ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ Ε.Ο.ΠΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ
1. Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των
Εθνικών οµάδων, κάθε κατηγορίας καθώς και της συµµετοχής των Εθνικών
οµάδων σε όλες τις επίσηµες και ανεπίσηµες διεθνείς διοργανώσεις, όπως αυτές
καθορίζονται, τόσο από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία (FIVB) όσο και από την Ευρωπαϊκή
Συνοµοσπονδία (CEV), αλλά και από τις συµφωνίες µε άλλες Οµοσπονδίες και
αθλητικούς Οργανισµούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
2. Οπου στη συνέχεια του παρόντος γίνεται λόγος για « Εθνική οµάδα » εννοείται και
κάθε προεθνική ή Εθνική οµάδα Παίδων, Εφήβων, Ανδρών, Κορασίδων,
Νεανίδων, Γυναικών και Ελπίδων ή και όποια άλλη συσταθεί µε απόφαση του
∆.Σ., σύµφωνα µε τους κανονισµούς της BVA, CEV και FIVB.
3. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού υπάγονται :
Α) Οι αθλητές και αθλήτριες των Εθνικών
Β) Οι προπονητές των Εθνικών οµάδων
Γ) Οι υπηρεσίες επιστηµονικής υποστήριξης (ιατροί και λοιποί επιστηµονικοί
συνεργάτες)
∆) Οι τεχνικές Υπηρεσίες, και
Ε) Οι διοικητικές Υπηρεσίες της Ε.Ο.ΠΕ. οι οποίες µε βάση τον ισχύοντα και
εγκεκριµένο Κανονισµό προσωπικού της Ε.Ο.ΠΕ. είναι εντεταλµένες για την
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Εθνικών οµάδων
4. Αθλητής-τρια που καλείται στις εθνικές οµάδες, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις
διατάξεις του παρόντος κανονισµού και του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της
Ε.Ο.ΠΕ., όπως εκάστοτε ισχύουν. Το αυτό ισχύει και για τα πρόσωπα που
στελεχώνουν τους φορείς και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη διάταξη της
προηγούµενης παραγράφου, η παρούσα δε διάταξη αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
(όρο) των επιµέρους ατοµικών συµβάσεων που συνδέουν τα παραπάνω πρόσωπα
µε την Ε.Ο.ΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 2
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
Α) ∆.Σ. / Ε.Ο.ΠΕ.
Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
Γ) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (TEAM MANAGERS)
2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΟΜΑ∆ΩΝ Ε.Ο.ΠΕ.)
3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆) ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (ΑΝ∆ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

Ε) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
•

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. ΙΑΤΡΟΙ
2. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

•

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΙ
2. ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
3. ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
1. Αποτελείται από 3 έως 9 µέλη εκ των οποίων η πλειοψηφία τους θα προέρχεται
από µέλη του ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ.
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει µία φορά το χρόνο, το τελευταίο τρίµηνο του
ηµερολογιακού έτους προκειµένου να κάνει τον απολογισµό της χρονιάς
(αγωνιστικό και οικονοµικό), τον προγραµµατισµό (αγωνιστικό και
οικονοµικό) της επόµενης, καθώς και να φέρει εισηγήσεις στο ∆.Σ. σχετικά µε
τη λειτουργία των Εθνικών Οµάδων. Η Επιτροπή των Εθνικών Οµάδων
δύναται επίσης να συνεδριάζει εκτάκτως µε απόφαση του Προέδρου της
Ε.Ο.ΠΕ όποτε παραστεί ανάγκη.
3. Είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ Εθνικών οµάδων και ∆.Σ. Ε.Ο.ΠΕ.
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4. Υποβάλλει σε συνεργασία µε τον Τεχνικό Συντονιστή εφόσον υπάρχει και τους
προπονητές των Εθνικών οµάδων κάθε τρίµηνο ή όποτε άλλοτε του ζητηθεί από
τον Πρόεδρο της Ε.Ο.ΠΕ. έκθεση πεπραγµένων Εθνικών οµάδων
5. Καταρτίζει από κοινού µε τον Τεχνικό Συντονιστή εφόσον υπάρχει τον οικονοµικό
προγραµµατισµό – απολογισµό και τον υποβάλλει στο ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ.
6. Εισηγείται την επίλυση προβληµάτων αθλητών-τριών στο ∆.Σ. Ε.Ο.ΠΕ.
7. Εισηγείται προς το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. την επιβολή ποινών σε αθλητές και αθλήτριες,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
8. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου και ο
εκάστοτε Έφορος της Εθνικής οµάδος για τα θέµατα που αφορούν σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ Ε.Ο.ΠΕ.
Εκτός από τα ειδικά οριζόµενα καθήκοντα στη, µεταξύ της Ε.Ο.ΠΕ. και του
Τεχνικού Συντονιστή σύµβαση, ο Τεχνικός Συντονιστής έχει περαιτέρω τις εξής
αρµοδιότητες:
• Επιµελείται για την ορθή τήρηση υποχρεώσεων µεταξύ Ε.Ο.ΠΕ – αθλητών που
απορρέουν από τον παρόντα Κανονισµό.
• Μεριµνά για την εξασφάλιση των καλυτέρων δυνατών συνθηκών και
προϋποθέσεων, µέσω των οποίων θα εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία κάθε
Εθνικής οµάδας (δελτία συµµετοχής, µετακινήσεις, διαµονή – διατροφή,
εξασφάλιση ικανού αθλητικού υλικού σε ποιότητα – ποσότητα, ασφάλιση –
περίθαλψη αθλητών, επίλυση οργανωτικών και διαδικαστικών ζητηµάτων κ.λ.π.)
• Καταρτίζει από κοινού τον οικονοµικό προγραµµατισµό-προϋπολογισµό Εθνικών
οµάδων.
• Συµµετέχει στις αποστολές των Εθνικών οµάδων που αφορούν σε επίσηµες
διοργανώσεις, µόνον οσάκις κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιµο και αναγκαίο από το ∆.Σ.
της Ε.Ο.ΠΕ.
• Ειδικά ως προς το αθλητικό υλικό είναι υπόχρεος, πέραν της εξασφάλισης ικανής
ποσότητας και αναγκαίας ποιότητας, να ελέγχει και να κατευθύνει ταυτόχρονα τους
διαχειριστές υλικού και τους φροντιστές Εθνικών οµάδων – Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
• Συνεργάζεται µε την Ιατρική Επιτροπή για θέµατα τραυµατισµών και
αποθεραπείας των αθλητών.
• Ανάλογα καθήκοντα έχει και ως προς το απαραίτητο ιατρικό υλικό, συνεργαζόµενος
ως προς τούτο µε την Ιατρική Επιτροπή, αλλά και τους λοιπούς επιστηµονικούς
συνεργάτες
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ΑΡΘΡΟ 5
ΕΦΟΡΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
1. Οι Εφοροι επιλέγονται από το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ., προϊστανται σε διοικητικό επίπεδο
της κάθε Εθνικής οµάδας και ενηµερώνουν - κατά περίπτωση - την Επιτροπή
Εθνικών Οµάδων (Ε.Ε.Ο.)
2. Περαιτέρω οι Εφοροι έχουν τα εξής, καθήκοντα:
Α. Παρακολουθούν την οµαλή εξέλιξη της προετοιµασίας των οµάδων τους.
B. ∆ίνουν λύσεις σε θέµατα διοικητικής φύσης.
Γ. Εισηγούνται επί θεµάτων οργάνωσης και βελτίωσης της απόδοσης των
οµάδων τους, για τυχόν προβλήµατα, πάντα σε συνεργασία µε τον Τεχνικό
Συντονιστή της Ε.Ο.ΠΕ.
∆. Παρακολουθούν την εφαρµογή των προπονητικών προγραµµάτων, την
απόδοση, αλλά και τη συµπεριφορά των αθλητών οι οποίοι στελεχώνουν την
αντίστοιχη Εθνική οµάδα, κατά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχουν αυτοί
µε τα σωµατεία στα οποία ανήκουν .
Ε. ∆ύνανται να συµµετέχουν στις αποστολές των οµάδων των οποίων έχουν την
εφορία, µετά από εισήγηση της ΕΕΟ και απόφαση του ∆Σ της Ε.Ο.ΠΕ.
3. Το ∆.Σ. δύναται να αναθέτει τα καθήκοντα Εφόρου των Εθνικών Οµάδων είτε
σε µέλη του, είτε σε µέλη της Ε.Ε.Ο., είτε σε τρίτους εθελοντές ή έµµισθους.
4. Εντεταλµένοι εκπρόσωποι Εθνικών οµάδων (Team managers)
Oι εντεταλµένοι εκπρόσωποι Εθνικών οµάδων έχουν ως καθήκοντα, αφ` ενός τα
απορρέοντα από τις µεταξύ των ιδίων και της Ε.Ο.ΠΕ. ειδικές συµβάσεις και
περαιτέρω:
Α. Υποχρεούνται να παρίστανται στις προπονήσεις και τους αγώνες της οµάδος
τους καθώς και σε κάθε άλλη εκδήλωση, εντός και εκτός γηπέδου, που θα τους
ζητηθεί σχετικά από τον Τεχνικό Συντονιστή.
Β. Συνεργάζονται µε τον Τ.Σ. για την επίλυση κάθε διαδικαστικού. ζητήµατος που
αφορά την οµάδα, για την οποία είναι υπεύθυνοι.
Γ. Σε κάθε περίπτωση είναι υπόλογοι απέναντι στον Τ.Σ. και στην Ε.Ε.Ο. σχετικά
µε τα καθήκοντά τους, συντάσσοντας και σχετικές εκθέσεις, οσάκις κάτι τέτοιο
τους ζητηθεί.
ΑΡΘΡΟ 6
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1. ∆ιοικητική – Γραµµατειακή Υποστήριξη
Η διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη θα γίνεται από το τµήµα Εθνικών
οµάδων και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο είναι υποχρεωµένο να προβαίνει
στην παροχή κάθε δυνατής υπηρεσίας, γραµµατειακού και διοικητικού
περιεχοµένου, όποτε κάτι τέτοιο ζητηθεί, σύµφωνα µε όσα, κατά τα λοιπά, ορίζονται
στον εγκεκριµένο Κανονισµό διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της
Ε.Ο.ΠΕ..
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2. ∆ιαχειριστής υλικού - Φροντιστής
α. Ο Φροντιστής των Εθνικών οµάδων πέραν, των οριζοµένων στην ειδική
σύµβαση µε την οποία συνδέεται µε την Ε.Ο.ΠΕ., έχει και τα εξής, επιµέρους,
καθήκοντα:
• Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, τόσο του υλικού των προπονήσεων, όσο και
του υλικού των αθλητικών στολών.
• Προσέρχεται τουλάχιστον µία ώρα πριν τις προπονήσεις και τους αγώνες και
ετοιµάζει το υλικό προπονήσεων, αγώνων (εγκατάσταση φιλέ, οργάνων,
µπάλλες κ.λ.π.) και τα αποδυτήρια.
• Φροντίζει µε τους λοιπούς αρµόδιους για την καθαριότητα των αποδυτηρίων,
χώρων υγιεινής κ.λ.π.
• Συνοδεύει τους αθλητές – τριες σε όλες τις µετακινήσεις εσωτερικού και (εφ`
όσον κρίνεται απαραίτητο) στο εξωτερικό, φροντίζοντας να έχει µαζί του τα
απαραίτητο υλικό, σύµφωνα µε εντολές του Τεχνικού Συντονιστή και των
προπονητών
• Ενηµερώνει τον Τ.Σ. για κάθε θέµα ελλείψεων ή εφοδιασµού.
• Απέρχεται µετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων και µετά την
τακτοποίηση των χρησιµοποιηθέντων υλικών και την αποχώρηση αθλητώντριών.
• Φροντίζει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης παρατηρείται στις
εγκαταστάσεις και τα υλικά αγώνων. Επίσης, ενηµερώνει και επιβλέπει για
την αποκατάσταση βλάβης στις εγκαταστάσεις του Γυµναστηρίου, µαζί µε
τους αρµοδίους υπαλλήλους αυτού. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση
υλικού από τον Φροντιστή προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς τη συναίνεση
του Τ.Σ.
• Υποβάλλει έκθεση υλικού πριν και µετά την προετοιµασία της κάθε οµάδας.
β. Στην εκτέλεση των καθηκόντων του συνεργάζεται στενά µε:
• Τον Τεχνικό Συντονιστή
• Τους προπονητές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
Η Τεχνική ∆ιεύθυνση των Εθνικών οµάδων τελεί υπό τον έλεγχο της Επιτροπής
Εθνικών οµάδων και απαρτίζεται από τους παρακάτω:
Α. τους Προπονητές
Β. τους Βοηθούς Προπονητές
Γ. τους Γυµναστές
∆. τους Στατιστικολόγους
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ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
1. Οι προπονητές είναι επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας των οµάδων και απόλυτα
υπεύθυνοι για την εκγύµναση και την εν γένει καθοδήγησή τους
Κατευθύνουν και συνεργάζονται µε τους βοηθούς προπονητές, τους
στατιστικολόγους, τους γυµναστές και τους λοιπούς επιστηµονικούς συνεργάτες
καθορίζοντας το πρόγραµµα προετοιµασίας των οµάδων και ελέγχοντας την πιστή
εφαρµογή του.
Τελούν υπό τον άµεσο έλεγχο του Τ.Σ. και του εφόρου, συνεργαζόµενοι ιδιαίτερα
µε τον Τ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. για θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και τον
σχεδιασµό προπονητικών προγραµµάτων και γενικότερα σχετικά µε την όλη
παρουσία των Εθνικών οµάδων, τόσο στις προπονήσεις, όσο και στους αγώνες
τους (επίσηµους ή φιλικούς).
2. Ειδικότερα οι προπονητές έχουν τα εξής, επιµέρους, καθήκοντα εκτός όσων ρητά
ορίζονται στην ατοµική τους σύµβαση µε την Ε.Ο.ΠΕ:
Α. Τηρούν στατιστικά στοιχεία για καθένα από τους αθλητές/τριες, τα οποία
φυλάσσονται στο αρχείο του τµήµατος Εθνικών οµάδων της Ε.Ο.ΠΕ. και
ενηµερώνουν τον Τ.Σ. για κάθε θέµα που έχει σχέση µε την προετοιµασία και
την αγωνιστική κατάσταση των αθλητών.
Β. Αναφέρουν στον αρµόδιο Εφορο Εθνικών οµάδων και τον Τ.Σ. κάθε
παράπτωµα και εισηγούνται την επιβολή των προβλεποµένων πειθαρχικών
ποινών βάσει του παρόντος.
Γ. Υποβάλλουν µία φορά, ανά τρίµηνο, ή όποτε άλλοτε τους ζητηθεί από τον
Πρόεδρο της Ε.Ο.ΠΕ. έκθεση πεπραγµένων στο ∆.Σ. και στην Ε.Ε.Ο. και
υποχρεωτικά µετά από κάθε είδους διοργάνωση στο εξωτερικό ή εσωτερικό,
µέσω του Τ.Σ., καλύπτοντας θέµατα της δικαιοδοσίας τους.
∆. Συνεργάζονται µε την ιατρική υπηρεσία του τµήµατος, αφού προηγουµένως
έχει ενηµερωθεί σχετικά µε οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας αθλητών, δίνοντας
ταυτόχρονα πληροφορίες σε αυτήν σχετικά µε περιστατικά που οφείλονται σε
τυχόν προβλήµατα υγείας των αθλητών.
Ε. Μεριµνούν σε συνεργασία µε την ιατρική υπηρεσία για τη σωστή αντιµετώπιση
κάθε τυχόν περιστατικού ενώ συµπληρώνουν µε κάθε απαραίτητο στοιχείο την
ατοµική καρτέλλα κάθε αθλητή από κοινού µε τον Τ.Σ. πριν, κατά τη διάρκεια
και µετά από κάθε στάδιο προετοιµασίας ή αγωνιστικής εκδήλωσης της κάθε
οµάδας.
Στ. Συνεργάζονται µε τον Τ.Σ. και τον Team Manager σε θέµατα µετακινήσεων,
γηπέδων κ.λ.π..
3. Για την εκπλήρωση όλων των παραπάνω υποχρεώσεων και καθηκόντων τους οι
προπονητές έχουν ως άµεσους συνεργάτες τα παρακάτω πρόσωπα:
• Βοηθούς προπονητές
• Team Managers (όπου αυτοί προβλέπονται)
6
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•
•
•
•

Γυµναστές
Στατιστικολόγους
Φυσιοθεραπευτές
∆ιαχειριστές (Φροντιστές) υλικού

ΑΡΘΡΟ 8
ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Οι Βοηθοί προπονητών των Εθνικών οµάδων είναι οι άµεσοι συνεργάτες των
προπονητών και έχουν ανάλογα καθήκοντα µε αυτά των προπονητών, αλλά και τις
επιπλέον αρµοδιότητες που ο προπονητής τους αναθέτει, πέραν όσων στις µεταξύ των
ιδίων και της Ε.Ο.ΠΕ. ειδικές συµβάσεις, καθορίζονται.
Οι Βοηθοί προπονητών αντικαθιστούν τους προπονητές σε περιπτώσεις
κωλυµάτων ή απουσίας τους σε όλο το φάσµα των καθηκόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 9
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
1. Είναι υπεύθυνοι των προγραµµάτων εκγύµνασης και βελτίωσης φυσικής
κατάστασης των οµάδων (σε όποιες από αυτές προβλέπεται η παροχή των
υπηρεσιών τους) τελώντας υπό τις οδηγίες των προπονητών µε τους οποίους και
οφείλουν να βρίσκονται σε άµεση συνεργασία.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στις ατοµικές συµβάσεις µεταξύ των
ιδίων και της Ε.Ο.ΠΕ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΙ
Οι στατιστικολόγοι, πέραν των όσων ειδικά προβλέπονται στις ειδικές συµβάσεις
τους µε την Ε.Ο.ΠΕ., έχουν τα εξής, επιµέρους, καθήκοντα:
1. Τηρούν τα ειδικά στατιστικά στοιχεία όλων των επιµέρους επιδόσεων και των
λοιπών ατοµικών και οµαδικών στοιχείων της αντίστοιχης Εθνικής οµάδας.
2. Στο έργο τους τελούν υπό τις κατευθυντήριες οδηγίες του Α` Προπονητή, µε τον
οποίον και συνεργάζονται άµεσα.
3. Παραδίδουν µετά το τέλος κάθε προετοιµασίας ή αγωνιστικής εκδήλωσης πλήρες
στατιστικό αρχείο στον Τεχνικό Συντονιστή της Ε.Ο.ΠΕ. Το στατιστικό αυτό αρχείο
αποτελεί ιδιοκτησία της Ε.Ο.ΠΕ και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να χρησιµοποιηθεί
χωρίς την έγκριση του ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για
τους οποίους καταρτίστηκε.
4. Ακολουθούν τις αντίστοιχες οµάδες, για τις οποίες και παρέχουν τις υπηρεσίες τους
στα ταξίδια τους, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
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5. Οι στατιστικολόγοι είναι υπεύθυνοι του Τεχνικού Εξοπλισµού που τους παραδίδεται
από την Ε.Ο.ΠΕ τον οποίο είναι υποχρεωµένοι να αποδώσουν µε το πέρας της
συνεργασίας.

KΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Α΄ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η Ιατρική Υπηρεσία των Εθνικών οµάδων τελεί υπό την εποπτεία της Ιατρικής
Επιτροπής και αποτελείται από:
1. Τους Ιατρούς
2. Τους Φυσιοθεραπευτές

ΑΡΘΡΟ 11
ΙΑΤΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιατρών της Εθνικής οµάδος είναι τα
ακόλουθα, πέραν όσων προβλέπονται ρητά από τις µεταξύ των ιδίων και της
Ε.Ο.ΠΕ. ειδικές συµβάσεις:
Α. Συµµετέχουν προσωπικά κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας των αθλητών
καθώς και κατά τη διάρκεια κάθε µορφής διοργάνωσης, ακολουθώντας το
σχετικό πρόγραµµα
Β. Κατευθύνουν τα λοιπά µέλη της επιστηµονικής οµάδας και ιδίως τον
Φυσιοθεραπευτή στη σωστή αντιµετώπιση κάθε περιστατικού ασθένειας ή
τραυµατισµού
Γ. Παρακολουθούν την αποθεραπεία κάθε αθλητή, προσπαθώντας κατά το
δυνατόν για τη συντόµευσή της και χορηγώντας προς τούτο την κατάλληλη
θεραπευτική αγωγή.
∆. Γνωµατεύουν σχετικά µε το εάν και κατά πόσο ασθενής ή τραυµατίας αθλητής
µπορεί να συµµετάσχει στην προετοιµασία ή στους αγώνες των οµάδων τους.
Ε. Προτείνουν µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων.
Στ. Συντάσσουν µε τη συνεργασία προπονητή – γυµναστή και τα λοιπά µέλη της
επιστηµονικής οµάδας ειδικό φάκελλο µε τα στοιχεία κάθε αθλητή κατά τη
διάρκεια τόσο της προετοιµασίας όσο και των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
Ζ. Συνοδεύουν την Εθνική οµάδα στις µετακινήσεις της, οσάκις κάτι τέτοιο
απαραίτητο από το ∆.Σ. και την Ε.Ε.Ο..
Η. Επιµελούνται της σωστής και ανελλιπούς συµπληρώσεως των ατοµικών
καρτελλών υγείας αθλητών/τριών καθώς και για τη συµπλήρωση κάθε
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απαραιτήτου εγγράφου ή εντύπου σχετικά µε τη συµµετοχή των Εθνικών
οµάδων σε διεθνείς διοργανώσεις.
Θ. Συντάσσουν εκθέσεις σε κάθε περίπτωση τραυµατισµού, ασθένειας και
οποιουδήποτε άλλου τυχόν προβλήµατος υγείας αθλητού/τριας, προκειµένου
αυτές να διαβιβαστούν έγκαιρα και νοµότυπα προς την ασφαλιστική εταιρεία µε
την οποία η Ε.Ο.ΠΕ. είναι συµβεβληµένη.
Ι. Εισηγούνται στον Τ.Σ. και στους προπονητές σχετικά µε οποιαδήποτε τυχόν
παράλειψη αθλητών/τριών να συµµορφωθούν µε υποδειχθείσα θεραπευτική
αγωγή.
Ια. Συνεργάζονται µε τον Εργοφυσιολόγο σχετικά µε τις ιατρικές εξετάσεις στις
οποίες πρέπει να υποβληθούν οι αθλητές.
Ιβ. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να δηλώνουν, όπου και όποτε αυτό απαιτείται τα
ακριβή φάρµακα ή σκευάσµατα τα οποία και έχουν χορηγηθεί σε αυτούς ως
θεραπευτική αγωγή είτε λόγω τραυµατισµού τους είτε προς αντιµετώπιση
οποιασδήποτε άλλης ασθένειας. Περαιτέρω οι ιατροί είναι υπεύθυνοι όπως τα
παραπάνω φάρµακα ή θεραπευτικά σκευάσµατα καθώς και οποιαδήποτε άλλη
χορηγηθείσα ουσία (π.χ. βελτιωτική απόδοσης, διατροφής κ.λ.π.)
συµπεριλαµβάνονται στις νόµιµα χορηγούµενες ουσίες, όπως αυτές
εξειδικεύονται από τη ∆.Ο.Ε. και την σχετική εγχώρια και διεθνή νοµοθεσία,
έτσι ώστε ποτέ να µην αντιµετωπιστεί το φαινόµενο να έχουν χορηγηθεί
απαγορευµένα φάρµακα, σκευάσµατα ή άλλες ουσίες σε αθλητές/τριες των
Εθνικών µας οµάδων.
Ιγ. Εγκρίνουν ενυπόγραφα τις προτεινόµενες για χορήγηση ουσίες από τον
Εργοφυσιολόγο και ∆ιατροφολόγο και τις διαβιβάζουν στην ΕΕΟ.
2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι ιατροί συνεργάζονται στενά µε τους : α.
Προπονητές και Βοηθούς τους, β. Φυσιοθεραπευτές, γ. Τα λοιπά µέλη της
επιστηµονικής οµάδας και σε κάθε περίπτωση συνεργάζονται, σχετικά µε τις
αρµοδιότητές του, µε τον Τ.Σ. και τα λοιπά µέλη της Ε.Ε.Ο.
3. Ο ιατροί των Εθνικών οµάδων που συνεργάζονται µε την Ε.Ο.ΠΕ. πρέπει να έχουν
απαραίτητα την ειδίκευση του ορθοπεδικού, παθολόγου, αθλητιάτρου, καρδιολόγου
ή φυσίατρου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
Οι Φυσιοθεραπευτές των Εθνικών οµάδων υπέχουν των παρακάτω καθηκόντων
και υποχρεώσεων, πέραν των όσων προβλέπονται στις ατοµικές τους συµβάσεις:
1. Οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στους χώρους προπονήσεων και αγώνων, έτσι
ώστε να επιλαµβάνονται µε ορθό τρόπο των θεµάτων της αρµοδιότητάς τους.
2. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων οφείλουν να αντιµετωπίζουν
άµεσα κάθε περιστατικό.
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3. Οφείλουν να τηρούν αυστηρά τις εκάστοτε εντολές των ιατρών αναφορικά µε την
χορηγηθείσα θεραπεία στους αθλητές/τριες.
4. Συνοδεύουν τις αντίστοιχες οµάδες στις µετακινήσεις τους, εφοδιασµένοι πάντοτε
µε το απαραίτητο υλικό πρώτων ιατρικών βοηθειών προς αντιµετώπιση κάθε
έκτακτου περιστατικού για τυχόν έλλειψη του οποίου (ιατρικού υλικού)
ενηµερώνουν άµεσα τον Team manager, αλλά και τον Τ.Σ.
5. Οφείλουν να ενηµερώνουν τους ιατρούς για κάθε περιστατικό που τυχόν θα
παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
6. Οι φυσιοθεραπευτές είναι υπεύθυνοι του Τεχνικού Εξοπλισµού που τους
παραδίδεται από την Ε.Ο.ΠΕ τον οποίο είναι υποχρεωµένοι να αποδώσουν µε το
πέρας της συνεργασίας.
ΑΡΘΡΟ 13
ΧΟΡΗΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
1. Εφόσον παρίσταται ανάγκη φαρµακευτικής αγωγής προς αθλητή/τρια, ύστερα από
αιτιολογηµένη γνωµάτευση του ιατρού της Εθνικής οµάδας, τα απαραίτητα
φάρµακα θα χορηγούνται υποχρεωτικά – και µόνον – µετά από ιατρική συνταγή του
αρµόδιου και µόνου υπεύθυνου ιατρού.
2. Απαγορεύεται η χορήγηση οιουδήποτε φαρµάκου το οποίο δεν θα καταχωρείται
στο βιβλίο ή την ειδική καρτέλλα αναλώσεως φαρµάκων της ιατρικής υπηρεσίας
των Εθνικών οµάδων. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η χορήγηση οιουδήποτε
φαρµάκου ή άλλου σκευάσµατος το οποίο θα εµπεριέχει απαγορευµένες ουσίες
σύµφωνα µε τους σχετικούς καταλόγους που εκδίδονται από τη ∆ΟΕ και τους
λοιπούς εγχώριους και διεθνείς αθλητικούς και ιατρικούς οργανισµούς, έτσι ώστε
επ` ουδενί λόγω και σε καµία περίπτωση να παρατηρηθεί το φαινόµενο να βρεθεί
Ελληνας αθλητής/τρια Εθνικής οµάδος να έχει κάνει χρήση απαγορευµένων
ουσιών, µετά από έλεγχο αντι-ντόπινγκ κοντρόλ.
3. Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τους
αθλητές/τριες κάθε τυχόν φαρµακευτικής αγωγής που τους έχει χορηγηθεί
προκειµένου να αντιµετωπιστούν και ασθένειες, εκτός κύκλου αθλητικών
υποχρεώσεων.
4. Ρητά και απόλυτα υπεύθυνος σχετικά µε τη χορήγηση κάθε φαρµάκου είναι ο
ιατρός της Εθνικής οµάδας, ο οποίος και υποχρεούται να γνωστοποιεί τη λήψη
τους προς τους αρµόδιους πριν την έναρξη κάθε διοργάνωσης στην οποία
λαµβάνει µέρος ελληνική Εθνική οµάδα.
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Β` ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΙ
1. Οι Εργοφυσιολόγοι, πέραν των ειδικά προβλεποµένων στη σύµβασή τους µε την
Ε.Ο.ΠΕ. καθηκόντων τους, συνεργάζονται στενά µε τον προπονητή και τον
γυµναστή της οµάδος παρέχοντας κάθε συνδροµή σχετικά µε τις παραµέτρους της
προπόνησης που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους.
2. Περαιτέρω συνεργάζονται µε την ιατρική υπηρεσία σχετικά µε τις εξετάσεις στις
οποίες πρέπει να υποβληθούν οι αθλητές/τριες.
3. Επιµελείται σε συνεργασία µε το διατροφολόγο του προγράµµατος διατροφής
αθλητών/τριών και αν δεν υφίσταται διατροφολόγος το καταρτίζει µόνος του.
4. Καταρτίζει από κοινού µε το διατροφολόγο, τους ιατρούς και τους προπονητές το
πρόγραµµα χορηγήσεως συµπληρωµάτων διατροφής και βελτίωσης της φυσικής
κατάστασης των αθλητών/τριών, τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να
τυγχάνουν απόλυτα συµβατά µε τα διεθνώς ισχύοντα και καθοριζόµενα επιτρεπτά
πλαίσια έτσι ώστε σε καµία περίπτωση αθλητής/τρια ελληνικής Εθνικής οµάδας να
κάνει χρήση απαγορευµένων ουσιών ή σκευασµάτων. Κάθε χορηγούµενη ουσία θα
υποβάλλεται στην Επιτροπή ΕΕΟ εγγράφως, αφού προηγουµένως υπογράψει και
ο γιατρός της οµάδας.

ΑΡΘΡΟ 15
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
1. Ο ψυχολόγος των ελληνικών Εθνικών οµάδων, πέραν των ειδικά προβλεποµένων
στη σύµβασή του µε την Ε.Ο.ΠΕ. καθηκόντων του. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για την ψυχολογική περοετοιµασία των αθλητών/τριών, καθώς επίσης και για τον
εντοπισµό και την επίλυση κάθε ψυχολογικού ή άλλου συναφούς προβλήµατος, το
οποίο και δύναται να επηρεάσει την απόδοση και την εν γένει παρουσία των
αθλητών/τριών και της κάθε οµάδας, γενικότερα, στις προπονήσεις και τους
αγώνες.
2. Ενηµερώνει τους προπονητές των οµάδων για κάθε πρόβληµα, που τυχόν
προκύψει σε σχέση µε την ψυχολογική κατάσταση των αθλητών/τριών,
προτείνοντας και τους τρόπους επίλυσής του.
3. Υποβάλλει έκθεση µετά το τέλος κάθε προετοιµασίας ή αγωνιστικής εκδήλωσης µε
παρατηρήσεις για την ψυχολογία, την προσωπικότητα και την εν γένει
συµπεριφορά του κάθε αθλητή/τριας, την οποία και υποβάλλει στον Τεχνικό
Σύµβουλο.
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ΑΡΘΡΟ 16
∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ
1. Ο ∆ιατροφολόγος, πλέον των όσων ειδικά ορίζονται στη µεταξύ του ιδίου και της
Ε.Ο.ΠΕ. σύµβαση, έχει ως έργο την κατάρτιση ειδικών προγραµµάτων διατροφής,
τόσο κατά την περίοδο προετοιµασίας, όσο και κατά την περίοδο αγωνιστικών
εκδηλώσεων των οµάδων.
2. Με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της αγωνιστικής απόδοσης των
αθλητών/τριών και σε συνεργασία µε τον Εργοφυσιολόγο, προτείνει (πάντα µέσα
στα επιτρεπτά και νόµιµα όρια), τη χορήγηση βελτιωτικών σκευασµάτων (βιταµίνες
κ.λ.π.), στους αθλητές/τριες των οµάδων.
3. Κάθε χορηγούµενη ουσία θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Εθνικών οµάδων
εγγράφως, αφού προηγουµένως υπογράψει και ο ιατρός της οµάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΑΡΘΡΟ 17
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η πρόσκληση στις εθνικές οµάδες αποτελεί την υπέρτατη τιµή και διάκριση για
όλους τους αθλητές/τριες της πετοσφαίρισης.
1. Το παρόν κεφάλαιο αφορά τους αθλητές-τριες των εθνικών οµάδων ανδρώνΓυναικών, καθώς και τους αθλητές –τριες Εφήβων-νεανίδων, Παίδων –Κορασίδων
και κάθε άλλης ηλικιακής κατηγορίας.
2. Για όλους ανεξαιρέτως τους αθλητές –τριες έχουν πλήρη εφαρµογή οι διατάξεις,
συµπληρώσεις και τροποποιήσεις του παρόντος κανονισµού λειτουργίας των
Εθνικών Οµάδων, όπως επίσης και οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις των αθλητικών
νόµων και του καταστατικού της Ε.Ο.ΠΕ. και τέλος, οι αποφάσεις του ∆.Σ. της
Ε.Ο.ΠΕ.
3. Οι αθλητές και οι αθλήτριες υποχρεούνται:
α. Να τηρούν τις διατάξεις τεχνικού, αθλητικού και πειθαρχικού χαρακτήρα, οι
οποίες τους γνωστοποιούνται από την Ε.Ο.ΠΕ. µέσω των υπευθύνων κάθε
Εθνικής οµάδας.
β. Να δηλώνουν τα ακριβή στοιχεία των ατοµικών πληροφοριακών βιογραφικών
δελτίων τους, καθώς και τον τόπο κατοικίας τους, τηλέφωνα κλπ. και να
αναφέρουν εγγράφως αµέσως την οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων στα αρµόδια
τµήµατα της ΕΟΠΕ.
γ. Να συµµετέχουν, εκτός από τις περιπτώσεις ασθενείας ή ατυχηµάτων που
πιστοποιούνται από την Ιατρική Υπηρεσία, σ’ όλες τις προπονήσεις, στους
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τόπους και τις ώρες που καθορίζονται από την ΕΟΠΕ, όπως και σ’ όλες τις
διοργανώσεις και αγώνες ( επίσηµους και φιλικούς) και στις λοιπές εκδηλώσεις,
συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, παραµονή σε ξενοδοχείο ή CAMP κλπ., εκτός
αγωνιστικού χώρου, ανεξάρτητα από τον τόπο τελέσεώς τους.
δ. Να χρησιµοποιούν απαραίτητα µέσα µεταφοράς που καθορίζονται από την
Ε.Ο.ΠΕ. στις µετακινήσεις των οµάδων της.
στ. Να φοράνε κατά τους επίσηµους ή φιλικούς αγώνες, όπως και στις
προπονήσεις µετακινήσεις, παραµονή σε ξενοδοχείο κλπ. το αθλητικό υλικό
της εταιρίας που κάθε φορά είναι συµβεβληµένη µε την ΕΟΠΕ.
Εξαίρεση του αθλητικού υλικού µπορεί να γίνει στα υποδήµατα των αθλητών –
τριών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι και µε τη σύµφωνη γνωµάτευση της
Ιατρικής Υπηρεσίας και µόνον στις περιπτώσεις εκείνες που η συµβεβληµένη
εταιρία δεν µπορεί να ανταποκριθεί στην ειδική αυτή κατασκευή. Παρά ταύτα
θα πρέπει υποχρεωτικά ο βασικός χρωµατισµός να συµφωνεί µε τα υποδήµατα
των υπολοίπων αθλητών-τριών της εθνικής οµάδας και η φίρµα να καλύπτεται
κατά τη διάρκεια των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
1. Οι αθλητές κάθε εθνικής οµάδας επιλέγονται ανάµεσα σε Έλληνες αθλητές που
ανήκουν στη δύναµη αθλουµένων µελών του µητρώου της Ε.Ο.ΠΕ., µετά από
εισήγηση των Εθνικών, κατά περίπτωση, προπονητών. Μετά από εισήγηση των
αρµοδίων προπονητών και µε σύµφωνη γνώµη του Τ.Σ. και της Ε.Ε.Ο.,
αθλητής/τρια µπορεί να ενταχθεί σε οποιαδήποτε οµάδα ή να αποµακρυνθεί για
οποιοδήποτε λόγο (αγων. κατάσταση, συµπεριφορά, παράπτωµα), από αυτή.
2. Η προετοιµασία των εθνικών οµάδων χωρίζεται σε περιόδους. Ως «Περίοδος
Εθνικής οµάδας», θεωρείται το χρονικό διάστηµα από την πρόσκληση των παικτών
µέχρι το πέρας της τελευταίας διοργάνωσης του έτους άσχετα εάν αυτός αφορά σε
απλή προετοιµασία ή συµµετοχή σε αγωνιστική εκδήλωση και άσχετα εάν η
χρονική περίοδος συµπέσει χρονικά µε την παράλληλη διεξαγωγή
πρωταθληµάτων. Οι αθλητές, που έχουν κληθεί στην Εθνική Οµάδα είναι
υποχρεωµένοι να βρίσκονται ετοιµότητα για οποιαδήποτε στιγµή χρειαστεί. Για
κάθε γεγονός που θα συµβεί εντός περιόδου Εθνικής οµάδος και θα αφορά
οποιοδήποτε αθλητή/τρια τυγχάνουν απολύτου εφαρµογής οι διατάξεις του
παρόντος κανονισµού.
3. Αθλητής/τρια που επιλέχθηκε για οποιαδήποτε Εθνική οµάδα τυγχάνει κατά τη
διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του σε αυτή όλων των απολαβών, προνοµίων
κ.λ.π. από πλευράς Ε.Ο.ΠΕ., αλλά και της Πολιτείας, όπως αυτά εξειδικεύονται στις
λοιπές διατάξεις του παρόντος, αλλά και στην κειµένη αθλητική νοµοθεσία.
4. Αθλητής/τρια που επιλέχθηκε για οποιαδήποτε Εθνική Οµάδα αποδέχεται τη
συµµετοχή του/της στην Εθνική Οµάδα, υπογράφοντας την σχετική αποδοχή
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συµµετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται από την Εθνική Οµάδα για
την οποία επιλέχθηκε για χρονικό διάστηµα που θα αποφασιστεί από το ∆Σ
της ΕΟΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Η πρόσκληση και η συµµετοχή των αθλητών/τριών στις εθνικές οµάδες είναι ύψιστη
τιµή και ταυτόχρονα υποχρέωσή τoυς (άρθρο 33, παρ. 5ν 2725/`99).
2. Η πρόσκληση καθώς και όλη η αλληλογραφία για συµµετοχή στις Εθνικές οµάδες
πραγµατοποιείται είτε µε έγγραφο είτε µε e-mail από την Ε.Ο.ΠΕ. στους
επιλεγµένους αθλητές και στα σωµατεία τους που υποχρεώνονται να ειδοποιήσουν
τους αθλητές τους. Η πρόσκληση αυτή γίνεται τουλάχιστον 10 µέρες πριν από την
καθορισµένη πρώτη συγκέντρωση των αθλητών. Ο αθλητής υποχρεώνεται να
παραβρεθεί στην πρώτη συγκέντρωση της οµάδας, µε ευθύνη δική του είτε της
οµάδας του (µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου οµάδα θεωρείται η τελευταία
οµάδα που ένας αθλητής αγωνιζόταν) και στη συνέχεια να παρακολουθήσει µε
συνέπεια το πρόγραµµα προετοιµασίας που συντάσσεται από τον αρµόδιο
προπονητή και έχει εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα της Ε.Ο.ΠΕ.
3. Σε περίπτωση που ο προσκαλούµενος αθλητής αδυνατεί να εµφανισθεί στην
πρώτη συγκέντρωση και στη συνέχεια να παρακολουθήσει το πρόγραµµα που έχει
συντάξει ο προπονητής, οφείλει µέσα σε 48 ώρες από τότε που πήρε την
πρόσκληση, είτε ο ίδιος, είτε το σωµατείο του, να στείλει στην Ε.Ο.ΠΕ.
αίτηση απαλλαγής του και µόνον για λόγους ανωτέρας βίας. Η προθεσµία αυτή
για τους αθλητές που κατοικούν ή µένουν έξω από την έδρα της Ε.Ο.ΠΕ.
παρατείνεται σε τέσσερις (4) µέρες, από τη λήψη της πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα
παραπάνω. Το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. αφού εξετάσει την αίτηση απαλλαγής του αθλητή,
κρίνει τους λόγους που αυτός επικαλείται κι αποφασίζει αν θα τον απαλλάξει ή όχι.
Ενάντια σε αυτή την απόφαση της Ε.Ο.ΠΕ. δεν επιτρέπεται ένδικο µέσο.
4. Οι αθλητές που προσκαλούνται στις Εθνικές οµάδες υποχρεώνονται να
παρακολουθούν το πρόγραµµα προετοιµασίας και να συµµετέχουν σε όλες τις
καθορισµένες εκδηλώσεις (προπονήσεις, αγώνες, συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις,
παραµονή σε ξενοδοχείο ή CAMP κ.λ.π.).
5. Πέρα από τις προπονήσεις που αναφέρθηκαν η διατήρηση της φυσικής
κατάστασης του αθλητή που έχει επιλεγεί και η βελτίωση της απόδοσής του
αποτελεί υποχρέωση του σωµατείου όπου ανήκει ο αθλητής, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα και τις οδηγίες του οµοσπονδιακού προπονητή, προς το συνάδελφό
του, προπονητή του Σωµατείου.
Η τήρηση αυτών των οδηγιών είναι υποχρεωτική και για τον αθλητή και για το
Σωµατείο του.
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6. Σωµατείο που αρνείται αδικαιολόγητα την παραχώρηση αθλητών/τριών του για
εκδηλώσεις της Εθνικής οµάδας, υπόκειται σε επιβολή πειθαρχικών ποινών, όπως
αυτές στην συνέχεια του παρόντος, καθορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 20
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
Οι υποχρεώσεις των αθλητών-τριών είναι οι ακόλουθες:
1. Στις προπονήσεις:
Α. Να τηρούν τις ώρες προπονήσεων όπως αυτές καθορίζονται από τους
προπονητές.
Β. Να εµφανίζονται στο γήπεδο προπονήσεων, ντυµένοι µε την αθλητική στολή,
την καθοριζόµενη ώρα πριν την έναρξη της προπόνησης.
Γ. Να υπακούουν κατά τη διάρκεια της προπονήσεως, στις εντολές του
προπονητή και να καταβάλλουν τη µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια, ούτως
ώστε να προετοιµαστούν καλύτερα, για να φτάσουν το µέγιστο της ατοµικής
απόδοσης, προς όφελος του συνόλου.
2. Εκτός αγώνων και προπονήσεων οι αθλητές οφείλουν:
Α. Να ακολουθούν τις οδηγίες της Επιτροπής Εθνικών Οµάδων-Προπονητών και
του επικεφαλής εκπροσώπου της ΕΟΠΕ (Εφόρου ή Team Manager) όσον
αφορά τη διαµονή στο ξενοδοχείο, όπου η αποστολή καταλύει, τη διαβίωση και
εξωγηπεδική συµπεριφορά πριν τους αγώνες, ως και στις τυχόν καθορισµένες
εκδηλώσεις.
Β. Να προσέχουν τη διατροφή τους, ακολουθώντας, κατά το δυνατόν, το
διαιτολόγιο που τους υποδείχτηκε. Κάθε φαρµακευτική αγωγή ή χορηγούµενη
συµπληρωµατική ουσία που λαµβάνουν, πέραν των χορηγουµένων από τους
ιατρούς, εργοφυσιολόγους, διατροφολόγους, πρέπει να κάνουν τις δηλώνουν
εγγράφως στους πιό πάνω συνεργάτες.
3. Σε κάθε περίπτωση οι αθλητές/τριες οφείλουν να τηρούν πιστά τις λοιπές διατάξεις
του Εσωτερικού Κανονισµού της Ε.Ο.ΠΕ., ο οποίος θεωρείται αναπόσπαστο
µέρος του παρόντος.
4. Οι αθλητές/τριες των Εθνικών Οµάδων υποχρεούνται να υποβάλλονται σε
εξετάσεις αντιντόπινγκ, όποτε αυτό τους ζητηθεί από τις αρµόδιες αρχές και
να συµπληρώνουν ειδικό έντυπο αντιντόπινγκ σύµφωνα µε τους
Κανονισµούς όπως αυτοί ισχύουν.
Επίσης είναι υποχρεωµένοι να
παρέχουν, ενυπόγραφα, πληροφορίες διαµονής και προπόνησης
(whereabouts information) στο ΕΣΚΑΝ, µέσω της ΕΟΠΕ.
5. Τέλος, οι αθλητές/τριες των Εθνικών οµάδων πρέπει να συµπεριφέρονται µε τη
δέουσα κοσµιότητα προς τους εκπροσώπους των αθλητικών αρχών, των Μ.Μ.Ε.,
τους φιλάθλους και κάθε τρίτο και µε συνολική κοινωνική παρουσία τους να
προβάλουν το άθληµα της πετοσφαίρισης και το αθλητικό ιδεώδες, γενικότερα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΑΡΘΡΟ 21
ΓΕΝΙΚΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
1. Αθλητής ή αθλήτρια που παραβαίνει τις απορρέουσες από τον παρόντα Κανονισµό
υποχρεώσεις, υπόκειται στις κατωτέρω, κατά περίπτωση, πειθαρχικές ποινές,
ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
2. Τις, κατά περίπτωση, ποινές επιβάλλουν, για µεν τη µή παροχή υπηρεσιών στις
Εθνικές οµάδες τα δικαιοδοτικά πειθαρχικά όργανα του ν. 2725/`99 (αθλητικοί
δικαστές), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του εγκεκριµένου από τον
αρµόδιο για θέµατα Αθλητισµού Υπουργό, νέου Πειθαρχικού ∆ικαίου της Ε.Ο.ΠΕ.
για κάθε δε άλλο παράπτωµα, αρµόδιο όργανο για την επιβολή της προσήκουσας
ποινής είναι η ∆ικαστική Επιτροπή της Ε.Ο.ΠΕ., µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση
του ∆.Σ.
3. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή της οιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε
αθλητή/τρια Εθνικής οµάδας, απαιτείται η προηγούµενη κλήση σε έγγραφη
απολογία.
ΑΡΘΡΟ 22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ - ΠΟΙΝΕΣ
1. α.

Αθλητής/τρια (ερασιτέχνης ή αµοιβόµενος) ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την
παροχή των υπηρεσιών του σε οποιαδήποτε Εθνική οµάδα ή εγκαταλείψει
αδικαιολόγητα αυτήν κατά τη διάρκεια περιόδου Εθνικής οµάδας (όπως αυτή
ανωτέρω εξειδικεύετεται εννοιολογικά), παραπέµπεται µετά από αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. ενώπιον του ΜΠ∆Ο/Ε.Ο.ΠΕ. των άρθρων 119
επ.ν.2725/`99. Κατά τα λοιπά τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του νέου
πειθαρχικού δικαίου της Ε.Ο.ΠΕ. Επιπροσθέτως και σε περίπτωση που ζητηθεί
από τον αθλητή η έκδοση διεθνούς πιστοποιητικού µεταγραφής, θα υποχρεούται
αυτός να καταβάλει το διπλάσιο της αξίας του συγκεκριµένου παραβόλου.
β. Σωµατείο που αρνείται αδικαιολόγητα τη διάθεση αθλητή/τριας που
προσκλήθηκε σε οποιαδήποτε Εθνική οµάδα, τιµωρείται µετά από εισήγηση του
∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. προς το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο, µε ποινή αφαίρεσης
από τρεις (-3) έως έξι (-6) βαθµούς από το βαθµολογικό πίνακα του
πρωταθλήµατος που αυτό µετέχει. Κατ` εξαίρεση σε περίπτωση µη διάθεσης
αθλητή/τριας Εφήβου-Παίδα ή Νεάνιδας-Κορασίδας, η επιβαλλόµενη ποινή
ισχύει – κατά περίπτωση – και στην ανδρική ή γυναικεία οµάδα του σωµατείου.
Σε περίπτωση επανάληψης της αυτής συµπεριφοράς εκ µέρους του ιδίου
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σωµατείου το δικαιοδοτικό όργανο µπορεί - κατά την κρίση του – να προβεί σε
αφαίρεση έως και εννέα (-9) βαθµών από τον αντίστοιχο βαθµολογικό πίνακα,
ή και να αποφασίσει την οριστική αποβολή της οµάδας του σωµατείου από το
οικείο πρωτάθληµα.
2. Περαιτέρω και µε τις ακόλουθες, κατά κατηγορία, ποινές τιµωρούνται από τη
∆ικαστική Επιτροπή της Ε.Ο.ΠΕ. οι αθλητές/τριες των Εθνικών οµάδων που
υποπίπτουν στα παρακάτω πειθαρχικά παραπτώµατα. Για την επιβολή της εκάστοτε
ποινής λαµβάνονται πάντα υπ` όψιν τόσο η βαρύτητα του παραπτώµατος, η τυχόν
προγενέστερη συµπεριφορά του αθλητή, η ηλικία του και η διάθεση της ειλικρινούς
µεταµέλειάς του. Οι αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής επικυρώνονται
απαραίτητα από το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ..

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι
Α. Ποινές
1. Στέρηση συµµετοχής στην προετοιµασία για µία µέρα ή ορισµένο χρονικό
διάστηµα.
2. Πρόστιµο (στέρηση οικονοµικών παροχών).
3. Αποκλεισµός από έναν (1) έως τρεις (3) αγώνες από το επόµενο Πρωτάθληµα.
Β. Παραπτώµατα
1. Καθυστέρηση προσέλευσης στον αγωνιστικό χώρο για την προετοιµασία.
2. Καθυστέρηση προσελεύσεως στον αγωνιστικό χώρο για οποιοδήποτε αγώνα
της οµάδας.
3. Καθυστέρηση προσελεύσεως σε οποιοδήποτε χώρο για µετακίνηση της οµάδας.
4. Παράβαση των οδηγιών της Ιατρικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις ασθενείας ή
τραυµατισµών.
5. ∆ηµιουργία κλίµατος που δεν επιτρέπει τη σωστή προετοιµασία (π.χ.
παρεµπόδιση συµπαικτών του κατά τον χρόνο της προετοιµασίας).
6. Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν και κριθεί από την
Ε.Ε.Ο./Ε.Ο.ΠΕ. ότι χρήζει επιβολής µιας εκ των ανωτέρω ποινών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
Α. Ποινές :
1. Αποκλεισµός από αγώνα ή διοργάνωση.
2. Πρόστιµο από 10 % έως 50 % των τακτικών παροχών, οδοιπορικών κλπ.
3. Στέρηση πριµ αγώνα – διοργάνωσης το οποίο χορηγείται από την Ε.Ο.ΠΕ.
4. Αποκλεισµός µέχρι τρία (3) χρόνια από κάθε Εθνική οµάδα.
έναν (1) έως
πέντε (5) αγώνες από το επόµενο
5. Αποκλεισµός από
Πρωτάθληµα.
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Β. Παραπτώµατα :
1. Ανάρµοστη συµπεριφορά προς τους φιλάθλους κατά τη διεξαγωγή των
αγώνων.
2. Ανάρµοστη συµπεριφορά προς το σώµα των διαιτητών.
3.
‘’
‘’
προς τους αντιπάλους.
4.
‘’
‘’
προς τους συµπαίκτες.
5.
‘’
‘’
τη ∆ιοικητική, Τεχνική και Ιατρική Υπηρεσία.
6. Ανάρµοστη συµπεριφορά προς τον Πρόεδρο ΕΟΠΕ, το ∆.Σ. και τους
∆ιοικητικούς υπαλλήλους.
7. ∆υσφήµιση της ∆ιοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας µε δηλώσεις στα MEDIA.
8. Μη τήρηση οδηγιών της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά την προπόνηση και τον
αγώνα.
9. Άλλα παραπτώµατα που αναφέρονται στη συµπεριφορά εντός και εκτός
αγώνων.
10. Προσποίηση αναιτιολόγητων τραυµατισµών ή ανύπαρκτης ασθένειας.
11. Συµµετοχή χωρίς άδεια σε αγώνες Beach Volleyστο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
12. Τελεσίδικη καταδίκη από πειθαρχικό όργανο ή ποινικό δικαστήριο για
δυσφήµηση
του
αθλήµατος,
βιαιοπραγία,
καταστροφή
αθλητικών
εγκαταστάσεων ή άλλο ποινικό αδίκηµα η τέλεση του οποίου δεν συνάδει µε
πετοσφαιριστή ελληνικής Εθνικής οµάδας.
13. Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν και κριθεί από την
Ε.Ε.Ο. της Ε.Ο.ΠΕ. ότι χρήζει επιβολής µιάς από τις ανωτέρω ποινές.

ΑΡΘΡΟ 23
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Σε κάθε περίπτωση τέλεσης περισσοτέρων του ενός παραπτωµάτων δύναται –
κατά την κρίση του δικαιοδοτικού οργάνου – να επιβληθούν σωρευτικά ή στο προσήκον
µέτρο οι παραπάνω προβλεπόµενες – κατά περίπτωση – ποινές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΑΡΟΧΕΣ – ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 24
∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΗΘΟΥΣ
1. Από την Ε.Ο.ΠΕ. µπορεί να απονέµεται διάκριση ήθους στους αθλητές/τριες
εκείνους οι οποίοι:
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Α. Σε όλη τη διάρκεια της αθλητικής – αγωνιστικής περιόδου δεν θα παρατηρηθούν
για παραβάσεις των κανονισµών παιδιάς και µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν
πάρει µέρος τουλάχιστον, στους µισούς επίσηµους και φιλικούς αγώνες της
Εθνικής οµάδας.
Β. ∆είχνουν ιδιαίτερη συνέπεια και υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις τους και
υποδειγµατική συµπεριφορά εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
2. Η διάκριση ήθους θα απονέµεται από το ∆.Σ./Ε.Ο.ΠΕ., ύστερα από πρόταση ειδικής
επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο Εθνικών οµάδων, τον Τεχνικό
Συντονιστή και τον προπονητή της αντίστοιχης Εθνικής οµάδας.
3. Για την διάκριση ήθους θα απονέµονται:
Α. ∆ιπλώµατα, πλακέτα και ειδικό µετάλλιο της Ε.Ο.ΠΕ..
Β. Χρηµατικό δώρο (οικονοµική επιβράβευση – πριµ) που θα καθορίζεται από το
∆.Σ., κατά περίπτωση.
4. Η διάκριση ήθους θα απονέµεται και σε όλη την οµάδα, αν δεν τιµωρηθεί ΚΑΝΕΝΑΣ
αθλητής/τρια για παραβάσεις των κανονισµών παιδιάς.

ΑΡΘΡΟ 25
∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
Η Ε.Ο.ΠΕ. για να τιµήσει τους αθλητές/τριες εκείνους, οι οποίοι προσφέρουν
πολύτιµες υπηρεσίες για σειρά ετών στις Εθνικές οµάδες, µπορεί να καθιερώνει τις
ακόλουθες διακρίσεις:
Α. ∆ιάκριση 10ετούς υπηρεσίας
Για τη δεκαετή τουλάχιστον, συνεχή προσφορά πολύτιµων αγωνιστικών υπηρεσιών
στην Εθνική οµάδα σε συνδυασµό µε την εξαίρετη συµπεριφορά, θα απονέµεται το
ειδικό µετάλλιο και θα συνοδεύεται µε χρηµατικό ποσό που θα καθορίζεται µε
απόφαση του ∆.Σ..
Β. Στην περίπτωση της αποχώρησης αθλητή/τριας από την ενεργό δράση στην Εθνική
οµάδα, θα απονέµεται το ειδικό µετάλλιο και χρηµατικό ποσό που θα καθορίζεται
από το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ..

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Εκτός της οικονοµικής επιβράβευσης που έχει καθοριστεί για κάθε περίπτωση,
µπορεί να απονέµεται στους αθλητές/τριες ειδική αναµνηστική πλακέτα, δίπλωµα και το
ειδικό µετάλλιο της Ε.Ο.ΠΕ. στις παρακάτω περιπτώσεις διακρίσεως της Εθνικής
οµάδας:
Α. Κατακτήσεως ειδικής τιµητικής θέσης σε διεθνή επίσηµη διοργάνωση.
Β. Κατακτήσεως της 1ης έως και 3ης θέσης ή συµµετοχής σε Final Four
Ευρωπαϊκού ή Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος.
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ΑΡΘΡΟ 27
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ/ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ (ΠΡΙΜ)
Τα πριµ καθορίζονται κατά περίπτωση, από το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. και πάντοτε
ανάλογα µε την σπουδαιότητα της διοργάνωσης ή του αγώνα που συµµετέχει η Εθνική
οµάδα και πριν από την έναρξή τους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στα άρθρα 33 και 34 του ν. 2725/`99.
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατάκτησης τιµητικής διάκρισης σε διεθνείς
διοργανώσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 34 του ν. 2725/`99, η Ε.Ο.ΠΕ.
οφείλει να γνωστοποιεί τις διακρίσεις αυτές στη Γ.Γ.Α. . Η καταβολή των αντίστοιχα
προβλεποµένων χρηµατικών παροχών δεν βαρύνει τον προϋπολογισµό της Ε.Ο.ΠΕ..
Η Επιτροπή Εθνικών οµάδων (Ε.Ε.Ο./Ε.Ο.ΠΕ.) εισηγείται προς το ∆.Σ. της
Ε.Ο.ΠΕ. τον τρόπο κατανοµής του ποσού της οικονοµικής επιβράβευσης που
δικαιούνται οι διεθνείς αθλητές και ο Οµοσπονδιακός προπονητής από την Πολιτεία.
Για την απόφαση αυτή θα λαµβάνονται υπόψη κριτήρια όπως:
Α. Το σύνολο των συµµετοχών αθλητή στις Εθνικές οµάδες
Β. Η ιστορική διαδροµή στο άθληµα
Γ. Η απόδοση και ο συνολικός χρόνος συµµετοχής του στη συγκεκριµένη διοργάνωση
Με την ίδια διαδικασία θα κατανέµεται στους διεθνείς αθλητές και στους
Οµοσπονδιακούς Προπονητές η – τυχόν – οικονοµική επιβράβευση που θα προέρχεται
και από άλλους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ
Το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. και µετά από εισήγηση της ΕΕΟ/Ε.Ο.ΠΕ. µπορεί να
καθορίζει περιοδικού ή παγίου χαρακτήρα οικονοµικές παροχές στους αθλητές/τριες
των Εθνικών οµάδων, προκειµένου αυτοί να ανταποκριθούν στις αναγκαίες δαπάνες
για τη βελτίωση της διατροφής τους, µετακίνησής τους κ.ά., έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
η απρόσκοπτη και χωρίς προβλήµατα παρουσία τους σε κάθε εκδήλωση της Εθνικής
οµάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄
ΑΡΘΡΟ 29
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα θέµατα που αφορούν στο προσωπικό που στελεχώνει τεχνική – ιατρική και
διοικητική υπηρεσία των Εθνικών οµάδων, ρυθµίζονται στις επιµέρους ατοµικές
συµβάσεις εργασίας εκάστου εργαζοµένου στις παραπάνω υπηρεσίες.
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ΑΡΘΡΟ 30
ΙΣΧΥΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1. Για περιπτώσεις ή θέµατα που δεν προβλέπονται ή δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα
κανονισµό, έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής νοµοθεσίας, ο
Εσωτερικός Κανονισµός της Ε.Ο.ΠΕ. και αποφάσεις του ∆.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. για το
εκάστοτε θέµα.
2. Η µη εφαρµογή οποιασδήποτε διατάξεως του παρόντος κανονισµού δεν αποτελεί
κατάργηση ή παραίτηση από αυτήν εκ µέρους της Ε.Ο.ΠΕ.
3. Αν για κάποια θέµατα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό η Ε.Ο.ΠΕ. έχει
εφαρµόσει ευνοϊκότερα µέτρα από τα προβλεπόµενα, δεν δεσµεύεται στο µέλλον,
εξαιτίας αυτών, ούτε δηµιουργείται έθιµο για τις περιπτώσεις αυτές.
4. Η Ε.Ο.ΠΕ. διατηρεί το δικαίωµα τροποποιήσεως ή συµπληρώσεως του παρόντος
µε απόφαση του ∆.Σ. αυτής, σύµφωνα µε τα κατά τα λοιπά προβλεπόµενα, στο
άρθρο 27 του ν. 2725/`99.
5. Ο παρόν Κανονισµός αποτελεί το νέο Κανονισµό λειτουργίας των Εθνικών οµάδων
της Ε.Ο.ΠΕ., ο οποίος καταρτίστηκε ο οποίος καταρτίστηκε σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/17.6.99) και υποβλήθηκε
αρµοδίως προς έγκριση.
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