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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ – ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ
Άρθρο 1ο
Ορισμοί
1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του
αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.), κατηγορία ηλικίας και φύλου, συστήνει εθνικές ομάδες
με σκοπό την εκπροσώπηση της χώρας στα πάσης φύσεως πρωταθλήματα που
διοργανώνονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό.
2. Εθνική ομάδα για κάθε κατηγορία ηλικίας και φύλου, είναι το σύνολο των
καλύτερων, κατά την χρονική στιγμή της συμμετοχής της στα πιο πάνω
πρωταθλήματα, αθλητών(τριών), απ’ αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στη
δύναμη των σωματείων – μελών της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. σ’ όλη τη χώρα και έχουν
δικαίωμα, από τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς, να την εκπροσωπούν.
3. Για την καλύτερη προετοιμασία και τεχνική παρακολούθηση των υποψηφίων
να συγκροτήσουν Εθνική ομάδα οποιασδήποτε κατηγορίας και φύλου, η
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. συγκροτεί προ-εθνικές ομάδες αποτελούμενες από μεγαλύτερο
από τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων να στελεχώσουν τις Εθνικές ομάδες.
4. Στις έδρες των Τοπικών Επιτροπών, είναι δυνατόν, να συγκροτούνται
κλιμάκια επίλεκτων αθλητών(τριών) αντίστοιχων κατά τα άνω κατηγοριών,
υποψήφιων να στελεχώσουν μελλοντικά προ-εθνικές και εθνικές ομάδες με
σκοπό την καλύτερη προετοιμασία και παρακολούθησή τους.
Άρθρο 2ο
Αρμόδια όργανα
1. Την ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και δράση των Εθνικών και
προεθνικών ομάδων, έναντι του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., έχει η Επιτροπή
Προπονητών που αποτελείται από τον Έφορο των Εθνικών Ομάδων, ως
Πρόεδρο και μέλη τους ομοσπονδιακούς προπονητές που έχουν αναλάβει, από
τη σύμβαση εργασίας τους με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α., την ευθύνη οποιασδήποτε
εθνικής ομάδας.
2. Την ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και δράση των κλιμακίων
επίλεκτων των Τοπικών επιτροπών έχουν οι αντίστοιχοι ομοσπονδιακοί
περιφερειακοί προπονητές που αναφέρονται στην Τοπική Επιτροπή και στην
Επιτροπή Προπονητών της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. κατά περίπτωση.
3. Η Επιτροπή Προπονητών είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να εισηγηθεί στο
Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη δράση των
εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών μέγιστης διάρκειας ενός τετραετούς
ολυμπιακού κύκλου.
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4. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Προπονητών
περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α..

Άρθρο 3ο
Διαδικασία συγκρότησης
1. Ο υπεύθυνος για κάθε κατηγορία εθνικής ομάδας, ομοσπονδιακός
προπονητής, είναι και ο μόνος αρμόδιος για την συγκρότησή της.
2. Ένα τουλάχιστον μήνα πριν την έναρξη της προετοιμασίας, σύμφωνα με τον
σχεδιασμό της Επιτροπής Προπονητών, ο υπεύθυνος της εθνικής ομάδας,
εισηγείται στον Πρόεδρο της Επιτροπής τα ονόματα των αθλητών που κρίνει
ότι πρέπει να κληθούν στην εθνική ή την προεθνική ομάδα της συγκεκριμένης
κατηγορίας.
3. Η πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του προπονητή εγκρίνεται από τον Έφορο
των Εθνικών Ομάδων και τελικά από το Δ.Σ.
4. Μετά την έγκριση της εισήγησης, το τμήμα εθνικών ομάδων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
συντάσσει ονομαστικές προσκλήσεις για κάθε ένα αθλητή ξεχωριστά τις
οποίες και στέλνει στο σωματείο που ανήκει.
5. Η πρόσκληση αθλητή(τριας) σε εθνική ή προεθνική ομάδα πρέπει να περιέχει
κάθε δυνατή λεπτομέρεια όσον αφορά στο ωράριο πρόγραμμα της
προετοιμασίας του, τον τόπο καθώς και τον υπεύθυνο προπονητή με τον οποίο
το σωματείο και ο προπονητής του μπορούν να συνεργασθούν.
6. Είναι δυνατόν για τη συγκρότηση των εθνικών ή προεθνικών ομάδων ο
αρμόδιος ομοσπονδιακός προπονητής να εισηγηθεί, και ο έφορος των
Εθνικών ομάδων να αποφασίσει, τη διενέργεια αγωνιστικών δοκιμασιών ή και
αγώνων πρόκρισης με όρους που απαραίτητα θα πρέπει να κοινοποιούνται
έγκαιρα προς τους ενδιαφερόμενους αθλητές(τριες) και τα σωματεία τους.
7. Ειδικά οι προεθνικές ομάδες των ηλικιακών κατηγοριών παμπαίδων –
παγκορασίδων, παίδων – κορασίδων, εφήβων – νεανίδων και νέων ανδρών –
νέων γυναικών είναι δυνατόν να συγκροτηθούν ύστερα από διενέργεια
αγώνων κατάταξης με τις προϋποθέσεις και τους όρους πρόκρισης να
αναγράφονται με κάθε λεπτομέρεια στην έγγραφη πρόσκληση που
αποστέλλεται στα σωματεία των καλούμενων αθλητών(τριών). Στους αγώνες
αυτούς η επιτροπή προπονητών καλεί
i. Αθλητές(τριες) όπως ορίζει το άρθρο 1 § 2 του παρόντος λαμβάνοντας
υπόψη και τους ισχύοντες πίνακες αξιολόγησης (ελληνικό/ευρωπαϊκό/
παγκόσμιο).
ii. Τους τέσσερις (-4-) πρώτους αθλητές(τριες) της τελικής κατάταξης
των αντίστοιχων πανελληνίων ηλικιακών πρωταθλημάτων εφόσον δε
συντρέχουν αντίθετοι λόγοι με βάση το άρθρο 6 § 3 του παρόντος.
Άρθρο 4ο
Υποχρεώσεις – Δικαιώματα
1. Τα σωματεία – μέλη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή
διευκόλυνση στους αθλητές(τριές) τους προκειμένου να παρακολουθούν την
προετοιμασία των εθνικών και προ-εθνικών ομάδων.
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2. Σε σωματείο – μέλος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. που παρεμποδίζει τη συμμετοχή
αθλητή(τριάς) του στην εθνική ή προεθνική ομάδα, επιβάλλονται οι
ακόλουθες κυρώσεις, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και προηγούμενη
εισήγηση του εφόρου των Εθνικών ομάδων :
i.
ii.
iii.
iv.

Έγγραφη επίπληξη.
Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.
Περικοπή μέρους ή του όλου της ετήσιας επιχορήγησης.
Πρόταση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση της
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.

3. Καμιά από τις πιο πάνω κυρώσεις δεν επιβάλλεται αν το σωματείο δε λάβει με
βεβαιωμένης λήψης έγγραφο, κλήση προς απολογία ενώπιον του Δ.Σ. και με
συγκεκριμένο κατηγορητήριο.
Άρθρο 5ο
1. Οι σωματειακοί προπονητές υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή
διευκόλυνση στους αθλητές(τριές) τους προκειμένου να παρακολουθούν την
προετοιμασία των εθνικών και προεθνικών ομάδων.
2. Στο σωματειακό προπονητή που παρεμποδίζει τη συμμετοχή αθλητή(τριάς)
του στην εθνική ή προεθνική ομάδα, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις,
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και προηγούμενη εισήγηση του εφόρου των
Εθνικών ομάδων :
i. Έγγραφη επίπληξη
ii. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη
iii. Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό
διάστημα από δέκα πέντε ημέρες έως και ένα χρόνο.
iv. Πρόταση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση
άδειας εξάσκησης επαγγέλματος.
3. Καμιά από τις πιο πάνω κυρώσεις δεν επιβάλλεται σε προπονητή αν δε λάβει
με βεβαιωμένης λήψης έγγραφο, κλήση προς απολογία ενώπιον του Δ.Σ. και
με συγκεκριμένο κατηγορητήριο.
Άρθρο 6ο
1. Η κλήση σε εθνική, προεθνική ομάδα ή και σε κλιμάκιο επίλεκτων, αποτελεί
τιμή για τον αθλητή(τρια) που οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του
καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταπεξέλθει
στις υποχρεώσεις του.
2. Οι υποχρεώσεις αθλητή(τριας) προς την εθνική ομάδα προηγούνται έναντι
οποιασδήποτε άλλης σωματειακής υποχρέωσης.
3. Σε αθλητή(τρια) που αδικαιολόγητα δεν τηρεί το πρόγραμμα προετοιμασίας
του, που διαπράττει πειθαρχικά παραπτώματα στη διάρκεια της προετοιμασίας
ή των αγωνιστικών υποχρεώσεων της εθνικής ή προεθνικής ομάδας στην
οποία συμμετέχει ή συμπεριφέρεται απρεπώς στα αρμόδια όργανα της
ομοσπονδίας (προπονητές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, γιατρούς κλπ),
επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις :
i. Έγγραφη επίπληξη
ii. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη
iii. Περικοπή των οδοιπορικών εξόδων του.
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iv. Αποκλεισμός από μια έως δέκα αγωνιστικές από κάθε επίσημη
συμμετοχή του σε αγώνες με το σωματείο του(διασυλλογικά και
πανελλήνια πρωταθλήματα).
v. Αποκλεισμός από τις εθνικές ομάδες για χρονικό διάστημα από έξι
μήνες έως και ισόβια.
vi. Παραπομπή, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στα αρμόδια όργανα για
αφαίρεση της Φίλαθλης Ιδιότητάς του.
4. Καμιά από τις πιο πάνω κυρώσεις δεν επιβάλλεται σε αθλητή(τρια) αν δε
λάβει με βεβαιωμένης λήψης έγγραφο, κλήση προς απολογία ενώπιον του
Δ.Σ. και με συγκεκριμένο κατηγορητήριο μέσω του σωματείου του.
5. Αθλητής(τρια) που προσκαλούμενος στην εθνική ή προεθνική ομάδα, δηλώνει
τραυματίας είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί από γιατρό που θα ορίσει η
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. προκειμένου να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της
προετοιμασίας.
6. Σε κάθε περίπτωση, αθλητής(τρια) που δε συμμετέχει στις υποχρεώσεις της
εθνικής ή προεθνικής ομάδας λόγω τραυματισμού, δεν μπορεί να λάβει μέρος
σε αγώνες με το σωματείο του μέχρι την αποθεραπεία του και τη συμμετοχή
του στο πρόγραμμα της εθνικής ή της προεθνικής ομάδας.
7. Αθλητής(τρια) που αγωνίζεται σε σωματείο ή σωματεία της αλλοδαπής
οφείλει μαζί με το συμβόλαιο συνεργασίας του με το σωματείο ή τα σωματεία
να προσκομίζει υπογεγραμμένο από το σωματείο ή τα σωματεία και τον
παρόντα κανονισμό μαζί με δήλωσή του ότι έλαβε γνώση και ότι τον
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
8. Αθλητής(τρια) που είναι τιμωρημένος από το σωματείο του δεν μπορεί να
κληθεί σε εθνική ή προεθνική ομάδα μόνο αν η ποινή του έχει καταχωρηθεί
στο ποινολόγιο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
Άρθρο 7ο
Υποχρεώσεις – καθήκοντα ομοσπονδιακών
προπονητών
1. Οι ομοσπονδιακοί προπονητές οφείλουν να συμπεριφέρονται στους
αθλητές(τριες) των εθνικών και προεθνικών ομάδων κατά τρόπο που να
αρμόζει σε αθλητές(τριες) υψηλού επιπέδου με προσωπικότητα και κύρος.
2. Οι ομοσπονδιακοί προπονητές οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά με τους
υπεύθυνους των σωματείων των αθλητών(τριών), τους προπονητές τους και
να προσπαθούν να λύνουν τα καθημερινά προβλήματα με κατανόηση και
γνώμονα το συμφέρον του αθλητή.
3. Με τους γονείς των αθλητών, οι ομοσπονδιακοί προπονητές οφείλουν να
συνεργάζονται και να ενημερώνουν για κάθε πρόβλημα που τυχόν υπάρχει
καθιερώνοντας ειδική ώρα συνεργασίας μ’ αυτούς.
Άρθρο 8ο
Δικαιώματα αθλητών
1. Οι αθλητές(τριες) των εθνικών και προεθνικών ομάδων καλύπτονται σε
τεχνικό και αγωνιστικό υλικό από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και σε ποσότητα που
εισηγείται ο αρμόδιος ομοσπονδιακός προπονητής και αποφασίζει ο Έφορος
των Εθνικών ομάδων.
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2. Όλοι οι αθλητές(τριες) των εθνικών ή και προεθνικών ομάδων έχουν πλήρη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για οτιδήποτε ήθελε συμβεί σ’ αυτούς στη
διάρκεια που είναι μέλη τους.
3. Είναι δυνατό στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. να αποφασίζεται
η χορήγηση οδοιπορικών σε αθλητή(τρια) της Εθνικής ή προεθνικής ομάδας
σε μηνιαία ή ετήσια βάση ανάλογα με την αξία του και τις πραγματικές του
ανάγκες.
4. Τα ποσά των οδοιπορικών αυτών δεν είναι αμοιβή, υπόκεινται όμως στις
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
5. Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας είναι δυνατό να θεσπίζει οικονομικά κίνητρα σε
αθλητές(τριες) των εθνικών ομάδων σε περίπτωση επίτευξης αγωνιστικών
στόχων έτσι όπως προσδιορίζονται στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου. Τα
καταβαλλόμενα στην περίπτωση αυτή ποσά υπόκεινται στις διατάξεις της
φορολογικής νομοθεσίας όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 9ο
1. Σε περίπτωση που εθνική ομάδα πετύχει σε ομαδικό αγώνισμα διάκριση απ’
αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 34 του Ν. 2725/99 όπως τροποποιημένο
και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα (Ν. 3057/02 και 3708/08) με αποτέλεσμα
να επιβραβεύεται οικονομικά από την πολιτεία, το ποσόν της επιβράβευσης
διανέμεται στους αθλητές(τριες) της ομάδας ως ακολούθως :
i. Το 95% του ποσού διανέμεται στους αθλητές(τριες) που πήραν μέρος
στην τελική φάση της διοργάνωσης κατά ποσοστιαία αναλογία των
ατομικών νικών τους στο σύνολο των συναντήσεων που έδωσε η
ομάδα στην τελική φάση της διοργάνωσης.
ii. Το 5% του ποσού διανέμεται στους αθλητές(τριες) που τυχόν πήραν
μέρος μόνο στην προκριματική φάση ή δεν αγωνίσθηκαν καθόλου
παρά το γεγονός ότι ήταν μέλη της αποστολής.
iii. Αν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση τότε το ποσό διανέμεται κατά 100%
όπως ορίζει το εδάφιο Ι της παρούσας παραγράφου.
iv. Για τα διπλά αγωνίσματα η ατομική νίκη υπολογίζεται στο 50% του
απλού αγωνίσματος για κάθε συμμετέχοντα αθλητή.
Άρθρο 10ο
1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν αναλογικά και για τα
κλιμάκια επίλεκτων αθλητών των Τοπικών Επιτροπών όπου υπάρχει πεδίο
εφαρμογής.
2. Η κάθε Τοπική Επιτροπή είναι δυνατό να συντάξει ιδιαίτερο κανονισμό
λειτουργίας κλιμακίων επίλεκτων αθλητών(τριών) της υπό την προϋπόθεση
ότι θα τον υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και ότι οι
διατάξεις του δεν θα έρχονται σε αντίθεση με τις γενικές διατάξεις του
παρόντος.
Άρθρο 11ο
Για κάθε ασάφεια ή κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να αποφασίσει
τελεσίδικα είναι το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α..
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Άρθρο 12ο
Ισχύς Κανονισμού
1. Για ότι δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό ή είναι ασαφές αποφασίζει
οριστικά το Δ.Σ. της ΕΦΟΕπΑ
2. Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και εγκρίθηκε με την
νόμιμη πλειοψηφία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείωνμελών της ΕΦΟΕπΑ της 23-3-2012. Η ισχύς του κανονισμού και των
τροποποιήσεων που επήλθαν σ’ αυτόν αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
έγκρισής του από τον Υπουργό Πολιτισμού με την επιφύλαξη των οριζομένων
στο άρθρο 27 του Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιημένος και
συμπληρωμένος ισχύει κάθε φορά.
3. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή άρθρων του παρόντα κανονισμού απαιτείται
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της ΕΦΟΕπΑ.

