
1 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΓΚΟΛΦ 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΚΟΛΦ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΓ  στις 

15/12/2013 τίθεται σε λειτουργία ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός ο 

οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω άρθρα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ά ρ θ ρ ο 1 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

α) Σωματείο πού εδρεύει στην 'Ελλάδα και υπάγεται στην 

δύναμη της ΕΟΓ δεν μπορεί να υπάγεται και σε άλλη Ένωση ή 

Ομοσπονδία πού καλλιεργεί το Γκολφ, 

β) Επίσης δε ν επιτρέπεται να διοργανώνει ή να μετάσχει 

με κανένα τρόπο σε διοργάνωση Γκολφ πού απαγορεύτηκε 

από την ΕΟΓ, ή πού γίνεται χωρίς την άδεια της. 

 

Ά ρ θ ρ ο 2 

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚ ΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

α) Οι αθλητές, για να μετάσχουν σε αγώνες πρωταθλήματος, είναι 

απαραίτητο να προσκομίσουν το δελτίο αθλητικής ταυτότητας, έγκυρα 

εκδοθέν και θεωρημένο από ιατρό, όπως ο Νόμος ορίζει.  

β) Οι ερασιτέχνες για να μπορούν να πάρουν μέρος σε οποιαδήποτε 

διοργάνωση, απαραίτητα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε Σωματείο 

μέλος της ΕΟΓ και να έχουν την κατάλληλη προετοιμασία. Επίσης 

πρέπει να έχουν κάρτα handicap, την οποία εκδίδει αποκλειστικά η 

ΕΟΓ και έχει έως τέλους του τρέχοντος έτους. Για να εκδώσει η ΕΟΓ 

κάρτα handicap ερασιτέχνη απαιτείται αίτηση του σωματείου του.  

 

Ά ρ θ ρ ο 3 

ΌΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

α) Παίδες 10-14 ετών. 

β) Έφηβοι 15-18 ετών. 

γ) Ανδρών 19-34 ετών. 

δ) Mid-amateur 35-54 ετών. 

ε) Seniors 55-69 ετών. 

στ) Super Seniors 70+.  

 

Ά ρ θ ρ ο 4 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΟΓ 

α) Η ΕΟΓ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα του καταρτισμού του 

ετησίου αγωνιστικού της προγράμματος καθώς και την επίβλεψη και 

τη φροντίδα, της διοργανώσεως των προγραμματισθέντων αγώνων, 

από τα όργανά της. 

β) Το Δ.Σ. της ΕΟΓ καταρτίζει στην αρχή κάθε έτους την προκήρυξη 

των Πρωταθλημάτων, όπου περιέχονται αναλυτικά οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτά. 

γ) Τα Σωματεία- μέλη, οι αθλητές, προπονητές και εκπρόσωποί τους, 

οι διαιτητές- κριτές και γενικά όλοι οι –με οποιαδήποτε ιδιότητα- 

εμπλεκόμενοι με το άθλημα του Γκολφ, προκειμένου να έχουν 
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δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες και Πρωταθλήματα που 

διοργανώνει η ΕΟΓ, οφείλουν να αποδέχονται ανεπιφύλακτα και να 

τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, του 

Καταστατικού της ΕΟΓ, του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, των 

Προκηρύξεων και κάθε άλλου Κανονισμού που θα εκδώσει η ΕΟΓ. 

 

Ά ρ θ ρ ο 5 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

α) Κάθε Σωματείο που επιθυμεί να διοργανώσει αγώνες οφείλει να 

υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς έγκριση στην ΕΟΓ σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην Ετήσια Αγωνιστική Προκήρυξη. 

β) Δε ν επιτρέπεται καμία διαφήμιση ή δημοσίευση για αγώνες προτού 

ληφθεί η σχετική άδεια της Ομοσπονδίας. 

γ) Απαγορεύεται διοργανωτές ή Σωματεία να κλείνουν συναντήσεις με 

διοργανωτές ή Σωματεία του εξωτερικού, αν δεν έχουν συγκατάθεση 

της ΕΟΓ. 

δ) Η ΕΟΓ έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στα Σωματεία μέλη της, 

στους αθλητές τους καθώς και στους επισήμους διαιτητές – κριτές, 

κτλ. να πάρουν μέρος σε αγώνες, που κατά την κρίση του ΔΣ ή του 

αντιπροσώπου της Ομοσπονδίας, η οργάνωσή τους δεν 

ανταποκρίνεται στην ορθή εφαρμογή των όρων της Ετήσιας 

Αγωνιστικής Προκήρυξης και των Τεχνικών Κανονισμών της PGA. 

 

Ά ρ θ ρ ο 6 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΟΓ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Σε όλους τους αγώνες πού διοργανώνει η ΕΟΓ ή εκεί νους πού 

τελούνται με την έγκριση της, θα παρίσταται εκπρόσωπός της ο 

οποίος με έκθεση του προς το ΔΣ θα βεβαιώνει, αν οι αγώνες έγιναν 

σύμφωνα με τους Τεχνικούς Κανονισμούς και τα προβλεπόμενα τη ς 

Ετήσιας Αγωνιστικής Προκήρυξης. 

 

Ά ρ θ ρ ο 7 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΟΓ 

α) Ως εκπρόσωπος της ΕΟΓ διορίζεται κατά προτίμηση κάποιο απ’ τα 

μέλη του ΔΣ της ΕΟΓ. Μπορεί όμως να διορισθεί και απλό μέλος 

αθλητικού σωματείου ή οποιοδήποτε τρίτος δεν στερείται τη φίλαθλο 

ιδιότητα και κατέχει τη σχετική εμπειρία και ικανότητα. 

 

Ά ρ θ ρ ο 8 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Για κάθε διοργάνωση πρέπει να τηρούνται πρακτικά αποτελεσμάτων 

αγώνων από το σωματείο που διοργανώνει τους αγώνες, εντός των 

οποίων θα αναφέρεται απαραιτήτως και το όνομα του διαιτητή και τα 

ονόματα της επιτροπής αγώνος. 

 

 Άρθρο 9 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΓ ή ο Πρόεδρος Πρωταθλημάτων, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Ετήσιας Αγωνιστικής Προκήρυξης, 

χορηγεί άδεια διεξαγωγής αγώνων ή απορρίπτει αίτηση χορηγήσεως 

αδείας κατά την κρίση του. 
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Ά ρ θ ρ ο  10 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

α) Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνο οι δηλωμένοι 

εκπρόσωποι των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη τ ης ΕΟΓ 

και έχουν έννομο συμφέρον. 

β) Η ένσταση, μαζί με την καταβολή του σχετικού χρηματικού 

παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στην Ετήσια Αγωνιστική 

Προκήρυξη, κατατίθεται στην Γραμματεία των Αγώνων της ΕΟΓ, 

διαφορετικά δεν εξετάζεται. Το χρηματικό παράβολο επιστρέφεται 

στην περίπτωση ευδοκίμησης της ενστάσεως διαφορετικά κατατίθεται 

στον Ταμία της ΕΟΓ υπέρ αυτής. 

γ) Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αγώνος. 

 

Ά ρ θ ρ ο 11 

ΛΟΓΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

α) Οι υποβαλλόμενες ενστάσεις γίνονται δεκτές προς συζήτηση για τις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Αν προβλέπεται η υποβολή τους από τους Τεχνικούς κανονισμούς 

της PGA (σοβαρή παραβίαση κανονισμών). 

2. Αντικανονική συμμετοχή αθλητών, παραβάσεις των σχετικών 

κανονισμών της Ομοσπονδίας, της προκηρύξεως των αγώνων και των 

αποφάσεων του ΔΣ της ΕΟΓ. 

3. Εσφαλμένη απόδοση υπογεγραμμένης κάρτας αγώνος αθλητού 

 μετά το τέλος του αγώνος. 

β) Ενστάσεις πού κρίνουν τη γνώμη της Επιτροπής, και αποσκοπούν 

στην τροποποίηση η την αναίρεση ενός αποτελέσματος πρέπει να 

είναι συγκεκριμένες, να αναφέρουν την διαπραχθείσα παράβαση και 

ποιές είναι οι συνέπειες της. 

γ) Ένσταση σχετικά με την απόφαση των κριτών δε ν μπορεί να 

υποβληθεί, γίνεται δεκτή όμως ένσταση προς κρίση που αφορά 

απόφαση του Διαιτητή για κακή εφαρμογή των σχετικών κανονισμών 

της PGA για τη διαιτησία. 

δ) Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται κατά την διάρκεια των αγώνων και 

θα εκδικάζονται την ήμερα της υποβολής τους από την επιτροπή 

αγώνος, η δε απόφαση θα ανακοινώνεται μετά την λήξη και του 

τελευταίου αγώνα της ημέρας. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως 

κατά τους τελικούς αγώνες, η απονομή των επάθλων θα διενεργείται 

μετά την εκδίκαση της ενστάσεως. 

ε) Ενστάσεις πού αφορούν την αντικανονική συμμετοχή αθλητού 

στους αγώνες ή την κατακύρωση αθλητή σε Σωματείο (π.χ. αν ανήκει 

στο Α’ ή Β’ Σωματείο) πρέπει να υποβάλλονται στον εκπρόσωπο της 

ΕΟΓ πριν την έναρξη των αγώνων, διαφορετικά δεν θα γίνονται 

δεκτές. Ο εκπρόσωπος αποφασίζει άμεσα για την τύχη των σχετικών 

ενστάσεων. 

στ) Το Σωματείο ή ο ενδιαφερόμενος ενιστάμενος έχουν το δικαίωμα 

να εφεσιβάλλουν την απόφαση του εκπροσώπου της ΕΟΓ για την 

εκδικασθείσα ένσταση, με προσφυγή προς την Πειθαρχική Επιτροπή 

της ΕΟΓ. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης με ποινή 

απαραδέκτου αυτής, είναι οχτώ (8) ημέρες απ’ την επομένη της- με 

οποιονδήποτε τρόπο – γνωστοποίησης της απόφασης. Μαζί με την 

έφεση θα κατατίθεται, με ποινή απαραδέκτου και το σχετικό 
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παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της 

ΕΟΓ στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου. 

 

Ά ρ θ ρ ο 12 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΟΥ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ  

α) Αποχώρηση αθλητού για οποιαδήποτε αιτία, πλην λόγων υγείας οι 

οποίοι πιστοποιούνται από γιατρό, επιφέρει αυτόματα τον 

μηδενισμό του απ’ τους αγώνες και τον αποκλεισμό του απ’ το τρέχον 

Πρωτάθλημα και επιφυλάσσει στο ΔΣ της ΕΟΓ το δικαίωμα για 

περαιτέρω ποινές για ανάρμοστη – αντιαθλητική συμπεριφορά. 

 

Ά ρ θ ρ ο 13 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

α) Απαγορεύεται η διεξαγωγή αγώνων σε αγωνιστικό χώρο που η 

Ομοσπονδία ή ο εκπρόσωπός της χαρακτηρίζει ακατάλληλο (δεν 

είναι σύμφωνο με τον κανονισμό της PGA). Η υπό του εκπροσώπου 

της Ομοσπονδίας εξέταση και διαπίστωση της καταλληλότητας του  

αγωνιστικού χώρου εγκαίρως πριν την έναρξη των αγώνων είναι 

απαραίτητη. 

β) Απαγορεύεται η ανακριβής ή ψευδής δημοσίευση διαφημίσεως 

αγώνων, είτε σχετική με τον χαρακτήρα της οργανώσεως 

(πρωτάθλημα – διεθνής συνάντηση) είτε σχετική με τον τίτλο και τις 

επιδόσεις των συμμετεχόντων στους αγώνες. 

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΓ επιλαμβάνεται των παραπάνω 

παραβάσεων κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα και παραπέμπει τα 

υπαίτια φυσικά ή νομικά πρόσωπα στη Πειθαρχική Επιτροπή. 

 

Ά ρ θ ρ ο 14 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

α) Η οικονομική διαχείριση όλων των αγώνων γίνεται πάντοτε με την 

εποπτεία της εκάστοτε διοργανώτριας Αρχής 

β) Στα διάφορα τουρνουά και διασυλλογικούς αγώνες ή τα 

πρωταθλήματα κατά τα οποία, με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας, 

θα καταβάλλεται από τους διοργανωτές ποσοστό από τις εισπράξεις 

(καθαρές ή ακαθάριστες) στην ΕΟΓ, πρέπει να στέλνεται σ’ αυτήν, το 

αργότερο εντός οχτώ (8) ημερών από την ημέρα των αγώνων, 

κατάσταση εσόδων και εξόδων αυτών. 

γ) Οι εκάστοτε διοργανωτές (Σωματεία κλπ.) έχουν υποχρέωση να 

παρέχουν πρόθυμα κάθε πληροφορία που θα ζητήσει η ΕΟΓ ή ο 

εντεταλμένος της, σχετικά με την οικονομική διαχείριση. 

 

Ά ρ θ ρ ο 15 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ- ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

α) Αθλητής πού επιλέγεται, από την ΕΟΓ για να πλαισιώσει την 

Προεθνική ή Εθνική ομάδα υποχρεούται να τεθεί στην διάθεση της 

Ομοσπονδίας και να ακολουθήσει το πρόγραμμα προετοιμασίας και 

συμμετοχής στους διεθνείς αγώνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στους όρους της Ετήσιας Αγωνιστικής Προ κήρυξης 

 

Ά ρ θ ρ ο 16 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
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Κάθε αθλητής που επιθυμεί να μετάσχει σε διεθνείς αγώνες στο 

εξωτερικό καθώς και κάθε παράγοντας που μεταβαίνει στο εξωτερικό, 

για να ασκήσει σε ξένη χώρα τα καθήκοντά του, ή να εκπροσωπήσει 

την ΕΟΓ πρέπει να έχει την έγκριση της Ομοσπονδίας. 

 

A ρ θ ρ ο 17 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΟΓ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Σωματείο ή άλλος διοργανωτής, προκειμένου να κλείσει συμφωνία για 

οποιαδήποτε διεθνή συνάντηση πρέπει να υποβάλλει αίτηση προς την 

ΕΟΓ για την χορήγηση της σχετικής αδείας. Στην περίπτωση που ζητεί 

την οικονομική συνδρομή της ΕΟΓ, στην αίτησή του προς αυτήν θα 

αναφέρονται και οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας, ενώ μετά την 

λήξη των αγώνων θα υποβάλλεται στην Ομοσπονδία λεπτομερής 

οικονομικός απολογισμός (εισπράξεις — πληρωμές). 

 

Ά ρ θ ρ ο 18 

Κ ΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

α) Η Ομοσπονδία αναγνωρίζει τους Έλληνες προπονητές 

Γκολφ, που έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του ελληνικού 

PGA (ελληνικό σωματείο επαγγελματιών γκολφερ) . 

β) Προπονητής, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κατά 

τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να είναι εν ενεργεία ερασιτέχνης αθλητής 

σε σωματείο του αθλήματος. Τυχόν συμμετοχή του σε αγώνες 

θεμελιώνει περίπτωση «αντικανονικής συμμετοχής». 

γ) Για τις ανάγκες των σωματείων, η ΕΟΓ με ειδική Εγκύκλιο της και 

απόφαση του Δ.Σ., δύναται να ιδρύει σχολές προπονητών γκολφ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

Άρθρο 19 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

α) Η ΕΟΓ αναγνωρίζει και συμπεριλαμβάνει στην δύναμή της ως  

διαιτητές, αυτούς οι οποίοι αποκτούν την σχετική άδεια από το R&A 

(ROYAL and ANCIENT GOLF of SCOTLAND),όπως επίσης και 

τους επαγγελματίες προπονητές του PGA Ελλάδος 

β) Οι αθλητές και οι προπονητές οφείλουν απόλυτο σεβασμό προς 

τους προαναφερθέντες άρχοντες και υποχρεούνται να εκτελούν τις 

υποδείξεις τους κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους και να 

υπακούουν αμέσως στις εντολές του διαιτητού. 

 

Ά ρ θ ρ ο 20 

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 

ΚΡΙΝΟΥΝ 

α) Απαγορεύεται να διαιτητεύει αγώνες εν ενεργεία αθλητής, 

διοργανωτής ή συγγενής μέχρι τέταρτου βαθμού με αθλητή. 

β) Διαιτητής που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας του θα 

εξετάζεται από επιτροπή της ΕΟΓ κάθε έτος για ικανότητά του να 

διαιτητεύσει και να κρίνει. Αν κριθεί αρνητικά με απόφαση του Δ.Σ. 

της ΕΟΓ εξέρχεται της ενεργού υπηρεσίας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
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Άρθρο 21 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

α) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, το 

έργο του ΔΣ της ΕΟΓ, το βοηθούν διάφορες Επιτροπές, οι οποίες 

δύνανται να λειτουργήσουν και ως συντονιστικές Επιτροπές. 

β) Η θητεία κάθε Επιτροπής ακολουθεί εκείνη του ΔΣ που την 

διόρισε, αλλά παρέχεται το δικαίωμα στο ΔΣ να ελαττώσει την 

διάρκειά της, ή να απαλλάξει μια Επιτροπή των καθηκόντων της. Το 

ΔΣ μπορεί επίσης να αντικαταστήσει κάποιο μέλος Επιτροπής με 

αιτιολογημένη απόφασή του. 

γ) Όλε ς οι αποφάσεις των Επιτροπών, εκτός της Πειθαρχικής, 

αποτελούν απλή εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το όποιο 

έχει το δικαίωμα να εγκρίνει, να τροποποιήσει ή να απορρίψει μια 

απόφαση. 

δ) Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι εκτελεστέες από της εγκρίσεως 

τους από το ΔΣ της ΕΟΓ. 

ε) Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής δεν επιδέχονται 

ερμηνείας, αλλοίωσης, κρίσης ή έγκρισης απ’ το ΔΣ της ΕΟΓ, το 

οποίο υποχρεούται μόνο να τις επικυρώσει και να τις κοινοποιήσει με 

κάθε μέσο ακόμα και με τηλεομοιοτυπία (fax) ή email, οπότε και 

καθίστανται εκτελεστέες.  

 

Άρθρο 22 

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΟΓ 

α) Οι Επιτροπές της ΕΟΓ ενδεικτικά είναι όσες αναφέρονται στο 

καταστατικό της. 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΓ μπορεί περιορίσει τον αριθμό 

των Επιτροπών αναθέτοντας σε μια Επιτροπή τα καθήκοντα δύο ή 

περισσοτέρων Επιτροπών, ή να τον αυξήσει αν το θεωρήσει σκόπιμο ή 

και να αναλάβει μόνο του την μελέτη και επεξεργασία ενός ζητήματος 

πού υπάγεται στην αρμοδιότητα μιας Επιτροπής. 

 

Άρθρο 23 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

α) Τον Πρόεδρο κάθε Επιτροπής εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο εκ 

των μελών του. Έχει όμως το Διοικητικό Συμβούλιο την δυνατότητα 

να ορίσει ως Πρόεδρο μιας Επιτροπής, μη μέλος του, αν το κρίνει 

σκόπιμο. 

β) Ο αριθμός των μελών των Επιτροπών δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος των 3 (τριών) και μεγαλύτερος των 7 (επτά) . 

γ) Απαγορεύεται η εκλογή ως Προέδρου ή μέλους, αθλητή εν 

ενεργεία. 

δ) Τα μέλη των Επιτροπών προτείνονται από τους Προέδρους τους και 

διορίζονται από το Δ.Σ. 

ε) Κατά την πρώτη τους συνεδρίαση τα διορισθέντα μέλη της 

Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους έναν Αντιπρόεδρο και ένα 

Γραμματέα. 

στ) Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΟΓ έχουν δικαίωμα να παρίστανται, ως 

συμβουλευτικά μέλη, σε όλες τις συνεδριάσεις των Επιτροπών, εκτός 

της Πειθαρχικής. 
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ζ) Καμία Επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα να αποστείλει εκπρόσωπο της 

σε αγώνες, διοργάνωση ή γιορτή χωρίς την έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ή του Προεδρείου της ΕΟΓ. 

η) Μέλος μιας Επιτροπής που θα απουσιάζει σε τρεις συνεχείς 

συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς να αποστείλει έγγραφη (και email ή 

Fax) σοβαρή αιτιολογία της απουσίας του, μπορεί να θεωρηθεί 

παραιτηθέν και αντικαθίσταται με πρόταση του Προέδρου της,            

ο οποίος και κρίνει οριστικά και αμετάκλητα το δικαιολογημένο ή το 

αδικαιολόγητο της απουσίας αναλόγως της σοβαρότητας της 

αιτιολογίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει το 

δικαίωμα να προτείνει την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής του 

προς το ΔΣ κατά κρίση του, αιτιολογώντας όμως την αίτησή του. 

θ) Απ’ τις ως άνω γενικές διατάξεις των επιτροπών εξαιρείται η 

Πειθαρχική Επιτροπή, η σύνθεση και λειτουργία της οποίας, λόγω του 

ιδιαίτερου χαρακτήρα της, ορίζεται στις ειδικότερες διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού. 

 

Ά ρ θ ρ ο 24 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

α) Κάθε Επιτροπή υποχρεούται τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, ή 

και συχνότερα π.χ. λόγω συμμετοχής των Εθνικών Ομάδων σε 

διοργανώσεις, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της, ή εφ' όσον 

ζητήσει τούτο το 1/3 των μελών της, ή το Συμβούλιο, ή το Προεδρείο 

της ΕΟΓ, να συνέρχεται σε τακτική Συνεδρίαση και εκτάκτως όταν 

κρίνεται αναγκαίο, προς εξέταση των θεμάτων της αρμοδιότητάς της. 

β) Κάθε Επιτροπή τηρεί πρακτικά. Τα πρακτικά τους διαβιβάζονται 

στο Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΓ. Οι αποφάσεις 

που περιέχονται στα πρακτικά δεν μπορούν να εκτελεσθούν αν δεν 

εγκριθούν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προεδρείου της 

ΕΟΓ. 

γ) Αν ένα θέμα, αρμοδιότητος κάποιας Επιτροπής είναι επείγον και 

εμφανισθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΓ προτού 

εξεταστεί απ’ την αρμόδια Επιτροπή , είναι ενδεδειγμένο (όχι όμως, 

απαραίτητο), όπως πριν εκδοθεί η απόφαση να ζητηθεί και η γνώμη 

του Προέδρου της Επιτροπής αυτής. 

 

Άρθρο 25 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

α) Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών 

διαφορών στο άθλημα του Γκολφ, αρμόδιο πρωτοβάθμιο όργανο είναι 

η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΟΓ, σύμφωνα με το Νόμο και το 

Καταστατικό της ΕΟΓ. 

β) Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος του ΔΣ ως 

πρόεδρο της επιτροπής και επιπλέον δύο (2) μέλη, που δεν ανήκουν 

στην ΕΟΓ και είναι  υποχρεωτικά δικηγόροι Αθηνών ή Πειραιώς, με 

εμπειρία στα αθλητικά θέματα. 

γ) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Πειθαρχική Επιτροπής διορίζονται απ’ 

το ΔΣ της ΕΟΓ. Η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του 

ΔΣ που τους διόρισε. 

δ) Καθήκοντα Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της 

Ομοσπονδίας, που ορίζει το ΔΣ ή ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΓ. 
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ε) Η Πειθαρχική Επιτροπή δικάζει τις διάφορες υποθέσεις μόνο με 

έγγραφη παραπομπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεδριάζει 

όποτε υπάρχει η σχετική ανάγκη.  

στ) Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής απ’ την 

Πειθαρχική Επιτροπή είναι υποχρεωτική, με ποινή ακυρότητας της 

απόφασης, η αιτιολογία της απόφασης καθώς και η προηγούμενη 

κλήση σε απολογία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ- ΠΟΙΝΕΣ 

Ά ρ θ ρ ο 26 

ΕΝΝΟΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ 

α) Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές, 

όσοι γενικά εμπλέκονται στο άθλημα του Γκολφ, καθώς και τα 

αθλητικά σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας έχουν υποχρέωση να 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, το 

καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων της 

Ομοσπονδίας και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις 

σύμφωνα με όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η ευταξία, η δεοντολογία 

του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές 

του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του 

Ολυμπιακού ιδεώδους. Οι εκθέσεις εκπροσώπων της ομοσπονδίας, 

Διαιτητών κλπ., καθώς τα πρακτικά, οι ενστάσεις και τα Φύλλα 

Αγώνα, χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της τέλεσης πειθαρχικών 

παραπτωμάτων για την πειθαρχική δίωξη των αναφερομένων σ’ αυτά 

προσώπων και σωματείων. 

β) Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό 

παράπτωμα, που τιμωρείται με τις οριζόμενες στον παρόντα 

Κανονισμό ποινές.  

 

Άρθρο 27 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

Οι προβλεπόμενες ποινές είναι οι ακόλουθες: 

1. έγγραφη επίπληξη 

2. πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες έως είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες. 

3. Διαγραφή από τα Μητρώα των αθλητών της Ομοσπονδίας 

4. Αποκλεισμός από αγώνες και προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας, 

πρόσκαιρος ή ισόβιος. 

5. Στέρηση των κάθε είδους παροχών της Ομοσπονδίας προς τους 

αθλητές της Εθνικής ομάδας. 

6. Παραπομπή στην ΕΦΙΠ ως παρεπόμενη ποινή. 

7.. Αφαίρεση βαθμών, μηδενισμός, πρόσκαιρος αποκλεισμός 

από συμμετοχή σε Αγώνες. 

8. Διαγραφή απ’ τη δύναμη των Σωματείων- μελών της ΕΟΓ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Ά ρ θ ρ ο 28 

.... 

(ΒΛΕΠΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ) 

.... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Ά ρ θ ρ ο 32 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

α) Ο παρών κανονισμός με όλα του τα παραρτήματα είναι 

υποχρεωτικός και πρέπει να εφαρμόζεται από όλα τα φυσικά και 

νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται με οποιαδήποτε ιδιότητα με την 

Ομοσπονδία και το άθλημα του γκολφ στην Ελλάδα. 

β) Όλοι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις 

των Κανονισμών της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις της, δεν 

επιτρέπεται δε η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια για την ερμηνεία 

τους ή την επίλυση των αθλητικών διαφορών. 

 

Ά ρ θ ρ ο 33 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

α) Το ΔΣ της ΕΟΓ με απόφασή του μπορεί να προβλέπει την 

καταβολή ποσού (παράβολο) για ορισμένες αιτήσεις αθλητών, 

σωματείων ή άλλων παραγόντων (ενδεικτικά αναφέρονται οι 

περιπτώσεις έκδοσης νέων δελτίων και ανανέωσης, έκδοσης κάρτας 

handicap και ανανέωσης, ενστάσεις κ.λπ.). 

β) Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τους παρόντες 

Κανονισμούς, ή είναι διατυπωμένο με ασάφεια, αποφαίνεται το ΔΣ 

της ΕΟΓ. 

γ) Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή του Εσωτερικού Κανονισμού 

απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΓ. 

 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών Κανονισμός περιέχει 8 κεφάλαια και 33 άρθρα, υπάγεται 

πάντοτε στις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας, 

των εγκυκλίων της Γ. Γ. Α . του Καταστατικού της ΕΟΓ και τελεί υπό 

την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΓΚΟΛΦ. 

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΓΚΟΛΦ στις 06 

Δεκεμβρίου 2013. 

 

 

                            

                          Για την Ε. Ο. ΓΚΟΛΦ 

              Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

 

            Πέτρος Δούκας                                       Θωμάς Τόκας 

 


