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Εηζαγσγή 

 

Ο Καλνληζκόο Εζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 27 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ Οκίινπ Αληηζθαηξίζεσο Αζελώλ θαη εγθξίζεθε από 

ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 18εο Μαξηίνπ 2009, κε ζθνπό ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

Μειώλ, ώζηε ε αγσγή θαη νη δξαζηεξηόηεηεο απηώλ κέζα ζηνλ Όκηιν λα είλαη 

ζύκθσλεο αθ' ελόο κελ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, αθ' εηέξνπ δε κε ηηο αξ-

ρέο, ηνπο θαλόλεο, ηηο παξαδόζεηο θαη ην πλεύκα πνπ δηέπνπλ ηνλ Όκηιν. 

 

Άξζξν 1o 

Γεληθά 

 

ύκθσλα κε ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ν Όκηινο ηδξύζεθε κε ζθνπό ηελ 

άζιεζε, ηε δηάδνζε ηεο σκαηηθήο Αγσγήο -ηδίσο δηα ηεο αληηζθαηξίζεσο, ηεο 

ηνηρνζθαηξίζεσο, ηεο Γπκλαζηηθήο θαη, ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ηνπ αγσληζηηθνύ 

κπξηηδ- θαζώο θαη ηελ ςπραγσγία ησλ Μειώλ ηνπ. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

παξαπάλσ ζθνπώλ, ν Όκηινο πξέπεη λα επηδηώθεη κε θάζε λόκηκν θαη πξόζθνξν κέζν 

ηα εμήο: 

1. Σε βειηίσζε θαη ζπληήξεζε ησλ αζιεηηθώλ γεπέδσλ, εγθαηαζηάζεσλ, 

εληεπθηεξίσλ θ.ιπ. 

2. Σελ ηέιεζε αζιεηηθώλ αγώλσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηώλ ηνπ ζε αγώλεο πνπ 

νξγαλώλνληαη ζηελ Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. 

Η ηζηνξία ηνπ Οκίινπ θαη ε δηαηήξεζε ζε πςειό επίπεδν ηνπ αζιεηηθνύ θαη 

θνηλσληθνύ πλεύκαηνο ησλ Μειώλ, όπσο θαη ηεο ελ γέλεη ζπκπεξηθνξάο ηνπο, 

επηβάιινπλ ηελ ηήξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο, αιιά 

θαη ησλ άγξαθσλ αξρώλ θαη παξαδόζεσλ, όπσο απηέο κεηαθέξνληαη από γεληά ζε 

γεληά, πξνζαξκνζκέλεο βέβαηα ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα. 

 

Άξζξν 2ν 

πκπεξηθνξά 

Μειώλ 

 

Σα Μέιε νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε θάζε επγέλεηα θαη λα απνθεύγνπλ 

νηηδήπνηε είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζεη ελόριεζε. Δελ επηηξέπεηαη λα θάλνπλ 

παξαηεξήζεηο ζηα άιια Μέιε ή λα δηαπιεθηίδνληαη κεηαμύ ηνπο. 

 

Άξζξν 3ν 

Δηθαηώκαηα 

Μειώλ 

 

Η είζνδνο ζηνλ Όκηιν ειέγρεηαη. Επηηξέπεηαη κόλνλ ζηα. εγγεγξακκέλα θαη ηακηαθώο 

εληάμεη Μέιε. 

Υξήζε ησλ ρώξσλ ηνπ Οκίινπ (Αζιεηηθέο Εγθαηαζηάζεηο) κπνξνύλ λα θάλνπλ ηα 

Μέιε, θαζώο θαη νη πξνζθεθιεκέλνη ηνπο κε θαηαβνιή αληηηίκνπ. 

Η είζνδνο ζηα κε κέιε επηηξέπεηαη κόλνλ κεηά από πξόζθιεζε Μέινπο. Κάζε 

Μέινο επηηξέπεηαη λα θαιεί έσο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα έλα κε κέινο.  

Επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηωλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ έπεηηα από έγθξηζε ηνπ 

Δ.. ή ηεο Δηεύζπλζεο θαηά πεξίπηωζε ζε Πξέζβεηο μέλωλ θξαηώλ ή άιια 

ζεκαίλνληα πξόζωπα.  

Σν Μέινο πνπ πξνζθαιεί είλαη ππεύζπλν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαιεζκέλσλ ηνπ 
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θαη νθείιεη λα ηνπο ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ηηο αξρέο θαη ηα ήζε πνπ επηθξαηνύλ ζηνλ 

Όκηιν. 

Σα Μέιε θαη νη θαιεζκέλνη ηνπο νθείινπλ λα θέξνληαη θόζκηα θαη λα είλαη 

θαηάιιεια ελδεδπκέλνη ζηνπο ρώξνπο άζιεζεο, ζην δε Εληεπθηήξην κε πνιηηηθή 

πεξηβνιή, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ώξεο. Απηό θπζηθά ηζρύεη θαη γηα ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο. 

Επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ ησλ Μειώλ κέζα ζηνλ Όκηιν.  

Η ζηάζκεπζε ηωλ δηθύθιωλ επηηξέπεηαη κόλν ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ζηεγαζκέλν 

ρώξν δίπια ζηα απνδπηήξηα. 
Λόγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνύληαη 

όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα Μέιε,  

δελ επηηξέπεηαη : 

-ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ηε ζηάζκεπζε νρεκάησλ Μειώλ πνπ απνκαθξύλνληαη 

ηνπ Οκίινπ. 

-ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ ησλ επηζθεπηώλ, θαζώο θαη ησλ γνλέσλ-ζπλνδώλ ησλ 

αζινπκέλσλ ζηνλ Όκηιν παηδηώλ, εθηόο θαη εάλ νη ίδηνη είλαη Μέιε. 

-ε ηαπηόρξνλε ζηάζκεπζε δύν απηνθηλήησλ ηνπ ηδίνπ Μέινπο. 

- ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε άηνκα ζρεηηδόκελα κε εθδειώζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα αγώλσλ δηεζλώλ ή κε, δεμηώζεσλ, ρνξώλ θαη ελ γέλεη εθδειώζεσλ ζηνπο 

ρώξνπο ηνπ Οκίινπ, εμαηξνπκέλσλ κόλνλ ησλ επηζήκσλ. 

 - ε ελεξγνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ ησλ ζηαζκεπκέλωλ απηνθηλήηωλ 

εληόο ηωλ ρώξωλ ηνπ Οκίινπ. 

 

Άξζξν 4o 

Εθινγή Νέσλ Μειώλ 

 

Γηα λα εγγξαθεί έλα λέν Μέινο, πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζπλνδεπόκελε από ηελ 

έγγξαθε θαη ελππόγξαθε πξόηαζε δύν Σαθηηθώλ Μειώλ ηνπ Οκίινπ. Οη 

πξνηείλνληεο ηελ εγγξαθή ηνπ λένπ Μέινπο νθείινπλ λα ην γλσξίδνπλ πξνζσπηθά, 

ώζηε λα είλαη εηο ζέζε λα δώζνπλ ζην Δηνηθεηηθό πκβνύιην θάζε πιεξνθνξία πνπ 

είλαη δπλαηόλ λα ηνπο δεηεζεί, θαζώο θαη λα παξνπζηάζνπλ ηνλ πξνηεηλόκελν ζηελ 

αξκόδηα επηηξνπή ή ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα πξν ηεο εγγξαθήο απηνύ, γηα κηα πξώηε 

γλσξηκία. 

Η έλαξμε ηεο ρξήζεο ηωλ εγθαηαζηάζεωλ ζα γίλεηαη κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ 

πνζνύ ηεο εγγξαθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο ζπλδξνκήο. 

Σα ελ ελεξγεία Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δελ επηηξέπεηαη λα πξνηείλνπλ 

ππνςεθίνπο. 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο εθινγήο ησλ λέσλ Μειώλ, ν Όκηινο νξγαλώλεη ζηα 

εληεπθηήξηα ζπγθέληξσζε γλσξηκίαο, ώζηε νη πξνηείλνληεο-Σαθηηθά Μέιε λα 

γλσξίζνπλ ηα λέα Μέιε ζηνλ Πξόεδξν, ζην Δ.. θαη ζε όζα Μέιε επηζπκνύλ λα 

παξεπξίζθνληαη. 

 

Άξζξν 5ν      

Παίθηεο 

 

Παίθηεο εγγξάθνληαη λεαξά άηνκα, ειηθίαο κέρξη 18 εηώλ. Με ηελ ζπκπιήξωζε ηεο 

ειηθίαο απηήο εθόζνλ επηζπκνύλ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ωο Σαθηηθά Μέιε ηνπ 

Οκίινπ. 

Με ηελ πιεξσκή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο, πνπ γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο ηνπ Οκίινπ, εθδίδεηαη γηα ηνπο Παίθηεο, από ηε Γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ, 
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«ΚΑΡΣΑ ΠΑΙΚΣΟΤ», πνπ αλαλεώλεηαη θάζε ρξόλν. Η θάξηα απηή πξέπεη λα 

επηδεηθλύεηαη ππνρξεσηηθά ζην ζπξσξείν ή ηελ γξακκαηεία θαηά ηελ είζνδν ηνπ 

Παίθηε ή όπνηε άιινηε ηνπ δεηεζεί. 

Επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε ζπλνδνύο λεαξώλ παηθηώλ κόλνλ θαηά ηνλ ρξόλν ηεο 

άζθεζεο ηνπο, ζε πξνζδηνξηζκέλν από ην Δ.. ρώξν, 

Οη Παίθηεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ: 

α)ηα  green set γήπεδα κε πξνηεξαηόηεηα, εθηόο αλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 

Αζιεηηθή νκάδα, νπόηε θαη ππάγνληαη ζε εηδηθό θαζεζηώο πξνπνλήζεσλ.  

β)ηα ρσκάηηλα γήπεδα ρσξίο πξνηεξαηόηεηα 

γ)ην θπιηθείν: επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ θπιηθείνπ ζηνπο Παίθηεο θαη ηνπο ζπλνδνύο 

ηνπο.   

 

 

Άξζξν 6o 

πλδξνκέο     

  

  Η ζπλδξνκή ησλ Μειώλ εμνθιείηαη είηε εθ' άπαμ -θαηά ηνπο κήλεο Δεθέκβξην θαη 

Ιαλνπάξην (αξρή ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ηνπ Οκίινπ) - είηε ζε δύν εμακεληαίεο 

δόζεηο (Ιαλνπάξην θαη Ινύιην). 

πλδξνκή λνείηαη ε νηθνλνκηθή ππνρξέωζε Μέινπο κεηά ή άλεπ εξκαξίνπ. 

Σα Μέιε πνπ δελ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο εληόο απηώλ 

ησλ πξνζεζκηώλ, δελ κπνξνύλ λα ράλνπλ ρξήζε ησλ ρώξσλ ηνπ Οκίινπ, κέρξηο όηνπ 

ηαθηνπνηεζνύλ ηακηαθώο. 

Αλ θάπνην Μέινο δελ είλαη ηακεηαθώο ελήκεξν επί δύν ζπλερή έηε, δηαγξάθεηαη 

θαη κπνξεί λα εγγξαθεί εθ λένπ κε ηελ θαηαβνιή νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ ηεο 

εγγξαθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο ζπλδξνκήο. 

Η ζπλδξνκή ησλ Παηθηώλ θαηαβάιιεηαη εθ' άπαμ, ζηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

ηνπ Οκίινπ. 

 

Άξζξν 7ν 

Αζιεηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο 

 

Οη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οκίινπ είλαη: ε αληηζθαίξηζε (tennis), ε 

ηνηρνζθαίξηζε (squash), ην αγσληζηηθό κπξηηδ θαη ε Γπκλαζηηθή. 

Γηα θάζε άζιεκα, ππεύζπλν είλαη έλα ηνπιάρηζηνλ Μέινο, ην νπνίνο νξίδεηαη από ην 

Δ.. θαη είλαη ν ππεύζπλνο εηζεγεηήο πξνο απηό, γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα αθνξά ην 

άζιεκα. Πιαηζηώλεηαη, εάλ θξηζεί αλαγθαίν, από άιια Μέιε ηνπ Οκίινπ. 

 

 

 

Άξζξν 8ν 

Γήπεδα 

Αληηζθαηξίζεσο 

 

Οη ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ γεπέδσλ αληηζθαηξίζεσο θαζνξίδνληαη κε εηδηθέο 

αλαθνηλώζεηο ηνπ Δ.. θαη πξέπεη λα ηεξνύληαη απζηεξά. Η ρξήζε ησλ γεπέδσλ από 

ηνπο αζινύκελνπο δηέπεηαη από ηνπο παξαθάησ θαλόλεο ιεηηνπξγίαο: 

1. Ο ρξόλνο αζθήζεσο ζηα γήπεδα νξίδεηαη ζε 60', ππό ηνλ όξν ηεο θαλνληθήο 

εγγξαθήο ζηνλ πίλαθα θξαηήζεσλ. 

Επί ησλ γεπέδωλ 1, 2, 3 ,4,5 θαη 6 δελ έρνπλ δηθαίσκα ζηε ζεηξά εγγξαθήο ηηο 
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απνγεπκαηηλέο ώξεο νη Παίθηεο. Σα Μέιε έρνπλ πάληνηε πξνηεξαηόηεηα έλαληη 

Παηθηώλ, αζιεηώλ θαη πξνζθεθιεκέλωλ.  

Η πξνηεξαηόηεηα ηωλ Μειώλ δελ ηζρύεη κεηά ηελ είζνδν κέινπο-

πξνζθεθιεκέλνπ ζην γήπεδν.  

Μέιε πνπ αζθήζεθαλ ζηα γήπεδα κεηά ηηο 12.00 δελ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ μαλά 

ηελ ίδηα εκέξα. 

2.  Κξάηεζε γεπέδνπ ζεσξείηαη έγθπξε κόλνλ όηαλ αλαγξαθνύλ ζηνλ πίλαθα 

θξαηήζεσλ: 

α) Σα νλόκαηα θαη ησλ δύν ζπκκεηερόλησλ γηα κνλό, ή ησλ ηεζζάξσλ γηα δηπιό, 

νινγξάθσο θαη επαλαγλώζησο. 

β) Η ώξα ελάξμεσο ηεο θξαηήζεσο. 

Η αλαγξαθή ησλ νλνκάησλ θαη ηεο ώξαο ελάξμεσο πξέπεη λα γίλεηαη όηαλ είλαη 

παξόληεο νη δύν ηνπιάρηζηνλ εγγξαθόκελνη, νη νπνίνη θαη νθείινπλ λα 

εμαθνινπζήζνπλ λα βξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ Οκίινπ κέρξηο ελάξμεσο ηεο ώξαο 

ηνπ. Μεηά ηελ εγγξαθή δπάδαο, δελ κπνξεί λα γίλεη αιιαγή κέινπο ηεο. Εθόζνλ δελ 

πξνζέιζεη λα αζθεζεί έλαο εθ ησλ αξρηθώο εγγξαθέλησλ, ε εγγξαθή ζεσξείηαη 

άθπξε. 

Δελ επηηξέπεηαη ε δηαγξαθή από ηνλ πίλαθα ησλ νλνκάησλ ησλ ήδε αζθεζέλησλ. 

ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο πξνζειεύζεσο ησλ εγγεγξακκέλσλ επί ησλ γεπέδσλ 

θαηά ηε δεισζείζα ώξα, δίλεηαη 10ιεπηε ράξε. Πέξαλ ηνπ ρξόλνπ απηνύ ε θξάηεζε 

ζεσξείηαη άθπξε, θαη άιιε δπάδα ή ηεηξάδα, πνπ έρεη ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, κπνξεί 

λα εγγξαθεί ζηε ζέζε ησλ πξνεγνπκέλσλ γηα λα αζθεζεί ζηνλ ππόινηπν ρξόλν. 

Μέιε αζθεζέληα ην πξσί (εθηόο Κπξηαθήο) κέρξη θαη ηεο 12εο κεζεκβξηλήο, 

δηθαηνύληαη λα εγγξαθνύλ θαη θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο. 

Εάλ έλαο από ηνπο αζθνύκελνπο απνρσξήζεη ιόγσ αλσηέξαο βίαο, ηόηε ν παξακέλσλ 

κπνξεί λα επηιέμεη άιινλ κε αζθεζέληα γηα ην ππόινηπν ηεο ώξαο. 

3.  α) Δπάδα ή ηεηξάδα, ή κέιε απηώλ πνπ ήδε αζθήζεθαλ, δελ κπνξνύλ λα 

εγγξαθνύλ γηα δεύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα· κπνξνύλ όκσο λα παίμνπλ κέρξηο όηνπ 

πξνζέιζεη ζηα γήπεδα ε επόκελε δπάδα ή ηεηξάδα, νπόηε νη πξώηνη ππνρξενύληαη λα 

παξαρσξήζνπλ ακέζσο ην γήπεδν. 

β) Εγγξαθή κέινπο κε ήδε παίμαληα κέινο είλαη δπλαηή, αιιά θαζίζηαηαη άθπξε 

ακέζσο κεηά ηελ πξνζέιεπζε δύν κε αζθεζέλησλ Μειώλ, νπόηε νη πξώηνη 

ππνρξενύληαη λα παξαρσξήζνπλ ην γήπεδν ακέζσο. 

γ) ηα θάησ γήπεδα, εθόζνλ είλαη θαηεηιεκκέλα ηα κεζαία γήπεδα, νη παίθηεο έρνπλ 

πξνηεξαηόηεηα έλαληη ησλ Μειώλ. 

4.  Γήπεδν θαηεηιεκκέλν από πξόγξακκα πξνπνλήζεσο ηεο ΕΦΟΑ ή ηνπ ΟΑΑ ή 

άιισλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Οκίινπ Αληηζθαηξίζεσο Αζελώλ δελ κπνξεί λα θξαηεζεί 

παξά κόλνλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπνλήζεσλ. 

5.  Μεηά από βξνρή ή ρηόλη, ε θαηαιιειόηεηα ησλ γεπέδσλ επαθίεηαη, θαηά ζεηξά, 

ζηελ θξίζε Μέινπο ηνπ Δ.., ηεο Αζιεηηθήο Επηηξνπήο ή ηνπ αξραηνηέξνπ Μέινπο 

ηνπ Ο.Α.Α. 

6.  ε πεξίπησζε αρξεζηεύζεσο γεπέδσλ ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, αλαθαηαζθεπήο 

ή αζξόαο πξνζέιεπζεο παηθηώλ θ.ιπ., ηα γήπεδα ζα δηαηίζεληαη θαηόπηλ νδεγηώλ ησλ 

θαηά ην πξνεγνύκελν άξζξν αλαθεξνκέλσλ, ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ελδείθλπηαη ηα 

Μέιε λα δεκηνπξγνύλ ηεηξάδεο, ώζηε λα αζθνύληαη πεξηζζόηεξνη. 

Μεηαμύ ησλ θξαηήζεσλ δίδεηαη ππνρξεσηηθά ράξε 10' γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ γεπέδνπ 

(ηξάβεγκα θηιέ, πόηηζκα, θαζάξηζκα γξακκώλ), εξγαζίεο πνπ γίλνληαη απνθιεηζηηθά 

θαη κόλνλ από ηνλ ππεύζπλν ζπληεξεηή. 

7. Οη αζθνύκελνη νθείινπλ: 

α) Να κε θσλάδνπλ θαη ελνρινύλ ηνπο ππόινηπνπο αζθνύκελνπο. 
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β) Να κελ θαζπζηεξνύλ ηελ παξάδνζε ηνπ γεπέδνπ ζηελ επόκελε δπάδα ή ηεηξάδα 

κεηά ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ αζθήζεσο. 

γ) Να κελ εηζέξρνληαη ζην γήπεδν παξά αθξηβώο κε ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ ηεο 

πξνεγνπκέλεο θξαηήζεσο. 

δ) Να επηιέγνπλ ηελ θαζνξηζζείζα είζνδν ή έμνδν ησλ γεπέδσλ. 

ε) Να είλαη εππξεπώο ελδεδπκέλνη θαη λα θνξνύλ απαξαηηήησο κπινπδάθη κε καλίθηα 

θαηά πξνηίκεζε ιεπθνύ ρξώκαηνο. 

Γεληθόηεξα, πξέπεη λα επηδεηθλύεηαη ζεβαζκόο πξνο ηελ άζθεζε ησλ ππνινίπσλ, κε 

θίιαζιν θαη θαινπξναίξεην πλεύκα. 

8.  Σελ επίιπζε ή εξκελεία νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ή πεξηπηώζεσο -είηε 

πεξηιακβάλεηαη είηε όρη ζηνλ παξόληα Καλνληζκό- πξαγκαηνπνηεί ην Δ.. 

 

Άξζξν 9ν 

Κξάηεζε 

Γεπέδνπ 

 

Η θξάηεζε γεπέδνπ (booking) αθνξά ην γήπεδν 4 ησλ κεζαίσλ πιαηεηώλ θαη ηζρύεη 

κόλνλ από Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή γηα ηηο κεηακεζεκβξηλέο ώξεο (έλαξμε από 

15.40 έωο 20.20) ρεηκώλα-θαινθαίξη. 

Η θξάηεζε, πνπ κπνξεί λα δεηεζεί, θαη ηειεθσληθά, γίλεηαη ζην γξαθείν ηνπ Οκίινπ, 

από 8.00 κέρξη 19.30' θάζε κέξα. εθηόο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο, ην αξγόηεξν δε 3 ώ-

ξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ booking, όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξέλζεζε ηεο 

πξνεγνπκέλε; παξαγξάθνπ. 

Η θξάηεζε γίλεηαη κόλνλ γηα κηα θνξά θαη γηα κηα ώξα θάζε εκέξαο. Δέθα ιεπηά, 

κεηαμύ θάζε ώξαο, δηαηίζεληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ γεπέδνπ. Μόλνλ αθνύ αζθεζεί 

κηα δπάδα ή ηεηξάδα, κπνξεί λα θάλεη θξάηεζε γηα επόκελε εκέξα. Παίθηεο πνπ έρεη 

θάλεη θξάηεζε, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεζεί ζε άιιν γήπεδν ηελ ίδηα κέξα, θαη 

αληίζηξνθα. 

Σα νλόκαηα όισλ ησλ παηθηώλ αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ πίλαθα θξαηήζεσλ. 

Σν αληίηηκν ησλ θξαηήζεσλ θαζνξίδεηαη από ην Δ.. θαη θαηαβάιιεηαη από ηνπο παί-

θηεο πξηλ από ηελ είζνδν ηνπο ζην γήπεδν. Παίθηεο πνπ δελ παξνπζηάδεηαη ζην 

γήπεδν, ρσξίο λα έρεη εηδνπνηήζεη ην γξαθείν 3 ώξεο ηνπιάρηζηνλ λσξίηεξα, 

επηβαξύλεηαη κε ην δηπιάζην πνζό ηεο θξαηήζεσο. Αλ ην γήπεδν δελ έρεη θξαηεζεί, 

δηαηίζεηαη όπσο θαη ηα ππόινηπα. 

Η θξάηεζε δελ ηζρύεη θαηά ηε δηάξθεηα αγώλσλ. 

 

Άξζξν 10o 

Squash 

 

Η ιεηηνπξγία ησλ γεπέδσλ αξρίδεη ζηηο 7.00 θαη ιήγεη ζηηο 22.30. Η ελδπκαζία ησλ 

παηθηώλ είλαη ε ίδηα κε ησλ παηθηώλ ηνπ ηέληο- επηπιένλ, απαγνξεύεηαη νη παίθηεο λα 

θνξνύλ παπνύηζηα κε καύξε ζόια. Σα Μέιε έρνπλ πάληνηε πξνηεξαηόηεηα έλαληη 

Παηθηώλ, αζιεηώλ θαη πξνζθεθιεκέλωλ.  

Απαγνξεύεηαη απζηεξώο ην θάπληζκα, νη θσλαζθίεο, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

ζπνξ (ηέληο, πνδόζθαηξν) εληόο ησλ ρώξσλ ησλ γεπέδσλ ζθνπώο. 

Η ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο γηα ηε ρξήζε ησλ γεπέδσλ θαζνξίδεηαη κε ηελ άθημε δύν 

παηθηώλ ζην γήπεδν. (Δελ κπνξεί λα θξαηάεη γήπεδν έλαο παίθηεο, εθόζνλ ππάξρνπλ 

δύν πνπ ζέινπλ λα παίμνπλ.) 

Ο ρξόλνο πνπ επηηξέπεηαη λα παίμεη έλα δεπγάξη όηαλ ππάξρεη αλακνλή, θαζνξίδεηαη 

ζηα 30' ηεξείηαη ε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο κε βάζε ηνλ ρξόλν αθίμεσο θάζε δεπγαξηνύ. 
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Οη εκέξεο θαη ώξεο πνπ ιεηηνπξγεί ε ρνιή κε κηθξά παηδηά, πξέπεη λα κε 

ζπκπίπηνπλ κε ηηο ώξεο αηρκήο ηεο ρξήζεσο ησλ γεπέδσλ από ηα Μέιε (δειαδή 

17.00-20.00) θαη, ελ πάζε πεξηπηώζεη, πξέπεη λα παξαρσξείηαη γήπεδν ζηα Μέιε 

εθόζνλ ππάξμεη δήηεζε. 

Όζνη θάλνπλ ρξήζε ησλ γεπέδσλ, νθείινπλ λα θξνληίδνπλ ώζηε λα δηαηεξνύληαη 

θαζαξνί νη ρώξνη ησλ γεπέδσλ επίζεο, νθείινπλ λα ζβήλνπλ ηα θώηα θαη λα 

θιείλνπλ ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα όηαλ απνρσξνύλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. 

 

Άξζξν 11ν   

Αγσληζηηθό Μπξηηδ       

  

Ο Όκηινο είλαη ηδξπηηθό θαη ηαθηηθό κέινο ηεο Ειιεληθήο Οκνζπνλδίαο Μπξηηδ 

(ΕΟΜ). Λακβάλνληαο ππόςε ην εθάζηνηε ηζρύνλ αγσληζηηθό πξόγξακκα ηεο ΕΟΜ, 

δηνξγαλώλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, open Σνπξλνπά 

Μπξηηδ, ζηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, εθηόο από ηα Μέιε ηνπ Οκίινπ, όινη 

νη παίθηεο πνπ δηαζέηνπλ αγσληζηηθό δειηίν ηεο Ε.Ο.Μ. 

Οη εκεξνκελίεο θαη ώξεο δηεμαγσγήο ησλ ηνπξλνπά θαζνξίδνληαη κε θνηλή ζπκθσλία 

ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Οκνζπνλδίαο Μπξηηδ. Ο ρώξνο δηεμαγσγήο θαη ν αλώηαηνο α-

ξηζκόο ηξαπεδηώλ θαζνξίδνληαη από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην, κεηά από εηζήγεζε ηεο 

Επηηξνπήο Αγσληζηηθνύ Μπξηηδ. 

 

 

Άξζξν 12ν      

Αλάζεζε θαζεθόληωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ 

 

Σν Δ.. κπνξεί λα αλαζέζεη ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα  θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε 

Μέιε ή ζε Επηηξνπέο Μειώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ. 

 

 

Άξζξν 13ν 

Πεηζαξρηθέο 

Κπξώζεηο 

 

Εάλ Μέινο ηνπ Οκίινπ επηδείμεη αλνίθεηα ζπκπεξηθνξά ή αλαμηνπξεπή δηαγσγή, 

παξαβαίλνληαο έηζη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ή ηνπ Εζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ, 

ή δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ηνπ Δ.., 

νπνηνδήπνηε άιιν παξηζηάκελν Μέινο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη εγγξάθσο 

αλαθνξά ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Δ.., ώζηε απηόο λα κεξηκλήζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 16  ηνπ Καηαζηαηηθνύ πεξί πεηζαξρηθώλ θπξώζεσλ. 

 

 

Άξζξν 14o 

 Λνηπέο Δηαηάμεηο 

 

      Δελ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα ζε όινπο ηνπο θιεηζηνύο ρώξνπο ηνπ Οκίινπ. 

       ρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ρώξσλ θαη ηε ιεηηνπξγία απηώλ. 

α) Εληεπθηήξην: Υξεζηκνπνηείηαη θαηά θύξην ιόγν από ηα Μέιε θαη πξνζθέξεηαη γηα 

δηάβαζκα, ηειεόξαζε θαη ζπδεηήζεηο κεηαμύ ησλ Μειώλ, γηα αλαςπθηηθά, ηζάη, 

θαθέ θαη όρη γηα θαγεηό. Επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηάθνξεο εθδειώζεηο ηνπ 
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Οκίινπ ή θαη άιιεο θαη γηα ηελ δηεμαγωγή ηωλ Γεληθώλ πλειεύζεωλ. Δελ 

επηηξέπνληαη δηαπιεθηηζκνί, αληεγθιήζεηο θαη γεληθά ζνξπβώδεηο εθδειώζεηο, νη 

νπνίεο είλαη αληίζεηεο πξνο ην άξζξν 2 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ. 

β) Γπκλαζηήξην: Ο Όκηινο δηαζέηεη ζύγρξνλν εμνπιηζκέλν Γπκλαζηήξην γηα ηα 

κέιε ηνπ θαζώο θαη πξνγξάκκαηα εθγύκλαζεο. 
γ) Αίζνπζα Μπξηηδ: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαζεκεξηλή άζθεζε ησλ Μειώλ θαη 

ησλ θαιεζκέλσλ ηνπο, όπσο θαη γηα ηηο θαζνξηζκέλεο από ην Δ.. εκεξίδεο 

αγσληζηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

εξβίξνληαη κόλνλ θαθέο, ηζάη θαη αλαςπθηηθά. Δελ επηηξέπεηαη ην ζεξβίξηζκα 

πξόρεηξνπ θαγεηνύ (ηνζη θ.ι.π.). 

δ) Αίζνπζα ηάβιη: Υξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ γηα ηελ άζθεζε ησλ 

Μειώλ θαη ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ηνπο. 

ε) Εζηηαηόξην: Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Μειώλ ηνπ, ν Όκηινο δηαζέηεη εζηηαηόξην, 

ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία είηε αλαηίζεηαη ζε αλάδνρν είηε γίλεηαη από ηνλ ίδην ηνλ 

Όκηιν κε ππαιιήινπο ηνπ, πάληα κε απόθαζε ηνπ Δ.. 

Σν εζηηαηόξην ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά από 20.30' κέρξη 23.30' ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο 

θαη από 21.00 κέρξη 00.30' ηνπο ζεξηλνύο. 

Σηο Κπξηαθέο, θαζώο θαη ηελ 6ε Ιαλνπαξίνπ (ησλ Θενθαλείσλ), ηελ Καζαξά 

Δεπηέξα, ηελ 25ε Μαξηίνπ, ηελ Πξσηνκαγηά θαη ηελ 28ε Οθησβξίνπ, ην εζηηαηόξην 

είλαη αλνηρηό επηπιένλ θαη γηα γεύκα (από 13.00 κέρξη 16.30'). Επίζεο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ή λα θιείζεη κε έγθξηζε ηνπ Δ..  

Σνλίδεηαη ηδηαηηέξσο όηη ην εζηηαηόξην πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ γηα 

ρξήζε ππό ησλ Μειώλ ηνπ Οκίινπ, ηα νπνία όκσο κπνξνύλ λα πξνζθαινύλ ειεύζεξα 

θαη κε κέιε. Άιινη πξνζθεθιεκέλνη ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από ην Μέινο πνπ 

ηνπο πξνζθάιεζε, ην νπνίν θαη είλαη ππεύζπλν γην ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

ζη) Κπιηθείν: Υώξνο ζπλαζξνίζεσο Παηθηώλ, Μειώλ, επηζθεπηώλ θ.ιπ. 

Πξνζθέξνληαη αλαςπθηηθά, γιπθά, αθεςήκαηα, πνηά, πξόρεηξν θαγεηό, νξεθηηθά 

θ.ιπ. Οη ώξεο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Δ.. ην ρώξν ιεηηνπξγεί 

επίζεο αίζνπζα κπηιηάξδνπ, Internet θαη ηειεόξαζε. 

δ) Απνδπηήξηα: Σα εξκάξηα παξαρσξνύληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηα Μέιε, θαηόπηλ 

εγγξαθήο ηνπο ζε θαηάζηαζε πξνηεξαηόηεηαο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ. 

Καη' εμαίξεζε νη Παίθηεο πνπ θαηέρνπλ πξώηεο ζέζεηο ζηηο βαζκνινγηθέο θιίκαθεο 

ηεο Ε.Φ.Ο.Α. θαη απνηεινύλ Μέιε ηεο Οκάδαο Εθπξνζσπήζεσο ηνπ Οκίινπ 

δηθαηνύληαη λα έρνπλ εξκάξην κε ίζα δηθαηώκαηα κε ηα Μέιε. 

ε πεξίπηωζε δηαγξαθήο ην κέινο θαιείηαη από ηε Γξακκαηεία λα παξαδώζεη ην 

εξκάξηό ηνπ. Εάλ δελ αληαπνθξηζεί, ζπγθξνηείηαη Επηηξνπή δύν αηόκωλ πνπ 

αλνίγεη ην εξκάξην θαη ηνπνζεηεί όια ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη εληόο απηνύ 

ζηελ απνζήθε ηνπ Οκίινπ. Οπδεκία επζύλε θέξεη ν Όκηινο γηα νπνηαδήπνηε θζνξά 

ή απώιεηα ησλ πξαγκάησλ απηώλ. 

Οη θάηνρνη εξκαξίσλ ππνρξενύληαη λα ηα δηαηεξνύλ θαζαξά. 

Τπεύζπλνο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ απνδπηεξίσλ (θύιαμε αληηθεηκέλσλ, 

ξνύρσλ, ιεηηνπξγία ζάνπλαο θ.ι.π.), είλαη ν εθάζηνηε θύιαθαο ή ν ζπληεξεηήο 

ππεξεζίαο, ν νπνίνο νθείιεη λα παξαδίδεη ακέζσο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ 

νηηδήπνηε αθεζεί εθηεζεηκέλν. Γηα ηε θύιαμε ηηκαιθώλ ή ρξεκάησλ ππεύζπλα είλαη 

ηα Μέιε, πιελ όκσο ν θύιαθαο ησλ απνδπηεξίσλ (ή ν ζπληεξεηήο ππεξεζίαο) 

νθείιεη, κόιηο αληηιεθζεί όηη θάπνηνο άθεζε εθηεζεηκέλα ρξήκαηα ή ηηκαιθή, ή λα 

εηδνπνηήζεη ακέζσο ηνλ ελδηαθεξόκελν ή λα ζπεύζεη λα ηα παξαδώζεη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ. 

Απαγνξεύεηαη ξεηώο ην ζηέγλσκα ησλ ξνύρσλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αληηθεηκέλνπ 

ζηε ζάνπλα. Η παξάβαζε απηή απνηειεί πεηζαξρηθό παξάπησκα. 
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Άξζξν 15ν 

Μεηαβαηηθέο 

Δηαηάμεηο 

 

Με απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Οκίινπ, είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε, 

πξνζζήθε θαη δηαγξαθή άξζξσλ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, πνπ ζα ηεινύλ ππό ηελ 

αίξεζε ησλ εγθξίζεσλ απηώλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Οκίινπ. 

 

 


