
 

 

ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ 

 
Το ∆.Σ της Ενωσης Αεροµοντελιστών Αθηνών, λαβόν υπ' όψη: 

α) τον Ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκε 
β) τον κανονισµό Εγγραφών και Μεταγραφών της ΕΛΑΟ, και   
γ) τα άρθρα 2.9 και 28.1.2 του καταστατικού της ΕΑΑ  

αποφασίζει την συγκρότηση αθλητικού τµήµατος αεροµοντελισµού του σωµατείου, και την έκδοση 
του κατωτέρω κανονισµού λειτουργίας του.  

1. Σκοποί 
1. Να υποστηρίζει τους αθλητές του σωµατείου για την αvάπτυξη των ικανοτήτων τους στην 

κατασκευή και πτήση αεροµοντέλων 
2. Να οργανώνει τηv συµµετoχή των αθλητών του σωµατείου σε αγώvες αεροµοντελισµού κάθε 

επιπέδου. 
3. Να επανδρώνει τις οµάδες επίδειξης αεροµοντέλων της ΕΑΑ. 

2. Μέσα  
1. Η οργάνωση σεµιναρίων θεωρητικής κατάρτισης. 
2. Η εκπαίδευση / προπόνηση των αθλητών στην πρακτική εφαρµογή 
3. Η οργάνωση εσωτερικών αγώνων αεροµοντελισµού 
4. Η αποστολή των αθλητών ως παρατηρητών σε διεθνείς διοργανώσεις αεροµοντελισµού 

3. ∆ιοίκηση του τµήµατος 
1. Του τµήµατος προΐσταται Έφορος Αθλητικού Τµήµατος Αεροµοντελισµού (για συντοµία ΕΑΤΑ). 
2. Το αξίωµα του ΕΑΤΑ ανατίθεται σε µέλος του σωµατείου µε απόφαση του ∆.Σ. Το αξίωµα του 

ΕΑΤΑ δεν µπορεί να ανατεθεί σε εν  ενεργεία αθλητή.  
3. Ο ΕΑΤΑ αναφέρεται στο ∆Σ. 
4. Το ∆Σ µπορεί να αναθέσει το αξίωµα του βοηθού ΕΑΤΑ σε ένα ή περισσότερα µέλη. Οι βοηθοί 

ΕΑΤΑ αναφέρονται στον ΕΑΤΑ. Οι βοηθοί επιτρέπεται να είναι και εν ενεργεία αθλητές. 
5. Οι θέσεις του ΕΑΤΑ και των βοηθών του είναι τιµητικές και άµισθες. Επιτρέπεται η καταβoλή 

εξόδωv για εvτεταλµέvη από το ∆.Σ. µετακιvήση και ενδιαίτηση αυτών. 
6. Το αθλητικό τµήµα δεν επικοινωνεί µε άτοµα εκτός ΕΑΑ ή µε άλλους οργανισµούς, εκτός αν 

αναφέρεται αλλιώς στο παρόν ή λάβει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του ∆Σ. 

4. Αρµοδιότητες ΕΑΤΑ 
1. Εποπτεύει σε συνεργασία µε τον Γεν. Γραµµατέα της ΕΑΑ την τήρηση του µητρώου των 

αθλητών. 
2. Φυλάσσει τα δελτία «αθλητικής ιδιότητας» των αθλητών. 
3. ∆ιεκπεραιώνει τα διαδικαστικά της συµµετοχής των αθλητών σε αγώνες. 
4. ∆ιαµορφώνει τα ωράρια άσκησης και εποπτείας των αθλητών. 
5. Μεριµνά για την τακτική ιατρική εξέταση των αθλητών. 
6. Μεριµνά για την ασφάλιση των αθλητών για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 
7. Εισηγείται την πρόσληψη προπονητών 
8. Συντάσσει έκθεση για την απόδοση των προπονητών. 
9. Μπορεί να αναλάβει την αρχηγία της οµάδας.  
10.Οι ανωτέρω αρµοδιότητες µπορούν να ανατεθούν και στους βοηθούς ΕΑΤΑ.  

5. Ταµειακή και γραµµατειακή εξυπηρέτηση 
1. Το αθλητικό τµήµα θα εξυπηρετείται από το ταµείο της ΕΑΑ, και από την γραµµατεία της ΕΑΑ,  

σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού. 
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6. Ενταξη Αθλητού στο τµήµα 
1. Η ένταξη ενδιαφερόµενου Ελληνα ή Αλλοδαπού ή Οµογενούς αθλητού στο αθλητικό τµήµα 

αεροµοντελισµού της ΕΑΑ ακολουθεί τα προβλεπόµενα από τον γενικό κανονισµό εγγραφών 
και µεταγραφών αθλητών της ΕΛΑΟ, και τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισµό. 

2. Ο αριθµός των αθλητών/αθλητριών που µπορεί να δεχθεί το τµήµα εξαρτάται από την 
δυνατότητα απορρόφησής τους στα προγράµµατα εκπαίδευσης και προπόνησης  της ΕΑΑ, και 
ειδικότερα από την διαθεσιµότητα χώρων πτήσεων, την διαθεσιµότητα προπονητών, και την 
διαθεσιµότητα κονδυλίων χρηµατοδότησης των προγραµµάτων άθλησης. 

3. Η αποδοχή και προώθηση της αίτησης ένταξης αθλητού στο τµήµα απαιτεί την θετική εισήγηση 
του ΕΑΤΑ και την έγκριση του ∆.Σ. του σωµατείου. Το ∆.Σ. έχει το δικαίωµα να µη κάνει δεκτή 
αίτηση ένταξης αθλητή στο τµήµα, χωρίς να είναι υποχρεωµένο να αιτιολογήσει την απόφαση 
αυτή. 

6.1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών: 
1. Για την εγγραφή Ελληνα αθλητή στην δύναµη της Ε.Α.Α. και την έκδοση δελτίου αθλητικής 

ιδιότητας αυτού πρέπει ο ενδιαφερόµενος : 
 

α) Να έχει συµπληρώσει το 10 έτος της ηλικίας του 
β) Να συµπληρώσει και να υπογράψει αίτηση εγγραφής σε ειδικό έντυπο της Οµοσπονδίας. 

Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, δηλαδή δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, 
απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική 
µέριµνα σ’ αυτόν. Η συγκατάθεση αυτή µπορεί να έχει την µορφή της υπογραφής για 
λογαριασµό του αθλητή της αίτησης εγγραφής από τα πιο πάνω πρόσωπα, τα πλήρη 
στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην αίτηση 

γ) Να έχει εξεταστεί µε µέριµνα του σωµατείου του από γιατρό, σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ 
9 του Ν. 2725/99 και να υποβάλει ∆ελτίο Υγείας από το οποίο να προκύπτει ότι η 
κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την άσκηση στο αεράθληµα του αεροµοντελισµού. 

δ) Να υποβάλει πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας που έχει εκδοθεί πρόσφατα για την 
εγγραφή του στα αντίστοιχα Μητρώα ή επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής του 
ταυτότητας. 

ε) Εξι (6) φωτογραφίες του αθλητή όµοιες, καθαρές και πρόσφατες, τύπου αστυνοµικής 
ταυτότητας. 

2. Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής, ο Γενικός Γραµµατέας του σωµατείου στο οποίο 
εγγράφεται ο αθλητής,  
α) βεβαιώνει µε την υπογραφή του το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής του αθλητή, 

των προσώπων που ασκούν τη γονική µέριµνα σ’ αυτόν και του γιατρού και  
β) θέτει την σφραγίδα του σωµατείου. 

3. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται µέσα σε ένα µήνα το πολύ από την υπογραφή της µε 
διαβιβαστικό έγγραφο του σωµατείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής και επισυνάπτονται σ’ 
αυτή τα πιο πάνω αναφερόµενα δικαιολογητικά 

4. Να καταβάλει το δικαίωµα ένταξης και τις εισφορές που ορίζει το ∆Σ της ΕΑΑ. 
5. Οι εγγεγραµµένοι στο αθλητικό µητρώο της ΕΑΑ δεν θεωρούνται αυτοδικαίως και µέλη του 

σωµατείου, ούτε είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη κατοχή και των δύο ιδιοτήτων.  
6. Η εγγραφή αθλητή ως τακτικού µέλους στην ΕΑΑ ακολουθεί τις διατάξεις των  νόµων και του 

καταστατικού του σωµατείου, και δεν σχετίζεται µε την θητεία του ενδιαφερόµενου ως αθλητή. 

6.2 Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπών και οµογενών αθλητών: 
1. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του κανονισµού εγγραφών και µεταγραφών της ΕΛΑΟ. 

7. ∆ιαδικασία – χρόνος διενέργειας εγγραφής και όργανα έγκρισης 
1. Οι αιτήσεις εγγραφής τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και τα δελτία υγείας εκδίδονται από την 

Ελληνική Αεραθλητική Οµοσπονδία, η οποία καθορίζει τον τύπο και το περιεχόµενο αυτών και 
κάνει σχετική γνωστοποίηση στα σωµατεία µέλη της.  

2. Η εγγραφή αθλητή στην Οµοσπονδία γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
3. Την αίτηση εγγραφής ελέγχουν, και εφ’ όσον την κρίνουν νόµιµη την κάνουν δεκτή τα αρµόδια 

όργανα της Οµοσπονδίας. (άρθρο 4.3 του κανονισµού εγγραφών και µεταγραφών της ΕΛΑΟ) 
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8. Κωλύµατα έγγραφής 
1. ∆εv είvαι δυvατό vα γίvoυv δεκτοί ως αθλητές, όπoιoι: 
2. Είναι εγγεγραµµένοι ως αθλητές στην κατηγορία του αεροµοντελισµού στην δύναµη άλλου 

σωµατείου µέλους της ΕΛΑΟ. 
3. Eχoυv διαγραφεί από άλλo Αεραθλητικό Σωµατείo, ή έχει αvακληθεί η φίλαθλoς ιδιότητά τoυς 

απo τηv ΕΛ.Α.Ο. ή άλλη αρµόδια αθλητική αρχή και για όσo καιρό διαρκεί η αvάκληση αυτή. 
4. Εχoυv καταδικαστεί αµετάκλητα σε φυλάκιση για κακoύργηµα. 
5. ∆εν καλύπτουν τις τυπικές απαιτήσεις.  
6. ∆εν έχουν τις απαραίτητες ικανότητες για να χειρίζονται αεροµοντέλα σύµφωνα µε τους 

γραπτούς και άγραφους κανόνες που διέπουν την «ασφάλεια των πτήσεων».  

9. Μεταγραφές αθλητών 
1. Ο αθλητής υπάγεται µόνο στο σωµατείο που του έχει εκδώσει  δελτίο.  
2. Η µεταγραφή αθλητή της ΕΑΑ σε άλλο σωµατείο, ή η µεταγραφή αθλητή άλλου σωµατείου στην 

ΕΑΑ διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις και κανόνες που αναφέρονται στον γενικό κανονισµό 
εγγραφών και µεταγραφών αθλητών της ΕΛΑΟ άρθρα 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. 

10. Κατηγορίες αθλητών ανάλογα µε την ηλικία 
1. Υφίστανται δύο αγωνιστικές κατηγορίες ανάλογα µε την ηλικία: 

α) Κατηγορία νέων και νεανίδων (Juniors). Ενας αθλητής/µία αθλήτρια εντάσσεται και 
παραµένει στην κατηγορία των νέων/νεανίδων εφ' όσον είναι κάτω των 18 ετών και για όλο 
το ηµερολογιακό έτος στο οποίο συµπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του/της. 

β) Κατηγορία ενηλίκων. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι 
αθλητές/αθλήτριες που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ δύνανται να 
διαγωνιστούν σε αυτή και αθλητές / αθλήτριες της κατηγορίας νέων / νεανίδων.    

2. ∆εν υφίσταται διάκριση µεταξύ αρρένων αθλητών και θηλέων αθλητριών  

11. Ιατρικές εξετάσεις 
1. Προϋπόθεση για την έκδοση και ισχύ του δελτίου αθλητικής ιδιότητας, είναι ο αθλητής να έχει 

εξεταστεί µε µέριµνα του σωµατείου του από γιατρό, σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ 9 του Ν. 
2725/99 και να υποβάλει ∆ελτίο Υγείας από το οποίο να προκύπτει ότι η κατάσταση της υγείας 
του επιτρέπει την άσκηση στο αεράθληµα του αεροµοντελισµού. 

2. Οσοι λόγω επαγγέλµατος ή ενασχόλησης µε άλλο αεράθληµα, εξετάζονται από το Κ.Α.Ι. ή 
ιδιώτη εντεταλµένο ιατρό, αρκεί να προσκοµίσουν θεωρηµένο αντίγραφο της εξέτασης. 

3. Η επιλογή του ιατρού (ή ιατρών), και η σύναψη συµφωνίας µε αυτόν (ή µε αυτούς), για την  
εξέταση των αθλητών θα γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. 

4. Το κόστος της εξέτασης βαρύνει τον εξεταζόµενο. Το ∆.Σ. δύναται µε απόφασή του να 
καταβάλει  στον εξεταζόµενο το κόστος της εξέτασης, εφ’ όσον το επιτρέπουν τα οικονοµικά του 
σωµατείου. 

5. Η ισχύς του πιστοποιητικού εξέτασης ακολουθεί τα προβλεπόµενα από τον νόµο ή την 
Οµοσπονδία χρονικά όρια. 

6. Τα όργανα διοίκησης της ΕΑΑ και του τµήµατος δεν δικαιούνται να γνωρίζουν τις λεπτοµέρειες 
των ιατρικών εξετάσεων. 

7. Ο εξετασθείς δεν έχει δικαίωµα να εµπλέξει το σωµατείο σε πιθανή ένσταση απέναντι στην 
γνωµάτευση του ιατρού.  

12. ∆ελτίο Αθλητικής Ιδιότητας 
1. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας εκδίδεται από την ΕΛΑΟ, και παραµένουν στο αρχείο της ΕΑΑ 

προς φύλαξη και επίδειξή τους στους αγώνες. 
2. Η Ε.Α.Α. τηρεί µητρώο των αθλητών της.  
3. Σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώµατος ή µεταγραφής του, το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του 

αθλητή παραδίδεται στο ∆.Σ. της ΕΑΑ.  

13. Υποχρεώσεις αθλητών 
1. Ο αθλητής οφείλει:  

α) να υπακούει στα εντεταλµένα όργανα του σωµατείου.  
β) να συµπεριφέρεται σύµφωνα µε το αθλητικό ιδεώδες. 
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γ) να τηρεί τον παρόντα κανονισµό, το καταστατικό της ΕΑΑ όπου τον αφορά, τους 
κανονισµούς της ΕΛΑΟ και τον αθλητικό νόµο 2725/99 και τις επόµενες τροποποιήσεις 
του. 

δ) να µην απευθύνεται απ' ευθείας προς τους οργανωτές αγώνων ή την ελλανόδικο επιτροπή 
αλλά πάντα µέσω του αρχηγού της οµάδος του σωµατείου. 

ε) να συµµετέχει στους αγώνες που έχει δηλωθεί ότι θα συµµετάσχει, εκτός ανωτέρας βίας. 
στ) να εκτελεί πτήσεις αεροµοντέλων µόνο σε εγκεκριµένους χώρους. 
ζ) να συµµετέχει στην Εθνική Οµάδα εφ’ όσον επιλεγεί.   
η) να µη συµµετέχει σε αγώνες χωρίς την έγκριση του σωµατείου.   

14. Αγωνιζόµενος αθλητής - βοηθοί 
1. Αγωνιζόµενος είναι ο αθλητής το όνοµα του οποίου έχει δηλωθεί στην επιτροπή του αγώνα,  ή 

των δύο αθλητών όπου προβλέπεται να διαγωνίζονται ανά δύο (πιλότος και µηχανικός). 
2. Σε ορισµένες κατηγορίες αεροµοντελισµού επιτρέπεται η βοήθεια προς τον αθλητή από άλλα 

άτοµα που ονοµάζονται βοηθοί. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία βοηθού είναι προαιρετική. 
3. Οι βοηθοί δεν είναι απαραίτητο να έχουν και οι ίδιοι την ιδιότητα του αθλητή, ή να είναι µέλη του 

σωµατείου. 
4. Η επιλογή του ή των βοηθών, γίνεται από τον ίδιο τον αθλητή. Σε περίπτωση όµως που 

εντεταλµένο όργανο της ΕΑΑ διαπιστώσει ότι βοηθός αθλητού της ΕΑΑ παραβαίνει ένα εκ των 
εδάφιων του άρθρου 13, όπου αυτά βρίσκουν εφαρµογή και για τους βοηθούς, µπορεί να τον 
αποβάλει και να απαγορεύσει την παρουσία τους, σε οιαδήποτε στιγµή προπόνησης ή αγώνα, 
ανεξάρτητα µε το αν αυτό συνεπάγεται µείωση της απόδοσης του εµπλεκόµενου αθλητή.   

5. Κάθε άλλη σχέση µεταξύ των αθλητών και των βοηθών τους αφορά τους ίδιους. 

15. Ικανότητα χειρισµού εκπαιδευόµενων αθλητών 
1. Οι αθλητές πρέπει να επιδείξουν στα αρµόδια όργανα του σωµατείου ότι κατά κατηγορία 

αεροµοντέλων και δυσκολία χειρισµού έχουν τις απαιτούµενες προς τούτο γνώσεις και 
ικανότητα. 

2. Οποτε υπάρχει αµφιβολία για την ικανότητα χειρισµού αεροµοντέλου από εκπαιδευόµενο 
αθλητή η ΕΑΑ ορίζει ένα έµπειρο αεροµοντελιστή να παρευρίσκεται στις πτήσεις, µε εντολή να 
παρεµβαίνει οποτεδήποτε αυτός κρίνει απαραίτητο, ακόµα και να απαγορεύει τις πτήσεις 
οιουδήποτε δεν έχει την απαραίτητη εµπειρία/ικανότητα ή ο ίδιος ή τα πτητικά υλικά δεν 
πληρούν τους κανόνες ασφάλειας των πτήσεων. 

3. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης έλλειψης ικανότητας αθλητή στον χειρισµό ορισµένων 
κατηγοριών µοντέλων, και εφ' όσον δεν παρίσταται έµπειρος αεροµοντελιστής, απαγορεύεται η 
πτήση σε αυτές της κατηγορίες. 

16. Αθλητική οµάδα – αρχηγός οµάδας 
1. Η επίσηµη αθλητική οµάδα της ΕΑΑ αποτελείται από τους αθλητές που λαµβάνουν µέρος σε 

επίσηµους αγώνες της ΕΛΑΟ και για το ηµερολογιακό έτος στο οποίο ετελέσθη ο αγώνας που 
συµµετείχαν. 

2. Η επιλογή των αθλητών που µπορούν να επανδρώσουν την αθλητική οµάδα γίνεται µε ευθύνη 
του ΕΑΤΑ, µε κριτήριο την αγωνιστική τους κατάσταση την στιγµή της επιλογής. 

3. Αρχηγός της οµάδας είναι ο ΕΑΤΑ,  ή άλλο άτοµο που θα ορισθεί από αυτόν.  
4. Είναι δυνατόν να ορισθούν και βοηθοί αρχηγού οµάδας. 
5. Ο αρχηγός οµάδας επικοινωνεί µέσα στο πεδίο των αρµοδιοτήτων του µε σωµατεία, οργανωτές 

αγώνων και επιδείξεων. 
6. Ο αρχηγός της οµάδας, εκτός των άλλων αρµοδιοτήτων του, µεριµνά για την υποβολή των 

αιτήσεων συµµετοχής, την µετάβαση και διαµονή, την επίδειξη των δελτίων αθλητικής ιδιότητας, 
την σύνταξη έκθεσης και οικονοµικού απολογισµού της συµµετοχής.  

7.  Αρνηση συµµετοχής ή απουσίας επιλεγέντος αθλητή από την αθλητική οµάδα στοιχειοθετεί 
πειθαρχικό παράπτωµα. 

17. Οµάδα επίδειξης 
1. Η οµάδα επίδειξης έχει αποστολή να εκτελέσει πτήσεις αεροµοντέλων ενώπιον θεατών.  
2. Την οµάδα επίδειξης αποτελούν επιλεγµένοι αθλητές ή / και µέλη. 
3. Η επιλογή των αθλητών ή/και των µελών  που θα συµµετάσχουν στην οµάδα επίδειξης, όπως 

και το πρόγραµµα των πτήσεων, εµπίπτει στην ευθύνη του ΕΑΤΑ. 
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4. Η συµµετοχή αθλητού ή µέλους στην οµάδα επίδειξης της ΕΑΑ δεν  είναι ισοδύναµη µε την 
συµµετοχή του στην επίσηµη αθλητική οµάδα. 

18. Χρηµατικές εισφορές αθλητών 
1. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών που προέρχονται από τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες εκµάθησης του αθλήµατος (ενοικίαση, διαµόρφωση, συντήρηση χώρων, αµοιβές 
προπονητών, κ.λ.π.), το ∆Σ της ΕΑΑ δύναται να ορίζει χρηµατική εισφορά, και την προθεσµία 
καταβολής της.  

2. Οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν την οριζόµενη εισφορά έστω και αν δεν κάνουν 
χρήση της υπηρεσίας σε οιοδήποτε βαθµό εξ’ υπαιτιότητάς τους. 

3. Αθλητής µπορεί να κάνει χρήση των προσφερόµενων υπηρεσιών εκµάθησης µόνο εφ' όσον 
έχει καταβάλει την εισφορά του και για τον χρόνο που καλύπτει.  

4. Οι αθλητές των επίσηµων αγωνιστικών οµάδων του σωµατείου εξαιρούνται από την 
υποχρέωση καταβολής εισφοράς για την προπόνησή τους. 

5. Απαγορεύεται σε αθλητή της ΕΑΑ να αµοίβει άλλα άτοµα για την εκπαίδευσή του εντός των 
χώρων άσκησης που παρέχει το σωµατείο, ή τους επίσηµους προπονητές του σωµατείου απ' 
ευθείας.  

6. Η χρηµατική εισφορά για παροχή υπηρεσιών δεν επιστρέφεται σε περίπτωση µεταγραφής ή 
διαγραφής, ή απαγόρευσης της εκµετάλλευσης των παρεχόµενων υπηρεσιών κατόπιν 
πειθαρχικού παραπτώµατος.  

19. Χρηµατικές καλύψεις δραστηριότητας αθλητών 
1. Η ΕΑΑ δύναται να καλύπτει το χρηµατικό δικαίωµα συµµετοχής αθλητή σε επίσηµο αγώνα 

αεροµοντελισµού ή να καταβάλει λοιπά έξοδα συµµετοχής, ανάλογα µε την ταµειακή της 
κατάσταση, µε απόφαση του ∆Σ. 

2. Στην περίπτωση που το σωµατείο δεν µπορεί να καλύψει µέρος ή όλα τα έξοδα συµµετοχής, ο 
αθλητής είναι ελεύθερος να αποφασίσει αν θα συµµετάσχει µε δικά του έξοδα ή όχι. 

20. Χώροι πτήσεων 
1. Οι πτήσεις αεροµοντέλων των αθλητών της ΕΑΑ επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο σε 

ενδεδειγµένους χώρους - µοντελοδρόµια - που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές 
ασφάλειας, µε απόφαση του ∆.Σ. της ΕΑΑ και υπό τις προϋποθέσεις της χρήσης από τους 
αθλητές σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν.  

2. Ειδικά σε κάθε χώρο πτήσεων επιτρέπονται οι πτήσεις µόνο των ενδεδειγµένων τύπων 
αεροµοντέλων ανάλογα µε την καταλληλότητά του.  

21. Περιορισµοί δραστηριότητας 
1. Η δυνατότητα δραστηριότητας των αθλητών της ΕΑΑ στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις, 

καθορίζεται ανάλογα µε την δυναµικότητα των εγκαταστάσεων, την δυνατότητα εποπτείας της 
πτητικής δραστηριότητας τους, και των όρων ασφάλειας πτήσεων που ισχύουν. 

2. Η απαγόρευση  χρήσης χώρου άθλησης ή εκπαίδευσης σε αθλητή µπορεί να γίνει από 
οιοδήποτε µέλος του ∆Σ ή του ΕΑΤΑ ή άλλου στελέχους, ή επόπτη, ή εκπαιδευτή, ή 
προπονητή, που έχει αντίστοιχη εξουσιοδότηση από το ∆Σ της ΕΑΑ. 

3. Η απαγόρευση της χρήσης του χώρου µπορεί να είναι ορισµένου ή αορίστου χρόνου. 
4. Η απαγόρευση χρήσης των χώρων άσκησης/ εκπαίδευσης από αθλητή είναι ανέγκλητη. 
5. Οι αθλητές που εκτελούν πτήσεις µε αγωνιστικά µοντέλα έχουν προτεραιότητα έναντι των 

πτήσεων µε µη αγωνιστικά µοντέλα. 
6. Οι αρχάριοι αθλητές που εκπαιδεύονται στους βασικούς χειρισµούς, έχουν προτεραιότητα 

έναντι των πτήσεων αναψυχής. 

22. Χρήση υλικών 
1. Το αεραθλητικό υλικό (αεροµοντέλα και συναφή εξαρτήµατα και συσκευές) που θα 

χρησιµοποιηθούν στην εκπαίδευση/ προπόνηση των αθλητών και κατά την συµµετοχή των 
αθλητών σε αγώνες, µπορεί να προέρχεται από τις παρακάτω πηγές: 
α) το προσωπικό υλικό του κάθε αθλητή 
β) υλικό που του έχει παραχωρηθεί από άλλο άτοµο  
γ) υλικό που ανήκει στην ΕΑΑ και που του έχει εκχωρηθεί για χρήση, υπό όρους που ορίζει 

το ∆.Σ. 
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δ) υλικό που ανήκει στην ΕΛΑΟ και που του έχει εκχωρηθεί για χρήση µέσω της ΕΑΑ, µε 
τους όρους που ορίζει το ∆.Σ. 

2. Η παροχή υλικού από το σωµατείο προς τον Αθλητή είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική, αφορά 
δε µεµονωµένες περιπτώσεις και δεν µπορεί να αποτελέσει «δεδικασµένο». 

3. Ο αθλητής δεν µπορεί να ζητήσει από την ΕΑΑ αποζηµίωση για καταστροφή ή κλοπή δικού του 
υλικού, ή υλικού που του παραχώρησε τρίτο άτοµο. 

23. Απαλλαγή από ευθύνες  
1. Η ενασχόληση µε τον αεροµοντελισµό δεν είναι υποχρεωτική, και αν ο ενδιαφερόµενος έχει 

ενδοιασµούς για τις γνώσεις του, τις ικανότητές του ή την φυσική του κατάσταση που µπορεί να 
µην του επιτρέψουν την άθλησή του στον αεροµοντελισµό µε όλους τους γραπτούς και 
άγραφους κανόνες της ασφάλειας των πτήσεων, δεν πρέπει να επιχειρήσει πτήση. 

2. Ο κάθε αθλητής είναι µόνος αυτός υπεύθυνος για την κατάσταση του υλικού δικού του ή 
παραχωρηµένου, που υπεισέρχεται στην λειτουργία και την πτήση του (των) αεροµοντέλου (-
ων) του. 

3. Αθλητής του σωµατείου δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει ευθύνες από την ΕΑΑ, την ΕΛΑΟ, την 
ΕΟΑΜ, τα µέλη των ∆Σ και τα στελέχη τους, τους εκπαιδευτές και προπονητές, για πρόκληση 
βλάβης από δική του υπαιτιότητα σε οιοδήποτε ποσοστό, και που µπορεί να οφείλεται: 
 α) στην κακή φυσική του κατάσταση 
 β) σε έλλειψη ικανότητάς του στην ενασχόληση µε τον αεροµοντελισµό 
 γ) σε έλλειψη γνώσεων και ενηµέρωσης περί της κατασκευής και της πτήσης των 

αεροµοντέλων  
 δ) σε κακή εκτίµησή του 
 ε) σε κακό χειρισµό του αεροµοντέλου του 
στ) σε αστοχία του υλικού των αεροµοντέλων του 
 ζ) σε εξωγενείς παράγοντες 
 η) στην πληµελή εφαρµογή των αγωνιστικών και άλλων κανονισµών 
 θ) στον τρόπο οργάνωσης της εκδήλωσης ή/και του χώρου των πτήσεων  
  ι) ή σε άλλες αιτίες µη κατονοµαζόµενες στο παρόν 

4. Αθλητής του σωµατείου δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει ευθύνες από την ΕΑΑ, την ΕΛΑΟ, την 
ΕΟΑΜ, τα µέλη των ∆Σ και τα στελέχη τους, τους εκπαιδευτές και προπονητές, εάν υποστεί 
σωµατική βλάβη, ή υλική ζηµιά από αεροµοντέλο άλλου αεροµοντελιστή ή από το δικό του. 

24. Ζηµίες - Ασφάλιση αστικής ευθύνης  
1. Ολοι οι αθλητές της ΕΑΑ, προκειµένου να εκτελούν πτήσεις αεροµοντέλων, πρέπει να είναι 

ασφαλισµένοι µε συµβόλαιο αστικής ευθύνης για ζηµίες προς τρίτους. Απαγορεύεται σε αθλητή 
να εκτελέσει πτήση σε οποιονδήποτε χώρο της επικράτειας, εφ' όσον δεν καλύπτεται από το 
προαναφερθέν συµβόλαιο. 

25. Πειθαρχικές ποινές αθλητών 
1. Ισχύει το άρθρο 14 του καταστατικού της ΕΑΑ, όπου η λέξη "µέλος" αντικαθίσταται µε την λέξη 

"αθλητής". 

26. ∆ιαγραφές αθλητών 
1. Αθλητής δύναται να διαγραφεί από το τµήµα µε απόφαση του ∆Σ της ΕΑΑ, και αφού τον 

καλέσει σε απολογία. 
α) Εάν παραβεί άρθρο του αθλητικού νόµου  2725/99. 
β) Εάν παραβεί άρθρο του κανονισµού της ΕΛΑΟ περί της λειτουργίας του αεραθλήµατος του 

αεροµοντελισµού.  
γ) Εάν υποπέσει σε µία από τις πειθαρχικές παραβάσεις που ορίζει το καταστατικό της ΕΑΑ 

για τα µέλη. 
δ) Εάν παραβεί άρθρο του παρόντος κανονισµού, ή αρνείται να καταβάλει τις υποχρεωτικές 

χρηµατικές εισφορές. 
ε) Εάν µεταβληθούν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την εγγραφή του  
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στ) Εάν η ενεργός ή η παθητική συµµετοχή του πριν, κατά και µετά τις πτήσεις των 
αεροµοντέλων του δεν είναι σύµφωνη µε τους γραπτούς και άγραφους κανόνες ασφάλειας 
των πτήσεων.  

ζ) Εάν καθυστερήσει να καταβάλει τις εισφορές του προς την ΕΑΑ πέραν της προθεσµίας 
που ορίζει το ∆Σ. 

2. Ο αθλητής διαγράφεται από το σωµατείο αν αυτό τον αποδεσµεύσει, ή αν εγκριθεί η µεταγραφή 
του σε άλλο σωµατείο. 

3. Κατά της απόφασης της Οµοσπονδίας σχετικά µε την παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης 
εγγραφής ή µεταγραφής αθλητή, επιτρέπεται προσφυγή στο Ανώτατο Συµβούλιο Επίλυσης 
Αθλητικών ∆ιαφορών (Α.Σ.Ε.Α.∆.) 

27. Προπονητές 
1. Η πρόσληψη προπονητή (-ων) γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. 
2. Οι υποχρεώσεις, τα δικαιώµατα και οι αµοιβές των προπονητών θα ορίζονται µε την σύναψη 

συµφωνητικού παροχής υπηρεσιών. 
3. Οι προπονητές θα αναφέρονται στον ΕΑΤΑ. 

28. Γενικές διατάξεις 
1. Οπου στον παρόντα κανονισµό αναφέρεται η λέξη "αθλητής" εννοείται και "αθλήτρια". 
2. Για όλες τις περιπτώσεις υπερισχύουν οι διατάξεις του κανονισµού «εγγραφών και 

µεταγραφών» της Ελληνικής Αεραθλητικής Οµοσπονδίας, όπως εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2003 
και ακολούθως τροποποιήθηκε. 

29. Ισχύς και τροποποίηση του κανονισµού 
1. Ο κανονισµός αυτός που περιλαµβάνει µε το παρόν, 29 άρθρα, εγκρίθηκε την 18 ∆εκεµβρίου 

2003 κατά την συνεδρίαση υπ. αριθ. 533 του ∆.Σ. και ισχύει έως ότου τροποποιηθεί µε 
απόφαση του ίδιου οργάνου της ΕΑΑ. 
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