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 Α.Π. 1493 

 

 Αθήνα  19 Οκτωβρίου 2011 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 12 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ Ε.Ο.Χ. 

 

Θέµα: ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ  

 

 

Αγαπητοί φίλοι, 
 

 

Μετά από τα πολλαπλά προβλήµατα που προέκυψαν την αγωνιστική περίοδο 

2010-2011 µε τις δηλώσεις των αθλητών στους διεθνείς αγώνες του εξωτερικού 

και κυρίως τους αγώνες των όµορων κρατών, τροποποιείται η διαδικασία στη 

βάση του εξορθολογισµού και της καλύτερης διαχείρισης και επιτήρησης. 

 

1. Παραµένει σε ισχύ η προϋπάρχουσα εγκύκλιος που προβλέπει ότι η 

δήλωση του σωµατείου στην ΕΟΧ πρέπει να γίνει µέχρι το αργότερο 10  

ηµέρες πριν από την λήξη της προθεσµίας δήλωσης από την ΕΟΧ προς τους 

οργανωτές. Προστίθεται στο σηµείο αυτό ότι η δήλωση δεν πρέπει να 

στέλνεται στην  ΕΟΧ νωρίτερα από 15 ηµέρες πριν τον αγώνα,  προκειµένου 

να αποφευχθεί η περίπτωση απώλειας η να παραπέσει. Πολλαπλές δηλώσεις 

προγραµµατισµού από την αρχή της περιόδου ή και αργότερα, µε ένα 

έγγραφο,  δεν θα γίνονται δεκτές διότι δεν είναι εφικτό να παρακολουθούνται 
από την Γραµµατεία της ΕΟΧ και πιθανόν να γίνουν λάθη. 

 

2. Σε περίπτωση  που κάποιος αθλητής/τρια επιλέξει να µην συµµετάσχει σε 
κάποιο αγώνα που έχει δηλωθεί, πρέπει έγκαιρα το σωµατείο του και το 
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αργότερο 48  ώρες  πριν τον αγώνα, να ενηµερώσει εγγράφως την ΕΟΧ για το 

θέµα προκειµένου να γίνει αµέσως αντικατάστασή του/της, από τον  επόµενο/η 

που έχει δηλώσει για τον συγκεκριµένο αγώνα.  

 

3. Σε περίπτωση που το κώλυµα του αθλητή/τριας προκύψει το τελευταίο 

48ωρο πριν τον αγώνα ή ακολουθεί Σαββατοκύριακο τότε θα πρέπει να 

ενηµερώνεται τηλεφωνικά ο Αντιπρόεδρος των Αλπικών στο τηλ. 6937210678 

προκειµένου να αντιµετωπίσει το θέµα. 

 

4. Όλες οι επαφές-ενηµερώσεις πρέπει να γίνονται πάντα µε επίσηµα έγγραφα 

του σωµατείου και σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής τηλεφωνικά, αποκλειστικά 

από τον Πρόεδρο του σωµατείου. 

 

5. Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι παραπάνω διαδικασίες τότε ο 

αθλητής/τρια θα παραπέµπεται στην πειθαρχική επιτροπή µε το ερώτηµα του 

αποκλεισµού του αθλητή/τριας από διεθνείς αγώνες για εύλογο χρονικό 

διάστηµα.  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 
 

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ  ΣΤΑΜΟΥ 


