ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής)
Δικαίωμα υποβολής ένστασης εκ μέρους ενός συλλόγου που συμμετέχει στη
συγκεκριμένη διοργάνωση, έχει μόνο ο δηλωμένος νόμιμος προπονητής σύμφωνα με
όσα η αθλητική νομοθεσία ορίζει, αναγράφοντας αυτή στο ειδικό έντυπο που έχει ο
επιδιαιτητής και για τους παρακάτω λόγους και προϋποθέσεις, για την τυπική και
ουσιαστική αποδοχή της:
1. Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή
Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να είναι συγκεκριμένες και ειδικά για

την

περίπτωση της αντικανονικής συμμετοχής αθλητή, να αναφέρουν τόσο το
ονοματεπώνυμο, όσο και το πατρώνυμο του και τους λόγους για τους οποίους
υποβάλλεται η ένσταση.
Οι ενστάσεις αυτές για να γίνουν τυπικά δεκτές, θα πρέπει να υποβάλλονται
πριν από την έναρξη του αγώνα του αθλητή.
2. Για πλαστοπροσωπία αθλητή
3. Για σοβαρή παράβαση ή κακή εφαρμογή των κανονισμών παιδιάς από τον
διαιτητή, τους κριτές ή τον επιδιαιτητή, της οποίας συνέπεια ήταν η
συγκεκριμένη διαμόρφωση του αποτελέσματος, που σε αντίθετη περίπτωση
ενδεχόμενα να ήταν υπέρ του αθλητή του συλλόγου που υποβάλλει την
ένσταση αυτή.
Οι ενστάσεις των παρ. 2 και 3 για να γίνουν τυπικά δεκτές πρέπει να
υποβάλλονται από τον νόμιμο προπονητή της ομάδας

(σύμφωνα με την

κείμενη αθλητική νομοθεσία) και τον αθλητή, τρια του υπό κρίση αγώνα.
Πριν την υπογραφή του φύλλου αγώνα από τον επιδιαιτητή και βέβαια πριν
τον επόμενο αγώνα του νικητή της συνάντησης. Ο επιδιαιτητής οφείλει να
γράφει στο έντυπο της ένστασης αν αυτή έχει υποβληθεί σύμφωνα με όσα
ορίζουν οι κανονισμοί της ΕΟΦΣΑ και η αθλητική νομοθεσία.
4. Για μη διεξαγωγή αγώνα λόγω μη προσκόμισης του Δελτίου Αθλητικής
Ιδιότητας ή/και της Ιατρικής βεβαίωσης του αθλητή.
Η ένσταση αυτή για να γίνει τυπικά δεκτή πρέπει να υποβληθεί αμέσως μετά
τη κατακύρωση του αγώνα από τον επιδιαιτητή και την υπογραφή του φύλλου
αγώνα.

Μετά την υποβολή της ένστασης, ο διαιτητής ή ο επιδιαιτητής (ανάλογα)
πρέπει να απαντήσει συνοπτικά και να αιτιολογήσει την απόφασή του ή
παράλειψη του που προσβάλλεται.

Υποστήριξη ένστασης και καταβολή παραβόλου.
Οι παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις υποβολής ένστασης, για να γίνουν
τυπικά δεκτές προς συζήτηση, πρέπει να υποβληθούν όπως προβλέπεται σε κάθε
περίπτωση χωριστά.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από
χρηματικό παράβολο, το οποίο προσδιορίζεται από τη Γενική Προκήρυξη των
πρωταθλημάτων. Σε περίπτωση δικαίωσης του αιτήματος που υποβάλλει ο
σύλλογος μέσω της ένστασης, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται
παραπάνω, το παράβολο επιστρέφεται στο σύλλογο που το κατέθεσε. Σε
περίπτωση απόρριψης της ένστασης, το παράβολο καταπίπτει υπέρ της
Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Ο επιδιαιτητής υποχρεούται να δέχεται την αναγραφή στο ειδικό έντυπο ένστασης
κάθε ένστασης που υποβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες
παραγράφους καθώς και κάθε ένστασης σχετικής με το συγκεκριμένο αγώνα που
διεξήχθη, αναβλήθηκε, ματαιώθηκε ή διεκόπη, για οποιοδήποτε λόγο. Αν
αποδεδειγμένα ο επιδιαιτητής αρνηθεί την υποβολή της ένστασης στο ειδικό
έντυπο, ο θιγόμενος σύλλογος έχει δικαίωμα να υποβάλλει και υποστηρίξει την
ένσταση, που δεν του επετράπη να υποβάλλει λόγω της άρνησης του επιδιαιτητή,
εντός 48 ωρών από τη λήξη της διοργάνωσης, προς την αρμόδια αρχή της
ΕΟΦΣΑ.
Μη συμμόρφωση του επιδιαιτητή με την προηγούμενη παράγραφο θεωρείται
πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται όπως ορίζουν οι κανονισμοί της .
Η υποβολή ένστασης σε καμία περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα στο σύλλογο ή
τον αθλητή να αποσυρθούν από τη διοργάνωση. Η αποχώρηση, εκτός από τον
αυτόματο μηδενισμό, επιφυλάσσει το δικαίωμα στο ΔΣ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και για τις
παρά πέρα ενέργειες.
Η αντικανονική συμμετοχή αθλητή σε αγώνες, ανεξάρτητα από την αιτία της
αντικανονικότητας, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τους αυτούς ή του
σωματείου του (αν αγωνίζεται σε ομαδικό αγώνισμα). Και στην περίπτωση αυτή
ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Σε όσα δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς Παιδιάς, τις Προκηρύξεις της
Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και το Καταστατικό αυτής, λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός
Διοργανώσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
Εκδίκαση ενστάσεων:
Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Επιτροπή
Εκδίκασης Ενστάσεων (ΕΕΕ).
Ο σύλλογος έχει το δικαίωμα της έφεσης προς το ΔΣ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. μέσα σε 8
μέρες από τη στιγμή που θα λάβει έγγραφη γνώση της απόφασης με κατάθεση
του παράβολου που καθορίζεται στην προκήρυξη.
Κατά της απόφασης του ΔΣ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. μπορεί να γίνει προσφυγή στο
Α.Σ.Ε.Α.Δ. όπως ο νόμος ορίζει.
Μετά την υπογραφή του τελικού φύλλου αγώνα της συνάντησης καμία ένσταση
δεν γίνεται δεκτή.
Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Ε. είναι οριστικές, υποβάλλονται δε για τυπική και μόνο
επικύρωση προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Για την εκδίκαση μιας ένστασης πρέπει να υποβληθεί στον επιδιαιτητή της
διοργάνωσης το ειδικό έντυπο συμπληρωμένο και συνοδευόμενο με το χρηματικό
παράβολο που ορίζουν οι εκάστοτε προκηρύξεις.
Αποδεικτικά μέσα
Τα αποδεικτικά στοιχεία που τα μέλη της ΕΕΕ έχουν δικαίωμα να λάβουν υπόψη
για τον σχηματισμό της γνώμης τους προς έκδοση απόφασης, χαρακτηρίζονται
σε:
Αποδεικτικά με πλήρη αποδεικτική ισχύ, όπως είναι όλα τα επίσημα έγγραφα του
αγώνα (φύλλο αγώνα, εκθέσεις κριτών, διαιτητών και επιδιαιτητών, σύμφωνα με
όσα ορίζονται από το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Αποδεικτικά στοιχεία με συμβουλευτική ισχύ (μαγνητοσκοπήσεις, εκθέσεις
αστυνομίας, δημοσιεύσεις, κα) λαμβάνονται υπόψη κατά την ελεύθερη κρίση των
μελών της ΕΕΕ, σε συνδυασμό πάντα με τα αποδεικτικά στοιχεία της
προηγούμενης παραγράφου. Στις περιπτώσεις χρήσης βιντεοταινίας ιδιωτικής
μαγνητοσκόπησης, μπορεί να ληφθεί υπόψη, εφόσον κατατεθεί συγχρόνως με την
υποβολή ένστασης.

Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.)
Για κάθε διοργάνωση, ορίζεται από το ΔΣ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. η Επιτροπή Εκδίκασης
Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.) η οποία απαρτίζεται από τον επιδιαιτητή της διοργάνωσης,
έναν διαιτητή της υψηλότερης κατηγορίας από το σώμα των διαιτητών της ΚΕΔ
και ένα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Ε. λαμβάνονται με
απλή πλειοψηφία.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Διοργάνωση: __________________________________________________________
Πόλη / Γυμναστήριο:__________________________________
Ημερ/νία: ______________________
Ποσό παραβόλου:
Ενιστάμενος σύλλογος
Κείμενο ένστασης:
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