
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
 

 
Τ.Θ. 51150, 145 10 Νέα Κηφισιά - Tηλ : (210) 9649 788  - Fax : (210) 9649 547 ,  e-mail : elaoinfo@elao.gr 

 

 
 

 
Αρ. Πρωτ.   109 / 2021                            Αθήνα, 15 Ιουνίου 2021  
 
ΠΡΟΣ  : Όλα τα σωματεία μέλη της ΕΛΑΟ           
 
ΘΕΜΑ  : Ενημέρωση  
 
 
  
Αγαπητοί φίλοι, 
 
Η ΕΛΑΟ έλαβε από την Αερολέσχη Λάρισας την επιστολή 13(7‐5‐2021) την οποία θα βρείτε επισυναπτόμενη. 
 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επιστολή αυτή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε αναλάβει την οργάνωση 
της  εκδήλωσης  F5J  AIR MEETING  –  THESSALY  TOURING  και  είχε  αναθέσει  την  οργάνωση  από  κοινού  στην 
Αερολέσχη Λάρισας και την Αερολέσχη Φθιώτιδας.   
 
Το  ΔΣ  της  ΕΛΑΟ  στην  συνέχεια  επικοινώνησε  με  την  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  και  την  ενημέρωσε  σχετικά. 
Λάβαμε την απάντηση την οποία και αυτή θα βρείτε επισυναπτόμενη.  
 
Από  την  απάντηση  προκύπτει  ότι  η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  που  φέρεται  ως  ο  οργανωτής  της  εκδήλωσης 
αυτής, δεν έχει καμία ενημέρωση και ούτε έχει λάβει καμία απόφαση για να οργανώσει την συγκεκριμένη 
εκδήλωση και κατ’ επέκταση να αναθέσει την διοργάνωση στα δύο σωματεία.  
 
Παραθέτουμε στην συνέχεια αποσπάσματα από τον Αθλητικό Νόμο και το Καταστατικό της ΕΛΑΟ.  
 
Προβλέψεις Αθλητικής Νομοθεσίας 
Ο αθλητικός νόμος προβλέπει τα παρακάτω: 
 

1. Άρθρο  7  §6  του  Ν.  2725  «Δεν  επιτρέπεται  η  συμμετοχή  σωματείου  ή  αθλητή  του  σε  αγώνες  που  
γίνονται  στην  Ελλάδα  ή  στο  εξωτερικό,  αν  αυτοί  δεν  είναι  εγκεκριμένοι  από   την  οικεία  αθλητική 
ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές  ομοσπονδίες.» 
 

2. Ειδικά  για  την  συμπεριφορά  αυτή    ο  ίδιος  αθλητικός  νόμος  στο  άρθρο  8  (Περί  Ειδικής  Αθλητικής 
Αναγνώρισης)  στην  παράγραφο  3  αναφέρει  «Η απόφαση  της  ειδικής  αθλητικής  αναγνώρισης 
ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται 
άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει 
την  αθλητική  δραστηριότητα  που  προβλέπεται  από  το καταστατικό  της  αθλητικής  ένωσης  ή  της 
ομοσπονδίας  της  οποίας  είναι  μέλος  ή  παραβεί  τα οριζόμενα  στην  παρ. 6  του  άρθρου 7  ή  δεν 
απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα 
νόμο περιπτώσεις.».  
 

3. Στο άρθρο 26 §6 αναφέρεται επίσης « Ύστερα από αίτηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί 
να  χορηγείται   έγκριση  για  τη  μετάκληση  στη  χώρα  αλλοδαπών  αθλητικών  αποστολών  ή  
μεμονωμένων αθλητών για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους διεθνείς αγώνες ή  διεθνείς αθλητικές 
συναντήσεις.  Η  έγκριση  μετάβασης  ή  μετάκλησης  χορηγείται   προκειμένου  περί  αθλητικών 
σωματείων  από  την  εποπτεύουσα  αρχή  του  άρθρου  13   παράγραφος  1,  με  εξαίρεση  τα  αθλητικά 
σωματεία που μετέχουν σε πρωταθλήματα  εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, στα οποία η 
έγκριση χορηγείται από τη  Γ.Γ.Α. Από τη Γ.Γ.Α. επίσης χορηγείται η ανωτέρω έγκριση στις αθλητικές  
ομοσπονδίες, ενώσεις, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. 
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Προβλέψεις Καταστατικού ΕΛΑΟ 
ΑΡΘΡΟ 23. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Στους αγώνες και τις εκδηλώσεις σε όλα τα αεραθλήματα που καλλιεργεί η ΕΛΑΟ οι οποίοι διοργανώνονται 
από αυτήν  ή  σωματεία  της  δύναμης  της,  μετέχουν μόνον αθλητές  όπως η  ιδιότητα αυτή προβλέπεται  και 
καθορίζεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς για κάθε αεράθλημα. 
 
Η  ΕΛ.Α.Ο.  δικαιούται  και  υποχρεούται  να  διεξάγει  ελέγχους  φαρμακοδιέγερσης  (anti  –  doping  control)  σε 
αεραθλητές σύμφωνα με τις διατάξεις της FAI και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 
Το ΔΣ της ΕΛ.Α.Ο. ή οι οριζόμενοι από αυτό εκπρόσωποι της, έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να έρχονται σε 
επαφή με ξένες Ομοσπονδίες, την FAI και τα όργανα της.  
 
Καμία  αθλητική  συνάντηση  των  Σωματείων,  με  ξένα  Σωματεία  ή  Ομοσπονδίες  δεν  επιτρέπεται  χωρίς  την 
γραπτή άδεια της ΕΛ.Α.Ο.  
 
 
Μετά  από  όλα  τα  παραπάνω  το  ΔΣ  της  ΕΛΑΟ  ενημερώνει  όλα  τα  σωματεία  ότι  η  εκδήλωση  αυτή, 
διοργανώνεται  χωρίς  την  άδεια  της  ΕΛΑΟ.    Καλούνται  τα  σωματεία  να  ενημερώσουν  τους  αθλητές  τους 
σχετικά.  
 
Για  όσα  σωματεία  ή  αθλητές  λάβουν  μέρος  στην  εκδήλωση  αυτή  παρά  την  σημερινή  ενημέρωση,  θα 
ισχύσουν όσα προβλέπονται από την αθλητική νομοθεσία, το καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΛΑΟ.  

 
                                                          Για την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία 

 
 
 
 
 
 
     
       
      Μακράκης Νίκος                                  Μαυροθαλασσίτης Απόστολος 
      Πρόεδρος                                  Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

 


