
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΜΕ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ 

ΑΡΘΡΟ  1 

ΑΓΩΝΕΣ 

1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.) είναι αποκλειστικώς 

αρμόδια για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων άρσης βαρών. 

2. Οι αγώνες διεξάγονται από την Ε.Ο.Α.Β., όμως με απόφαση του Δ.Σ. αυτής 

μπορούν να συγκροτούνται Επιτροπές για τη διεξαγωγή των αγώνων. 

3. Με τις προκηρύξεις που καταρτίζει η Ε.Ο.Α.Β. καθορίζονται οι γενικές 

διατάξεις σχετικά με τον καθορισμό των αγωνιστικών εκδηλώσεων, με 

Κανονισμούς, γηπεδικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, παροχές ασφαλείας, με υλικό 

αγώνων και τη διεξαγωγή των αγώνων (προγράμματα αγώνων, όροι συμμετοχής 

των σωματείων και των αθλητών, τρόπος διεξαγωγής των αγώνων, βαθμολογίες, 

έπαθλα, ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, τα γήπεδα διεξαγωγής των 

αγώνων, οικονομικοί όροι, δαπάνες, μετακινήσεις, διαδικασία υποβολής 

ενστάσεων, οι ημερομηνίες των αγώνων, το πρόγραμμα των διεθνών συναντήσεων 

κλπ.). 

4. Στις Τοπικές Επιτροπές (Τ.Ε.) μπορεί να ανατίθεται από την Ε.Ο.Α.Β. η 

διεξαγωγή αγώνων στην Περιφέρεια με μέριμνα και ευθύνη των Επιτροπών αυτών. 

5. Για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων ισχύουν οι επίσημοι 

Κανονισμοί της Ομοσπονδίας και οι Κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 

 



 

ΑΡΘΡΟ  2 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  ΑΓΩΝΩΝ  ΑΠΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

1. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να διοργανώσει φιλικούς αγώνες, τουρνουά ή 

επίσημες διασυλλογικές ημερίδες υποχρεούνται να απευθύνει γραπτή αίτησή του 

προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β., από το Κέντρο και στις Τοπικές Επιτροπές για την 

Περιφέρεια για την έγκριση. Η αίτηση αυτή περιέχει τις ημερομηνίες, το 

πρόγραμμα, καθώς και την προκήρυξη των αγώνων, η οποία δεν θα πρέπει να 

διαφοροποιείται από τις αντίστοιχες της Ε.Ο.Α.Β., παρά μόνο στα σημεία που 

επιτρέπεται. 

2. Μετά το τέλος των αγώνων ο διοργανωτής υποχρεούται να αποστείλει στην 

Ε.Ο.Α.Β. λεπτομερή αναφορά με τα στοιχεία των διεξαχθέντων αγώνων 

(αποτελέσματα, συμμετοχές, στατιστική κλπ.), καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο που, τυχόν, θα ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Β. 
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΑΓΩΝΕΣ 

Δεν επιτρέπεται η διοργάνωση ή διεξαγωγή οποιουδήποτε διεθνούς αγώνα 

στην Ελλάδα ή συμμετοχή σε οποιονδήποτε αγώνα στο εξωτερικό σωματείου – 

μέλους της Ε.Ο.Α.Β., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Ομοσπονδίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 2725/1999. 

 

 



ΑΡΘΡΟ  4 

ΔΕΛΤΙΑ 

Οι αθλητές (ή ο εκπρόσωπος του σωματείου στο οποίο ανήκουν) που 

προσέρχονται στους αγώνες οφείλουν να έχουν μαζί τους τα δελτία (υγείας και 

αθλητικής ιδιότητας), τα οποία κατατίθενται στη γραμματεία των αγώνων. Τα 

δελτία υγείας πρέπει να είναι θεωρημένα από γιατρό σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 

9 του ν. 2725/1999. 

ΑΡΘΡΟ  5 

ΑΘΛΗΤΕΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται συμμετοχής αθλητές – αθλήτριες που 

ανήκουν σε σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Α.Β. και είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής 

ιδιότητας που έχει εκδώσει και νόμιμα ανανεώσει η Ε.Ο.Α.Β. Τα δελτία αυτά πρέπει 

να φέρουν φωτογραφία των αθλητών και σφραγίδα του σωματείου τους (η οποία 

θα καλύπτει μέρος της φωτογραφίας) που θα πιστοποιεί με ευθύνη του σωματείου 

την ταυτότητα του αθλητή. 

Όταν δεν υπάρχει σφραγίδα, ο Αλυτάρχης είναι υποχρεωμένος να μην 

επιτρέψει να αγωνισθεί ο αθλητής, εκτός εάν η ταυτοπροσωπία ελεγχθεί και 

βεβαιωθεί με ταυτότητα ή διαβατήριο. 

2. Στα δελτία υγείας πρέπει να υπάρχει ιατρική θεώρηση, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 9 του ν. 2725/1999. Αν το σωματείο δεν προσκομίσει 

πριν από την έναρξη του αγώνα νόμιμα θεωρημένα, κατά τα παραπάνω, δελτία, ο 



Αλυτάρχης είναι υποχρεωμένος να αποκλείσει από τον αγώνα όσους αθλητές δεν 

είχαν θεωρημένα δελτία υγείας. 

3. Αλλοδαποί, ομογενείς και λοιποί μη Έλληνες αθλητές δικαιούνται 

συμμετοχής στους αγώνες και στα Πρωταθλήματα, υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις των νόμων, στον Κανονισμό 

εγγραφών μεταγραφών της Ε.Ο.Α.Β. και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. 

4. Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής που έχει τιμωρηθεί από τα αρμόδια 

Πειθαρχικά όργανα της Ε.Ο.Α.Β. και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ποινή 

του. 
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Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα πριν από την έναρξη της αγωνιστικής 

περιόδου να ορίζουν εγγράφως στην Ε.Ο.Α.Β. τα ονόματα των προπονητών τους, 

επί ποινή αποκλεισμού. 

Κάθε αλλαγή προπονητού θα γνωστοποιείται εντός 72 ωρών εγγράφως στην 

Ε.Ο.Α.Β. Επίσης τα σωματεία θα πρέπει να γνωστοποιούν εγγράφως στην Ε.Ο.Α.Β. 

πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου τον εκπρόσωπό τους, καθώς και 

τον αναπληρωτή του για όλη την αγωνιστική περίοδο. 
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ΑΝΑΒΟΛΗ  ΑΓΩΝΩΝ 

Ουδεμία αναβολή αγώνων γίνεται δεκτή, εκτός από λόγους πλήρως 

αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και ύστερα από σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Α.Β. 



ΑΡΘΡΟ  8 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Δικαίωμα εγγραφής στην δύναμη της Ομοσπονδίας ως μέλη της έχουν 

αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν, εκτός των άλλων αθλημάτων και το άθλημα 

της άρσης βαρών. 

2. Οι προϋποθέσεις εγγραφής αθλητικού σωματείου, ως μέλους στη 

Ομοσπονδία καθορίζονται στο Καταστατικό αυτής. 

3. Τα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας οφείλουν να γνωστοποιούν σ’ αυτήν 

τα εξής: 

α. Κάθε τροποποίηση που επέρχεται στο Καταστατικό και στον Εσωτερικό 

Κανονισμό τους. 

β. Κάθε μεταβολή που επέρχεται στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

τους. 

γ. Τις τυχόν αλλαγές της διεύθυνσης των γραφείων τους, του αριθμού 

τηλεφώνου, φαξ και άλλων χρήσιμων στοιχείων τους. 

δ. Τις ποινές που, τυχόν, επιβάλλουν στους αθλητές τους, σε εύλογο χρονικό 

διάστημα. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2725/1999, λειτουργούν 

στην Ομοσπονδία οι εξής Επιτροπές Διαιτησίας: 



Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) και η Επιτροπή Εφέσεων Διαιτησίας 

(Ε.Ε.Δ.), που συγκροτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 

44 του ν. 2725/1999, Επιτροπή Ορισμού Διαιτησίας (Ε.Ο.Δ.) και η Πειθαρχική 

Επιτροπή Διαιτησίας (Π.Ε.Δ.), που συγκροτούνται από υποεπιτροπές της Κ.Ε.Δ. 

2. Ειδικότερα: 

 Η Κ.Ε.Δ. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη παρ. 3 του άρθρου 44 

του ν. 2725/1999. 

 Η Ε.Ε.Δ. έχει αρμοδιότητα να εκδικάζει τις εφέσεις κατά αποφάσεων που 

εκδίδει η Π.Ε.Δ. Η πειθαρχική δικαιοδοσία της Π.Ε.Δ. και της Ε.Ο.Δ. 

εξαντλείται στον έλεγχο των διαιτητών όσον αφορά την άσκηση των 

αγωνιστικών καθηκόντων αυτών. 

 Η Ε.Ο.Δ. έχει αρμοδιότητα να ορίζει τους διαιτητές των αγώνων. 

 Η Π.Ε.Δ. έχει αρμοδιότητα για την επιβολή στους διαιτητές των πειθαρχικών 

ποινών που προβλέπονται στην αθλητική νομοθεσία και τον Κανονισμό 

Διαιτησίας της Ομοσπονδίας και για την εκδίκαση ενστάσεων κακής 

διαιτησίας που τυχόν προβλέπονται από Κανονισμούς της Ομοσπονδίας. 

3. Με Κανονισμό που καταρτίζει η Ομοσπονδία σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 2725/1999, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τα 

κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των διαιτητών, το 

πειθαρχικό δίκαιο των διαιτητών, την αποζημίωση αυτών, τους περιορισμούς 

ασυμβίβαστα και κωλύματά τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. 
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Ο Κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων 

μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών την 16-8-2000 και θα τεθεί σε 

ισχύ, μετά την έγκριση του από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. 

 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  Ε.Ο.Α.Β. 

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

             ΝΙΚΟΣ  ΣΚΙΑΔΑΣ                      ΒΑΣΙΛΗΣ  ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ 
 

 


