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1. Πολιτική – Φιλοσοφία – Δομή 
 

Σκοπός του Συλλόγου μας είναι η εξάπλωση και ευημερία της Αεροσφαίρισης μα πάνω απ’ όλα το 
FAIR PLAY , οι νέες φιλίες ,όμορφες και ήρεμες ΚΥΡΙΑΚΕΣ . Καλούμε άτομα, ομάδες και κοινότητες 
να μας γνωρίσουν. Χαρά μας να μοιραστούμε υλικό, εμπειρίες, νέες ιδέες και απόψεις γύρω από 
την Αεροσφαίριση.  

Η Φιλοσοφία του Συλλόγου μας είναι χτισμένη πάνω στο FAIR PLAY . Έτσι στα σενάρια που 
διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Σ.Α.Λ ,εντός πεδίου, θα βρίσκονται διοργανωτές και 
σύνδεσμοι διοργάνωσης οι οποίοι θα βοηθούν στη διεξαγωγή της. 

Έχουν το δικαίωμα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, να ελέγξουν κάθε συμμετέχοντα με στόχο τη 
διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του σεναρίου και την ασφάλεια των παικτών. Μην σας φανεί 
περίεργο εάν κάποιος συμπαίκτης σας σας παρατηρήσει ή και ακόμα υποβάλει αίτημα στη 
διοργάνωση για παύση σας από το παιχνίδι, θα είναι σύνδεσμος διοργάνωσης.  Έλεγχοι fps, 
εξοπλισμού, ποσότητας bbs στις γεμιστήρες θα πραγματοποιούντο τυχαία κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης. Παίκτες που δεν τηρούν τους κανονισμούς που έχουν τεθεί,  θα παύονται από τη 
συνέχεια του παιχνιδιού. 

Συμμετέχοντες οι οποίοι:  

- Δεν  συμπεριφέρονται με σεβασμό στους συμπαίκτες ή τους αντιπάλους χρησιμοποιώντας 
βωμολοχίες ή και σωματική επαφή, 

- Δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των διοργανωτών και των συνδέσμων διοργάνωσης,  

- απαιτούν hit!, 

- διαδίδουν φήμες για αρνητικές συμπεριφορές άλλων παικτών (δεν βγαίνουν, δεν κάνουν, 
δεν…., δεν…..!!! κτλ. – ότι βλέπετε ή νομίζετε ότι βλέπετε κρατήστε το για εσάς εάν δεν θέλετε να 
μιλήσετε σε σύνδεσμο διοργάνωσης) θα παύονται από την συνέχεια της διοργάνωσης.Η 
διοργάνωση έχει το δικαίωμα, σεβόμενη τον κόπο της αλλά και την προσπάθεια όλων των 
παικτών, να τους αποβάλει. 

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα (και θεωρούμε απαραίτητο να αναφέρουν οτιδήποτε 
θεωρούν σημαντικό στους διοργανωτές) να ζητήσουν τον έλεγχο συγκεκριμένου συμμετέχοντα 
(πάντα με διακριτικό τρόπο). Μπορείτε να διασφαλίσετε και οι ίδιοι την επιτυχία της συνάντησης, 
ασκείστε έλεγχο με όμορφο και ευγενικό τρόπο χωρίς ενδοιασμούς, ειδικά εάν βλέπετε 
πραγματικά κάτι λάθος. Στόχος της διοργάνωσης είναι να περάσουν καλά οι πολλοί και όχι ο ένας 
που δεν διαθέτει  θετική – δημιουργική όρεξη και σωστή νοοτροπία airsoft.  

 «Είμαι απόλυτα τίμιος, ανταγωνιστικός όσο χρειάζεται,σέβομαι την προσπάθεια των άλλων 
χωρίς εγωισμούς και νεύρα. Κανείς δεν θέλει ένα μη ανταγωνιστικό αντίπαλο, όπως δεν θέλει και 
έναν ανέντιμο αντίπαλο!! Είμαι ένας «θετικά ενεργός παίκτης», προβάλω τον καλύτερο μου 
εαυτό, έτσι βοηθώ ενεργά και εγώ στην επιτυχία της συνάντησης!!» 

Δεν πιστεύουμε στην ύπαρξη κριτών σε ένα παιχνίδι airsoft. θεωρούμε ότι όλοι οι παίκτες είναι 
υπεύθυνοι για το επίπεδο του παιχνιδιού και γενικά της διοργάνωσης. Όλοι οι παίκτες, καθ’ όλη 
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την διάρκεια του event, ελέγχουν και ελέγχονται. Βοηθήστε και εσείς να γίνει το παιχνίδι μας 
καλύτερο!!!!  

Ο Σύλλογος Αεροσφαίρισης Λιβαδειάς Σ.Α.Λ  και οι ομάδες που τον εκπροσωπούν , έχoυν  
υιοθετήσει αυστηρή πολιτική απέναντι σε παίκτες που δεν έχουν τη σωστή νοοτροπία airsoft και 
αυτό γιατί θέλουμε ένα ποιοτικό airsoft. Ο Σύλλογος μας δεν θα ανεχθεί καμιά αρνητική 
συμπεριφορά, καθώς δεν την ενδιαφέρει ούτε το μέγεθος του event, ούτε το πλήθος των 
συμμετεχόντων στα σενάρια του. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το επίπεδο συμπεριφοράς των 
παικτών και κατ’ επέκταση η ποιότητα του παιχνιδιού μας . Όποιος αντιβαίνει σε αυτές τις αξίες 
θα μας βρεί αντιμέτωπους. 

Ο Σύλλογος μας πάντα θα προσπαθεί και θα οργανώνει όμορφες κυριακές γιατί με αυτό τον 
ΣΚΟΠΟ  γεννήθηκε. 

 

Δομή 

Η κοινότητα μας λειτουργεί σύμφωνα με την δομή που περιγράφεται παρακάτω: 

  Υπεύθυνα για την οργάνωση, την καθημερινή λειτουργία και γενικά όλα τα θέματα που 
αφορούν τον Σύλλογο Αεροσφαίρισης Λιβαδειάς είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 
διοικητικό συμβούλιο δεν έχει τον ρόλο του αρχηγού αλλά το ρόλο του μέσου με το οποίο 
οργανώνεται και αναπτύσσεται ο σύλλογος μας .Όλοι οι κανόνες λειτουργίας που ισχύουν έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Εκπρόσωποι / Αρχηγοί ομάδων / μεμονωμένα άτομα και οι αρμοδιότητες τους. 

Οι εκπρόσωποι ή αρχηγοί ομάδων είναι υπεύθυνοι για όλα τα μέλη της ομάδας τους. Ο 
μεμονωμένος παίχτης είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του .Το ΔΣ  παρατηρεί για τυχόν 
παραβάσεις τους μεμονωμένους παίκτες ξεχωριστά ,σε περίπτωση ομάδας παρατηρεί και 
συνομιλεί ΜΟΝΟ με τον εκάστοτε αρχηγό .Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και εφόσον το ΔΣ 
κρίνει ότι είναι απαραίτητο, με ψηφοφορία θα αποκλείσει τον εν λόγω παίκτη ή ομάδα από το να 
συμμετάσχει σε παιχνίδια της όπως προβλέπεται από το καταστατικό του Συλλόγου. 

Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα του Συλλόγου θα πρέπει μια φορά τον χρόνο να 
παρευρίσκεται σε ΓΣ ,ώστε να ακούγεται η γνώμη του .  

Κάθε ομάδα αποφασίζει ξεχωριστά για τον εξοπλισμό / ενδυμασία / patch της . Πάντα όμως στα 
πλαίσια των κανόνων του Συλλόγου .Θα υπάρχει μια ενημερωμένη λίστα με το dresscode των 
ομάδων για την καλύτερη διαχείριση στα παιχνίδια, γι’ αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται ο 
σύλλογος για τυχόν αλλαγές. 

Ομάδα που ανήκει στην δύναμη του Συλλόγου,και διοργανώνει σενάριο , ΟΦΕΙΛΕΙ να καλέσει και 
τις υπόλοιπες ομάδες / παίχτες του Συλλόγου στην εν λόγω διοργάνωση μέσα στα πλαίσια των 
καλών σχέσεων μεταξύ των μελών ,καμία πλευρά όμως δεν είναι υποχρεωμένη ούτε να καλέσει 
,ούτε να παρεβρεθεί.  

Σύλλογος Αεροσφαίρισης Λιβαδειάς



Οι ομάδες του Συλλόγου / μεμονωμένα μέλη  μπορούν να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε 
παιχνίδι καλεστούν από άλλες ομάδες / Συλλόγους , με την προϋπόθεση να ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ τον 
Σύλλογο, για την παρουσία τους στην εν λόγω διοργάνωση. Δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν τα 
σήματα του συλλόγου ,εκτός αν είναι επίσημη αποστολή του. Δεν είναι υποχρεωτικό να 
καλέσουν τα υπόλοιπά μέλη.  

Μετά το τέλος τις όποιας διοργάνωσης συμμετέχουν, ενημερώνουν το ΔΣ για τυχόν προβλήματα 
,παράπονα και οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί ώστε να υπάρχει κεντρική διαχείριση των θεμάτων . 

Σε επίσημη διοργάνωση / πρόσκληση  (όχι απλά κυριακάτικα παιχνίδια) οι συμμετοχές 
δηλώνονται κεντρικά ως εξής : 

…… άτομα από τον Σύλλογο Αεροσφαίρισης Λιβαδειάς και τις ομάδες …………..  

Δεν θα υπάρξει ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΟΧΗ σε παράπονα που θα γίνουν στον Σύλλογο και θα αφορούν 
προβληματικές συμπεριφορές ,καταστάσεις ,μεμονωμένων μελών αλλά και ομάδων. Θα 
συστήνεται ΔΣ άμεσα για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τέτοιου είδους θέματα.    

 

2.  Έγγραφη Μελών   

Για την εγγραφή τα υποψήφια μέλη οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα έγγραφα:  
 
α. Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από τον Σύλλογο).  
 
β. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή  
 
γ. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από τον Σύλλογο) στην οποία αναγράφονται τα εξής:  
 
«Εχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για τα κατωτέρω εγκλήματα, εκδήλωση βίας στους αθλητικούς χώρους, για το έγκλημα 
της ανθρωποκτονίας και γενικά για αδικήματα που στρέφονται κατά της ζωής ή της σωματικής 
ακεραιότητας, για εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, για προσβολές του πολιτεύματος, για 
εγκλήματα κατά της τιμής, της προσωπικότητας, της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής 
εκμετάλλευσης, της γενετήσιας ζωής και για τα αδικήματα της παράνομης οπλοφορίας και 
οπλοχρησίας. Δεν έχω παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε 
βαθμό κακουργήματος, ούτε στερήθηκα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά μου 
δικαιώματα. Δεν έχω τιμωρηθεί για αδίκημα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος 
(εμπρησμό, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, δασικών εκτάσεων, εγκατάλειψη και διαφυγή 
επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον κ.α). Τέλος δεν έχω διαγραφεί από άλλο παρεμφερές 
σωματείο λόγω παράβασης των διατάξεων καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού του, που 
αποτελούν συνάμα και διατάξεις του παρόντος καταστατικού.»  

δ. Φωτοτυπία ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου σε ισχύ. 
 
ε.  Δήλωση συμμόρφωσης ( Δίνεται από τον Σύλλογο) 

Σε περίπτωση αλλαγής ουσιωδών προσωπικών στοιχείων των μελών του Συλλόγου θα 
πρέπει να ενημερώνεται ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
σχετικά. Το μέλος δε του οποίου τα προσωπικά στοιχεία μεταβάλλονται, υποχρεούται να 
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υποβάλει προς το ΔΣ του Συλλόγου σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία να 
δηλώνεται η μεταβολή αυτή.  
Για να εγκριθεί η αίτηση ενός υπό ένταξη μέλους στο Σύλλογο θα πρέπει το υπόψιν μέλος να 
συμμετάσχει δοκιμαστικά σε έως τρία (3) τουλάχιστον παιγνίδια αεροσφαίρισης, παρουσία δύο 
τουλάχιστον τακτικών μελών, ώστε να ελεγχθεί ότι πληρή όλες τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο καταστατικό και στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό. Εάν κατά την διάρκεια της 
περιόδου αυτής υποπέσει σε παράπτωμα όπως αυτά αναγράφονται στον παρόντα εσωτερικό 
κανονισμό η αίτησή του θα απορριφθεί. 

Όλοι όσοι έχουν όρεξη να δοκιμάσουν την εμπειρία του airsoft είναι καλοδεχούμενοι να έρθουν 
κοντά μας. Τα απαραίτητα που πρέπει να λάβουν υπόψη είναι: 

• Να διαβάσουν προσεκτικά τους κανόνες ασφάλειας του airsoft και τους ειδικούς κανόνες του 
Συλλόγου. 
• Να εξοπλιστούν υποχρεωτικά με άρβυλα και με αντιβαλλιστικά γυαλιά. 
• Να εξασφαλίσουν ότι το αεροβόλο τους (εάν διαθέτουν) είναι εντός των ορίων που έχουν 
τεθεί. 
• Να έχουν καλή διάθεση και μπόλικη όρεξη για παιχνίδι. 

 

3. Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς  

Για την καλύτερη λειτουργία και την ομαλή διεξαγωγή των συναντήσεων του Συλλόγου μας 
ισχύουν τα παρακάτω: 

• Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να ξεκινήσει κάποια διένεξη, με αντίπαλο ή μη, για οτιδήποτε και 
εάν συμβεί κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. 
• Με το πέρας του παιχνιδιού θα συζητούνται τυχόν παράπονα, ιδέες και προτάσεις. 
• Συμμετέχουμε σε ένα παιχνίδι airsoft για να παίξουμε , για να πραγματοποιήσουμε μια ωραία 
συνεργασία και όχι για να κερδίσουμε. Ο έντονος ανταγωνισμός είναι κακό χαρακτηριστικό σε 
έναν παίκτη αυτού του παιχνιδιού. 
• Τυχόν ανέντιμοι παίκτες δηλώνονται σε κάποιο μέλος του διοικητικού συμβούλιου της 
κοινότητας με το πέρας της συνάντησης. (βλέπε κεφάλαιο Ποινές) 
• Οι παλαιότεροι παίκτες έχουν την μεγάλη ευθύνη να κατευθύνουν και να συμβουλέψουν 
σωστά τους καινούργιους παίκτες με σκοπό την εύρυθμη και ευχάριστη διεξαγωγή κάθε 
συνάντησης. 

 

Νοοτροπία ενός μέλους του Συλλόγου Αεροσφαίρισης Λιβαδειάς. 

Κάθε μέλος του Συλλόγου αναμένεται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να αποκτήσει αυτό 
που λέμε «Νοοτροπία της Κοινότητας». Δηλαδή: 

• Τιμιότητα και ειλικρίνεια. 
• Ηρεμία παιχνιδιού, δίχως νεύρα και φασαρίες. 
• Εθελοντισμό, αφού όλοι βοηθάμε να περνάμε καλά χωρίς κανένα προσωπικό όφελος. 
• Τυπικότητα όσον αφορά την δήλωση συμμετοχής και τον χρόνο άφιξης του σε μια συνάντηση. 
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• Σοβαρότητα και χαρακτήρα ειδικά όσον αφορά θέματα ασφαλείας. 
• Ευγενή άμιλλα και όχι υπέρμετρο ανταγωνισμό. Δεν παίζουμε για να κερδίσουμε, παίζουμε    
      για να παίξουμε και κερδίζουμε παίζοντας! 
• Όρεξη και υπομονή, ώστε με μπόλικη συζήτηση να βοηθά και άλλα μέλη να εντάσσονται στην 
νοοτροπία της κοινότητας. 

Άτομα που αποτυγχάνουν να ενταχτούν στην νοοτροπία του Συλλόγου , απομακρύνονται μέσω 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

4. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Μελών  

 

Παρακάτω αναφέρονται με λίγα λόγια οι βασικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών 
μας. Τι περιμένουμε από τους άλλους να κάνουν και τι περιμένουν οι άλλοι από εμάς. 

-Ειδικότερα, όποιος θέλει να συμμετέχει σε ένα παιχνίδι: 

Είναι υποχρεωμένος: 

• Να έρχεται στην ώρα του, ή να ειδοποιεί για τυχόν καθυστέρηση. 
• Να δηλώνει συμμετοχή στο site μέχρι την ημερομηνία που έχει οριστεί . 
• Να ακολουθεί τις εντολές και οδηγίες του διοργανωτή και των βοηθών του. 
• Να ακολουθεί τις εντολές και οδηγίες των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 
• Να έχει διαβάσει προσεκτικά τους κανονισμούς του σεναρίου και να τους ακολουθήσει πιστά. 
• Να σέβεται του αντίπαλους και τους συμπαίκτες του. 
• Να ενεργεί πάντα εις όφελος της διεξαγωγής και της ομαλής και ευχάριστης συνέχειας  του 
παιχνιδιού. 
• Να ενεργεί πάντα εις όφελος της ασφάλειας της δικής του και των συμμετεχόντων. 
 

Έχει δικαίωμα: 

• Να μην συμμετάσχει εάν το κρίνει σκόπιμο. 
• Να φύγει κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του παιχνιδιού, εφόσον ενημερώσει και δεν 
δημιουργεί πρόβλημα στην ροή της διοργάνωσης. 
• Να φέρει όλες τις προτάσεις, αντιρρήσεις, ιδέες στον διοργανωτή ή σε μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου προς συζήτηση. 
• Να διοργανώσει αυτός μια συνάντηση για παιχνίδι εάν έχει αποκτήσει την απαραίτητη 
εμπειρία. 
 

-Όποιος ομάδα / μεμονωμένο άτομο θέλει να διοργανώσει ένα παιχνίδι: 

Είναι υποχρεωμένη / ος: 

• Να ενημερώσει το διοικητικό συμβούλιο. 
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• Να οργανώνει τους συμμετέχοντες καθοδηγώντας τους συνεχώς και δίνοντας τους εντολές 
πριν και κατά την διάρκεια του παιχνιδιού με στόχο την επιτυχημένη και την άνευ 
καθυστερήσεων διεξαγωγή του σεναρίου. 
• Να χρεωθεί από τον υπεύθυνο υλικού του συλλόγου όλο το απαραίτητο υλικό που απαιτείται 
(φαρμακείο, κτλ) για κάθε διοργάνωση. 
• Να επιστρέψει το υλικό που χρεώθηκε στην ίδια κατάσταση ή και σε καλύτερη από αυτή που 
το χρεώθηκε. 
• Να προσπαθήσει να περάσουν όλοι όμορφα τον χρόνο τους. 
• Να ενεργεί πάντα εις όφελος της ασφάλειας της δικής του και των συμμετεχόντων. 
 

 Έχει δικαίωμα: 

• Να χρησιμοποιήσει το υλικό του Συλλόγου. 
• Να αιτηθεί στο Δ.Σ την αποβολή συμμετεχόντων εάν το κρίνει σκόπιμο. 
• Να ζητήσει την μη συμμετοχή παικτών που δεν δήλωσαν συμμετοχή έγκαιρα. 
• Να ζητήσει την βοήθεια άλλων παικτών για την σωστή διοργάνωση της συνάντησης. 
• Να θέσει τους δικούς του όρους και κανόνες της συνάντησης (πάντα με την σύμφωνη γνώμη 
του Διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου). 
• Να διακόψει την συνάντηση για όποιο λόγο κρίνει σκόπιμο. 
 
Οι διοργανωτές ορίζουν το πως, που και πότε θα διεξαχθεί το παιχνίδι τους. Όσα μέλη του 
Συλλόγου αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι θα σέβονται απόλυτα τους κανονισμούς / 
περιορισμούς του διοργανωτή (με εξαίρεση τους κανόνες ασφάλειας που δεν αλλάζουν) και θα 
τους ακολουθούν επακριβώς. Εάν διαφωνούν με οτιδήποτε, διατηρούν το δικαίωμα να μην 
παρευρεθούν. Για τυχόν απορίες / ιδέες για το σενάριο θα πρέπει να μιλήσουν προσωπικά με 
τον διοργανωτή για να μην δημιουργείται σύγχυση προς τους υπόλοιπους παίχτες.  Ο 
διοργανωτής με την σειρά του οφείλει να κάνει μετρήσεις στα όπλα με bb των 0,20 gram καθώς 
και να δώσει τρόπο επικοινωνίας έτσι ώστε να γίνονται τυχόν ερωτήσεις.  
Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση τραυματισμού συμμετάσχοντα λόγω απροσεξίας του 
δεύτερου. 
Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ορθότητας της συμπλήρωσης της Υπεύθυνης Δήλωσης για 
την συμμετοχή των παιχτών σε διοργανώσεις του Συλλόγου. 
 Έχουν δυνατότητα να δώσουν κίτρινη κάρτα σε παίχτη που παραβαίνει κανόνες παιχνιδιού 
πάσης φύσεως, σε συνεννόηση με μέλος του ΔΣ. 
 

Τα μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Α.Λ 

 Είναι υποχρεωμένα: 

• Να σέβονται όλους τους συμμετέχοντες. 
• Να ενεργούν πάντα εις όφελος της διεξαγωγής του παιχνιδιού και το καλό του Συλλόγου. 
• Να ενεργούν πάντα εις όφελος της ασφάλειας της δικής τους και των συμμετεχόντων. 
• Να βοηθούν για την ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης ώστε όλοι να έχουν ευχάριστη 
συμμετοχή. 
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• Να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν ενεργά όλους τους συμμετέχοντες προς όφελος της 
διοργάνωσης. 
• Να βοηθούν έμπρακτα τον διοργανωτή της συνάντησης. 
• Να διασφαλίζουν ότι όλοι ακολουθούν τους παραπάνω κανόνες. 
 
 Έχουν δικαίωμα: 
 
• Να αποβάλουν κάποιον παίκτη από την συνάντηση. 
• Να θέσουν θέμα της δια παντός απομάκρυνσης κάποιου παίκτη από τον Σύλλογο. 
• Να διακόψουν την συνάντηση για όποιο λόγο κρίνουν αυτοί σκόπιμο. 
 

5. Συνδρομές - Οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις των Μελών του Συλλόγου   

α. Εγγραφή μέλους  
 
Κατά την εγγραφή του στο σωματείο κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το ποσό 
των τριάντα ευρώ (€30.00).Περιλαμβάνονται η εγγραφή ,κάρτα μέλους και patch .Θα συμμετάσχει 
βάση καταστατικού στον Σύλλογο , σαν δόκιμο μέλος για 6 μήνες. Με την πάροδο των 6 μηνών 
και με θετική απόφαση του Δ.Σ. θα γίνεται τακτικό μέλος. Αν οι εντυπώσεις είναι αρνητικές από 
την πλευρά του Συλλόγου ,θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το Καταστατικό . 
Το άτομο αυτό δεν θα μπορεί να γίνει μέλος του Σ.Α.Λ. Δεν θα έχει την δυνατότητα να πάρει 
μέρος σε παιχνίδια που διοργανώνει ο Σ.Α.Λ. (ακόμη και τοπικά). 

 
 
β. Συνδρομή μέλους  
 
Το ποσό της ετήσιας συνδρομής έχει οριστεί στα 10€ .Είναι κοινό για όλα τα μέλη, και θα 
ορίζεται κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. και έγκρισης της Γ.Σ.  
Η ανανέωση της συνδρομής των μελών καταβάλλεται τον μήνα Ιανουάριο εκάστου 
έτους.  
 
γ. Συμμετοχή σε παιχνίδια αεροσφαίρισης του Συλλόγου.  
 
Για να λάβει μέρος μέλος του Συλλόγου σε επίσημο παιχνίδι του θα πρέπει να είναι 
οικονομικά τακτοποιημένο για το τρέχον έτος.  
Νέοι παίχτες μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι και 1 μήνα ή 3 παιχνίδια του συλλόγου δωρεάν. 
Εξαιρούνται από τον παραπάνω κανονισμό μέλη από τρίτους συλλόγους / ομάδες που έχουν 
πρόσκληση για τη συγκεκριμένη διοργάνωση .Το κόστος συμμετοχής σε παιχνίδια καταβάλλεται 
από τους συμμετέχοντες και καθορίζεται από το ΔΣ ανάλογα με τις συνθήκες του παιχνιδιού, 
τόσο για τα μέλη όσο και για τα μη μέλη του Συλλόγου .Από το κόστος συμμετοχής εξαιρούνται 
τα μέλη που αναλαμβάνουν καθήκοντα Διαιτητών - Παρατηρητών στα παιχνίδια.  
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δ. Λοιπές υποχρεώσεις  
 
(1) Στην περίπτωση που κάποιο πρόσωπο εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου, θεωρείται 
ότι προηγουμένως έχει λάβει γνώση και έχει αποδεχθεί τους όρους του καταστατικού 
του Συλλόγου καθώς και του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Υποχρεούται δε να 
συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Δ.Σ του Συλλόγου, της Γενικής Συνέλευσης καθώς 
και όλων των υπολοίπων θεσμοθετημένων οργάνων αυτού.  
(2) Όλα τα μέλη οφείλουν να προασπίζουν και να διασφαλίζουν τις αρχές αλλά και τα 
συμφέροντα του Συλλόγου.  
(3) Τα μέλη οφείλουν να είναι συνεπή απέναντι στις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
έναντι του Συλλόγου.  
(4) Τα μέλη των οποίων εγκρίνεται η εισδοχή δεν εγγράφονται ως τέτοια, εάν δεν 
τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.  
 (5) Σε περίπτωση που κάποιο μέλος καθυστερήσει να ανανεώσει την συνδρομή του, θα 
αποστέλλεται σε αυτό ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα 
αφαιρείται η πρόσβασή του από το τμήμα μελών των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων του 
Συλλόγου μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξεως της συνδρομής 
του.  
 (6) Δικαίωμα για τη χορήγηση συστατικής επιστολής για την εγγραφή νέων μελών, έχουν 
μόνο τα τακτικά μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.  
(7) Στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται μόνο μέλη 
του Συλλόγου εφόσον είναι και ταμειακώς τακτοποιημένα.                                                                                  
(8) Οι νέοι παίχτες ασχέτως του τύπου όπλου τους θα βάλλουν αποκλειστικά και μόνο με semi για 
τα 5 πρώτα παιχνίδια τους ενώ ταυτόχρονα το όπλο τους θα φέρει κίτρινη κορδέλα. Η 
διοργάνωση καθώς και οι πιο έμπειροι παίχτες θα αναλαμβάνουν την σωστή διαπαιδαγώγηση 
των νέων παιχτών, ειδικά στα πρώτα τους παιχνίδια με το να έχουν στενή επαφή κατά την 
διάρκεια των παιχνιδιών, να δίνουν οδηγίες /απαντήσεις/ διευκρινίσεις σε οτιδήποτε προκύψει. 
Δύναται να χρησιμοποιήσουν ένα αεροβόλο του Συλλόγου  μέχρι και δύο εσωτερικές  
διοργανώσεις για ένα μήνα πριν γίνουν μέλη.                                                                                                      
(9) Ο Σύλλογος Αεροσφαίρισης Λιβαδειάς είναι υποχρεωμένος στα νέα μέλη να :  

• Ενημερώσει για  τους κανόνες ασφαλείας  (αυστηρά) . 
• Ενημερώσει για τον απαραίτητο εξοπλισμό. 
• Ενημερώσει για το τι είναι και  πώς παίζετε το airsoft. 

 

6. Εξοπλισμός - Ενδυμασία   
 

Αν άτομο ή ομάδα εκφράσει το ενδιαφέρον να ενταχθεί στην ομάδα των WΑSP, εφόσον 
υπάρχουν ανοιχτές θέσεις , θα πρέπει να ακολουθήσει τον Κώδικα ενδυμασίας της .Θα έχει ένα 
6μήνο περιθώριο να προμηθευτεί τα υλικά που χρειάζονται για την ένταξή του.  
 
 Στολές : ACU DIGITAL – GREEK LIZARD - ΑΤΑCS FG  
 Γιλέκο Μάχης : ACU DIGITAL (Συγκεκριμένου τύπου) – OD - ΑΤΑCS FG 
 Καπέλο – Κράνος : ACU DIGITAL – OD- ΑΤΑCS FG 

Το αεροβόλο επιλέγετε καθαρά από τον παίχτη ΤΗΡΩΝΤΑΣ πάντα τα ΟΡΙΑ που έχει θέσει ο 
Σύλλογος . 
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 Άτομο ή ομάδα που δεν θέλει να ενταχθεί στην ομάδα των Wasp ,θα πρέπει να ενημερώσει τον 
Σύλλογο για τον Κώδικα ενδυμασίας που θα ακολουθήσει . 

 
Κάθε ομάδα αποφασίζει ξεχωριστά για τον εξοπλισμό / ενδυμασία / patch της . Πάντα όμως στα 
πλαίσια των κανόνων του Συλλόγου .Θα υπάρχει μια ενημερωμένη λίστα με το dresscode των 
ομάδων για την καλύτερη διαχείριση στα παιχνίδια, γι΄αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται ο 
σύλλογος για τυχόν αλλαγές. 

Σε επίσημα παιχνίδια / προσκλήσεις του συλλόγου ή ενδυμασία  των μέλών της εκάστοτε ομάδας 
/ μεμονωμένου παίχτη  του συλλόγου θα  ορίζεται σε συνεννόηση με το ΔΣ .   

 Εθνόσημα, σύμβολα σωμάτων στρατού, μεραρχιών, αυθεντικά patch στρατιωτικού βαθμού, 
patch διακρίσεων (π.χ. «πουλάδες», στρατιωτικούς βαθμούς κτλ..) αυτοσχέδια όπλα, γυαλιά 
Ήλιου, γυαλιά εργασίας,  βόμβες, εκρηκτικές ύλες ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ. 

Τα γυαλιά θα πρέπει να είναι του εμπορίου και να είναι αντιβαλλιστικά με το πρότυπο θραύσης 
ANSI Z87.1 ή/και το πρότυπο EN-166F και να είναι κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό υλικό 
(PC - Polycarbonate). 

 

 Ασύρματες Επικοινωνίες  

Μέλη του Συλλόγου τα οποία δεν κατέχουν Άδεια ραδιοερασιτέχνη ,θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
ΜΟΝΟ πομποδέκτες pmr .Σε αντίθετη περίπτωση είναι εξολοκλήρου υπεύθυνοι απέναντι στον 
Νόμο περί επικοινωνιών .Ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη .   

 

7. Ταυτότητα μέλους  
 
α. Το κάθε μέλος διατηρεί κάρτα μέλους της οποίας το κόστος έκδοσης 
συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια συνδρομή.  
β. Η κάρτα είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα μέλη ή μη.  
γ. Η κάρτα ισχύει μόνο για να αποδεικνύει την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου. 
Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται.  
δ. Μέλος που χάνει την κάρτα του, ενημερώνει άμεσα τον Γραμματέα του Συλλόγου. Το 
μέλος επιβαρύνεται με τα έξοδα επανέκδοσης.  
ε. Η κάρτα μέλους έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
1) Εμπρόσθια πλευρά:  
α) Λογότυπο και επωνυμία του Συλλόγου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.  
β) Ονοματεπώνυμο μέλους στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.  
γ) Αριθμό Μητρώου μέλους  
δ) Ημερομηνία λήξης ταυτότητας  
ε) Φωτογραφία μέλους  
2) Οπίσθια πλευρά:  
α) Πληροφορίες ταυτότητας  
3) Η μορφή, το σχήμα και τα χρώματα των ανωτέρω χαρακτηριστικών, δύναται να αλλάξουν κάθε 
έτος. 
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8. Πειθαρχικά Παραπτώματα - Ποινές  
 
 
Σε μέλος το οποίο παραβαίνει τις υποχρεώσεις ή τα καθήκοντά του απέναντι στο 
Σύλλογο, όπως αναφέρονται στο καταστατικό ,στο άρθρο 16, και στους εσωτερικούς 
κανονισμούς του, επιβάλλεται, μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία, μία από τις 
ακόλουθες ποινές ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης:  
 
1) την έγγραφη επίπληξη  
2) την αυστηρή έγγραφη επίπληξη 
3) την απαγόρευση εισόδου στους γυμναστικούς χώρους του σωματείου και συμμετοχής 
στις δραστηριότητες του για ένα έτος 
4) την οριστική διαγραφή από το μητρώο μελών, ποινή η οποία υπόκειται σε κάθε 
περίπτωση στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης 
 
Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται:  
 
1) Η μη τήρηση των όρων του καταστατικού του Συλλόγου, παράπτωμα που επισύρει 
αρχικά την ποινή της εξάμηνης αποχής από τις δραστηριότητες του Συλλόγου και 
μετέπειτα, εφόσον επαναληφθεί εντός ενός (1) έτους από το αρχικό παράπτωμα, την 
ποινή της αποπομπής από του Σύλλογο.  
2) Η μη τήρηση των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού του Συλλόγου επισύρει 
αρχικά την ποινή της εξάμηνης αποχής από τις δραστηριότητες του Σωματείου και 
μετέπειτα, εφόσον επαναληφθεί εντός ενός (1) έτους από το αρχικό παράπτωμα, την 
ποινή της αποπομπής από το του Σύλλογο.  
3) Η απρεπής συμπεριφορά και ασέβεια που επιδεικνύεται από κάθε μέλος – παίχτη του 
του Συλλόγου, κατά την διάρκεια ή επ’ ευκαιρία των δραστηριοτήτων αυτού, επισύρει 
αρχικά την ποινή της επίπληξης και μετέπειτα, εφόσον επαναληφθεί εντός τριών (3) 
δραστηριοτήτων μετά το αρχικό παράπτωμα, στις οποίες συμμετέχει το υπόψη μέλος, 
την ποινή της εξάμηνης αποχής από τις Δραστηριότητες του Συλλόγου.  
4) Η μη τήρηση των αποφάσεων του Δ.Σ. επισύρει αρχικά την ποινή της επίπληξης και 
μετέπειτα, εφόσον επαναληφθεί εντός έξι (6) μηνών από το αρχικό παράπτωμα, την 
ποινή τις εξάμηνης αποχής από τις Δραστηριότητες του Συλλόγου.  
5) Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς απέναντι στο Συλλόγο γενικότερα επισύρει 
αρχικά την ποινή της επίπληξης και μετέπειτα, εφόσον επαναληφθεί εντός έξι (6) μηνών 
από το αρχικό παράπτωμα, την ποινή τις εξάμηνης αποχής από τις Δραστηριότητες του 
Συλλόγου.  
6) Η τυχόν φθορά σε υλικά και εγκαταστάσεις του Συλλόγου επισύρει αρχικά την ποινή 
της εξάμηνης αποχής από τις δραστηριότητες του Συλλόγου και στην συνέχεια, εφόσον 
δεν έχει αποκατασταθεί η φθορά ή αντικατασταθεί το υλικό εντός δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία επιβολής της ποινής, την ποινή της αποπομπής από το Σύλλογο, καθώς και 
την εκκίνηση νομικών διαδικασιών κατά του μέλους.  
7) Η μη επιστροφή χρεωμένων υλικών του Συλλόγου επισύρει αρχικά την ποινή της 
αποχής από τις δραστηριότητες του Συλλόγου έως ότου επιστραφούν τα υλικά και 
μετέπειτα, εφόσον τα υλικά δεν έχουν επιστραφεί εντός δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία επιβολής της ποινής, την ποινή της αποπομπής από το Σωματείο, καθώς και 
την εκκίνηση νομικών διαδικασιών κατά του μέλους.  
8) Κάθε παράπτωμα που αναφέρεται στο άρθρο 3.14 του καταστατικού του Συλλόγου 
επισύρει την ποινή της αποπομπής από του Σύλλογο.  
9) Η χρήση βίας από μέλος του Συλλόγου προς οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, κατά την 
διάρκεια ή επ’ ευκαιρία των δραστηριοτήτων του Συλλόγου επισύρει αρχικά την ποινή 
της εξάμηνης αποχής από τις δραστηριότητες του Συλλόγου και μετέπειτα, εφόσον 
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επαναληφθεί εντός ενός (1) έτους από το αρχικό παράπτωμα, την ποινή της αποπομπής 
από το Σύλλογο.  
10) Η χρήση της κάρτας μέλους του Συλλόγου, πέραν των χρήσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού επισύρει αρχικά την ποινή της επίπληξης 
και μετέπειτα, εφόσον επαναληφθεί εντός έξι (6) μηνών από το αρχικό παράπτωμα, την 
ποινή τις εξάμηνης αποχής από τις Δραστηριότητες του Συλλόγου. Τυχόν χρήση της 
κάρτας μέλους κατά την διάρκεια της αποχής του από τις δραστηριότητες του Συλλόγου, 
επισύρει την ποινή της αποπομπής από το Σύλλογο.  
11) Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου υπό την επήρεια 
απαγορευμένων ουσιών ή αλκοόλ επισύρει αρχικά την ποινή της εξάμηνης αποχής από 
τις δραστηριότητες του Σωματείου και στην συνέχεια, εφόσον επαναληφθεί εντός ενός 
(1) έτους από το αρχικό παράπτωμα, επισύρει την ποινή της αποπομπής από το Σύλλογο.  
12) Η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και διεξαγωγής αεροσφαίρισης, όπως αυτοί 
αναγράφονται στον παρόν εσωτερικό κανονισμό, κατά την διάρκεια ή επ’ ευκαιρία των 
δραστηριοτήτων αυτού, επισύρει αρχικά την ποινή της επίπληξης και μετέπειτα, εφόσον 
επαναληφθεί εντός τριών (3) δραστηριοτήτων μετά το αρχικό παράπτωμα, στις οποίες 
συμμετέχει το υπόψη 

 Κίτρινες κάρτες 

Με σκοπό την τήρηση όλων των κανονισμών του Συλλόγου και του ευ αγωνίζεσθε , ορίζονται οι 
κίτρινες κάρτες ως τιμωρία αποκλεισμού μέλους του Συλλόγου από διοργανώσεις . Ποιο 
συγκεκριμένα, παίχτης ο οποίος έχει 3 ενεργές κίτρινες κάρτες, αποκλείεται από τις διοργανώσεις 
του Συλλόγου για 6 μήνες. Η κάθε κίτρινη κάρτα έχει ισχύ για 6 μήνες από την ημέρα που 
διαπιστώθηκε παράβαση. Δικαίωμα να δώσουν κίτρινη κάρτα σε μέλος έχουν τα μέλη του ΔΣ 
καθώς και οι διοργανωτές, σε συνεννόηση με μέλη του ΔΣ. Μέλος με ενεργή κίτρινη κάρτα 
αποκλείεται επίσης από διοργάνωση στο εξωτερικό στην οποία θα συμμετάσχει ο Σύλλογος  ή 
μέλος του. 

 Κριτήρια τιμωρίας με Κίτρινη Κάρτα 
 

1. Μη αποδοχή Hit / Απαίτηση Hit. 
2. Mή έγκαιρη ενημέρωση για την μη παρουσία. 
3. Χρήση απαγορευμένων υλικών. 
4. Αλλοίωση FPS. 

 

9. Κανόνες Αεροσφαίρισης 

-1ος Κανόνας: 
Αρκεί ένα μπιλάκι να σε χτυπήσει οπουδήποτε πάνω στο σώμα σου για να βγεις εκτός παιχνιδιού. 
-2ος Κανόνας:  
Δεν βγάζουμε ποτέ τα γυαλιά μας εν ώρα παιχνιδιού, ακόμη και αν έχουν θολώσει ή λερωθεί.  
Αν δούμε κάποιον χωρίς γυαλιά εντός πεδίου παιχνιδιού τότε φωνάζουμε "τυφλός" για να 
ενημερωθούν οι υπόλοιποι παίκτες και να σταματήσει το παιχνίδι προσωρινά μέχρι την 
απομάκρυνση του εκτός πεδίου.  
-3ος Κανόνας:  
Δεν σημαδεύουμε ποτέ στο κεφάλι!  
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Αν και αναλόγως την περίσταση στο παιχνίδι ίσως το κεφάλι να είναι το μόνο εκτεθειμένο μέρος, 
πάντως ως κανόνα αποφεύγουμε να σημαδεύουμε κεφάλι.  
Τα πυρά μας είναι πάντοτε σκοπευμένα (το κατά δύναμιν και κατά περίπτωση εννοείται) και 
φροντίζουμε να έχουμε αναγνωρίσει επαρκώς τον στόχο μας πριν πατήσουμε την σκανδάλη. 
Φροντίζουμε πάντα (εντός και εκτός παιχνιδιού) να τηρούμε στον βαθμό του δυνατού ενός 
εκάστου και μία στοιχειώδη "πειθαρχία σκανδάλης" (trigger discipline). Στην πραγματική ζωή οι 
έμπειροι tactical shooters ακόμη και μέσα στο πεδίο της μάχης ενώ έχουν εμπλακεί ενεργά με τον 
εχθρό δεν φέρνουν το δάκτυλο στην σκανδάλη του όπλου παρά μόνο την στιγμή που είναι 
έτοιμοι να ρίξουν αφού έχουν ήδη αναγνωρίσει και σκοπεύσει προς τον στόχο. 
Στο παιχνίδι μία ανάλογη πειθαρχία θα βοηθήσει στην καλύτερη απόκτηση εμπειρίας, την 
βελτίωση της σκοπευτικής ικανότητας, και την αποφυγή φίλιων πυρών ή κατά λάθος 
πυροδοτήσεως του όπλου μας. 
-4ος Κανόνας:  
Όταν βγαίνουμε από το παιχνίδι (είτε επειδή θέλουμε να αποχωρήσουμε, είτε επειδή 
χτυπηθήκαμε, κλπ) ασφαλίζουμε αμέσως το όπλο μας και βγάζουμε την γεμιστήρα μας .  
Όταν είμαστε σε safe-house ή χώρο συγκεντρώσεως των παικτών (εκτός πεδίου ή παιχνιδιού) το 
όπλο μας πρέπει να είναι πάντα ασφαλισμένο.  
Εκτός παιχνιδιού δεν κάνουμε βολή όταν στον ευρύτερο χώρο ανάμεσα σε εμάς και τον στόχο 
μας βρίσκονται άλλα άτομα που ενδεχομένως ξαφνικά να βρεθούν στην γραμμή πυρός μας. 
Γενικά στο χώρο συγκεντρώσεως και safe-house δεν κάνουμε ποτέ βολή!  
-5ος Κανόνας:  
Όταν τελειώσει το παιχνίδι αφαιρούμε τον γεμιστήρα μας, απασφαλίζουμε το όπλο μας, και 
ρίχνουμε 1-2 βολές στον αέρα για τις BB's που ενδεχομένως έχουν μείνει μέσα στο όπλο μας, 
κατόπιν ασφαλίζουμε ξανά το όπλο. 
Όταν βρισκόμαστε στο safe house (ή οπουδήποτε αλλού εντός πεδίου, αλλά εκτός παιχνιδιού) και 
θέλουμε να αφήσουμε προσωρινά το όπλο μας δίπλα στα πράγματα μας (ή απλά να το 
ακουμπήσουμε κάπου κοντά για να κάνουμε κάτι άλλο), και πάλι αφαιρούμε τον γεμιστήρα μας, 
απασφαλίζουμε το όπλο μας, και ρίχνουμε 1-2 βολές στον αέρα για τις BB's που ενδεχομένως 
έχουν μείνει μέσα στο όπλο μας, κατόπιν ασφαλίζουμε ξανά το όπλο. 
Στο τέλος του παιχνιδιού και προ της αναχωρήσεως μας από το πεδίο αφαιρούμε τις μπαταρίες 
από τα AEG όπλα μας και εκκενώνουμε το αέριο από τους γεμιστήρες των blowback πιστολιών 
μας, αν έχουμε γεμιστήρες με μπίλιες μέσα τους αδειάζουμε και αυτούς.  
-6ος Κανόνας:  
Δεν ρίχνουμε ποτέ σε αποστάσεις κάτω από τα 10μ για παιχνίδια Woodland και κάτω από τα 5μ. 
για παιχνίδια CQB, ενώ τηρούμε ανάλογα τις συγκεκριμένες αποστάσεις για παιχνίδια σε 
συνδυασμό πεδίων (π.χ. Urban).  
Φωνάζουμε "μπάμ είσαι έξω" στον στόχο μας και ο στόχος μας το αναγνωρίζει και βγαίνει έξω. 
Λογικά για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι και σωστοί απέναντι στο συμπαίκτη μας, θα πρέπει να 
είμαστε σε θέση βολής με τον στόχο, να έχουμε στραμμένο το όπλο μας πάνω του, και να είμαστε 
σε θέση να εκτελέσουμε σκοπευμένα πυρά πριν φωνάξουμε "μπάμ είσαι έξω", ώστε να μην 
υπάρχει και αμφιβολία. 
-7ος Κανόνας:  
Οι νεκροί δεν μιλάνε, ή έστω όταν μιλάνε δεν λένε τίποτα σχετικό με το παιχνίδι-σενάριο που 
παίζεται.  
Αποχωρούν από τον χώρο με το ένα χέρι σηκωμένο για να τους αναγνωρίζουν οι 
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υπόλοιποι,φορώντας το dead rag (κόκκινο μαντήλι που δηλώνει τον νεκρό) ή το πορτοκαλι 
γιλέκο, ενώ προσπαθούν να μην δημιουργούν πρόβλημα στην εξέλιξη του παιχνιδιού κατά την 
αποχώρηση τους. 
Οι τραυματίες (σε σενάρια όπου χρησιμοποιείται και ο ρόλος του medic) επίσης δεν μιλάνε, εκτός 
και αν το παιχνίδι-σενάριο επιτρέπει κάτι τέτοιο. 
Επί της ουσίας ο medic είναι κατά κάποιο τρόπο ένα κινητό respawn σημείο, εκτός αν το παιχνίδι-
σενάριο προβλέπει διαφορετική λειτουργία του ρόλου του. 
-8ος Κανόνας:  
Αν χτυπηθεί το όπλο μας είμαστε έξω, εκτός και αν έχουμε δεύτερο όπλο στην κατοχή μας (π.χ. 
πιστόλι) οπότε παίζουμε κανονικά με αυτό (εκτός αν το σενάριο δεν επιτρέπει δεύτερο όπλο).  
-9ος Κανόνας:  
Αν μας τελειώσουν τα πυρομαχικά είμαστε επίσης έξω, εκτός και αν κάποιος άλλος ενεργός 
παίκτης στην ομάδα μας έχει συμβατούς γεμιστήρες με το όπλο μας για να μας δώσει (ή στο 
παιχνίδι-σενάριο εφαρμόζεται ο ρόλος του engineer με σακίδιο μεταφοράς πυρομαχικών για 
ομαδική χρήση).  
Αν στο παιχνίδι έχουμε σημεία respawn και χτυπηθούμε, τότε μπορούμε πριν ξαναμπούμε στο 
παιχνίδι να επανεξοπλιστούμε κανονικά με πυρομαχικά που θα έχουν τοποθετηθεί εκεί εφ' όσον 
φυσικά το επιτρέπει το σενάριο παιχνιδιού (ammo distribution point). 
-10ος Κανόνας:  
Ή άλλως ο Χρυσός Κανόνας του airsoft.  
Εκτός παιχνιδιού είμαστε ευγενείς και φιλόξενοι, και προσπαθούμε να γνωριστούμε καλύτερα με 
νέους παίκτες, ώστε να τους μεταδώσουμε τόσο πνεύμα ευγενούς άμιλλας όσο και γνώση-
εμπειρία για το airsoft και τους κανόνες του.  
Εντός παιχνιδιού είμαστε πάντοτε ευγενείς και  πολύ  υπομονετικοί.  
Ευγενής άμιλλα σημαίνει και ανάλογη συμπεριφορά προς τους συμπαίκτες μας εντός και εκτός 
παιχνιδιού ή πεδίου.  
Εντός παιχνιδιού είμαστε πρώτα απ' όλα τίμιοι παίκτες, και έπειτα ψύχραιμοι και υπομονετικοί. 
Λειτουργούμε απέναντι στους άλλους όπως θα θέλαμε και αυτοί να λειτουργήσουν προς εμάς.  
Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ή παρερμηνείας σε οτιδήποτε έχει σχέση με το σενάριο που 
παίζεται ή τους κανόνες που ισχύουν, και προς αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων (και εντάσεων) 
που θα χαλάσουν το παιχνίδι για όλους, θα πρέπει να λειτουργούμε ως αν να έχει ο άλλος δίκιο 
(ακόμη και όταν δεν έχει).  
Αν παρ' όλα αυτά ένα παίκτης έχει "φορτώσει" από ένα ατυχές περιστατικό, καλύτερα να 
αποσυρθεί εκτός παιχνιδιού σε κάποιο από τα safe-house εκτός πίστας και να προσπαθήσει να 
ηρεμήσει.  
Όλα τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού μπορούν κάλλιστα να 
επιλυθούν με ήρεμη συζήτηση εκτός παιχνιδιού.  
-11ος Κανόνας: 
Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι το airsoft είναι παιχνίδι μεν, αλλά αγγίζει και τα όρια του extreme sport δε. 
Συνεπώς ότι ισχύει σε ένα extreme sport όσον αφορά τα ατομικά και συλλογικά μέτρα 
ασφαλείας, αλλά και τον ανάλογο εξοπλισμό, ισχύει και για το airsoft. 
Όταν συμμετέχουμε σε ένα παιχνίδι είμαστε πάντα προσεκτικοί στις όποιες παρατηρήσεις και 
επισημάνσεις παλαιότερων παικτών ή των διοργανωτών σε ότι έχει σχέση με τον χώρο 
διεξαγωγής και των πιθανών επικίνδυνων σημείων που θα πρέπει να αποφεύγονται ή να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή από εμάς, και δεν λειτουργούμε εκτός ή υπεράνω των πλαισίων ασφαλείας ή 
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των χωροταξικών υποδείξεων που μας γίνονται και αφορούν ειδικότερα θέματα ασφάλειας μας. 
Όπως σε όλα τα αθλήματα και παιχνίδια στην ύπαιθρο (ή αλλού) το ενδεχόμενο ατυχημάτων ή 
τραυματισμών (από απροσεξία ή την κακιά στιγμή) υπάρχει πάντα, οπότε φροντίζουμε να μην 
παρασυρθούμε από τον ενθουσιασμό μας και να είμαστε προσεκτικοί στις κινήσεις μας στον 
χώρο του παιχνιδιού-πεδίου. 
-12ος Κανόνας: 
Κατά την μετάβαση ή επιστροφή μας προς και από το πεδίο του παιχνιδιού τα όπλα μας πρέπει 
να είναι αποσυναρμολογημένα και μη-λειτουργικά, δηλαδή δεν έχουμε εγκαταστήσει μπαταρία, 
δεν έχουμε πάνω γεμιστήρα και δεν έχουμε μπίλιες ή/και αέριο στους γεμιστήρες μας. 
Η μεταφορά των όπλων μας γίνεται πάντα εντός της ειδικής θήκης τους ή έστω εντός 
σακιδίου/θήκης που τα χωράει ολόκληρα. Ποτέ χύμα και σε κοινή θέα ή σε σακούλες/σακίδια 
όπου προεξέχει ένα μέρος του όπλου εκτός αυτών. 
Εάν έχουμε αυτοκίνητο, τότε καλό είναι να μεταφέρουμε τα όπλα μας (σύμφωνα με τις πιο πάνω 
αναφερθείσες προϋποθέσεις) εντός του χώρου αποσκευών. 
-13ος Κανόνας: 
Όταν συμμετέχουμε σε μία επίσημη διοργάνωση airsoft ή σε παιχνίδι στο οποίο εφαρμόζεται 
κάποιο σενάριο φροντίζουμε να τηρούμε τις υποδείξεις και κανόνες που ισχύουν για το 
συγκεκριμένο παιχνίδι ή διοργάνωση, ώστε να διεξαχθεί σωστά και με τον τρόπο που έχουν 
οραματιστεί και προγραμματίσει οι υπεύθυνοι διοργανωτές.  
Κατά περίπτωση κάποια διαδικαστικά θέματα που αναφέρθηκαν στο παρόν νήμα θα ισχύουν ή 
όχι, ή μπορεί να έχουν τροποποιηθεί ελαφρά, έτσι ώστε να ενσωματωθούν λειτουργικά στο 
σενάριο ή/και στον χώρο που θα διεξαχθεί το παιχνίδι.  
Σε κάθε περίπτωση και εφ' όσον επιλέγουμε να συμμετέχουμε σε τέτοια παιχνίδια ή 
διοργανώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τον κόπο της διοργάνωσης αλλά και τις 
όποιες αλλαγές ή συμβάσεις έχουν προγραμματίσει οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης. 
-14ος Κανόνας: 
Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι τα όπλα airsoft είναι αεροβόλα μεν, αλλά όπλα δε. 
Συμπεριφερόμαστε συνεπώς με αυτά (και προς αυτά) με τον ανάλογο σεβασμό και 
υπευθυνότητα που αρμόζει και στα πραγματικά όπλα. 
Πρέπει να αντιμετωπίζουμε ένα όπλο πάντα ως αν να είναι γεμάτο και οπλισμένο. 
Η φράση "Τα άδεια όπλα σκοτώνουν" από κάποιους μπορεί να θεωρείται υπερβολική αλλά 
δυστυχώς τα ατυχή και δυσάρεστα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Αυτό που κάνει επικίνδυνα 
τα όπλα είναι η αφελής σιγουριά ότι είναι άδεια. 
Μερικά βασικά για όλα ανεξαιρέτως τα όπλα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι και τα εξής: 
1. Δεν στρέφουμε ΠΟΤΕ το όπλο προς κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο εάν δεν έχουμε σκοπό να 
πυροβολήσουμε. Σε ζώα ΠΟΤΕ. 
2. Δεν κοιτάζουμε ΠΟΤΕ μέσα στην κάνη, εκτός εάν προηγουμένως έχουμε κάνει οπτικό έλεγχο 
από την μεριά του κλείστρου ότι δεν υπάρχει φυσίγγιο ή στην περίπτωση μας bb στην θαλάμη 
(βλέπε και παραπάνω κανόνες για τα όπλα airsoft). 
3. Το όπλο μας πρέπει να είναι ΠΑΝΤΑ ασφαλισμένο με όσες ασφάλειες διαθέτει. 
4. Δεν έχουμε γεμάτο γεμιστήρα επάνω στο όπλο ενώ το έχουμε αφήσει εκτός οπτικού μας 
πεδίου (κανονικά δεν πρέπει να είναι ποτέ εκτός οπτικού μας πεδίου). 
5. Το δάκτυλο μας δεν πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με την σκανδάλη όταν δεν έχουμε σκοπό να 
πυροβολήσουμε άμεσα αλλά να είναι εκτός αυτής. Σε μια όχι και τόσο ακραία εκδοχή το νευρικό 
μας σύστημα ενδεχομένως να κινήσει ακούσια το δάχτυλό μας και να πυροδοτήσουμε παρά την 
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θέλησή μας ή στην ποιό απλή περίπτωση να γλιστρήσουμε ή να πέσουμε και να πυροδοτήσουμε 
ακούσια το όπλο προς μη επιθυμητή κατεύθυνση. 
6. ΠΑΝΤΑ προσέχουμε το πεδίο βολής μας πλάγια αλλά και πίσω από τον "στόχο" μας, ώστε να 
μην χτυπήσουμε κάποιον που δύναται να περάσει εκείνη την στιγμή ανάμεσα από όπλο και τον 
στόχο ή και πίσω από αυτόν. 
7. Δεν δίνουμε το όπλο προς χρήση σε κάποιον μη γνωρίζοντα την σωστή χρήση και λειτουργία 
του (αλλά και τους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας) παρά μόνο εάν προηγουμένως τον έχουμε 
ενημερώσει και έχουν γίνει πλήρως κατανοητά από αυτόν όσα επιβάλλεται να γνωρίζει. 
8. Κατά την μεταφορά και φύλαξη του όπλου πρέπει να κρατάμε ξεχωριστά τον γεμιστήρα (άδειο) 
από το όπλο και όχι επάνω σε αυτό. 
-15ος Κανόνας: 
Το airsoft είναι πρώτα απ' όλα παιχνίδι και έπειτα ένα ιδιαίτερο άθλημα, το οποίο βασίζεται σε 
πάρα πολύ συγκεκριμένους κανόνες, αλλά πάνω απ' όλα στην προσωπική ανά άτομο αντίληψη 
περί τιμιότητας και ευγενούς άμιλλας η οποία τελικά καθορίζει όλα τα υπόλοιπα εντός και εκτός 
παιχνιδιού, και επί πλέον προϋποθέτει μία ελάχιστη βάση στοιχειώδους ευγένειας και καλών 
τρόπων μεταξύ των μελών της ευρύτερης κοινότητας airsoft. 
Το airsoft δεν είναι τρόπος ή μέσω για να αποδείξουμε ότι είμαστε μάχιμοι ή για να επιδείξουμε 
τον ανδρισμό και την μαχητικότητα μας έναντι άλλων παικτών. 
Το airsoft εξ' ορισμού δεν μπορεί να είναι μέσω ή όργανο επίλυσης προσωπικών διαφορών και 
διενέξεων, ούτε μέσο προβολής κάποιων ή δυσφήμισης άλλων. 
Γενικά και πάνω απ 'όλα το airsoft δεν επιτρέπεται να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης προς 
ίδιον όφελος ή εις βάρος τρίτων καθ 'οιονδήποτε τρόπο, πολλώ  δε μάλλον να χρησιμοποιείται 
για να διχάσει την ευρύτερη κοινότητα ή να δημιουργήσει κακώς νοούμενα στρατόπεδα εντός (ή 
εκτός) αυτής. 
Η διατήρηση του airsoft στον σωστό δρόμο ανάπτυξης είναι ευθύνη συνολικά της ευρύτερης 
κοινότητας του, αλλά και ενός εκάστου ημών προσωπικά. 

 

10. Ασφάλεια - Δήλωση Ασφαλείας  
 
1. Όλοι θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας. 
2. Πεδίο βολής: θα πρέπει να ορίζετε ένα σημείο το όποιο εάν γίνετε να μην έχει επαφή με το 
safe house  ώστε για τον οποιανδήποτε λόγο θέλει να ρίξει κάποιος με το όπλο του να μην 
υπάρχει περίπτωση τραυματισμού άλλου μέλους/παίχτη. 
3. Πριν την έναρξη του κάθε παιχνιδιού θα πρέπει όλοι ανεξαίρετος να φοράνε τα προστατευτικά 
γυαλιά και να μην βγαίνουν καθόλα την διάρκεια του παιχνιδιού. 
4. Σε περίπτωση θολώματος η άλλου τεχνικού προβλήματος θα πρέπει να ενημερώνει την ομάδα 
του και να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο σηκώνοντας το χέρι του και φορώντας το death 
rag και να μεταβαίνει με ασφάλεια στο safe house. 
5. Σε καμία περίπτωση δεν πυροβολούμε στο safe house στον αέρα, σε εξοπλισμό άλλου παίχτη 
κτλ. υπάρχει κίνδυνος αναπήδησης του βλήματος με αποτέλεσμα τραυματισμού. 
6. Η χρήση προστατευτικών γυαλιών/μάσκας επιβάλλεται καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής στο 
πεδίο. 
7. Απαγορεύεται η αφαίρεσή τους οπουδήποτε εντός του πεδίου συμπεριλαμβανομένων και των 
ασφαλών ζωνών (safe zone ή safe house). 
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8. Δεν βγάζουμε ποτέ τα γυαλιά μας εν ώρα παιχνιδιού, ακόμη και αν έχουν θολώσει ή λερωθεί. 
9. Safe zone ή safe house είναι ο χώρος, που ορίζεται από τον εκάστοτε διοργανωτή, στον οποίο 
ξεκουράζονται οι παίχτες ή αποθηκεύουν τα πράγματά τους. 
10. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε όπλου airsoft μέσα στις ασφαλείς ζώνες (safe zone). 
11. Δοκιμές όπλων και μετρήσεις θα γίνονται εκτός των safe zones, και προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. 
12. Απαγορεύονται οι βολές από και προς τα safe zones. 
13. Οι μετρήσεις γίνονται με ΠΛΑΣΤΙΚΑ BB's 0.20  γραμμαρίων και με μηδενισμένο HopUp 
14. Δεν σημαδεύουμε ποτέ στο κεφάλι! Αν και αναλόγως την περίσταση στο παιχνίδι ίσως το 
κεφάλι να είναι το μόνο εκτεθειμένο μέρος, πάντως ως κανόνα αποφεύγουμε να σημαδεύουμε 
κεφάλι. 
15. Όταν βγαίνουμε από το παιχνίδι (είτε επειδή θέλουμε να αποχωρήσουμε, είτε επειδή 
χτυπηθήκαμε, κλπ) ασφαλίζουμε αμέσως το όπλο μας. 
16. Απαγορεύονται οι τυφλές βολές!     
 Τυφλή βολή θεωρείται οποιαδήποτε βολή κατά την οποία δεν υπάρχει σκοπευτική γραμμή 
(νοητή ευθεία μάτι - σκοπευτικό όπλου - στόχος). Τυφλή βολή θεωρείται επίσης το να τρέχουμε 
και να ρίχνουμε σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κοιτάμε. 
17. Πρέπει έκαστος παίχτης, να προσέχει τον εαυτό του, το πού και πως πατάει ή τρέχει. 
Ενδέχεται το έδαφος να είναι αρκετά ανώμαλο με πέτρες σύρματα, σκουριασμένα σύρματα, 
γυαλιά, σπασμένα γυαλιά, τρύπες  κλπ.  Αυτή η συμβουλή είναι και για τους νέους και παλιούς 
παίχτες Αεροσφαίρισης αλλά κυρίως για τους παίχτες που έχουν ξαναπαίξει στο συγκεκριμένο 
πεδίο και νοιώθουν μια σιγουριά παραπάνω. Κάθε φορά είναι και η πρώτη φορά! 
18. Αν δούμε κάποιον χωρίς γυαλιά εντός πεδίου παιχνιδιού τότε φωνάζουμε "τυφλός" για να 
ενημερωθούν οι υπόλοιποι παίκτες και να σταματήσει το παιχνίδι προσωρινά  μέχρι την 
απομάκρυνση του εκτός πεδίου. 
19. Δεν επιτρέπονται τα αεροβόλα με μεταλλικά / μολυβένια BBs 4.5mm 
20. Απαγορεύετε αυστηρά η κατανάλωση αλκοόλ πριν και κατά την διάρκεια του παιχνιδιού 

 

Τα μοντέλα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή την σελίδα δεν είναι πραγματικά πυροβόλα όπλα. 
Πρόκειται για αεροβόλα Airsoft τα οποία δεν δύναται να μετατραπούν στο να πυροδοτήσουν 
πραγματικά πυρομαχικά. Χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα για να προωθήσουν πλαστικά 
μπιλάκια των 6mm τα οποία δεν προκαλούν τραυματισμούς και είναι νόμιμη η κατοχή τους από 
οποιονδήποτε ενήλικα .  

Επίσης ουδεμία σχέση έχουμε με ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΕΣ - ΑΚΡΟΔΕΞΙΕΣ - ΑΚΡΟΑΡΙΣΤΕΡΕΣ - 
ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ και ο μόνος λόγος που υπάρχουμε στο χώρο 
είναι η διασκέδαση και μόνο αυτή !! !! !!  
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11. Όρια FPS 

Fps : Ορίζονται ως οι ελάχιστες αποστάσεις κάτω από τις οποίες δεν μπορεί κανένας παίχτης να 
εμπλακεί με κάποιον άλλο. 

Ως  AEG/GBB εννοείται οποιοδήποτε όπλο airsoft έχει την δυνατότητα να βάλλει σε full auto. Τα 
όπλα υποστήριξης καθώς και τα υποπολυβόλα υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία. 

Ως  DMR εννοείται οποιοδήποτε όπλο airsoft έχει την δυνατότητα να βάλλει μόνο σε semi. Σε 
περίπτωση που το όπλο έχει δυνατότητα να ρίχνει και full auto ο παίκτης είτε θα παίζει 
αποκλειστικά semi ή θα ισχύουν οι γενικοί κανόνες για AEG/GBB. 

Ως Bolt action εννοείται οποιοδήποτε όπλο airsoft έχει κινητό ουραίο το οποίο πρέπει να οπλίσει 
μηχανικά ο παίχτης έτσι ώστε να βάλλει. 

Ως side arm εννοείται οποιοδήποτε όπλο airsoft έχει ο παίχτης ως εφεδρικό όπλο για κοντινές 
αποστάσεις, είτε είναι μικρό υποπολυβόλο ή πιστόλι ασχέτως της δυνατότητας του να βάλλει full 
auto ή semi. 

Αυτά είναι τα μέγιστα όρια και δεν τίθεται θέμα +/-  5 ή 10%. Έστω και 1 fps άνω σημαίνει  ότι το 
εν λόγω αεροβόλο δεν μπορεί να παίξει σε παιχνίδια. 

 Α) Κατηγορία ASSAULT σε όλα τα πεδία (Woodland, CQB/CQC, Urban) 

Όριο έως 350 fps, με ελάχιστη απόσταση βολής 5 βήματα. Εντός κτιρίων απαγορεύεται η χρήση 
της κατά ριπάς επιλογής σε όλα τα όπλα. Σε πεδία CQB/CQC, Urban συστήνεται η χρήση μάσκας 
προστασίας full face. 

 Β) Κατηγορία SNIPER /ελεύθερος σκοπευτής (χειροκίνητης επανόπλισης- κινητού ουραίου μόνο) 

Όριο έως 550 fps, με ελάχιστη απόσταση βολής 25 βήματα. . Αυτός ο ρόλος δεν υφίσταται σε 
CQB/CQC, Urban πεδία και σε νυχτερινά παιχνίδια, για λογούς ασφάλειας. 

 Γ) Κατηγορία SUPPORT 

 1) DMR/ ακροβολιστής. Όριο έως 450 fps, με ελάχιστη απόσταση βολής 20 βήματα και 
περιορισμένα ΒΒs ανα γεμιστήρα . Γενικά σε αυτήν την κατηγορία πρέπει να ισχύουν τα εξής :  

- Απαγορεύονται high cap. 

- Χρησιμοποιείτε η βολή κατά βολή επιλογή μόνο . 

- Εάν είναι custom κατασκευή να διαθέτει συνολικό μήκος αεροβόλου άνω των 100 εκατοστών 
(με κλειστό κοντάκι). 

- Το αεροβόλο πρέπει να προσομοιώνει τον ρόλο του ακροβολιστή, πχ δεν επιτρέπονται 
πλατφόρμες ΑΚ και Μ4 με απλά την προσθήκη πιο μακριάς κάννης με την χρήση σιγαστήρα. 

- Επίσης ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί όσον αφορά τα σκοπευτικά βοηθήματα. (διόπτρα 
μόνο) 
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-Προτιμήστε ρεπλίκες που χρησιμοποιούνται και στην πραγματικότητα ως DMR ή sniper . 
Προσέξτε όμως, αεροβόλα που ρεαλιστικά χρησιμοποιούνται ως DMR και δεν πληρούν τα 
παραπάνω (π.χ. μήκος 1μ) δεν θεωρούνται αποδεκτά για την προσομοίωση του ρόλου. 

 Αυτός ο ρόλος γενικά δεν υφίσταται σε CQB, Urban και σε νυχτερινά παιχνίδια παρά μόνο υπό 
ειδικές προϋποθέσεις που θέτονται από τον εκάστοτε διοργανωτή. 

 2) MACHINE GUNS (ελάχιστο βάρος όπλου τα 6 κιλά) 

Όριο έως 400 fps, με ελάχιστη απόσταση βολής 15 βήματα 

Σε κάθε παιχνίδι θα υπάρχει μετρητής, αν γίνει χρήση παραπάνω του ενός μετρητή, ως τελική 
τιμή fps σε περίπτωση απόκλισης είναι ο μέσος όρος. Γίνονται τουλάχιστον 3 επαναλήψεις σε 
κάθε μέτρηση. 

Προτείνουμε σε όλα τα μελή μας τουλάχιστον σε πεδία woodland να χρησιμοποιείτε 
βιοδιασπώμενα Bb’s  

 

12. Ιστοσελίδες και Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις  
 
α. Ο Σύλλογος δύναται να διαθέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, με διεύθυνση και θέμα, 
που ελέγχονται από το Δ.Σ. Πρόσβαση με κωδικό στην ιστοσελίδα έχουν ο Πρόεδρος, ο 
Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, καθώς και κάθε άλλο μέλος το οποίο θα ορίσει το Δ.Σ. ως 
υπεύθυνο.  
β. Ο Σύλλογος, διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου δέχεται μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λ.χ. έγγραφα, ανακοινώσεις, διαφημίσεις κοκ) και διά του 
οποίου αποστέλλει τις ανακοινώσεις του. Πρόσβαση σε αυτήν έχουν ο Πρόεδρος, ο 
Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, καθώς και κάθε άλλο μέλος το οποίο θα ορίσει το Δ.Σ. ως 
υπεύθυνο. Δικαίωμα αποστολής μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που αφορούν 
στις υποθέσεις του Σωματείου και μόνο, έχουν δικαίωμα ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο 
Γραμματέας και ο Ταμίας. Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα πρωτοκολλούνται 
ηλεκτρονικά σε ειδική βάση δεδομένων καθώς και εγγράφως στο βιβλίο αλληλογραφίας 
του Σωματείου.  
 
 
13. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού  
 
Ο παρόν κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί ως εξής:  

Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. συγκαλείται Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας 
διάταξης την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού. Οι διατάξεις και κανονισμοί που δεν 
άπτονται σχετικών άρθρων του καταστατικού, δύναται να τροποποιηθούν με απόλυτη απλή 
πλειοψηφία (50% + 1) των παρόντων τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, εφ’ όσον 
και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, δηλαδή είναι παρόντα τα ταμειακώς 
τακτοποιημένα μέλη, σε ποσοστό 50% + 1. 
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14 .Επίλογος 

Ο εσωτερικός κανονισμός αποτελείται από 14 κεφάλαια, είναι η πρώτη έκδοση του και δεν έχει 
γίνει τροποποίηση του, ως προς τις δομές του. Μάρτιος 2018 

 

     

 

Με εκτίμηση το Δ.Σ 

Του Σ.Α.Λ 
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