
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

1. ΠΡΟΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΠΟ) 

 

Α. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνείς ομαδικές 
διοργανώσεις, η ΕΟΤ-ΑΟΧ δύναται να συγκροτεί προεθνικές ομάδες σε όλες τις ηλικιακές 
κατηγορίες των αθλημάτων που εκπροσωπεί και καλλιεργεί. 

Β. ΠΟ σε ειδικές κατηγορίες ή αντιπροσωπευτικές ομάδες άλλου χαρακτήρα (π.χ. μικτή 
ομάδα πόλης ή Τοπικής Ένωσης, σωματείου που έλαβε το δικαίωμα εκπροσώπησης μετά 
από αγώνα πρόκρισης, ομάδα προπονητικού κέντρου, εθνική φοιτητική ομάδα), 
συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΤ-ΑΟΧ (παρακάτω στο εξής ΔΣ), που εξετάζει 
κάθε εισήγηση των αρμοδίων επιτροπών για τον τρόπο επιλογής εκλέκτορα και τα κριτήρια 
που θα ισχύσουν. 

Γ. Το ανώτατο όριο των αθλητών της κάθε ΠΟ, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος σύστασής 
της αποφασίζεται πάντα από το ΔΣ. Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των 
θέσεων μιας ΠΟ. Κάθε ΠΟ μπορεί να συμπληρώνεται από το ΔΣ σε όλη τη διάρκεια του 
χρόνου εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις. 

Δ. Όλες οι ΠΟ απαρτίζονται από αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν σε σωματεία-μέλη της 
ΕΟΤ-ΑΟΧ. Η πρόσκληση για την επιλογή τους απευθύνεται γραπτά προς τα Σωματεία με 
κοινοποίηση προς τους επιλεγμένους. 

Ε. Αθλητής για να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΟ, πρέπει να συμμετέχει στο 
εθνικό πρωτάθλημα της ηλικιακής κατηγορίας της προεθνικής όπου είναι υποψήφιος-α, 
τουλάχιστον μία φορά στην τελευταία τριετία, σε οποιαδήποτε φάση του. Δεν έχει δικαίωμα 
συμμετοχής σε ΠΟ αθλητής που δεν συμμετείχε καθόλου στις διασυλλογικές υποχρεώσεις 
του Σωματείου του ή δεν απαλλάχθηκε από το ΔΣ του Σωματείου από αυτές, για τα 
υπόλοιπα δύο έτη από τα τρία. Απόδειξη απαλλαγής αποτελεί μόνο το σχετικό έγγραφο 
του Σωματείου προς την ΕΟΤ-ΑΟΧ. Εξαιρούνται του παρόντος άρθρου αθλητές που δεν 
μπόρεσαν να αγωνιστούν για αντικειμενικούς λόγους. 

ΣΤ. Το ΔΣ μπορεί εξαιρετικά να εγκρίνει τη συμμετοχή αθλητή που ανήκει σε Σωματείο του 
εξωτερικού εφ’ όσον πληρούνται οι διεθνείς προδιαγραφές. Δικαίωμα στις ΠΟ έχουν και 
αλλοδαποί αθλητές, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του κάθε αθλήματος 
που η ΕΟΤ-ΑΟΧ εκπροσωπεί και καλλιεργεί. 

Ζ. Αθλητής μπορεί να είναι μέλος σε περισσότερες από μία ΠΟ. 

Η. Βασικά κριτήρια επιλογής για τις θέσεις στις ΠΟ, εκτός από την αγωνιστική και αθλητική 
ικανότητα, είναι, ύστερα από εισήγηση του εκλέκτορα, η προσφορά των υποψηφίων στην 
εθνική ομάδα, η πιθανότητα μελλοντικής εξέλιξης καθώς και το ήθος και η συνέπειά τους. 

Θ. Το ΔΣ και εφ’ όσον οι δυνατότητες του προϋπολογισμού το επιτρέπουν, μπορεί με 
απόφασή του να καθορίζει ποια από τα οικονομικά και άλλα επιδόματα, σε ποιο ποσοστό, 
για ποιο χρονικό διάστημα και στα μέλη ποιων ΕΟ ή ΠΟ θα χορηγούνται.  

Ι. Οι αθλητές, μέλη ΕΟ ή ΠΟ, πρέπει: 

1. Να εκτελούν πιστά τις οδηγίες των προπονητών και των αρχηγών ομάδων. 

2. Να προσέρχονται και να συμμετέχουν με συνέπεια στις προπονήσεις και σε όλες τις 
κοινές εκδηλώσεις των ΠΟ ή ΕΟ. 

Απουσίες από προπονήσεις θα γίνονται δεκτές για λόγους υγείας, με τη συνοδεία 
ανάλογου ιατρικού εγγράφου που θα επιβεβαιώνει την ασθένεια και άρα και την 



αναγκαιότητα απουσίας από συγκεκριμένο αριθμό προπονήσεων ή από το σύνολο των 
προπονήσεων, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης. 

3. Να διάγουν αθλητική ζωή και να αγωνίζονται με ψυχραιμία και να αποδίδουν το μέγιστο 
των ικανοτήτων τους, στα πλαίσια του φίλαθλου πνεύματος, τηρώντας τις διατάξεις των 
Κανονισμών και τις αποφάσεις των κριτών. 

4. Να προσέχουν ιδιαίτερα την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους κατά τη μετάβαση και 
παραμονή στο εξωτερικό και να είναι άψογοι στις σχέσεις τους, τις αρχές και τους 
κατοίκους της χώρας που φιλοξενούνται. 

5. Η παράβαση των παραπάνω είναι πειθαρχικό παράπτωμα και κρίνεται όπως άλλα 
πειθαρχικά παραπτώματα στον Πειθαρχικό Κανονισμό. Σε περίπτωση επιβολής μερικής ή 
ολικής στέρησης οδοιπορικών σίτισης και ενημέρωσης, αρμόδιο είναι το ΔΣ. 

6. Ειδικά για μέλη ΠΟ ή ΕΟ που παραπέμπονται στο ΔΣ από τους αρμόδιους για αυτές, 
μπορεί να επιβληθούν ποινές: 

α. Της στέρησης μέρους ή και όλων των παροχών. 

β. Της προσωρινής ή οριστικής αποβολής από ΠΟ. 

γ. Της απαγόρευσης συμμετοχής στο μέλλον σε ΠΟ. 

Οι παροχές αναστέλλονται από την ημέρα παραπομπής σε πειθαρχικό όργανο μέχρι τη 
λήξη της υπόθεσης, οπότε επιστρέφονται αναδρομικά στον δικαιούχο, εάν δεν 
στοιχειοθετηθεί παράπτωμα. 

7. Ο εκάστοτε προπονητής των ΠΟ και ΕΟ, σε συνεργασία µε το ΔΣ, εκπονεί λεπτοµερές 
πρόγραµµα προπόνησης λαµβάνοντας υπ' όψη τη διαθεσιµότητα των αθλητών και 
αναπληρωµατικών, εξοπλισµό, διαθέσιµα κονδύλια κ.λ.π. 

 

 

2. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΟ) 

 

Ισχύουν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα σε ΕΟ και επιπρόσθετα τα κάτωθι:  

Α. Οι ΕΟ που αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις, 
απαρτίζονται υποχρεωτικά από αθλητές και αθλήτριες που ήδη έχουν επιλεγεί μέλη ΠΟ. 

Β. Ο εκλέκτορας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αθλητές από όλες τις ΠΟ για τον 
καταρτισμό οποιασδήποτε ΕΟ, εφ’ όσον, φυσικά, τηρούνται οι προκηρύξεις κάθε 
διοργάνωσης, ακολουθώντας τον σχεδιασμό για τους στόχους που επιδιώκονται σε κάθε 
διοργάνωση. Ο εκλέκτορας υποβάλλει γραπτή, πλήρως τεκμηριωμένη έκθεση προς το ΔΣ 
για τη σύνθεση της ΕΟ, προς τελική έγκριση.  Συµµετοχή ΕΟ µε λιγότερους αθλητές σε 
διεθνή αγώνα οιοδήποτε επιπέδου, όταν επιτρέπεται από τους διεθνείς κανονισµούς, 
µπορεί να εγκριθεί από το ΔΣ για ειδικούς λόγους όπως π.χ. την απόκτηση εµπειρίας σε 
νέα κατηγορία, ή τη συµµετοχή ταλαντούχων αθλητών.  

Γ. Οι στόχοι σε κάθε διοργάνωση ορίζονται από το ΔΣ που εξετάζει την εισήγηση των 
αρμοδίων οργάνων (π.χ. Τεχνικής Επιτροπής, Επιτροπής Προπονητών) καθώς και άλλα 
στοιχεία που κρίνει απαραίτητα. 

Δ. Το ΔΣ καλεί εγγράφως τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν την ΕΟ εγκαίρως και 
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την εκάστοτε διοργάνωση. Η σύνθεση της Ε.Ο. ισχύει έως 
ότου προκηρυχθεί νέα εθνική οµάδα. Αθλητής που συµµετέχει στην Ε.Ο, µπορεί να 
αντικατασταθεί από ένα αναπληρωµατικό (συνήθως τον πρώτο στη σειρά) αν δεν έχει 



προπονηθεί επαρκώς και δεν έχει την ανάλογη επίδοση, ή δεν µπορεί να ακολουθήσει την 
οµάδα την συγκεκριµένη χρονική περίοδο ή το ζητήσει ο ίδιος για προσωπικούς λόγους. Η 
αντικατάσταση κατ' αρχήν γίνεται για συγκεκριµένη αποστολή. Στις επόµενες αποστολές 
µπορεί να ξαναπάρει τη θέση του εφ' όσον έχουν εκλείψει οι λόγοι που επέβαλαν την 
αντικατάστασή του. 

Ε. Ο εκλέκτορας υποβάλλει έκθεση για την εκάστοτε διοργάνωση και την 
αποτελεσματικότητα της ομάδας μετά τη λήξη των αγώνων και αναφέρει ότι άλλο κρίνει 
απαραίτητο (συμπεριφορά συμμετεχόντων, αποστολής κλπ.). 

ΣΤ. Δεν υπάρχει για κανένα λόγο αμοιβή για συμμετοχή στις ΕΟ. Σε αθλητές που 
επιλέγονται σαν μέλη της ΕΟ για αγώνες στο εξωτερικό, παρέχονται όσα επιτρέπει η 
Νομοθεσία. Σε περίπτωση που εθνική οµάδα πετύχει διάκριση απ’ αυτές που 
προβλέπονται στο άρθρο 34 του Ν. 2725/99 µε αποτέλεσµα να επιβραβεύεται οικονοµικά 
από την πολιτεία, το ποσόν της επιβράβευσης διανέµεται στους αθλητές της οµάδας που 
πήραν µέρος στην διοργάνωση κατά ποσοστιαία αναλογία των ατοµικών επιδόσεων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των αθλητών (αντίστοιχα με την αγωνιστική κατηγορία τους) που 
τυχόν ήταν µέλη της ΕΟ και δεν αγωνίσθηκαν καθόλου, λόγω τραυματισμού. 

Ζ. Στο κύπελλο ευρωπαϊκών σωματείων την Ελλάδα εκπροσωπεί το σωματείο που σε 
κάθε κατηγορία αναδεικνύεται και είναι, την στιγμή που διεξάγεται η διεθνής διοργάνωση, 
πρωταθλητής Ελλάδας. Σε περίπτωση δικαιώματος και άλλης συμμετοχής ακολουθείται η 
σειρά κατάταξης του ίδιου πρωταθλήματος. Σε άλλες, πλην των αναφερθέντων, ομαδικές 
διεθνείς εκδηλώσεις, η ομάδα (Σωματείου ή μικτή) που εκπροσωπεί τη χώρα ορίζεται από 
το ΔΣ μετά από εισήγηση της ΤΕ. 

Η. Η πρόσκληση σε εθνική οµάδα, αποτελεί τιµή για τον αθλητή ο οποίος οφείλει να 
παρέχει τις υπηρεσίες του καταβάλλοντας τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειµένου να 
αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε εκδηλώσεις 
ΕΟ, ο αθλητής χάνει τα σχετικά δικαιώματα που έχουν οι αντίστοιχοι αθλητές, για όσο 
χρόνο αποφασίσει το ΔΣ. Οι πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. τραυματισμοί) εξετάζονται 
από το ΔΣ. Οι αντίστοιχοι προπονητές θα βεβαιώνουν εγγράφως τις συμμετοχές σε 
προπονήσεις, κάμπινγκ και άλλες εκδηλώσεις των ΕΟ. Σε αθλητή που αδικαιολόγητα δεν 
τηρεί το πρόγραµµα προετοιµασίας του, ή διαπράττει πειθαρχικά παραπτώµατα στην 
διάρκεια της προετοιµασίας ή των αγωνιστικών υποχρεώσεων της εθνικής οµάδας στην 
οποία συµµετέχει ή συµπεριφέρεται απρεπώς στα αρµόδια όργανα της οµοσπονδίας 
(προπονητές, γυµναστές, φυσικοθεραπευτές, γιατρούς κλπ), επιβάλλονται κυρώσεις, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον πειθαρχικό κανονισµό της ΕΟΤ-ΑΟΧ. Αθλητής που 
προσκαλούµενος στην εθνική οµάδα, δηλώνει τραυµατίας είναι υποχρεωµένος να 
εξεταστεί από γιατρό που θα ορίσει η ΕΟΤ-ΑΟΧ προκειµένου να απαλλαγεί από τις 
υποχρεώσεις της προετοιµασίας. Αθλητής που δεν συµµετέχει στις υποχρεώσεις της 
εθνικής οµάδας λόγω τραυµατισµού, δεν µπορεί να λάβει µέρος σε αγώνες µε το σωµατείο 
του µέχρι την αποθεραπεία του και την δήλωση συµµετοχής του εκ νέου στο πρόγραµµα 
της εθνικής οµάδας. Αθλητής που εγκαταλείπει την ΕΟ ενώ βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο 
προετοιµασίας ή στην διάρκεια του αγώνα, χωρίς προηγουµένως να ενηµερωθεί ο 
Αρχηγός Αποστολής και του δοθεί σχετική άδεια από το προεδρείο της Οµοσπονδίας, για 
οποιοδήποτε λόγο, του επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον 
πειθαρχικό κανονισµό της ΕΟΤ-ΑΟΧ. Αθλητής που είναι τιµωρηµένος από το σωµατείο του 
δεν µπορεί να κληθεί σε Εθνική Οµάδα µόνο αν η ποινή του έχει καταχωρηθεί στο 
ποινολόγιο της ΕΟΤ-ΑΟΧ. 

Θ. ΟΙ αθλητές, όταν συµµετέχουν σε αγώνες στους οποίους εκπροσωπούν την ΕΟ 
οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα είδη του πάσης φύσεως ιματισμού, που 
χορηγεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ. Οι αθλητές πρέπει να γνωστοποιούν τους επίσημους Χορηγούς της 
Ομοσπονδίας στους τυχόν ατομικούς Χορηγούς τους κατά τη σύναψη των συμβάσεών 



τους. Απαγορεύεται η άμεση ή έµµεση διαφήμιση οποιουδήποτε άλλου χορηγού ιδίου 
αντικειμένου, πλην αυτών που έχουν συμβληθεί µε την Ομοσπονδία σε όλη τη διάρκεια 
των αγώνων, και ιδιαίτερα μέσα στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων. Η υποχρέωση των 
αθλητών να φορούν είδη της χορηγού Εταιρείας ισχύει καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια των 
αποστολών των ΕΟ, δηλαδή στα αεροδρόμια και στα ξενοδοχεία που καταλύει η ΕΟ. 
Επίσης η υποχρέωση ισχύει και στις περιπτώσεις εμφανίσεων των αθλητών σε 
εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, όπως εορτές, βραβεύσεις, συνεντεύξεις τύπου ή 
συµµετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές, εφόσον συµµετέχουν εκπροσωπώντας την ΕΟ. Εάν 
σε εκδηλώσεις τέτοιου είδους οι αθλητές/ αθλήτριες φέρουν πολιτική περιβολή, τότε µέσω 
αυτής δεν θα πρέπει να προβάλουν αµέσως ή εµµέσως καμία άλλη Εταιρεία. Σε 
περίπτωση παραβίασης των παραπάνω υποχρεώσεων ο αθλητής θα αποκλείεται από τα 
προνόμια του αγωνιστικού προγράμματος και θα στερείται των εκτάκτων παροχών που 
τυχόν θα δικαιούταν από τους συγκεκριμένους αγώνες, καθώς και θα επιβαρύνεται µε τις 
οικονομικές κυρώσεις που θα προκύψουν σε βάρος της Ομοσπονδίας λόγω παραβίασης 
όρων του Συμβολαίου της µε τη Χορηγό Εταιρεία Ιματισμού. Τα πρόστιμα αυτά θα 
αφαιρούνται από τις πάσης φύσεως παροχές που δικαιούνται ή θα δικαιούνται στο µέλλον, 
οι παραβάτες αθλητές. Οι αθλητές των ΕΟ υποχρεούνται να μετέχουν σε δύο επίσημες 
ομαδικές φωτογραφίσεις κάθε έτος.  

Ι. Οι αθλητές οφείλουν να έχουν ευπρέπεια συμπεριφοράς ιδιαίτερα 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 και μπορούν να 
προσβάλουν το φίλαθλο πνεύμα. Εφόσον υπάρξει ανάρμοστη συμπεριφορά, του θέματος 
θα επιληφθεί η Πειθαρχική Επιτροπή, που θα κάνει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. 

ΙΑ. Να αποδέχονται τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς του αθλήματος, το νομικό 
πλαίσιο της Πολιτείας που διέπει τον Αγωνιστικό Αθλητισμό, καθώς και να τηρούν τον 
Κανονισμό Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων, να τηρούν τις αποφάσεις του ΔΣ και να 
συνεργάζονται στενά με τους εθνικούς προπονητές, να λειτουργούν στο πλαίσιο των 
οδηγιών και κατευθύνσεων τους, να διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας, να 
συμμετέχουν ενεργά στις προπονητικές συγκεντρώσεις και σεμινάρια που 
προγραμματίζονται από την Ομοσπονδία, να συμμετέχουν υποχρεωτικά και με δική τους 
ευθύνη στις απαραίτητες μετρήσεις και ελέγχους στα συμβεβλημένα εργαστήρια με την 
ομοσπονδία, σύμφωνα με την καθοδήγηση των ειδικών επιστημόνων της Ομοσπονδίας. 

ΙΒ. Οι προπονητές των ΕΟ θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται τις 
αποφάσεις του ΔΣ, την τεχνική καθοδήγηση των Τεχνικών της Ομοσπονδίας και τον 
παρόντα Κανονισμό. Επίσης πρέπει να ενηµερώνουν τουλάχιστον 30 ημέρες πριν, όταν 
χρειάζεται η εξασφάλιση αδείας από την εργασία τους (Υπηρεσία Δηµοσίου κ.α.) ή τις 
Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας (για τους υπηρετούντες). 

ΙΓ. Οι αθλητές, όταν τους ζητηθεί µε νόµιµη διαδικασία κλήσης, υποβάλλονται σε έλεγχο 
αντί – ντόπινγκ (Doping Control) µε βάση τα ισχύοντα διεθνώς (τακτικοί και έκτακτοι 
έλεγχοι). Σε περίπτωση άρνησης υποβολής στον έλεγχο ή θετικού δείγµατος, εκτός από τις 
κυρώσεις που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισµοί, ο αθλητής θα στερείται όλων των 
παροχών µέχρι να λήξει ο χρόνος ποινής που θα τους επιβληθεί. Κάθε αθλητής θα πρέπει 
να βρίσκεται ανά πάσα στιγµή διαθέσιµος για έλεγχο ντόπινγκ, που µπορεί να διενεργηθεί 
είτε από τον Παγκόσµιο οργανισµό ενάντια στο ντόπινγκ (WADA), είτε από το ΕΣΚΑΝ 
(Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης Doping), είτε από άλλο αθλητικό φορέα (π.χ. Γ.Γ.Α. 
Δ.Ο.Ε. Ε.Ο.Ε., ΕΟΤ-ΑΟΧ). Ειδικότερα όσον αφορά στην αποστολή των where about στην 
αρμόδια αρχή ο αθλητής µε δική του αποκλειστικά ευθύνη συµπληρώνει και αποστέλλει τη 
φόρµα εντοπισμού αθλητή ηλεκτρονικά ή με Fax στους αρμόδιους φορείς ή στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 



ΙΔ. Με απόφαση του ΔΣ, για όλες τις ΕΟ καθορίζεται ένας τουλάχιστον αρχηγός 
αποστολής, και πιθανόν αρχηγός οµάδας (Team Manager), βοηθοί (Helpers) και συνοδοί 
(Supporters). Ο αρχηγός αποστολής καταθέτει στο ΔΣ λεπτοµερή αγωνιστικό και 
οικονοµικό απολογισµό της αποστολής το αργότερο 20 ηµέρες µετά την λήξη των αγώνων. 
Ο αρχηγός αποστολής έχει την δυνατότητα να αποβάλει αθλητή ή άλλο µέλος της 
αποστολής από την Εθνική Οµάδα εφ' όσον θεωρήσει ότι αυτό είναι επιβεβληµένο και 
πλήρως αιτιολογηµένο. Ο  αρχηγός αποστολής και ο αρχηγός της οµάδας (Team 
Manager) συνοµιλούν µε τους οργανωτές ή την ελλανόδικο επιτροπή για λογαριασµό του 
συνόλου ή µέλους της οµάδας. Οι συνοδοί, µπορεί να είναι µέλη οικογενειών ή φίλοι ή 
άλλοι αθλητές που επιθυµούν να συνοδεύσουν την ΕΟ σε διεθνείς αγώνες. Οφείλουν να 
υπακούουν τον αρχηγό της αποστολής σε θέµατα που άπτονται της αξιοπρεπούς 
εµφάνισης της Ελλάδας. Τα επίσηµα µέλη της οµάδας είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά 
όσων ατόµων, ζητήθηκαν από τους ίδιους, να συµπεριληφθούν στην οµάδα ως συνοδοί. 

ΙΕ. Τα σωµατεία - µέλη της ΕΟΤ-ΑΟΧ υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή 
διευκόλυνση στους αθλητές τους προκειµένου να παρακολουθούν την προετοιµασία των 
εθνικών οµάδων. Σε σωµατείο µέλος της ΕΟΤ-ΑΟΧ που παρεµποδίζει την συµµετοχή 
αθλητή του στην εθνική οµάδα, επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 
στον πειθαρχικό κανονισµό της ΕΟΤ-ΑΟΧ. Οι υποχρεώσεις αθλητή προς την εθνική οµάδα 
προηγούνται έναντι οιασδήποτε άλλης σωµατειακής υποχρέωσης. 

ΙΣΤ. Το ΔΣ εγκρίνει δαπάνες που θα βελτιώσουν τις συνθήκες περοετοιμασίας των 
αθλητών (προπόνηση, διαμονή, διατροφή, ιατρικές δαπάνες, μετακινήσεις κλπ). 

ΙΖ. Το ΔΣ καθορίζει κάθε χρόνο την κατάσταση των αθλητών, που δικαιούνται διαμονής σε 
αθλητικούς ξενώνες (π.χ. Αγίου Κοσμά, Ολυμπιακού Σταδίου, Θεσσαλονίκης κλπ.), οι 
οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν και να σέβονται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των 
ξενώνων. Σε αντίθετη περίπτωση η Ομοσπονδία διακόπτει την παραμονή τους σε αυτούς. 
Επίσης το ΔΣ διακόπτει την διαμονή στους ξενώνες εκείνων των αθλητών, που βρέθηκε 
θετικό δείγμα τους σε έλεγχο doping ή που έχουν διακόψει την προπονητική τους 
προετοιμασία. 

ΙΗ. Ο κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα έγκρισης του όπως ο Ν.2725/99 προβλέπει. 

ΙΘ. Ο παρόν αποτελεί τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Τσιρλίντινγκ - Αθλητικού Ομαδικού Χορού, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γ.Σ. των 
Σωματείων – Μελών της 12/01/2020 και ακολούθως υποβλήθηκε προς έγκριση στον 
αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υφυπουργό Πολιτισμού.   


