
 

 

ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ  

(ΤΟΕ) 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

Άρθρο 1 

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της 

διοίκησης της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΤΟΕ) και των 

συμμετεχόντων υπό οιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία των Εθνικών Ομάδων 

και κλιμακίων στα καλλιεργούμενα από αυτήν αγωνίσματα. 

Ειδικότερα α παρών κανονισμός αποσκοπεί στο να καθορίσει όλα γενικά τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης της ΤΟΕ, των τεχνικών και 

επιστημόνων που συνδράμουν το έργο της Διοίκησης καθώς και τα δικαιώματα 

υποχρεώσεις και καθήκοντα των αθλητών-τριών των εθνικών ομάδων και 

κλιμακίων. 

2. Αθλητής, αθλήτρια που καλείται στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού καθώς και 

του Καταστατικού και των λοιπών Κανονισμών της Ομοσπονδίας. 

Το αυτό ισχύει και για το Διοικητικό, Τεχνικό και Ιατρικό προσωπικό που 

ασχολείται με τα κλιμάκια και τις εθνικές ομάδες. 

3. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται «αθλητής» νοείται και αθλήτρια. 

 

 



Άρθρο 2 

1. Η ΤΟΕ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των 

Εθνικών ομάδων, κάθε Κατηγορίας καθώς και της συμμετοχής τους σε όλες τις 

επίσημες διεθνείς υποχρεώσεις τους, οι οποίες καθορίζονται τόσο από τη 

Διεθνή Ομοσπονδία όσο και από τις συμφωνίες της με ξένες Ομοσπονδίες ή 

Οργανισμούς. 

2. Το Δ.Σ. της ΤΟΕ μετά από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής (Τ.Ε.), 

αποφασίζει τη λειτουργία κλιμακίων, στα οποία πραγματοποιείται η 

προετοιμασία των αθλητών, που έχουν επιλεγεί και στελεχώνουν τα εθνικά μας 

συγκροτήματα. 

3. Ο χρόνος λειτουργίας των κλιμακίων καθορίζεται με την απόφαση της 

προηγούμενης παραγράφου και η συμμετοχή των επιλεγέντων αθλητών είναι 

υποχρεωτική. 

4. Τα κλιμάκια που μπορούν να συσταθούν είναι για όλες τις προβλεπόμενες 

ηλικιακές κατηγορίες. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τη σύσταση και 

άλλων κλιμακίων (επίλεκτων, ελπίδων, κέντρου, βορείου Ελλάδος, νοτίου 

Ελλάδος , υψηλού αθλητισμού, ανάπτυξης) ,εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

5. Η έδρα των κλιμακίων καθορίζεται με την παραπάνω απόφαση της ΕΟΞ. 

 

Άρθρο 3  

Συγκρότηση - Επιλογή Αθλητών 

1. Η επιλογή των αθλητών που καλούνται στα κλιμάκια και συγκροτούν την 

εθνική ομάδα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΟΕ μετά από σχετική 

εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής . 

Οι εθνικές ομάδες δεν έχουν μόνιμη συγκρότηση, η δε προετοιμασία τους 

διαχωρίζεται σε περιόδους. Ως περίοδος εθνικής ομάδας θεωρείται το χρονικό 

διάστημα από την πρόσκληση των αθλητών μέχρι την εκπλήρωση του 

συγκεκριμένου σκοπού ή και αγωνιστικού στόχου για τον οποίο συν εκλήθη η 

εθνική ομάδα.  

Τα κριτήρια επιλογής αθλητών, αθλητριών στις εθνικές ομάδες, είναι: 



Α. Κατά την προηγούμενη ή την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο κατέλαβαν μία 

από τις παρακάτω θέσεις: 

1η -32η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών. 

1η - 16η Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών. 

1η - 64η θέση στην κατάταξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, κατηγορίας 

Ανδρών - Γυναικών. 

1η - 32η θέση σε αγώνες του Παγκοσμίου κυπέλλου της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών. 

1η - 16η θέση στο Παγκόσμιο ή το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατηγορίας 

Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών 

1η-32η θέση στην κατάταξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, κατηγορίας 

Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών 

1η -16η θέση σε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας, κατηγορίας Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών. 

1η -16η θέση σε αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κατηγορίας Εφήβων 

- Νεανίδων 

9. 1η-8η θέση σε αγώνες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κατηγορίας 

Εφήβων - Νεανίδων. 

Β. Ο αθλητής, αθλήτρια βρίσκεται στις έξι (6) πρώτες θέσεις της ελληνικής 

βαθμολογίας των προβλεπόμενων ηλικιακών κατηγοριών . 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την τροποποίηση των 

κριτηρίων επιλογής αθλητών, αθλητριών στις εθνικές ομάδες εφόσον αυτά 

κρίνεται αναγκαίο. 

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις αθλητών - Σωματείων 

1. Η πρόσκληση και συμμετοχή των αθλητών-τριών, στα εθνικά συγκροτήματα, 

αλλά και στα κλιμάκια προετοιμασίας του προηγούμενου άρθρου, αποτελεί για 

αυτούς αλλά και τα Σωματεία τους, αναμφισβήτητη τιμητική διάκριση, 



αναγνώριση και κορύφωση της αθλητικής τους ικανότητας και φιλοδοξίας. Το 

κύρος της διάκρισης αυτής που τους παρέχεται, καθιστά αδιανόητη, την, χωρίς 

εύλογη αιτία, άρνηση αποδοχής της. 

2. Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στα εθνικά συγκροτήματα, τόσο για τα 

κλιμάκια, όσο και για την προετοιμασία και συμμετοχή τους στις διάφορες 

αγωνιστικές εκδηλώσεις απευθύνονται με έγγραφο της Ομοσπονδίας στους 

αθλητές που έχουν επιλεγεί, μέσω των σωματείων τους, που έχουν και τη 

σχετική ευθύνη της ειδοποίησης του αθλητή. 

3. Ο αθλητής που προσκαλείται με ευθύνη του σωματείου του και χωρίς άλλη 

ειδοποίηση, υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα ορίζονται στην πρόσκληση. 

 4. Σε περίπτωση κωλύματος, λόγω ανωτέρας βίας, συμμετοχής αθλητή σε 

εκδήλωση (προπόνηση ή αγώνα) εθνικού συγκροτήματος, που έχει 

προσκληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός των περιπτώσεων ασθενείας και 

τραυματισμού, για τις οποίες γίνεται αναφορά παρακάτω, αυτός υποχρεούται 

να γνωστοποιεί στην Ομοσπονδία, τους λόγους που δημιούργησαν το κώλυμα 

συμμετοχής του στην εκδήλωση. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι αρμόδιο να 

κρίνει τη βασιμότητα των επικαλούμενων λόγων και να αποφασίσει για την 

απαλλαγή του αθλητή από την υποχρέωση συμμετοχής του στην εκδήλωση. 

5. Οι αθλητές, αθλήτριες που προσκαλούνται στο εθνικά συγκροτήματα, 

υποχρεούνται να συμμετέχουν στα προγράμματα που καταρτίζονται από τους 

υπευθύνους, τα οποία καθορίζουν τόσο την αγωνιστική, όσο και την 

εξωαγωνιστική τους συμπεριφορά και αφορούν τη συμμετοχή τους στις 

προπονήσεις, συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις και την παραμονή τους στους 

χώρους διαμονής των εθνικών συγκροτημάτων. 

6. Οι αθλητές, αθλήτριες που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις των εθνικών 

συγκροτημάτων, πέρα από όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, 

οφείλουν: 

α) Να συνεργάζονται, να σέβονται και να ακολουθούν τις οδηγίες των 

υπεύθυνων εφόρων και προπονητών. 

β) Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των γιατρών και φυσιοθεραπευτών και 

λοιπών επιστημονικών συμβούλων της Ομοσπονδίας, σε ότι αφορά τη 

διατήρηση και βελτίωση της σωματικής τους κατάστασης. 



γ) Να προπονούνται κατά τον καλύτερα δυνατό τρόπο και σύμφωνα με τις 

οδηγίες των προπονητών τους. 

δ) Να ενθαρρύνουν τους συναθλητές τους και να αποφεύγουν, τις αντεγκλήσεις 

και τα παράπονα, κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος των αγώνων, που 

συμμετέχουν. 

ε) Να επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των αγώνων των εθνικών συγκροτημάτων 

αγωνιστική διάθεση, πάντα μέσα στα πλαίσια του αθλητικού πνεύματος, χωρίς 

να εκθέτουν με αντιαθλητικές ενέργειες που επισύρουν την επιβολή τεχνικών 

ποινών και αποβολών, το κύρος και την υπόληψη του εθνικού συγκροτήματος, 

αλλά και της χώρας μας. 

7. Σε περιπτώσεις που οι αθλητές, αθλήτριες επικαλούνται ασθένεια ή 

τραυματισμό τους υποχρεούνται να ενημερώνουν πάραυτα τους αρμόδιους 

εφόρους και προπονητές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ιατρική τους 

εξέταση και παρακολούθηση από την αρμόδια Υγειονομική αρχή. 

- Η τελευταία χορηγεί βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του αθλητή, 

στην οποία αναφέρεται και ο χρόνος κατά τον οποίο, αυτός πρέπει να απέχει 

από προπονήσεις και αγώνες. 

- Κατά τη διάρκεια του αναφερόμενου στην ιατρική βεβαίωση χρόνου 

αποχής από αθλητικές δραστηριότητες, ο αθλητής δεν δικαιούται, αυτόματα, να 

μετέχει στις αγωνιστικές εκδηλώσεις του Σωματείου του στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

8 .Αθλητής που επικαλείται τραυματισμό ή ασθένεια κατά τη διάρκεια 

εκδηλώσεων των εθνικών συγκροτημάτων, παραμένει στην αποστολή και 

ακολουθεί τις ιατρικές οδηγίες των ιατρών των Εθνικών Ομάδων. 

 9. Για τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων αθλητών, κατά την περίοδο των 

αγωνιστικών υποχρεώσεων των Εθνικών Ομάδων, στις οποίες έχουν 

προσκληθεί να συμμετάσχουν, είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωμάτευση 

συνεργαζόμενου ιατρού και έγκριση του Δ.Σ. της ΤΟΕ. 

10. Τα σωματεία μέλη της ΤΟΕ και οι σωματειακοί προπονητές υποχρεούνται 

να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές προκειμένου να 

παρακολουθούν την προετοιμασία των εθνικών και προεθνικών ομάδων. 



Άρθρο 5 

Πειθαρχικό Δίκαιο 

1. Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των 

αθλητών τριών. 

2. Σε αθλητή, αθλήτρια που αδικαιολόγητα αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του στην Εθνική Ομάδα ή δεν τηρεί το πρόγραμμα προετοιμασίας ή απουσιάζει 

αδικαιολόγητα από τις προπονήσεις ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις που προβλέπει ο Κανονισμός και επιδεικνύει ανάρμοστη 

συμπεριφορά επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΕ, 

οι εξής κυρώσεις: 

α. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη. 

β. Περικοπή τυχόν οικονομικών ή άλλων παροχών (πχ οδοιπορικών εξόδων - 

βελτίωσης διατροφής κλπ.). 

γ. Απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 

Ελλάδος για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι εξ (6) μήνες. 

δ. Αποκλεισμός από τις εθνικές ομάδες για χρονικό διάστημα από τρεις (3) 

μήνες έως και ισόβια. 

3. Σε περίπτωση που επιβάλλονται περισσότερες από μια ποινές, αυτές 

εκτίονται αθροιστικά. 

4. Σωματείο το οποίο απαγορεύει σε αθλητή να συμμετάσχει στην 

προετοιμασία και σε αγώνες της εθνικής ομάδας ή θέτει προσκόμματα σε 

αυτήν, υπόκειται στον πειθαρχικό έλεγχο της Ομοσπονδίας, όπως προβλέπει 

το Καταστατικό αυτής και υπόκειται, πέραν των άλλων και σε ποινή 

αποκλεισμού από επίσημους αγώνες της ΤΟΕ για χρονικό διάστημα μέχρι  (6) 

μήνες, η οποία επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΟΕ. Η επιβολή 

της ποινής δεν επηρεάζει την συμμετοχή του επίλεκτου διεθνή αθλητή στους 

αγώνες. 

5. Σε σωματειακό προπονητή που θέτει προσκόμματα στην συμμετοχή του 

αθλητή στην προετοιμασία και στους αγώνες της εθνικής ομάδας, επιβάλλονται 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΕ μετά από εισήγηση της 

Εφόρου Εθνικών Ομάδων,οι εξής κυρώσεις: 



α. Έγγραφη επίπληξη. 

β. Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα από 

δέκα πέντε (15) ημέρες μέχρι και ένα (1) χρόνο. 

γ. Διακοπή οικονομικής - προπονητικής ενίσχυσης. 

δ. Πρόταση στον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση της αδείας 

άσκησης του επαγγέλματος. 

6. Για  την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων σε αθλητή, σωματείο και 

προπονητή, είναι υποχρεωτική η προηγούμενη έγγραφη κλήση προς παροχή 

εξηγήσεων – απολογία ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΕ με 

συνοπτική περιγραφή του παραπτώματος που καταλογίζεται. 

 

Άρθρο 6 

Διοικητική Στελέχωση 

1. Το Δ.Σ. της ΤΟΕ που έχει την ευθύνη της λειτουργία των Εθνικών Ομάδων, 

μπορεί με απόφασή του να αναθέτει το έργο αυτό στην Επιτροπή Εθνικών 

Ομάδων. 

2. Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων 

α. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθορίζεται η σύνθεση της 

Επιτροπής, που αποτελείται  από ένα ή και περισσότερα μέλη του και από 

εξωδιοικητικό πρόσωπα που έχουν καταξιωθεί για την προσφορά τους στο 

άθλημα. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως  Έφορος Εθνικών 

Ομάδων. 

β. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ένας εκ των μελών του Δ.Σ. της 

Ομοσπονδίας. 

γ. Γραμματέας της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της και τηρεί τα πρακτικό 

των συνεδριάσεών της, τα οποία επικυρώνονται από το Δ.Σ. της ΤΟΕ. 

δ. Στις  συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίστανται ο Τεχνικός Σύμβουλος και οι 

Ομοσπονδιακοί προπονητές, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. 



ε. Ο  Έφορος Εθνικών Ομάδων μεριμνά για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία 

των εθνικών ομάδων, για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, καθώς και των 

αποφάσεων της Επιτροπής. 

3. Αρμοδιότητες της Επιτροπής 

α. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση από το Δ.Σ. της ΤΟΕ τον 

προϋπολογισμό δαπανών προετοιμασίας και αγωνιστικών εκδηλώσεων των 

εθνικών συγκροτημάτων. 

β. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο και τους 

Ομοσπονδιακούς προπονητές, τα αγωνιστικά και προπονητικό 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 όργανα για την ευπρεπή εμφάνιση και αγωνιστική 

παρουσία των εθνικών συγκροτημάτων και για τα λόγο αυτό υποβάλλει 

προτάσεις στο Δ.Σ. της ΤΟΕ.  

στ. Μελετά και εισηγείται προτάσεις για τον αγωνιστικό προγραμματισμό του 

αθλήματός της. 

ζ. Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο και τους 

Ομοσπονδιακούς προπονητές το αναπτυξιακό πρόγραμμα του αθλήματός της 

και επιβλέπει για την σωστή εξέλιξή τους. 

η. Μελετά, καταρτίζει και παρακολουθεί σε συνεργασία με τον Τεχνικό 

Σύμβουλο και τους Ομοσπονδιακούς προπονητές το πρόγραμμα ταλέντων του 

αθλήματος της. 

4. Μέχρι την σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, όλες τις 

αρμοδιότητές της ασκεί η Τεχνική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 7 

Προπονητές 



1. Κύριο έργο των Προπονητών Εθνικών Ομάδων είναι : 

α) ο προγραμματισμός των εθνικών ομάδων 

β) η σωστή αγωνιστική κατεύθυνση, ως προς τη μέθοδο και την τακτική, που 

πρέπει να ακολουθηθεί 

γ) η μέριμνα, ώστε όλα τα εθνικά συγκροτήματα να ακολουθούν ενιαία 

αγωνιστική τακτική, που θα είναι προσαρμοσμένη στις εξελισσόμενες 

επιστημονικές μεθόδους. 

δ) η προετοιμασία μιας ή περισσοτέρων εθνικών ομάδων και η τεχνική 

καθοδήγησή τους σε αγωνιστικές εκδηλώσεις. 

ε) η κατάρτιση και επίβλεψη του Αναπτυξιακού προγράμματος της ΤΟΕ 

στ) ως και κάθε τι άλλο του αναθέτει το Δ.Σ. με απόφασή του. 

3. Ο Αναπληρωματικός Εθνικός Προπονητής συνδράμει και αναπληροί το έργο 

του Εθνικού Προπονητή - Συντονιστής Αγωνιστικού Σχεδιασμού. Πέραν των 

υπό του παρόντος Κανονισμού υποχρεώσεών του και ότι άλλο ήθελαν να του 

αναθέσουν το Δ.Σ. και ο Εθνικός Προπονητής- Συντονιστής Αγωνιστικού 

Σχεδιασμού. 

4. Οι Προπονητές είναι έμμισθοι και προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου, με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΟΕ. 

5. Οι Προπονητές όλων των κατηγοριών που συμβάλλονται με την ΤΟΕ, έχουν 

δικαίωμα να έχουν παράλληλη απασχόληση σε σωματεία. 

6.Το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους Προπονητές, καθορίζεται 

κατά περίπτωση από το Δ.Σ. της ΤΟΕ, τηρουμένων όμως πάντα των διατάξεων 

των νόμων που ρυθμίζουν παρόμοια θέματα. 

7. Πέραν όμως των βασικών υποχρεώσεων, όπως καθορίζονται στις 

προηγούμενες παραγράφους, είναι δυνατόν το Δ.Σ. της ΤΟΕ να συμφωνήσει 

με τον Προπονητή που προσλαμβάνεται, να αναλάβει αυτός και άλλα 

καθήκοντα, συναφή βέβαια προς την ιδιότητά του, με σκοπό την άνοδο και 

ανάπτυξη του αθλήματος και την επίτευξη των στόχων που επιδιώκει η 

Ομοσπονδία. Τα καθήκοντα όμως αυτό, θα προβλέπονται ρητά, από τη σχετική 

συμφωνία ΤΟΕ και Προπονητή. 



8. 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 ΤΟΕ, να 

παρέχουν τεχνικής φύσης οδηγίες, προγράμματα προπονήσεων και 

προπόνηση, σε οποιοδήποτε σωματείο-μέλας της Ομοσπονδίας, κατόπιν 

αποφάσεως Δ.Σ. 

9. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, οι Προπονητές των 

Εθνικών Ομάδων υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΤΟΕ έκθεση, ως προς την 

υλοποίηση των οδηγιών τους και της απόδοσης του προπονητή του σωματείου 

που ανέλαβε να τις εφαρμόσει. Αντίγραφα της έκθεσης αυτής, τίθεται στο 

φάκελο του Σωματείου. 

10. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προπονητής δεν είναι συνεπής με τις 

υποχρεώσεις του και δεν εφαρμόζει όσα ορίζονται στο συμβόλαιό του, στον 

Κανονισμό αυτά και σε αποφάσεις του Δ.Σ. της ΤΟΕ, επιβάλλονται με απόφαση 

του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Τ.Ε. κυρώσεις που φθάνουν ανάλογα με τη 

βαρύτητα του παραπτώματός του, μέχρι και την καταγγελία σε βάρος του, της 

σύμβασής του ή και της εισήγησης προς τη Γ.Γ.Α. για αφαίρεση, προσωρινά ή 

οριστικά, του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος του Προπονητή. 

11. Σε περίπτωση διαφωνίας εφόρου και προπονητή, για θέματα τεχνικής ή 

διοικητικής φύσης, την αρμοδιότητα επίλυσής τους έχει η ΤΕ και σε αδυναμία 

της, το Δ.Σ. της ΤΟΕ. 

12. Για την επίτευξη των στόχων της, η ΤΟΕ μπορεί να προσλάβει και 

αλλοδαπούς προπονητές τηρώντας πάντοτε την αθλητική και εργατική 

νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8 

Υπεύθυνοι Φυσικής Προετοιμασίας 

1. Οι υπεύθυνοι του έργου αυτού είναι άτομο με ειδική γιο το σκοπό αυτά 

κατάρτιση, που παρακολουθούν τη φυσική κατάσταση των αθλητών και 

καταρτίζουν προγράμματα, ώστε με τη βελτίωσή της να αξιοποιηθούν οι 



δυνατότητές τους στον ανώτατο βαθμό. Η εργασιακή σχέση ορίζεται με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου, όπως και για όλους τους συνεργάτες. 

2. Τα άτομα αυτά, πρέπει οπωσδήποτε να είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, 

με ειδικές γνώσεις του αθλήματος και εξειδικευμένη γνώση στον σχεδιασμό και 

τον έλεγχο των προγραμμάτων Φυσικής Κατάστασης. 

3. Ο αριθμός των υπευθύνων Φυσικής Προετοιμασίας, η διαδικασία επιλογής 

και αμοιβής τους καθώς και κάθε άλλο θέμα, που αναφέρεται στα ειδικά τους 

καθήκοντα, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΟΕ μετά από  σχετική 

εισήγηση της Τ.Ε. 

4. Οι υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής είναι υπόλογοι έναντι της Τ.Ε. και για την 

ολοκλήρωση του έργου τους είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τους 

προπονητές της κάθε ομάδας ή κλιμακίου. 

5. Σε περίπτωση διαφωνίας τους με τους προπονητές, αρμόδια να αποφασίσει 

σχετικά είναι η Τ.Ε. 

 

Άρθρο 9 

Τεχνικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί Τεχνικοί ή Μόνιμοι Συνεργάτες 

Τα άτομα αυτά έχουν ειδικές επιστημονικές γνώσεις (π.χ. ψυχολόγοι, 

κοινωνιολόγοι κ.λπ.) και προσλαμβάνονται  με σύμβαση ορισμένου χρόνου, 

προκειμένου να συντονίσουν και να υποβοηθήσουν το έργο των προπονητών 

των Εθνικών Ομάδων. 

 

Άρθρο 10 

Γιατροί - Φυσιοθεραπευτές 

Τα άτομα αυτά προσφέρουν τις επιστημονικές τους υπηρεσίες ως προς την 

ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία καθώς και τη φυσιοθεραπεία των 

αθλητών των εθνικών συγκροτημάτων, τακτικά ή κατά περίπτωση, με τη 

μέριμνα των  προπονητών και των εφόρων των ομάδων. Ο αριθμός τους, η 

επιλογή, ο  τρόπος απασχόλησης και η αμοιβή τους καθορίζονται με απόφαση 

του Δ.Σ. της ΤΟΕ μετά από εισήγηση της Τ.Ε.. 



Άρθρο 11 

Φροντιστές 

Οι φροντιστές έχουν σαν κύριο έργο τη διαφύλαξη, διακίνηση και ετοιμότητα 

του κάθε είδους υλικού και οργάνων των Ομάδων, την προετοιμασία του χώρου 

προπονήσεών τους καθώς και την επιτέλεση κάθε άλλης συναφούς εργασίας 

που θα τους ανατεθεί από τους αρμόδιους εφόρους, στον έλεγχο και εποπτεία 

των οποίων βρίσκεται. 

 

Άρθρο 12 

Ισχύς Κανονισμού 

1. Για περιπτώσεις ή θέματα που δεν προβλέπονται ή δεν ρυθμίζονται με τον 

παρόντα κανονισμό έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής 

νομοθεσίας, του Καταστατικού της ΤΟΕ και οι αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΤΟΕ για το εκάστοτε θέμα. 

2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ισχύει από την ημέρα έγκρισής του από 

την Γενική Συνέλευση της  Ομοσπονδίας και υπό τον όρο του τελικού ελέγχου 

νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό όπως ο νόμος ορίζει. 

 

Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει …… άρθρα, εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση της Τ.Ο.Ε. στις …………., η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη. 

Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να προβεί σε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που 

θα υποδειχθούν από την αρμόδια διεύθυνση της Γ.Γ.Α. μετά τον νενομισμένο 

έλεγχο και θα τεθεί σε ισχύ, ευθύς ως εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισμού 

και Αθλητισμού 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΕ 

Ο πρόεδρος                                                         ο Γενικός Γραμματέας  

 

 

 


