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1. ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

1.1 H EOXA έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των 
Εθνικών και Προεθνικών Ομάδων κάθε κατηγορίας καθώς και της συμμετοχής τους 
σε όλες τις επίσημες διεθνείς υποχρεώσεις τους, οι οποίες καθορίζονται τόσο από 
τις Διεθνής Ομοσπονδίες όσο και από τις συμφωνίες της με ξένες Ομοσπονδίες και 
Οργανισμούς.

1.2 Εθνικές Ομάδες συγκροτούνται στις κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ και 
ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ. Μετά από πρόταση των Τεχνικών Επιτροπών είναι δυνατόν να 
συγκροτηθούν και άλλα Εθνικά αντιπροσωπευτικά σχήματα  (Ομάδες Επιλέκτων) , 
για να εκπροσωπήσουν την χώρα σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις συγκεκριμέ-
νων ηλικιακών κατηγοριών (κάτω των 16, κάτω των 14, κάτω των 12 ετών, ομάδα 
βετεράνων, κλπ).

1.3 Η επιλογή των αθλητών που θα μετάσχουν στις Εθνικές και Προεθνικές Ομάδες 
γίνεται με εισήγηση των Ομοσπονδιακών Προπονητών και των Τεχνικών Επιτροπών 
και επικυρώνεται από το ΔΣ της ΕΟΧΑ. 

1.4 Οι προυποθέσεις επιλογής των αθλητών που θα μετάσχουν σε μια αποστολή κα-
θορίζονται από την Τεχνική Επιτροπή και ανακοινώνονται πριν την έναρξη της πε-
ριόδου με σχετική εγκύκλιο μετά από έγκριση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ.

1.5 Την ευθύνη λειτουργίας των εθνικών ομάδων την έχει αποκλειστικά και μόνο η 
Τεχνική Επιτροπή, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ, τον προϋπο-
λογισμό δαπανών προετοιμασίας και αγωνιστικών εκδηλώσεων των εθνικών 
συγκροτημάτων.

β. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές, τα αγω-
νιστικά προγράμματα των Εθνικών Ομάδων.

γ. Παρακολουθεί και μελετά την απόδοση και τα προβλήματα των ομάδων και 
των αθλητών και εισηγείται μέτρα για την επίλυσή τους.

δ. Μελετά και εισηγείται προτάσεις, για την οργάνωση των ομάδων και τη 
βελτίωση της λειτουργίας τους.

ε. Είναι το υπεύθυνο όργανο για την ευπρεπή εμφάνιση και αγωνιστική πα-
ρουσία των εθνικών συγκροτημάτων και για το λόγο αυτό υποβάλλει προτά-
σεις στο Δ.Σ. της ΕΟΧΑ
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στ. Εισηγείται στο Δ.Σ. την επιλογή των εφόρων των ομάδων, τους οποίους 
παρακολουθεί και ελέγχει για τον τρόπο εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων 
τους.

ζ. Ορίζει τα κριτίρια και τις προυποθέσεις επιλογής των αθλητών για την συ-
γκρότηση των εθνικών ομάδων.  

1.6 Οι Έφοροι των ομάδων

Οι έφοροι που επιλέγονται από το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ είναι μέλη των Τεχνικών Επιτρο-
πών και ορίζονται σαν υπεύθυνοι ομάδας ή κλιμακίου, μεριμνούν για τη σωστή και 
αποδοτική λειτουργία τους, την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού καθώς και των 
αποφάσεων της Επιτροπής, ως προς το τμήμα της υπευθυνότητάς τους.

Οφείλουν ειδικότερα οι έφοροι:

α. Να παρακολουθούν και μεριμνούν για την απρόσκοπτη - εφαρμογή του 
προγράμματος, που έχει καταρτισθεί και αφορά την προετοιμασία και αγωνι-
στική παρουσία των ομάδων της ευθύνης τους.

β. Να επιλύουν θέματα διοικητικής φύσης.

γ. Να παρακολουθούν το έργο και την απόδοση των προπονητών, των οποίων 
αποτελούν σύνδεσμο με την Επιτροπή και να συνδράμουν στην επιτυχία του.

δ. Να εισηγούνται προτάσεις, που αφορούν την οργάνωση και βελτίωση της 
λειτουργίας των ομάδων τους καθώς και της παρουσίας και του ρόλου τους 
στα θέματα αρμοδιότητάς τους.

ε. Να τηρούν σε συνεργασία με τους προπονητές της ομάδας τους, μητρώο 
των αθλητών της.

στ. Να εισηγούνται στην Επιτροπή, τον προϋπολογισμό των δαπανών που 
αφορούν την αγωνιστική προετοιμασία και παρουσία της ομάδας του

ζ. Να παρακολουθούν την απόδοση και την συμπεριφορά των υπεύθυνων της 
φυσικής προετοιμασίας του, γιατρού, του φυσιοθεραπευτή και των λοιπών 
τεχνικών συμβούλων.

η. Οι έφοροι είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια, φύλαξη και συντήρηση του 
αθλητικού υλικού, που τους ανατίθεται για τις ομάδες τους, σε συνεργασία 
με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Ομοσπονδίας.

1.7 Όλοι όσοι ασχολούνται στις Επιτροπές και στις εφορείες των Εθνικών συγκρο-
τημάτων δεν δικαιούται καμιάς αποζημίωσης, εκτός από εκείνης της πραγματικής 
δαπάνης, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους. Για την καταβολή των δαπανών 
αυτών απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ.
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1.8 Απαγορεύεται αυστηρά σε όσους ασχολούνται με την προετοιμασία των εθνι-
κών συγκροτημάτων, να προβαίνουν δημόσια σε σχόλια, επικρίσεις ή και επιδοκι-
μασίες όσον αφορά την πορεία του έργου της προετοιμασίας αυτής. Αρμόδιο για να 
αποφασίσει επιβολή κυρώσεων είναι το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ. Οι συμβάσεις όλων όσων 
προσλαμβάνονται, για να απασχοληθούν με τα εθνικά συγκροτήματα, σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού αυτού, υπογράφονται, 
πάντα, από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ. Τα καθήκοντα, 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους δεν πρέπει να είναι αντίθετες με τον Κανο-
νισμό και θα καθορίζονται, με κάθε λεπτομέρεια, από το περιεχόμενο της σύμβα-
σής τους.

1.9 Ο Κανονισμός αυτός των Εθνικών Ομάδων καταρτίστηκε με σκοπό την άνοδο 
της στάθμης του αθλήματος σε εθνικό επίπεδο στον διεθνή χώρο. Άμεση συνέπεια 
της σημασίας του αποτελεί το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε νομικό 
ή φυσικό πρόσωπο (σωματεία, αθλητές, προπονητές, διοικητικοί παράγοντες) να 
τον αγνοήσει και να ενεργήσει αντίθετα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του 
προκειμένου να συνεχίσει την κάθε είδους δραστηριότητά του στο άθλημα της 
χιονοδρομίας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ–ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

2. Η προσφορά υπηρεσιών στις Εθνικές Ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των 
αθλητών. Οι αθλήτριες και αθλητές που μετέχουν στις Εθνικές και Προεθνικές 
ομάδες έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

2.1 Να αποδέχονται τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς του  αθλήματος,  το 
νομικό πλαίσιο της Πολιτείας που διέπει τον Αγωνιστικό Αθλητισμό, να τηρούν τις 
αποφάσεις του Δ.Σ. και τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΕΟΧΑ που αφορούν 
αυτούς σε σχέση με σε τρίτους συνεργαζόμενους και χορηγούς της 
Ομοσπονδίαςκαι να συνεργάζονται στενά με τους εθνικούς προπονητές και την 
Τεχνική Επιτροπή και να λειτουργούν στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθύνσεων 
τους.    

2.2 Να συμμετέχουν, εφόσον κληθούν, σε όλους τους αγώνες, που υπάρχει εθνική 
εκπροσώπηση κι αξιολογούνται από την ΕΟΧΑ σαν εθνικές αποστολές. 

2.3 Να συμμετέχουν, εφ’   όσον κληθούν,   σε προπονητικές συγκεντρώσεις της  
ΕΟΧΑ (προετοιμασίας ή πριν από μεγάλες διοργανώσεις).

2.4 Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα και κατά επανάληψη, να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στην Εθνική Ομάδα και κυρίως την συμμετοχή του σε μεγάλους 
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διεθνείς αγώνες, τιμωρείται από τη Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΧΑ με ποινή 
αποκλεισμού έως ένα (1) έτος από τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας και των 
Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. Η τιμωρία αθλητή για άρνηση συμμετοχής στην 
Εθνική Ομάδα συνεπάγεται την στέρηση του αθλητή από τις κάθε είδους παροχές 
εκ μέρους της Ομοσπονδίας και της Πολιτείας καθώς και από τα ευεργετήματα που 
προβλέπει για τους διακριθέντες  αθλητές ο ν.2725/99.

2.4.1 Η μη συμμετοχή δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση προβλήματος υγείας ή 
τραυματισμού, που θα βεβαιώνεται επίσημα από ιατρό. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να υπάρχει έγκριση από την Τεχνική Επιτροπή. 

2.4.2 Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής στον σχεδιασμό των εθνικών και 
προεθνικών ομάδων, ο/η αθλητής/τρια θα στερείται όλων των προβλεπόμενων 
παροχών. 

2.4.3 Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω υποχρεώσεων ο αθλητής θα 
τιμωρείται με υστέρηση των παροχών καθώς και θα επιβαρύνεται με τα ποσά που 
έχουν εως τότε δαπανηθεί από την ΕΟΧΑ. 

2.5 Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον ιματισμό που παρέχει η ΕΟΧΑ όταν 
συμμετέχουν σε αγώνες, στους οποίους εκπροσωπούν την εθνική ομάδα. Η 
υποχρέωση των αθλητών – αθλητριών να φορούν είδη της εκάστοτε χορηγού 
εταιρείας ισχύει όχι μόνο μέσα στους προπονητικούς και αγωνιστικούς χώρους, 
αλλά και καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια των αποστολών των εθνικών ομάδων, 
δηλαδή στα αεροδρόμια (εφόσον έχει χορηγηθεί σχετική ενδυμασία, αλλιώς 
πολιτική περιβολή) και κατά την αναχώρηση / άφιξη και στα ξενοδοχεία, που 
καταλύει η εθνική ομάδα.  Η υποχρέωση ισχύει και στις περιπτώσεις εμφανίσεων 
των αθλητών- αθλητριών σε εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, όπως εορτές, 
βραβεύσεις, συνεντεύξεις τύπου ή συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές, εφόσον 
συμμετέχουν εκπροσωπώντας την εθνική ομάδα. Εάν σε εκδηλώσεις τέτοιου 
είδους οι αθλητές-αθλήτριες φέρουν πολιτική περιβολή, τότε μέσω αυτής δε θα 
πρέπει να προβάλουν αμέσως ή εμμέσως καμία άλλη εταιρεία.

2.6 Να μετέχουν κατ' υπόδειξη της ΕΟΧΑ σε επίσημες ομαδικές φωτογραφήσεις 
της ίδιας ή των χορηγών της καθώς και σε ετήσιες εορτές και βραβεύσεις της 
ΕΟΧΑ, συνεντεύξεις τύπου των επίσημων γεγονότων και πρωταθλημάτων του, 
σεμινάρια, δράσεις και γενικά ενέργειες δημοσιότητας και Κοινωνικής Ευθύνης 
που διοργανώνει η ΕΟΧΑ.

2.7 Οι Προσωπικοί ή Ατομικοί Χορηγοί των αθλητών/τριών αφορούν παροχές 
εξοπλισμού και υπηρεσιών και οικονομική υστήριξη και θα πρέπει να έχουν σε κάθε 
περίπτωση την έγκριση της ΕΟΧΑ.
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2.7.1 Θα πρέπει οι αθλητές/τριες να καταθέτουν στην Ομοσπονδία, σύμφωνα και με 
τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, του καταστατικού της ΕΟΧΑ και 
των διεθνών Ομοσπονδιών, τα προσωπικά συμβόλαια και/ή απλές συμφωνίες, που 
συνάπτουν με εταιρείες αθλητικών ειδών και χορηγούς, πριν τα/τις υπογράψουν. 

2.7.2 Επίσης να γνωστοποιούν τους επίσημους Χορηγούς της Ομοσπονδίας στους 
τυχόν ατομικούς Χορηγούς τους κατά τη σύναψη των συμβάσεων τους. Αυτό 
απαιτείται προκειμένου να ελέγχονται και αποφεύγονται δεσμεύσεις των αθλητών/
τριών προς τρίτους οι οποίες είναι σε διάσταση με τις διατάξεις της ελληνικής 
νομοθεσίας, τα καταστατικά της ΕΟΧΑ και των διεθνών ομοσπονδιών, τις 
δεσμεύσεις του παρόντος κανονισμού και τις συμβατικές δεσμεύσεις του 
προγράμματος χορηγιών και μάρκετινγκ της ΕΟΧΑ.

2.7.3 Η διαφήμιση των προσωπικών χορηγών στους αγώνες μπορεί να γίνει με τον 
τρόπο που καθορίζουν οι κανονισμοί των διεθνών ομοσπονδιών, της ΔΟΕ, της ΕΟΕ 
και της ΕΟΧΑ.  

2.8 Γενικά απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διαφήμιση οποιουδήποτε άλλου 
χορηγού, πλην ομοσπονδιακών και προσωπικών, που έχουν συμβληθεί και εγκριθεί 
με την Ομοσπονδία, σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Τέλος, απαγορεύεται και η με 
κάθε άλλον τρόπο, πέραν της εγκεκριμένης περιβολής διαφήμιση άλλων εταιρειών 
ή χρήση προϊόντων, όπως τατουάζ, κολιέ, σκουλαρίκια, κορδέλες και λοιπά 
αξεσουάρ.

2.9 Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής ή παραβίασης των παραπάνω υποχρεώσεων 
ο αθλητής θα τιμωρείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου για τον αθλητισμό και θα 
στερείται των παροχών καθώς και θα επιβαρύνεται με τα ποσά των οικονομικών 
κυρώσεων που θα προκύψουν σε βάρος της Ομοσπονδίας, λόγω παραβίασης όρων 
του συμβολαίου της με τη χορηγό εταιρεία ιματισμού.  

2.10 Να έχουν ευπρέπεια συμπεριφοράς, ιδιαιτέρως όταν εκπροσωπούν τα εθνικά 
χρώματα και να αποφεύγουν εμφανίσεις ή παρεμβάσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά 
μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες δεν είναι συμβατές με το ήθος, τις 
αρχές και τις αξίες του Ολυμπισμού, του Αθλητισμού γενικά και του Αθλήματος 
ειδικότερα και μπορούν να προσβάλουν το φίλαθλο πνεύμα. Εφόσον υπάρξει 
ανάρμοστη συμπεριφορά, του θέματος θα επιληφθεί η Τεχνική Επιτροπή ή η 
Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΧΑ.

2.11 Να τίθενται υπό την προπονητική καθοδήγηση Ομοσπονδιακών Προπονητών ή 
άλλων προπονητών της επιλογής τους, οι οποίο πρέπει να είναι κάτοχοι σχετικής 
άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.
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2.12 Να δηλώνουν υπεύθυνα στην Τεχνική Επιτροπή, με την έναρξη της 
αγωνιστικής προετοιμασίας, τον προπονητή με τον οποίο θα συνεργασθούν και ο 
οποίος θα έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και της παρακολούθησης του 
ατομικού προπονητικού και αγωνιστικού προγράμματός τους.

2.13 Να ζητούν εγκαίρως και εγγράφως την έγκριση της Ομοσπονδίας (μέσω του 
σωματείου τους)  για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες εκτός Ελλάδος. 
Επίσης να ενημερώνουν εγγράφως και έγκαιρα την ΕΟΧΑ όταν χρειάζεται η 
εξασφάλιση αδείας από την εργασία τους (υπηρεσία δημοσίου κ.α.) ή τις ένοπλες 
δυνάμεις και σώματα ασφαλείας (για τους υπηρετούντες).

2.14 Τα χρηματικά έπαθλα ή χρηματικά δώρα επιδόσεων που κερδίζουν οι αθλητές 
αφορούν τους ίδιους. Η ΕΟΧΑ μπορεί να διεκδικήσει ποσοστό των χρημάτων και 
μόνο εφόσον υπάρχει αρχική συμφωνία μεταξύ του αθλητή και του ΔΣ της ΕΟΧΑ.   

2.15 Απαγορεύεται στους αθλητές και αθλήτριες να «ντοπάρονται», δηλαδή να 
λαμβάνουν διεγερτικές ουσίες, να χρησιμοποιούν διεγερτικές μεθόδους, καθώς 
επίσης και ουσίες που υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς.

2.16 Αποτελεί υποχρέωση του κάθε αθλητή-αθλήτριας, καθώς και του συλλόγου 
του, να πληροφορούνται τους εκάστοτε κανονισμούς  ANTI-DOPING  της WADA της 
Ε.Ο.Χ.Α. και της Ελληνικής Νομοθεσίας (Νόμος 4373/2016).

2.17 Να βρίσκονται κάθε στιγμή στη διάθεση του ΕΣΚΑΝ και του WADA,  να ανταπο-
κρίνονται στους κανονισμούς τους και να   υποβάλλονται, όταν τους ζητηθεί, με 
νόμιμη διαδικασία κλήσης, σε ελέγχους αντί – ντόπινγκ (Doping Control), που μπορεί 
να διενεργηθούν από το ΕΣΚΑΝ, τον WADA, την ΕΟΧΑ, την ΕΟΕ, τη ΔΟΕ και τη 
ΓΓΑ, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς ντόπιγκ (τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι).

2.18 Σε περίπτωση άρνησης υποβολής στον έλεγχο ή θετικού δείγματος, εκτός από 
τις κυρώσεις που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί, ο αθλητής ή η αθλήτρια θα 
στερείται όλων των παροχών, μέχρι να λήξει ο χρόνος ποινής που θα τους 
επιβληθεί, αλλά και θα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στην Ομοσπονδία τις 
οικονομικές απολαβές, που έχει λάβει από την ημερομηνία έναρξης της ποινής που 
θα επιβληθεί.

2.19 Όσον αφορά την αποστολή των «where about’s» στην WADA και στο ΕΣΚΑΝ, 
αυτή υλοποιείται από κάθε αθλήτρια και αθλητή με δική του/της αποκλειστικά 
ευθύνη.   
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3. ΕΘΝΙΚΟΙ & ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

3.1 Οι Προπονητές των Εθνικών Ομάδων διακρίνονται σε:
α. Εθνικό Προπονητή ή Τεχνικό Σύμβουλο

β. Ομοσπονδιακούς Προπονητές

γ. Βοηθούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές

δ. Περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές

3.2 Οι Εθνικοί Προπονητές ή Τεχν. Σύμβουλοι προΐστανται των λοιπών Προπονητών 
έχουν δε την γενική ευθύνη και εποπτεία όλων των Εθνικών Ομάδων οι οποίες λει-
τουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες τους, υπό την άμεση ή μέσω των λοιπών Προπο-
νητών επιστασία τους.

3.2.1 Κύριο έργο των Εθνικών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων είναι:

α. ο προγραμματισμός των εθνικών ομάδων

β. η σωστή αγωνιστική κατεύθυνση, ως προς την μέθοδο και την τακτική, που 
πρέπει να ακολουθηθεί.

γ. η μέριμνα ώστε όλα τα εθνικά συγκροτήματα να ακολουθούν ενιαία αγωνιστι-
κή τακτική, που θα είναι προσαρμοσμένη στις εξελισσόμενες επιστημονικές 
μεθόδους.

δ. η προετοιμασία μιας ή περισσοτέρων εθνικών ομάδων και η τεχνική καθοδή-
γησή τους σε αγωνιστικές εκδηλώσεις.

ε. η κατάρτιση και επίβλεψη του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΧΑ

στ. να διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας όσον αφορά την αγωνιστι-
κή προτεραιότητα των αθλητριών και αθλητών τους, σε σχέση με τους εκπρο-
σώπους των αθλητών – τριών (μάνατζερ) και σε σχέση με τις συμβατικές υπο-
χρεώσεις της Ομοσπονδίας απέναντι στους χορηγούς της.

ζ. να παρακολουθούν ή να διδάσκουν σε σεμινάρια, αλλά και να συμμετέχουν 
ενεργά σε ομάδες δουλειάς που συγκροτεί η Ομοσπονδία για την εκτέλεση 
ερευνητικών η άλλων προγραμμάτων.

3.3 Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές έχουν κύριο έργο την προετοιμασία των Εθνι-
κών Ομάδων, σε άμεση συνεργασία με τον Εθνικό Προπονητή, για τεχνικά κύρια 
θέματα. Επίσης είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμμα-
τος. 

	 Σελίδα �  από �8 13



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	 ΕΚΔΟΣΗ 2020	 �

3.4 Οι βοηθοί και περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές έχουν έργο την εκτέ-
λεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται από το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ ή τον Εθνικό 
Προπονητή, είτε σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων είτε σε επίπεδο Αναπτυξιακού Προ-
γράμματος.

3.5 Οι Προπονητές είναι άμισθοι ή έμμισθοι και προσλαμβάνονται με σύμβαση ορι-
σμένου χρόνου ή έργου, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. μετά από σχετική εισήγη-
ση της Επιτροπής, από αναγνωρισμένης αξίας Έλληνες ή Αλλοδαπούς Προπονητές.

3.6 Το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους Προπονητές καθορίζεται, 
κατά περίπτωση, από το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής, 
τηρουμένων όμως πάντα των διατάξεων των Νόμων, που ρυθμίζουν παρόμοια θέ-
ματα.

3.7 Οι Προπονητές όλων των Κατηγοριών δεν έχουν δικαίωμα να έχουν παράλληλη 
απασχόληση σε σωματεία.

3.8 Εκτός της κύριας εργασίας τους δεν έχουν άλλη απασχόληση πέραν αυτής που 
τους αναθέτει  η Ομοσπονδία.

3.9 Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές οφείλουν να απασχολούνται σε καθημερινή 
βάση στα καθορισμένα προπονητικά κέντρα και να γυμνάζουν αθλήτριες και 
αθλητές που είναι ενταγμένοι στις κατηγορίες του σχεδιασμού και άλλων 
επίλεκτων, ταλαντούχων αθλητών – που θα τους ζητηθεί από την Τεχνική ΕΠιτροπή 
και τον αντίστοιχο Εθνικό Προπονητή.

3.10 Σε περίπτωση απόσπασης από την Γ.Γ.Α απαγορεύεται να έχουν άλλη 
απασχόληση πέραν της προπονητικής στην Ομοσπονδία ή σε Συλλόγους της 
Ομοσπονδίας.

3.11 Οι Προπονητές που έχουν προσληφθεί από την ΕΟΧΑ με οποιαδήποτε ιδιότητα 
απαγορεύεται να έχουν την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου (Μάνατζερ) αθλη-
τών ή προπονητών ή να συνάπτουν σχέσεις συνεργασίας με άλλους Μάνατζερ.

3.12 Οι Προπονητές οφείλουν να επιβλέπουν την επιμελή και έγκαιρη παροχή πλη-
ροφοριών (WHERE ABOUT’S) των αθλητριών και αθλητών που γυμνάζουν, να τους 
ενημερώνουν  και να παρακολουθούν την πιστή τήρηση των κανονισμών και των 
διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών που αφορούν την αποφυγή της φαρμα-
κοδιέγερσης, που έχουν θεσπιστεί από την IAAF, το ΕΣΚΑΝ και την Ελληνική Πολι-
τεία. 

3.13 Πέρα, όμως, των βασικών υποχρεώσεων, όπως καθορίζονται στις προηγούμε-
νες παραγράφους, είναι δυνατόν το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ να συμφωνήσει με τον Προπο-
νητή που προσλαμβάνεται, να αναλάβει αυτός και άλλα καθήκοντα, συναφή βέβαια 
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προς την ιδιότητά του, με σκοπό την άνοδο και ανάπτυξη του αθλήματος και την 
επίτευξη των στόχων που επιδιώκει η Ομοσπονδία. Τα καθήκοντα, όμως, αυτά θα 
πρέπει να προβλέπονται ρητά από την σχετική συμφωνία ΕΟΧΑ και Προπονητή.

3.14 Για τους αυτούς σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, 
όλοι οι Προπονητές που προσλαμβάνονται υποχρεούνται χωρίς άλλη πρόσθετη 
αποζημίωση, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ, να παρέχουν τεχνικής 
φύσης οδηγίες και προγράμματα προπονήσεων, σε οποιοδήποτε σωματείο - μέλος 
της Ομοσπονδίας ζητήσει, μέσω αυτής, και να επιβλέπουν την εφαρμογή τους από 
τα ενδιαφερόμενα σωματεία.

3.15 Οι Προπονητές θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε τέλος περιόδου τον αγωνιστικό 
απολογισμό τους, για τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί 
καθώς και να κάνουν προτάσεις για την επόμενη περίοδο.

3.16 Σε περίπτωση διαφωνίας εφόρου και προπονητή, για θέματα τεχνικής ή διοικη-
τικής φύσης, την αρμοδιότητα επίλυσής τους έχει η Τεχνική Επιτροπή και σε αδυ-
ναμία της, το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ.

3.17 Σε περίπτωση κατά την οποία προπονητής δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώ-
σεις του και δεν εφαρμόζει όσα ορίζονται στο Συμβόλαιο του, στον Κανονισμό αυτό 
και σε αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής και του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ, επιβάλλονται με 
απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής, κυρώσεις που φθάνουν ανά-
λογα με την βαρύτητα του παραπτώματός του μέχρι και την καταγγελία της σύμ-
βασής του. 

3.18 Στην περίπτωση που αθλήτρια ή αθλητής που γυμνάζουν τιμωρηθεί για λήψη 
απαγορευμένων ουσιών ή γενικότερα για παράβαση των κανονισμών Doping 
Control, (όπως για ανακριβή στοιχεία «where about») και αποδειχθεί ότι ήταν σε 
γνώση του Προπονητή, τότε θα διακόπτεται η συνεργασία και το συμβόλαιο τους 
με την ΕΟΧΑ. Επίσης η Ομοσπονδία θα διατηρεί το δικαίωμα να διώξει νομικά τον 
συγκεκριμένο προπονητή για δυσφήμηση του αθλήματος. Τέλος, σε περίπτωση τι-
μωρίας της αθλήτριας ή του αθλητή τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τυχόν 
απολαβές  («πριμ») που έλαβαν από την Ομοσπονδία για επιτυχίες τους.

3.19 Ειδικοί τεχνικοί ή επιστημονικοί σύμβουλοι  
Άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν ειδικές επιστημονικές γνώσεις (π.χ. υπεύθυνοι 
ΦΚ, ψυχολόγοι, εργοφυσιολόγοι κ.λ.π.) και προσλαμβάνονται, κατά κανόνα, με 
σύμβαση ορισμένου έργου και χρόνου, προκειμένου να υποβοηθήσουν το έργο των 
προπονητών των Εθνικών Ομάδων.

3.20 Γιατροί, Φυσιοθεραπευτές 
Τα άτομα αυτά προσφέρουν τις επιστημονικές τους υπηρεσίες ως προς την ιατρική 
παρακολούθηση και θεραπεία καθώς και την φυσιοθεραπεία των αθλητών/τριών 

	 Σελίδα �  από �10 13



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	 ΕΚΔΟΣΗ 2020	 �
των εθνικών συγκροτημάτων, τακτικά ή κατά περίπτωση, με την μέριμνα των 
προπονητών και των εφόρων των ομάδων.

3.21 Φροντιστές, τεχνικό προσωπικό
Το τεχνικό προσωπικό έχει σαν κύριο έργο την συντήριση, διαφύλαξη, διακίνηση 
και ετοιμότητα του κάθε είδους υλικού και οργάνων των Ομάδων, την 
προετοιμασία του χώρου προπονήσεων τους καθώς και την επιτέλεση κάθε άλλης 
συναφούς εργασίας, που θα τους ανατεθεί από τους αρμόδιους εφόρους, στον 
έλεγχο και εποπτεία των οποίων βρίσκονται.

3.21.1 Ο αριθμός τους, η επιλογή, ο τρόπος απασχόλησης και η αμοιβή τους 
καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής.

4. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

4.1 Κανόνες θετικής συμπεροφοράς που πρέπει να ακολουθούνται στις 
διαπροσωπικές σχέσεις όσων (Στελέχη, Προπονητές, Αθλητές) εμπλέκονται στις 
εθνικές ομάδες.

4.1.1 Εργασία σε ανοιχτό περιβάλλον (π.χ. αποφυγή ιδιωτικών ή ανεπιθύμητων 
καταστάσεων και ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας)

4.1.2 Αντιμετώπιση όλων των συμμετεχόντων ισότιμα, με σεβασμό και αξιοπρέπεια 
και αποφυγεί κάθε μορφή επικοινωνίας, δράσης ή συμπεριφοράς που μπορεί να 
θεωρηθεί προσβλητική.

4.1.3 Βάζουν πρώτα την ευημερία κάθε συμμετέχοντα, πριν από την επίτευξη κάθε  
αγωνιστικού στόχου.

4.1.4 Διατηρούν ασφαλή και κατάλληλη απόσταση με τους συμμετέχοντες

4.1.5 Αποφεύγουν την επαφή με τους αθλητές σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός εάν 
υπάρχουν αρκετά άτομα παρόντα.

4.1.6 Κάνουν τον αθλητισμό διασκεδαστικό, ευχάριστο και προωθούν το δίκαιο 
παιχνίδι.

4.1.7 Βεβαιώνουν οτι εάν απαιτείται οποιαδήποτε μορφή χειροκίνητης / φυσικής 
υποστήριξης, είναι αποδεχτή από τον/ην συμμετέχοντα. Απαιτείται προσοχή, καθώς 
είναι δύσκολο να διατηρηθεί η θέση του χεριού όταν ο συμμετέχων κινείται 
συνεχώς. Θα πρέπει πάντα να ζητείται η γνώμη των συμμετεχόντων και να 
επιτυγχάνεται η συμφωνία τους.
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4.1.8 Οι αθλητές και προπονητές θα πρέπει να αποτελούν Πρότυπο Συμπεριφοράς.  
Αυτό συμπεριλαμβάνει την αποφυγεί καπνίσματος, την κατανάλωση αλκοόλ ή τη 
χρήση ναρκωτικών ή παράνομων ουσιών κυρίως κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων των εθνικών ομάδων.

4.1.9 Δίνουν ενθουσιασμό και εποικοδομητική ανατροφοδότηση και όχι αρνητική 
κριτική.

4.1.10 Δείχνουν σεβασμό στην ιδιωτική ζωή των αθλητών, των προπονητών και των 
στελεχών.

4.1.11 Αναγνωρίζουν τις διαφορετικές αναπτυξιακές ανάγκες και ικανότητες των 
συμμετεχόντων - αποφεύγουν την υπερβολική εκπαίδευση ή τον ανταγωνισμό και  
δεν τους πιέζουν ενάντια στη θέλησή τους.

4.1.12 Κρατούν ένα γραπτό αρχείο για τυχόν τραυματισμό που συμβαίνει, μαζί με 
τις λεπτομέρειες της αποθεραπείας που τους δόθηκε.

4.1.13 Λάμβανουν μέτρα σε περίπτωση παράβασης αυτών των κανόνων.
 
4.2. Κανόνες αρνητικής συμπεριφοράς που θα πρέπει να αποφεύγονται στις 
διαπροσωπικές σχέσεις όσων (Στελέχη, Προπονητές, Αθλητές) εμπλέκονται στις 
εθνικές ομάδες.

4.2.1 Επιτρέπουν ή συμμετέχουν σε σκληρά φυσικά ή σεξουαλικά προκλητικά 
παιχνίδια. 

4.2.2 Κάνουν σεξουαλικά προκλητικά σχόλια σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα, 
ακόμη και σε διασκεδαστικό ύφος.

4.2.3 Κάνουν άσεμνες χειρονομίες 

4.2.3 Επιτρέπουν ή χρησιμοποιούν λεκτικές καταχρηστικές συμπεριφορές ή 
ακατονόμαστες βρισιές.  

4.2.4 Επιτρέπουν ή συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, 
ψυχολογικής και σωματικής βίας ή σωματικής κακοποίησης.  
 
4.2.5 Προσκαλούν τους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή μαζί τους μετά το 
πέρας της συνεδρίας, π.χ. μέσω των κοινωνικών μέσων.
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4.3 Η Τεχνική επιτροπή και το Δ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα 
ενημέρωσης και αποφυγής τέτοιων πρακτικών και συμπεριφορών.  

4.4 Στην περίπτωση παράβασης των παραπάνω κανόνων και την κατηγορία περι 
ανάρμοστης συμπεριφοράς θα επιληφθεί η Τεχνική Επιτροπή, το Δ.Σ. ή η Δικαστική 
Επιτροπή της ΕΟΧΑ.
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