηεο
6.
Καηάινγν ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ
7.
Τπεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Γ, ζεσξεκέλεο από δεκόζηα αξρή γηα ην γλήζην
ησλ ππνγξαθώλ ηνπο, ζηηο νπνίεο ζα αλαθέξνληαη:
α) Σν ζσκαηείν δελ έρεη σο επσλπκία ην όλνκα, ηελ επσλπκία, ην δηαθξηηηθό ηίηιν ή ην ζήκα νπνηαζδήπνηε
εκπνξηθήο επηρείξεζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηώζεσλ ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ ή εξγαζηαθώλ
ρώξσλ.
β) Σν ζσκαηείν δελ ζπζηεγάδεηαη κε εκπνξηθή επηρείξεζε.
γ)
Γελ ππνθξύπηεηαη άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζσκαηείνπ.
δ) Η δηεύζπλζε ησλ γξαθείσλ ηνπ ζσκαηείνπ είλαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε.
ε)
Η δηεύζπλζε ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ην ηδηνθηεζηαθό ηνπο θαζεζηώο.
ζη) Σεξνύληαη ηα βηβιία πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 2725/99, όπσο ηζρύεη,
δ)
Γηα ηνλ πξνπνλεηή δελ ζπληξέρεη ην θώιπκα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ν πεξηνξηζκόο ηεο
παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2725/99, όπσο ηζρύνπλ.
ε) Γελ ζπληξέρνπλ νη πεξηνξηζκνί ησλ παξαγξάθσλ 1, 5 & 6, ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2725/99 γηα όια ηα κέιε ηνπ
ζσκαηείνπ, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ ηνπ.
8.
Απόθαζε ηνπ Γ ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηνλ νξηζκό εθπξνζώπνπ ηνπ ζηελ ΟΜΑΔ
9.
Φσηνηππία ηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ Σξαπέδεο όπνπ θαίλεηαη ν ινγαξηαζκόο θαη ην ΙΒΑΝ ηνπ ζσκαηείνπ.
10. Παξάβνιν εγγξαθήο αμίαο εθαηό πελήληα (150) επξώ, ην νπνίν ζα θαηαηεζεί ζηελ ΟΜΑΔ (ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
ΓΓΑ) κεηά ηελ απόθαζε έληαμεο από ηε Γ.
5.

X. Θέμα: EΠIBAΛΛOMENO ΠPΩTOKOΛΛO KATA TI EKΔHΛΩEI AΓΩNΩN
Πξνθεηκέλνπ νη Οξγαλσηέο, θαηά ηηο εθδειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα δηεμαγσγήο ελόο αγώλα, λα κελ
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηε ηήξεζε ελόο πξσηνθόιινπ γηα ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηνπο πνπ παξεπξίζθνληαη ζ’ απηέο, ππό
θάπνηα ηδηόηεηα, κπνξνύλ λα ηεξνύλ ηελ παξαθάησ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο:
•

Πποηγείηαι ο εκππόζωπορ ηηρ Εκκληζίαρ

Αθνινπζνύλ νη εθπξόζσπνη ηεο Πνιηηείαο κε ηελ εμήο ζεηξά:
• Ππωθςποςπγόρ
• Υποςπγοί και Ππεζβεςηέρ
• Πεπιθεπειάπσερ
• Δήμαπσοι
• Απσηγοί Σηπαηού ή Σωμάηων Αζθαλείαρ
• Γενικοί Γπαμμαηείρ Υποςπγείων ή Πεπιθεπειών
Αθνινπζνύλ νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΜΑΔ κε ηελ εμήο ζεηξά:
• Ππόεδπορ ηηρ ΟΜΑΕ και εκππόζωποί ηος
• Μέλη ηος Δ.Σ. ηηρ ΟΜΑΕ
• Ππόεδπορ ηηρ ΕΠΑ
 Μέλη ηηρ ΕΠΑ
Αθνινπζνύλ:
• Λοιπά μέλη ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ
• Αξιωμαηικοί Σωμάηων Αζθαλείαρ ή Σηελέση Δημοζίων Οπγανιζμών
• Σηελέση ηος αγώνα (Αγωνοδίκερ/Παπαηηπηηέρ)
• Υποζηηπικηέρ ηος αγώνα, σοπηγοί, αθλοθέηερ κλπ.
H Οξγαλσηηθή επηηξνπή θαηέρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ νηθνδεζπόηε.
― εκεηώλεηαη όηη ε ζεκαία εθθίλεζεο ηνπ αγώλα αλήθεη ζηνλ αιπηάξρε ηνπ αγώλα ή ηνλ βνεζό ηνπ ν νπνίνο, κε δηθή ηνπ
επζύλε, ηελ παξαρσξεί ζε ηηκώκελα πξόζσπα, κε ηελ σο άλσ ζεηξά, θαη ζε όζε έθηαζε απηόο απνθαζίζεη.
― H ζεκαία ηεξκαηηζκνύ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ αιπηάξρε ή ηνλ βνεζό ηνπ.
―

Γηα ηελ απνλνκή ησλ επάζισλ κπνξνύλ λα επηιεγνύλ νη εμήο δηαδηθαζίεο:
1. H απνλνκή λα γίλεη εμ’ νινθιήξνπ από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή.
2. H απνλνκή λα γίλεη από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε εμαίξεζε ηνπ θνξπθαίνπ επάζινπ ην νπνίν λα επηδνζεί από ηνλ
ζεκαληηθόηεξν παξόληα πξνζθεθιεκέλν.
3. Oη απνλνκέο ησλ επάζισλ λα γίλνληαη από δηάθνξνπο πξνζθεθιεκέλνπο

Σελίδα 4 / 4

