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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ         
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                     
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ταχ.Δ/νση         : Α. Παπανδρέου 37
Ταχ.Κώδικας   : 151 80  Μαρούσι    
Πληροφορίες   :  ΣΤΡΙΓΓΛΟΥ
Τηλέφωνο        :  213 131 6417
 
 
ΘΕΜΑ: «Έλεγχος νομιμότητας του Κανονισμού Αγώνων της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης (ΕΛ.Ο.Π.)».                                 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.4622/19 (ΦΕΚ133/Α/07-08-2019) Επιτελικό κράτος: οργάνωση λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης.
β. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
γ.Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
2. Τα άρθρα 27, 33, του Ν.2725/1999 όπως ισχύει σήμερα. 
3.Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.  
4.Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή 
απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο 
Αυγενάκη.
6.Το έγγραφο της ΕΛΟΠ. με αριθ.πρωτ.5564/Φ2/26-10-2022 με το οποίο υπεβλήθη 
προς έλεγχο νομιμότητας ο Κανονισμός Αγώνων με το αντίστοιχο απόσπασμα 
πρακτικού της  Γ.Σ.( 28-07-2022).
7.Το έγγραφο του τμήματος  με αρ.πρωτ.: 545618/08.11.2022 με υποδείξεις προς την 
Ομοσπονδία.
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8.Το έγγραφο της ΕΛΟΠ με αρ.πρωτ.:613467/12.12.2022 με το οποίο υπεβλήθη εκ 
νέου ο Κανονισμός Αγώνων.
9.Το 15/12/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της  Ομοσπονδίας με αρ.πρωτ.:6621/Φ2 με την 
ορθή επανάληψη του Πρακτικού ΓΣ/28.07.22 σελ.83 περί έγκρισης του Κανονισμού 
Αγώνων, στο οποίο εκ παραδρομής είχε αναφερθεί ως Κανονισμός Διαιτησίας. . 
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού.

                                   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά του ο Κανονισμός Αγώνων της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Πάλης (ΕΛ.Ο.Π.) ως εξής:

     Με τον παρόντα κανονισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πάλης (εφεξής ΕΛ.Ο.Π). σύμφωνα με τις διατάξεις  της ελληνικής νομοθεσίας 
ειδικότερα  του  αθλητικού νόμου Ν. 2725/1999 του καταστατικού της ΕΛ.Ο.Π, όπως 
ισχύουν καθώς επίσης τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πάλης (εφεξής 
UWW) αλλά και των λοιπών Διεθνών Ομοσπονδιών, μέλος των οποίων είναι η 
ΕΛ.Ο.Π., ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τους κανόνες οργάνωσης και 
διεξαγωγής  αγώνων. Οι Κανονισμοί των Διεθνών Ομοσπονδιών μέλος των οποίων 
είναι η ΕΛΟΠ όπως εκάστοτε ισχύουν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 
κανονισμού αγώνων. 

     Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης είναι αποκλειστικά αρμόδια για την οργάνωση και 
τη διεξαγωγή των αγώνων των ολυμπιακών και μη ολυμπιακών αγωνισμάτων του 
αθλήματος της Πάλης, καθώς και των λοιπών κλάδων άθλησης  που αναπτύσσει 
σύμφωνα με το καταστατικό της. Η ΕΛ.Ο.Π. δύναται να διοργανώνει αγώνες υπό την 
αιγίδα της, με την συνεργασία μέσω προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, με Ο.Τ.Α. πρωτοβάθμιους ή δευτεροβάθμιους, με φορείς 
του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν την προαγωγή του αθλήματος, πάντα υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.2725/1999, όπως ισχύει, του Καταστατικού της 
ΕΛ.Ο.Π., της UWW και των λοιπών Διεθνών Ομοσπονδιών. 

Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται από την ΕΛ.Ο.Π. ή με έγκρισή της.

1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΛ.Ο.Π.) είναι αποκλειστικά αρμόδια για την 
οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων των ολυμπιακών και μη ολυμπιακών 
αγωνισμάτων του αθλήματος της Πάλης, καθώς και των λοιπών κλάδων άθλησης   
που αναπτύσσει σύμφωνα με το Καταστατικό της.

Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται από την ΕΛ.Ο.Π. ή με έγκρισή της, είναι 
δυνατόν όμως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής να 
συγκροτούνται Επιτροπές για την διεξαγωγή αυτών.

2. Με τις προκηρύξεις που καταρτίζει η ΕΛ.Ο.Π. καθορίζονται οι γενικές διατάξεις 
σχετικά με τους επίσημους και ανεπίσημους αγώνες. τους κανονισμούς για την 
διεξαγωγή των αγώνων (προγράμματα, όροι συμμετοχής των σωματείων και των 
αθλητών, τρόπος διεξαγωγής των αγώνων, προθεσμίες υποβολής δηλώσεων 
συμμετοχής, τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων κ.λ.π.).
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι αθλητικοί αγώνες επιτρέπονται μεταξύ  αθλητών/αθλητριών και  συλλόγων 
μελών της ΕΛ.Ο.Π., καθώς και συλλόγων άλλων χωρών που ανήκουν σε  Ο μ ο σ 
π ο ν δ ί α μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας UWW ή λοιπών Διεθνών 
Ομοσπονδιών που είναι μέλος η ΕΛ.Ο.Π, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι 
προηγουμένως έχουν εγκριθεί από την ΕΛ.Ο.Π και διακρίνονται σε επίσημους και 
ανεπίσημους αγώνες:

Επίσημοι αγώνες:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα των αγωνισμάτων του αθλήματος της Πάλης  και των 
λοιπών κλάδων άθλησης διενεργούνται από την ομοσπονδία σε κατηγορίες 
αγωνίσματος, βάρους και ηλικίας όπως διενεργούνται από την Διεθνή ή Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία τα αντίστοιχα Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ή γενικότερα 
σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας που ανήκει η ΕΛ.Ο.Π. Τα 
πανελλήνια Πρωταθλήματα διενεργούνται μία φορά τον χρόνο σε ημερομηνία που 
ορίζεται με τις σχετικές προκηρύξεις. Στα Πανελλήνια πρωταθλήματα μπορούν να 
συμμετάσχουν αθλητές από συλλόγους-μέλη της ΕΛ.Ο.Π   οι οποίοι έχουν ειδική 
αθλητική αναγνώριση στο άθλημα της Πάλης από την Γ.Γ.Α. Όλοι οι Αθλητές πρέπει 
να είναι Έλληνες υπήκοοι, ομογενείς ή αλλοδαποί οι οποίοι έχουν δικαίωμα να 
εκπροσωπούν τη χώρα με τα χρώματα της εθνικής ομάδας, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πάλης UWW και των λοιπών διεθνών 
ομοσπονδιών. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα 
της ομοσπονδίας το οποίο αποστέλλεται στην Γ.Γ.Α. και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
της (άρθρο 14 §2 Ν.2725/1999). 

Ανεπίσημοι αγώνες:

α) διασυλλογικές φιλικές συναντήσεις δύο ή περισσοτέρων συλλόγων μεταξύ 
τους ή με συλλόγους άλλης χώρας,
β) τοπικοί-περιφερειακοί αγώνες,
γ) πανελλήνιοι αγώνες ηλικιακών κατηγοριών και κατηγοριών βάρους που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στους επίσημους αγώνες της UWW και των λοιπών 
Διεθνών Ομοσπονδιών.
δ) διακρατικά τουρνουά εθνικών ομάδων.
ε) αναπτυξιακοί αγώνες και τουρνουά 
στ) open αγώνες και βετεράνων.
ζ) κύπελλα Ελλάδος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή οποιουδήποτε αθλητή σε όλες τις 
αθλητικές διοργανώσεις είναι να κατέχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας ή δελτίο ημέρας 
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για συμμετοχή σε αγώνες και η θεωρημένη κάρτα υγείας αθλητή.

2. Διοργάνωση ανεπίσημων αγώνων υπό την αιγίδα της ΕΛ.Ο.Π., έχει δικαίωμα να 
κάνει οποιοσδήποτε σύλλογος μέλος της ΕΛ.Ο.Π.,  ή ιδιωτικός φορέας μετά από 
έγγραφη έγκριση της ΕΛ.Ο.Π.

3. Διοργανώσεις όλων των κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ΕΛ.Ο.Π 
οργανώνονται κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Επιτροπής ή απόφαση του ΔΣ ή της 
ΕΕ.

4. Πανελλήνια Πρωταθλήματα και αγώνες που δεν προβλέπονται από τη διεθνή 
οργάνωση στην οποία ανήκει η ΕΛ.Ο.Π., οργανώνονται, κατόπιν εισηγήσεως της 
Τεχνικής Επιτροπής, ή απόφαση του ΔΣ ή της ΕΕ.

5. Οποιαδήποτε αλλαγή σε κατηγορίες, ηλικίες, αγωνιστικών κανονισμών και τρόπων 
από μέρους της Διεθνούς Ομοσπονδίας UWW ή των λοιπών Διεθνών Ομοσπονδιών 
που είναι μέλος η ΕΛ.Ο.Π., υιοθετούνται αυτομάτως από την ΕΛ.Ο.Π. σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το Καταστατικό της και με την υποχρέωση της πλήρους και 
έγκαιρης ενημέρωσης των σωματείων – μελών της και της Γ.Γ.Α..

6. Δεν επιτρέπεται σε αθλητικό σωματείο μέλος της ΕΛ.Ο.Π., σε αθλητές του, σε 
προπονητές που απασχολεί, ή σε παράγοντες αυτού, ή σε διαιτητές, να 
διοργανώνουν, ή να μετέχουν με κανένα τρόπο σε αγώνες των ολυμπιακών και μη 
ολυμπιακών αγωνισμάτων Πάλης και κλάδων άθλησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
που δεν περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΛ.Ο.Π., χωρίς να έχουν 
προηγουμένως εξασφαλίσει την άδεια της ΕΛ.Ο.Π. Αν πρόκειται για αγώνες που 
συμπεριλαμβάνονται στα αγωνιστικά ημερολόγια της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας, 
τότε αρκεί η γνωστοποίηση στην ΕΛ.Ο.Π. και ακολουθούνται τα οριζόμενα από τη 
νομοθεσία, τους κανονισμούς της ΕΛ.Ο.Π και της διεθνούς ομοσπονδίας.

7. Η διεξαγωγή αγώνων γίνεται πάντοτε ύστερα από προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται  
στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.Ο.Π.

Με την προκήρυξη καθορίζονται:
α) Αντικείμενο αγώνων
β) Τόπος αγώνων
γ) Ημερομηνία αγώνων
δ) Κλήρωση
ε) Ζύγιση
στ) Κατηγορίες
ζ) Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής καθώς και η διαδικασία των 
δηλώσεων συμμετοχής.
η) Διάφορα άλλα οργανωτικά θέματα.

8. Όργανα διεξαγωγής των αγώνων είναι: 

α) Ο υπεύθυνος αγώνων
β)Η Οργανωτική Επιτροπή – Ομάδα Αγώνων
γ) Η Γραμματεία
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δ) Οι Διαιτητές-Κριτές
ε) Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και τα όργανά της.

9. Ο υπεύθυνος  αγώνων είναι παρών καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων. Διευθύνει 
τους αγώνες, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής, την 
νομιμότητα των διαδικασιών, για την υλοποίηση της προκήρυξης, του 
χρονοδιαγράμματος και χειρίζεται οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει κατά την διάρκεια 
των αγώνων. Καταγράφει και αποστέλλει στην Ομοσπονδία έκθεση αγώνων και 
συνυπογράφει τα φύλλα αγώνων των καταστάσεων ζύγισης των αθλητών.

10. Η Οργανωτική επιτροπή – ομάδα αγώνων έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του 
χώρου διεξαγωγής αγώνων, της εγκατάστασης και απεγκατάστασης του αθλητικού 
υλικού, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού και είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
εργασία απαιτείται για την άρτια διεξαγωγή των αγώνων.

11. Η γραμματεία διεξάγει την κλήρωση και τα ζευγαρώματα των αθλητών των 
αγώνων, καταγράφει και δημοσιεύει την βαθμολογία και γενικά κάθε απαιτούμενη 
εργασία για την γραμματειακή υποστήριξη των αγώνων.

12. Διαιτητές διευθύνουν, κατά την ιδιότητα του έκαστος, κυριαρχικά, τον αγώνα και 
βαθμολογούν τους αθλητές κατά την κρίση τους και σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στον κανονισμό διαιτησίας.

13. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) έχει την ευθύνη της εποπτείας της ζύγισης 
και των αγώνων, καθώς και της εξέτασης των ενστάσεων, σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανονισμούς διαιτησίας.

Οποιοδήποτε θέμα δεν καλύπτεται στον παρόν κανονισμό, ρυθμίζεται σύμφωνα με 
την Ελληνική νομοθεσία και  τα ισχύοντα στην Διεθνή Ομοσπονδία Πάλης UWW και 
τις λοιπές Διεθνείς Ομοσπονδίες, μέλος των οποίων είναι η ΕΛ.Ο.Π. Σε κάθε 
περίπτωση η εξειδίκευση των εφαρμοστέων διατάξεων και κανονισμών υπαγορεύεται 
από την προκήρυξη των αγώνων. 

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 8 του 
ν.2725/1999 ως ισχύει, ως προς τα αθλητικά σωματεία.

Ο παρών Κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τον Ν.2725/1999 και θα
υποβληθεί για έλεγχο νομιμότητας από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και θα ισχύσει από την επομένη της έγκρισής του από
τον αρμόδιο για τα θέματα Αθλητισμού Υφυπουργό Πολιτισμού.

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από την Γ.Σ. την   28/ 07 /2022, και δόθηκε 
εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο, στον Γ.Γ. και στο νομικό σύμβουλο από κοινού ή 
κεχωρισμένως να προβούν σε κάθε αναγκαία συμπλήρωση ή τροποποίηση που θα 
υποδείξει η Γ.Γ.Α. και η UWW με την αρμόδια διεύθυνσή της.

ΑΔΑ: ΨΝΑΜ4653Π4-ΒΓ9



6

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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