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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
 

Άρθρο 1ο 
Προοίμιο - Πεδίο Εφαρμογής  

 
1. Η ετήσια κρατική επιχορήγηση προς τις αθλητικές ομοσπονδίες μειώνεται συνεχώς 

με αποτέλεσμα η αποστολή στο εξωτερικό αθλητών για να συμμετάσχουν σε 
διεθνείς διοργανώσεις να καθίσταται ολοένα και πιο προβληματική παρά το 
γεγονός ότι είναι απολύτως αναγκαία. 

2. Η ανάγκη του επίλεκτου αθλητή να συμμετέχει σ’ όσους κατά το δυνατό 
περισσότερους διεθνείς αγώνες στο εξωτερικό προκειμένου να ανεβάσει το 
τεχνικό του επίπεδο και να αποκομίσει διεθνείς αγωνιστικές εμπειρίες, καθιστά 
την εκπόνηση του παρόντος κανονισμού αναγκαία έτσι ώστε να θεσπιστούν και 
ρυθμιστούν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή αθλητών σε 
διεθνείς διοργανώσεις ύστερα από αίτημα των σωματείων τους με δαπάνες που δεν 
αναλαμβάνει να καλύψει η ομοσπονδία.  

 
 

Άρθρο 2ο  
Δικαίωμα συμμετοχής 

 
1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό, Μεσογειακό ή 

Βαλκανικό πρωτάθλημα με δαπάνες που δεν καλύπτονται από την Ομοσπονδία. 
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτό μπορεί να συμβεί ύστερα από εισήγηση της 

επιτροπής προπονητών και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της 
ομοσπονδίας. 

3. Αθλητής που ανήκει στη δύναμη σωματείου – μέλους της ομοσπονδίας μπορεί να 
συμμετάσχει, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην § 4 του παρόντος άρθρου, 
ύστερα από αίτημα των σωματείων τους με δαπάνες που δεν καλύπτονται από την 
Ομοσπονδία σε οποιοδήποτε διεθνές ανοικτό πρωτάθλημα, οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή επιπέδου που διοργανώνεται από: 

i. Την Παγκόσμια Ομοσπονδία  (I.T.T.F.), 
ii. Την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία  (E.T.T.U.) 
iii. Την Μεσογειακή Ένωση (M.T.T.U.) 
iv. Την Βαλκανική Ένωση (B.T.T.U.), ή, 
v. Οποιονδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό αναγνωρισμένο από την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία (I.T.T.F.) ή διεθνή οργανισμό που διοργανώνει 
αγώνες που έχουν την έγκριση της Παγκόσμιας ή Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. 

4. Για να συμμετάσχει αθλητής με δαπάνες που δεν καλύπτονται από την Ομοσπονδία 
σε μια από τις διοργανώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του 
παρόντος άρθρου θα πρέπει υποχρεωτικά να συντρέχουν στο πρόσωπό του μια 
από τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 
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i. Να είναι , στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μέλος των προεθνικών 
ομάδων οποιασδήποτε διεθνώς  αναγνωρισμένης ηλικιακής κατηγορίας. 
ii. Να είναι μέλος, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κλιμακίου 
επίλεκτων οποιασδήποτε Τοπικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. 

5. Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή στους πιο πάνω αγώνες αν δε συντρέχει στο 
πρόσωπό του μία από τις πιο πάνω περιγραφόμενες προϋποθέσεις μετά από 
αίτημα του σωματείου του και απόφαση-βεβαίωση-συνηγορία της επιτροπής 
προπονητών της ΕΦΟΕπΑ. 

6. Για τους αθλητές  του παρόντος άρθρου μαζί με την έγγραφη δήλωση συμμετοχής, 
υποβάλλεται και έγγραφη βεβαίωση - συνηγορία του αντίστοιχου Εθνικού  
Ομοσπονδιακού προπονητή. 

 
Άρθρο 3ο  

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης συμμετοχής 
 

1. Μόνο σωματεία – μέλη της ομοσπονδίας έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν 
αθλητές που ανήκουν στη δύναμή τους για να συμμετάσχουν στις διεθνείς 
διοργανώσεις της § 3 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στην §8 του παρόντος άρθρου. 

2.  Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής επί ποινή απόρριψής τους, είναι υποχρεωτικά 
έγγραφες και πρέπει να περιέχουν όλα όσα ορίζονται στη σχετική προκήρυξη των 
διοργανωτών. Οι κατά την παρούσα παράγραφο δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να 
συνοδεύονται από παράβολο υπέρ της Ομοσπονδίας το ύψος του οποίου 
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και ανάλογα με το επίπεδο της διοργάνωσης. 

3. Στην έγγραφη δήλωση συμμετοχής τους τα σωματεία – μέλη πρέπει ρητά να 
δηλώνουν ότι τόσο αυτά όσο και οι δηλούμενοι απ’ αυτά αθλητές και συνοδοί 
έχουν λάβει πλήρη γνώση των όρων της ειδικής προκήρυξης των διοργανωτών 
καθώς και του γενικού κανονισμού της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (ΙΤΤF) που 
ρυθμίζει τα σχετικά θέματα, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα.  

4. Ακύρωση συμμετοχής δηλωθέντος αθλητή μπορεί να γίνει μόνο μετά από 
έγγραφη αίτηση δήλωσης ακύρωσης συμμετοχής 

5. Όλες οι ποινές, διοικητικές ή χρηματικές, που ήθελαν επιβληθεί από τους 
διοργανωτές ή τους φορείς υπό την αιγίδα και επίβλεψη των οποίων διεξάγονται 
οι διοργανώσεις αυτές, στους αθλητές που δηλώθηκαν να πάρουν μέρος ή τους 
συνοδούς τους για πράξεις ή παραλήψεις τους που έλαβαν χώρα πριν, κατά τη 
διάρκεια ή μετά τη διεξαγωγή της διεθνούς διοργάνωσης και οι οποίες 
γνωστοποιούνται εγγράφως στην ομοσπονδία, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο 
τα σωματεία – μέλη ή τους αθλητές στην περίπτωση της § 8 του παρόντος άρθρου 
και καταβάλλονται στους διοργανωτές μέσω της Ομοσπονδίας.  

6. Σωματείο – μέλος που αρνείται να εφαρμόσει τις πιο πάνω κυρώσεις που του 
επιβλήθηκαν, δεν έχει το δικαίωμα να δηλώσει αθλητές του για χρονικό διάστημα 
έξι μηνών (-6-) και σε περίπτωση υποτροπής για δύο (-2-) έτη. Οι χρηματικές 
ποινές καταβάλλονται από την Ομοσπονδία η οποία παρακρατεί τα ποσά από τα 
σωματεία ή τους αθλητές της § 8 του παρόντος. 

7. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου –μέλους σε αγώνες του εσωτερικού 
αγωνιστικού προγράμματος αν πρώτα δεν έχει τακτοποιήσει τις οφειλές του στην 
Ομοσπονδία από την αιτία αυτή. 

8. Αθλητές που ανήκουν στη δύναμη σωματείου της αλλοδαπής υπεισέρχονται 
πλήρως στις υποχρεώσεις των σωματείων του παρόντος άρθρου. 
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Άρθρο 4ο  
Τήρηση προθεσμιών 

 
1. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 9 § 3 του ισχύοντος καταστατικού 

της ομοσπονδίας, τα  σωματεία – μέλη έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις 
τασσόμενες από τους διοργανωτές προθεσμίες οι οποίες ως προς την ομοσπονδία 
λήγουν 24 ώρες πριν. 

2.  Καμία δήλωση δεν υποβάλλεται στους διοργανωτές όπως και καμία τροποποίηση 
ή ακύρωση της αρχικής δήλωσης δεν κοινοποιείται σ’ αυτούς αν δεν έχουν 
τηρηθεί τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

3. Η όποια κύρωση επιβάλλεται από τους διοργανωτές σε περίπτωση μη τήρησης 
των προβλεπόμενων προθεσμιών βαρύνει τα υπόχρεα σωματεία – μέλη με την 
επιφύλαξη των οριζόμενων στις § 5  - 6  και 8 του άρθρου 3 του παρόντος 
κανονισμού. 

 
Άρθρο 5ο  

Υποχρέωση τήρησης τεχνικών θεμάτων 
 

1. Τα σωματεία – μέλη  και οι αθλητές της § 8 του άρθρου 3 έχουν την υποχρέωση 
επί ποινή απόρριψης της δήλωσης συμμετοχής τους να περιλαμβάνουν σ’ αυτή  
όλα όσα η προκήρυξη των αγώνων απαιτεί ως προς τα τεχνικά ζητήματα. 

2. Ιδιαίτερα οι δηλώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν με απόλυτη ακρίβεια το 
ονοματεπώνυμο των αθλητών που δηλώνονται στα απλά και διπλά αγωνίσματα 
όσο και τα ονοματεπώνυμα των αθλητών που ενδεχόμενα θα συγκροτούν ομάδα 
για να συμμετάσχουν στο ομαδικό αγώνισμα, με λατινικούς χαρακτήρες και όπως 
ακριβώς αναγράφεται στο διαβατήριο ή στη νέου τύπου αστυνομική ταυτότητα. 

3. Η συγκρότηση ομάδας στα ομαδικά αγωνίσματα διεθνών πρωταθλημάτων είναι 
δυνατόν να γίνεται ως ακολούθως: 

i. Όταν δίνεται από την προκήρυξη δικαίωμα συμμετοχής της χώρας με 
πάνω    από μία (1) ομάδα τότε οι ομάδες συγκροτούνται με εισήγηση των 
εμπλεκομένων σωματειακών προπονητών και τελική απόφαση των 
ομοσπονδιακών προπονητών. 

ii. Όταν η χώρα έχει δικαίωμα να συμμετέχει με μία (1) μόνο ομάδα και οι 
δηλώσεις συμμετοχής είναι περισσότερες τότε οι αθλητές που θα 
συγκροτήσουν την ομάδα που θα συμμετέχει επιλέγονται με 
αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου ομοσπονδιακού προπονητή και 
τελική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

4. Στις δηλώσεις συμμετοχής τους τα σωματεία – μέλη πρέπει να δηλώνουν 
απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο αυτού που θα συνοδεύει τον ή τους αθλητές στο 
εξωτερικό αν είναι ανήλικοι. 

5. Ο κατά τα άνω συνοδός είναι υπεύθυνος απέναντι στο σωματείο – μέλος αλλά και 
στην ομοσπονδία για την ευπρεπή παρουσία και συμπεριφορά των αθλητών και 
του ιδίου στη διεθνή διοργάνωση όπως επίσης και για την υποβολή αναλυτικής 
έκθεσης με τα επίσημα αποτελέσματα εντός 5νθημέρου από την επιστροφή της 
αποστολής, στο σωματείο – μέλος και στην ομοσπονδία. 

6. Συνοδός ο οποίος θα καταγγελθεί αρμοδίως για αντιαθλητική συμπεριφορά στη 
διάρκεια διεθνούς διοργάνωσης κατά τα άνω, παραπέμπεται με απόφαση του Δ.Σ. 
στην Δικαστική Επιτροπή του άρθρου 12 του ισχύοντος Ε.Κ.Λ. της ομοσπονδίας. 
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Άρθρο 6ο  
Εσωτερικό αγωνιστικό πρόγραμμα 

 
1. Τα σωματεία – μέλη που δηλώνουν αθλητές τους να πάρουν μέρος στις διεθνείς 

διοργανώσεις της § 3 του άρθρου 2 του παρόντος, δε δικαιούνται να ζητήσουν 
από την Τεχνική Επιτροπή αναβολή των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους για τα 
πρωταθλήματα του εσωτερικού αγωνιστικού προγράμματος. 

2.  Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να χορηγηθεί αναβολή στην περίπτωση που 
συντρέχουν αθροιστικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 
i.  Το κρίνει απαραίτητο ο αρμόδιος ομοσπονδιακός προπονητής 
ii.  Τα υπό αναβολή πρωταθλήματα δε διεξάγονται συγκεντρωτικά   

3.  Η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται εν γνώσει του σωματείου ότι ο/οι αθλητές του δεν 
θα λάβουν μέρος στις εγχώριες αγωνιστικές εκδηλώσεις όταν υπάρχει σύμπτωση 
ημερομηνιών. 
 

Άρθρο 7ο 
Υποχρεώσεις – Δικαιώματα αθλητών 

 
1. Αθλητής που συμμετέχει στις διοργανώσεις του άρθρου 2 § 3 του παρόντος 

οφείλει να γνωρίζει τον ισχύοντα κάθε φορά κανονισμό της διεθνούς 
Ομοσπονδίας σχετικά με τη φαρμακοδιέγερση και να εφαρμόζει πιστά όσα από το 
ΕΣΚΑΝ επιβάλλονται. 

2. Οι αθλητές που συμμετέχουν στις διοργανώσεις του άρθρου 2 §3 του παρόντος 
πρέπει να φέρουν ομοιόμορφη αθλητική, αγωνιστική ενδυμασία σύμφωνα με τα 
όσα ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί. 

3. Η ομοσπονδία ανάλογα με τα υπάρχοντα αποθέματα σε αγωνιστική ένδυση των 
εθνικών συγκροτημάτων, θα χορηγεί την απαραίτητη αγωνιστική ένδυση η οποία 
θα επιστρέφεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, με την επιστροφή της 
αποστολής, στο αρμόδιο τμήμα διαχείρισης υλικού της ομοσπονδίας. 

4. Σε περίπτωση άρνησης επιστροφής του υλικού αυτού στην ομοσπονδία, ο 
υπόχρεος αθλητής θα τιμωρείται με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής ημέρας από 
επίσημους αγώνες του πρώτου χρονικά πανελληνίου ατομικού ή διασυλλογικού 
πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να συμμετάσχει. 

5. Ο κατά τα άνω συμμετέχων στις διεθνείς διοργανώσεις του παρόντος κανονισμού 
αθλητής, δικαιούται να ζητήσει από την ομοσπονδία τη δικαιολόγηση των 
απουσιών του στο σχολείο ή στο Α.Τ.Ε.Ι. ή στο Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτά. 

6. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται από το σωματείο – μέλος ή τον αθλητή ταυτόχρονα 
με τη δήλωση συμμετοχής στην οποία πρέπει να αναγράφεται το σχολείο ή η 
Σχολή ή το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτά ο αθλητής προκειμένου η 
βεβαίωση που θα εκδοθεί να είναι πλήρης στοιχείων. 

7. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται στον αθλητή μετά τη συμμετοχή και την 
επιστροφή του στην Ελλάδα και αφού ο συνοδός προσκομίσει στην ομοσπονδία 
πρωτότυπη έκδοση των επίσημων αποτελεσμάτων της διοργάνωσης. 

8. Η υποχρέωση για την επικύρωση των βεβαιώσεων αυτών από την προϊσταμένη 
αρχή – Γ.Γ.Α. – ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο τον αθλητή ή το σωματείο στη 
δύναμη του οποίου ανήκει. 
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Άρθρο 8ο 
Λοιπά θέματα 

1. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται  αθλητής νοείται και αθλήτρια. 
2. Για ότι δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό ή είναι ασαφές αποφασίζει 

οριστικά το Δ.Σ. της ΕΦΟΕπΑ  
3. Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και εγκρίθηκε  με την 

νόμιμη πλειοψηφία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων- μελών 
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. 

4. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή άρθρων του παρόντα κανονισμού απαιτείται  
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της ΕΦΟΕπΑ. 

5. Ο παρών κανονισμός υπάγεται στα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ισχύοντος 
καταστατικού της ομοσπονδίας. 
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