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Άρθρο 1ο: Γενικά
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της διοίκησης της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) και των συμμετεχόντων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη
λειτουργία των Εθνικών και προεθνικών Ομάδων , στα καλλιεργούμενα από την Ε.Ο.Π αθλήματα
της ποδηλασίας.
Ειδικότερα ο παρόν κανονισμός αποσκοπεί στο να καθορίσει επακριβώς όλα γενικά τα καθήκοντα
και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης της Ε.Ο.Π., της τεχνικής και επιστημονικής ομάδας καθώς και τα
δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις των αθλητών των εθνικών και προεθνικών ομάδων.
Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπάγεται όλο το προσωπικό της Διοικητικής, Τεχνικής και
Ιατρικής ομάδας, καθώς και οι αθλητές που καλούνται στις εθνικές και προεθνικές ομάδες αυτών
Αθλητή, που καλείται στις Εθνικές ομάδες-κλιμάκια αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ε.Ο.Π. όπως αυτοί εκάστοτε
ισχύουν. Το αυτό ισχύει και για το Διοικητικό, Τεχνικό, Ιατρικό προσωπικό που απασχολείται στις
εθνικές ομάδες-κλιμάκια όπου ο όρος αυτός θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα των ατομικών
συμβάσεων εργασίας και τις συμπληρώνει σε όλα.
Η Ε.Ο.Π, για κάθε αναγνωρισμένη, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία της Ποδηλασίας (UCI)
κατηγορία ηλικίας και φύλου, καθώς και για άλλες μικρότερες ηλικιακά Εθνικές κατηγορίες, έχει την
αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των Εθνικών Ομάδων, με σκοπό την
εκπροσώπηση της χώρας στα πάσης φύσεως πρωταθλήματα και αγώνες που διοργανώνονται στο
εξωτερικό.
Εθνική ομάδα για κάθε κατηγορία ηλικίας και φύλου, είναι το σύνολο των καλύτερων, κατά την
χρονική στιγμή της συμμετοχής της στα πρωταθλήματα της UCI, της Ευρωπαϊκής, της Βαλκανικής
και της Μεσογειακής Ομοσπονδίας του αθλήματος καθώς και σε κάθε άλλη αναγνωρισμένη διεθνή
διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν εθνικές ομάδες, αθλητών, απ’ αυτούς που είναι
εγγεγραμμένοι στη δύναμη των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Π σ’ όλη τη χώρα και έχουν δικαίωμα,
από τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς, να την εκπροσωπούν, καθώς και οι έχοντες την Ελληνική
υπηκοότητα, κάτοικοι του εξωτερικού.
Για την καλύτερη προετοιμασία και τεχνική παρακολούθηση των αθλητών που είναι υποψήφιοι να
συγκροτήσουν την Εθνική ομάδα οποιασδήποτε κατηγορίας και φύλου, η Ε.Ο.Π συγκροτεί προεθνικές ομάδες αποτελούμενες από μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων να
στελεχώσουν τις Εθνικές ομάδες.
Η Ε.Ο.Π. δύναται να συστήνει Τοπικές Επιτροπές, ώστε, να συγκροτούνται τα περιφερειακά
κλιμάκια επίλεκτων αθλητών αντίστοιχων κατά τα άνω, κατηγοριών, υποψήφιων να στελεχώσουν
μελλοντικά προ-εθνικές και εθνικές ομάδες με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία και
παρακολούθησή τους.

Άρθρο 2ο: Αρμόδια Όργανα
1.

2.

Η Ε.Ο.Π, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των εθνικών,
αντιπροσωπευτικών, προ-ολυμπιακών, προ-εθνικών ομάδων καθώς και των περιφερειακών
κλιμακίων επίλεκτων στις τοπικές επιτροπές.
Ο καταρτισμός της Εθνικής και των προ-εθνικών ομάδων ή οποιασδήποτε αποστολής
αντιπροσωπευτικής ομάδας σε επίσημες διεθνείς διοργανώσεις ή αγώνες στο εξωτερικό γίνεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Π, κατόπιν εισήγησης
της Τεχνικής Επιτροπής σε συνεργασία με τους ομοσπονδιακούς-εκλέκτορες προπονητές.
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3.

4.

5.

6.

Την ευθύνη για την λειτουργία και δράση των εθνικών και προ-εθνικών ομάδων, έναντι του Δ.Σ. της
Ε.Ο.Π, έχει κατά κύριο λόγο ο Έφορος Εθνικών Ομάδων, η Τεχνική Επιτροπή και οι ομοσπονδιακοίεκλέκτορες προπονητές.
Την ευθύνη για την λειτουργία και δράση των περιφερειακών κλιμακίων επίλεκτων αθλητών των
Τοπικών Επιτροπών, έναντι του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π, έχουν οι ομοσπονδιακοί και οι περιφερειακοί
προπονητές που αναφέρονται στους ομοσπονδιακούς προπονητές, στον Έφορο Εθνικών Ομάδων
και στην Τεχνική Επιτροπή.
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π με απόφασή του ορίζει τον αρχηγό αποστολής, τους επιστημονικούς συνεργάτες,
το απαιτούμενο ιατρικό και τεχνικό προσωπικό (φυσιοθεραπευτές, εργοφυσιολόγους, φροντιστές
κ.λπ.) εθνικών και αντιπροσωπευτικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις.
Ο Αρχηγός Αποστολής έχει τα εξής καθήκοντα :
• να συντονίζει τις ενέργειες για την φροντίδα της αθλητικής αποστολής στο εξωτερικό και των
γραφειοκρατικών ενεργειών γενικότερα.
• να συνομιλεί με τους διοργανωτές και τις επιτροπές αγώνων για λογαριασμό της Εθνικής ή
αντιπροσωπευτικής ομάδας.
• να επιβάλλει άμεσες ποινές σε μέλος της αθλητικής αποστολής εφόσον θεωρεί ότι είναι
επιβεβλημένο και πλήρως αιτιολογημένο.
• να συντάσσει λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων – απολογισμό της αθλητικής αποστολής μετά
τη λήξη των αγώνων προς το Δ.Σ. για έγκριση.
Οι λοιποί ως άνω συνεργάτες έχουν τα καθήκοντα που τους αναθέτει το Δ.Σ. με ειδική απόφασή
του κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Επιτροπής.
Η Τεχνική Επιτροπή είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. τον
σχεδιασμό και την οργάνωση των (προ-) εθνικών, (προ-) ολυμπιακών ομάδων και των κλιμακίων
επίλεκτων όλων των κατηγοριών μέγιστης διάρκειας ενός τετραετούς ολυμπιακού κύκλου.

Άρθρο 3ο: Διαδικασία Συγκρότησης
1.

2.

3.

4.

Η Τεχνική Επιτροπή είναι αρμόδια για την επιλογή των αθλητών των εθνικών και προ-εθνικών
ομάδων για κάθε κατηγορία ηλικίας και φύλου, σε συνεργασία με τους ομοσπονδιακούςεκλέκτορες προπονητές, υπό μορφή εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εκτελεστική
Επιτροπή κατά περίπτωση.
Η εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής εγκρίνεται από το Δ.Σ. ή την Εκτελεστική Επιτροπή και
συγκροτούνται οι διάφορες Εθνικές και προ-εθνικές ομάδες. Μετά την έγκριση της εισήγησης,
συντάσσεται πρόσκληση των επιλεγόμενων αθλητών την οποία η γραμματεία της Ε.Ο.Π αποστέλλει
στα σωματεία που ανήκουν.
Η πρόσκληση αθλητή σε εθνική ή προεθνική ομάδα πρέπει να περιέχει κάθε δυνατή λεπτομέρεια
όσον αφορά στο ωρολόγιο πρόγραμμα της προετοιμασίας του, τον τόπο καθώς και τον υπεύθυνο
ομοσπονδιακό προπονητή με τον οποίο το σωματείο και ο προπονητής του μπορούν να
συνεργασθούν.
Οι Εθνικές και προ-εθνικές ομάδες της Ε.Ο.Π δεν έχουν μόνιμη συγκρότηση και η προετοιμασία
τους διαχωρίζεται σε περιόδους. Ως περίοδος των Εθνικών και προ- εθνικών ομάδων λογίζεται το
χρονικό διάστημα από την πρόσκληση των αθλητών μέχρι της εκπληρώσεως του αντικειμενικού
σκοπού – εκπροσώπηση της Ε.Ο.Π και της χώρας σε διεθνείς διοργανώσεις ή / και του αγωνιστικού
στόχου για τον οποίο συγκροτήθηκε. Μετά το πέρας ή και κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου, με
απόφαση του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά περίπτωση, δύναται να τροποποιηθεί ή/και
να συμπληρωθεί η σύνθεση των Εθνικών και προ-εθνικών ομάδων.
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5.

Είναι δυνατόν για τη συγκρότηση των Εθνικών ή προ-εθνικών ομάδων η Τεχνική Επιτροπή, να
εισηγηθεί, και το Δ.Σ. ή η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά περίπτωση, να αποφασίσει τη διενέργεια
αγωνιστικών δοκιμασιών ή αγώνων πρόκρισης με όρους που απαραίτητα θα πρέπει να
κοινοποιούνται έγκαιρα προς όλους τους ενδιαφερόμενους αθλητές και τα σωματεία τους. Την
ευθύνη διοργάνωσης των αγώνων πρόκρισης, έναντι του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π, έχουν ο Έφορος Εθνικών
Ομάδων, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας
/Ε.Ο.Π.

Άρθρο 4ο: Κριτήρια επιλογής (Προ) Εθνικών Ομάδων
1.

2.

3.
4.

Τα κριτήρια επιλογής των αθλητών για την στελέχωση των (προ-) εθνικών ομάδων που λαμβάνει
υπόψη της η Τεχνική Επιτροπή, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τον πίνακα μετρήσιμων κριτηρίων
και ενδεικτικά είναι τα εξής :
•
Έκθεση αξιολόγησης ομοσπονδιακών προπονητών.
•
Αγωνιστική απόδοση - διάκριση στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για κάθε κατηγορία
ηλικίας και φύλου που διοργανώνει η Ε.Ο.Π..
•
Θέση στο σύστημα κατάταξης (Ranking) της Διεθνούς Ομοσπονδίας του αθλήματος (UCI) ή/
και σε συνδυασμό με το αντίστοιχο σύστημα της Ε.Ο.Π..
•
Έκθεση αξιολόγησης ομοσπονδιακών περιφερειακών προπονητών
•
Αγωνιστική απόδοση - διάκριση στο πρόσφατο περιφερειακό πρωτάθλημα της Τοπικής
Επιτροπής που ανήκει το σωματείο κάθε αθλητή.
•
Αγωνιστική παρουσία (συμμετοχή και επιδόσεις) στους αγώνες του Εθνικού Αγωνιστικού
Προγράμματος, και ιδιαίτερα σε αγώνες που έχουν επιλεγεί από την Τεχνική Επιτροπή της
Ομοσπονδίας για τον σκοπό αυτό.
•
Συμπεριφορά αθλητή, συνέπεια, τήρηση των Κανονισμών της Ε.Ο.Π, του «ευ αγωνίζεσθαι»
και των οδηγιών των αρμόδιων για τις (προ-) εθνικές ομάδες οργάνων.
Η επιλογή αθλητού σε προ-εθνική ομάδα δεν συνεπάγεται ότι θα επιλεχθεί στον καταρτισμό της
αποστολής Εθνικών ομάδων της Ε.Ο.Π σε επίσημες διεθνείς διοργανώσεις. Τα κριτήρια για την
επιλογή των αθλητών από τις προ-εθνικές ομάδες στον καταρτισμό της αποστολής Εθνικών ομάδων
της Ε.Ο.Π που λαμβάνει υπόψη της η Τεχνική Επιτροπή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι:
•
Συμμετοχή - παρουσία και απόδοση στις προπονήσεις και συναφείς αγωνιστικές εκδηλώσεις
της προ-εθνικής ομάδας, λαμβάνοντας κυρίως, υπόψη τον σχετικό πίνακα προ-εθνικών
ομάδων.
•
Αξιολόγηση ομοσπονδιακών προπονητών-εκλεκτόρων
•
Φυσική κατάσταση αθλητή όπως κρίνεται από τους ομοσπονδιακούς προπονητές κατά την
περίοδο προετοιμασίας.
•
Επιτυχίες - Διακρίσεις σε πρόσφατες διεθνείς διοργανώσεις.
•
Εκτίμηση πιθανότητας διάκρισης αθλητή ή καλής αγωνιστικής παρουσίας σε επίσημη διεθνή
διοργάνωση κατόπιν εισήγησης Τεχνικής Επιτροπής και των ομοσπονδιακών-εκλεκτόρων
προπονητών.
•
Συμπεριφορά αθλητή, συνέπεια, τήρηση των Κανονισμών της Ε.Ο.Π, του «ευ αγωνίζεσθαι»
και των οδηγιών των αρμόδιων για τις (προ) εθνικές ομάδες οργάνων.
Τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής δύναται να διαμορφωθούν αναλόγως της δυναμικότητας
και του χαρακτήρα των αγώνων στο οποίο θα συμμετάσχει η Εθνική ομάδα.
Συμπληρωματικά κριτήρια δύναται να προστεθούν αναλόγως των ηλικιακών κατηγοριών ή/και των
ειδικών απαιτήσεων των αποστολών Εθνικής ομάδας με απόφαση του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής
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5.

6.

Επιτροπής, κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Επιτροπής αρκεί να μην
καταστρατηγείται ο εν λόγω Κανονισμός.
Η επιλογή αθλητών για τον καταρτισμό της αποστολής της Εθνικής ομάδας από την Τεχνική
Επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του εφόρου εθνικών ομάδων, αποτελεί εισήγηση προς έγκριση
από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή.
Η αποστολή της εκάστοτε Εθνικής ομάδας θα εκπροσωπείται κατά το δυνατόν σε όλες τις
κατηγορίες, ηλικίες και φύλλου των διοργανώσεων στις οποίες μετέχει.

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις και Καθήκοντα Ομοσπονδιακών - Εκλεκτόρων
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Οι ομοσπονδιακοί-εκλέκτορες και περιφερειακοί προπονητές ορίζονται και παύονται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Π. κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης του εφόρου
των εθνικών ομάδων.
Ο ομοσπονδιακοί – εκλέκτορες και περιφερειακοί προπονητές πρέπει να είναι έμπειροι και
καταξιωμένοι στο άθλημα και θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον
Αθλητικό Νόμο 2725/1999, με τις όποιες εν ισχύι τροποποιήσεις.
Οι ομοσπονδιακοί-εκλέκτορες και περιφερειακοί προπονητές οφείλουν να συμπεριφέρονται στους
αθλητές των εθνικών και προ-εθνικών ομάδων κατά τρόπο που να αρμόζει σε αθλητές υψηλού
επιπέδου με προσωπικότητα και κύρος.
Οι ομοσπονδιακοί-εκλέκτορες προπονητές οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά με την Τεχνική
Επιτροπή, τον Έφορο Εθνικών Ομάδων και τους λοιπούς συνεργάτες για την εκπόνηση λεπτομερούς
προγράμματος προπόνησης, λαμβάνοντας υπ' όψη τη διαθεσιμότητα των αθλητών, εξοπλισμό,
διαθέσιμα κονδύλια κ.λπ. Το αγωνιστικό τους πρόγραμμα εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. ή της
Εκτελεστικής Επιτροπής.
Οι ομοσπονδιακοί-εκλέκτορες προπονητές θα διεξάγουν τις προπονήσεις των εθνικών ομάδων
αποκλειστικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις που υποδεικνύονται από την Ομοσπονδία.
Οι ομοσπονδιακοί-εκλέκτορες προπονητές οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά με τους
προπονητές των σωματείων των αθλητών και να προσπαθούν να λύνουν τα καθημερινά
προβλήματα με κατανόηση και γνώμονα το συμφέρον του αθλητή και πάντα διατηρώντας την καλή
εικόνα της Ε.Ο.Π..
Οι ομοσπονδιακοί-εκλέκτορες προπονητές οφείλουν να συνοδεύουν κάθε αποστολή εθνικών ή
αντιπροσωπευτικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις - πρωταθλήματα - αγώνες.
Οι ομοσπονδιακοί-εκλέκτορες προπονητές οφείλουν να υποβάλουν έγγραφη αξιολόγηση των
αθλητών των εθνικών και προ-εθνικών ομάδων στην Τεχνική Επιτροπή ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, καθώς και μετά από κάθε αποστολή της Εθνικής ομάδας.
Επίσης, επιτρέπεται να ανατίθενται σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο
καθήκοντα ομοσπονδιακού-εκλέκτορα προπονητή ή τεχνικού συμβούλου στην Ε.Ο.Π. για τα
ολυμπιακά αθλήματα που καλλιεργεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται, ύστερα από
πρόταση της Ε.Ο.Π. (άρθρο 31 παρ. 6, του ν. 2725/1999).

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις Αθλητών
1.

Η πρόσκληση στις προ-εθνικές και εθνικές ομάδες αποτελεί για τον αθλητή και το σωματείο που
ανήκει τιμητική διάκριση και αναγνώριση της αθλητικής του ικανότητας. Το κύρος της διάκρισης
αυτής καθιστά αδιανόητη την, χωρίς εύλογη αιτία, άρνηση αποδοχής της και κάθε αθλητής οφείλει
να παρέχει τις υπηρεσίες του καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Οι υποχρεώσεις αθλητή προς την Εθνική ομάδα προηγούνται έναντι οιασδήποτε σωματειακής ή
άλλης αθλητικής υποχρέωσης.
Αθλητής που προσκαλούμενος στην εθνική ή προ-εθνική ομάδα, δηλώνει τραυματίας είναι
υποχρεωμένος να εξεταστεί από γιατρό που θα ορίσει η Ε.Ο.Π προκειμένου να απαλλαγεί από τις
αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής ή προ- εθνικής ομάδας.
Σε κάθε περίπτωση, αθλητής που δε συμμετέχει στις υποχρεώσεις της εθνικής ή προ-εθνικής
ομάδας λόγω τραυματισμού, δεν μπορεί να λάβει μέρος σε αγώνες με το σωματείο του μέχρι την
αποθεραπεία του και τη συμμετοχή του εκ νέου στο πρόγραμμα της εθνικής ή της προ-εθνικής
ομάδας.
Σε περίπτωση κωλύματος, λόγω ανωτέρας βίας, συμμετοχής αθλητών σε εκδηλώσεις (προ-) εθνικών
ομάδων που έχουν προσκληθεί, αυτοί υποχρεούνται εγγράφως να γνωστοποιήσουν στην
Ομοσπονδία τους λόγους, που δημιούργησαν το κώλυμα συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις.
Αθλητής που είναι τιμωρημένος από το σωματείο του μπορεί να κληθεί σε Εθνική ή προεθνική
ομάδα, τηρούμενων των κριτηρίων επιλογής, καθώς και του λόγου, για τον οποίον τελεί υπό
τιμωρία. Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες ποινές, που δεν κοινοποιούνται στην Ομοσπονδία δεν
αποτελούν κώλυμα συμμετοχής σε κλήση Εθνικής ή προεθνικής ομάδας.
Η αδικαιολόγητη άρνηση προσφοράς υπηρεσιών στην Εθνική Ομάδα εκ μέρους του αθλητή
προκαλεί την επέλευση των κυρώσεων του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει.
Καμιά από τις πιο πάνω κυρώσεις δεν επιβάλλεται σε αθλητή αν δε λάβει, με βεβαιωμένης λήψης
έγγραφο, κλήση προς απολογία ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου με συγκεκριμένο
κατηγορητήριο μέσω του σωματείου του και μετά από ακρόαση ή έγγραφη απολογία του αθλητή.

Άρθρο 7ο: Συμπεριφορά Αθλητών Εθνικών και Προ – Εθνικών Ομάδων
Οι αθλητές των εθνικών ή προ- εθνικών ομάδων αλλά και ως μέλη των επίσημων αποστολών των
Εθνικών ομάδων, θα πρέπει :
1. Να εκτελούν πιστά τις οδηγίες των ομοσπονδιακών-εκλεκτόρων προπονητών και του αρχηγού
αποστολής εθνικής ομάδας που λαμβάνουν μέρος.
2. Να προσέρχονται και να συμμετέχουν με συνέπεια στις προπονήσεις και σε όλες τις εκδηλώσεις
των προ-εθνικών ή εθνικών ομάδων.
3. Να διάγουν αθλητική ζωή και να αγωνίζονται με ευγενή άμιλλα, να τηρούν το πνεύμα του «ευ
αγωνίζεσθαι» και να αποδίδουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους, στο πλαίσιο του φίλαθλου
πνεύματος, τηρώντας τους αγωνιστικούς Κανονισμούς και σεβόμενοι 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. Οφείλουν να έχουν ευπρέπεια ιδιαίτερα όταν εκπροσωπούν τα εθνικά χρώματα και να αποφεύγουν
εμφανίσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες δεν συνάδουν
με το ήθος, τις αρχές και τις αξίες του αθλήματος ή δυσφημούν το άθλημα.
6. Για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες καθώς και σε σεμινάρια / αγωνιστικές εκδηλώσεις ή
ημερίδες θα πρέπει να ενημερώνεται η Ομοσπονδία μέσω των συλλόγων τους εγκαίρως,
παρέχοντας όλες τις πληροφορίες για την αθλητική εκδήλωση που επιθυμούν να συμμετάσχουν.
7. Όταν τους ζητηθεί με νόμιμη διαδικασία κλήσης, να υποβάλλονται σε έλεγχο αντί– ντόπινγκ
(Doping Control) με βάση τα ισχύοντα διεθνώς (τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι). Κάθε αθλητής (τρια)
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 Ε.Ο.ΚΑ.Ν.
(Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ). Ειδικότερα όσον αφορά την αποστολή
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8.

whereabouts στην αρμόδια αρχή ο αθλητής υποβάλλει με δική του αποκλειστικά ευθύνη τη σχετική
δήλωση.
Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διαφήμιση οποιουδήποτε άλλου χορηγού ιδίου αντικειμένου,
πλην αυτών που έχουν συμβληθεί με την Ομοσπονδία σε όλη τη διάρκεια των αποστολών των
Εθνικών ομάδων, και ιδιαίτερα μέσα στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων. Η υποχρέωση των
αθλητών να φορούν είδη της επίσημης ενδυμασίας της Ομοσπονδίας ισχύει καθ’ όλη τη χρονική
διάρκεια των επίσημων αποστολών των Εθνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των
αεροδρομίων και ξενοδοχείων, που καταλύει η Εθνική ομάδα. Στην περίπτωση της καθαρά
αγωνιστικής εμφάνισης, οι αθλητές θα φορούν υποχρεωτικά την τρέχουσα εμφάνιση της Εθνικής
ομάδας, και δεν επιτρέπεται η μίξη με ιματισμό μη παραγωγής του επίσημου προμηθευτή της
Ομοσπονδίας, ακόμα και αν ο χρωματισμός είναι παρόμοιος. Η Ε.Ο.Π. σε διαφορετική περίπτωση
θα κινείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την υπεράσπιση των συμφερόντων της.

Άρθρο 8ο: Παραπτώματα, Παραβάσεις Αθλητών και Κυρώσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

Καθυστέρηση προσέλευσης σε αθλητικές εγκαταστάσεις – προπονητικά κέντρα την περίοδο
προετοιμασίας για προγραμματισμένες προπονήσεις.
Καθυστέρηση προσέλευσης στον αγωνιστικό χώρο για οποιοδήποτε αγώνα.
Καθυστέρηση έγκαιρης προσέλευσης στα σημεία συγκέντρωσης, ξενοδοχεία κ.ά. για μετακινήσεις
της αποστολής.
Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους φιλάθλους κατά τη διεξαγωγή των αγώνων.
Ανάρμοστη συμπεριφορά προς το σώμα των κριτών.
Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους αντιπάλους.
Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους συναθλητές.
Ανάρμοστη συμπεριφορά προς την Τεχνική Επιτροπή.
Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα αρμόδια όργανα των Εθνικών Ομάδων (Ομοσπονδιακοί –
Εκλέκτορες Προπονητές- Έφοροι Εθνικών Ομάδων) και άλλων Επιτροπών της Ομοσπονδίας.
Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.
Ως ανάρμοστη συμπεριφορά θεωρείται ιδίως η με λόγια ή πράξεις προσβολή της τιμής και της
αξιοπρέπειας οιουδήποτε και γενικότερα η συμπεριφορά που δε συνάδει με το αθλητικό ιδεώδες.
Δυσφήμιση με λόγια ή έργα της Διοίκησης και των Επιτροπών της Ε.Ο.Π, της Τεχνικής Επιτροπής,
του Έφορου Εθνικών Ομάδων, των ομοσπονδιακών-εκλεκτόρων προπονητών, των ιατρών, των
συνεργατών και των χορηγών της Ομοσπονδίας με δηλώσεις στα Μ.Μ.Ε. και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Μη τήρηση οδηγιών της Τεχνικής Επιτροπής, του Εφόρου Εθνικών Ομάδων, του Αρχηγού
Αποστολής και των ομοσπονδιακών – εκλεκτόρων προπονητών κατά την προπόνηση και τους
αγώνες.
Προσποίηση αναιτιολόγητων τραυματισμών ή ανύπαρκτης ασθένειας.
Τελεσίδικη καταδίκη από πειθαρχικό όργανο ή ποινικό δικαστήριο για δυσφήμιση του αθλήματος,
βιαιοπραγία, καταστροφή αθλητικών εγκαταστάσεων, παράβαση ντόπινγκ ή άλλο πειθαρχικό ή
ποινικό αδίκημα η τέλεση του οποίου δεν συνάδει με αθλητή της (προ) Εθνικής ομάδας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό και κριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο ότι χρήζει επιβολής ποινής κατά τα προβλεπόμενα στους αντίστοιχους
Πειθαρχικούς Κανονισμούς της Ε.Ο.Π. και της UCI.
Προβλεπόμενες κυρώσεις και ποινές σε αθλητές Εθνικών ομάδων ύστερα από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου
1.
Έγγραφη αυστηρή προειδοποίηση.
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2.
3.
4.
5.
6.

Αποβολή από την προετοιμασία για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Αποκλεισμός από την προετοιμασία, ή την αποστολή της Εθνικής ομάδας.
Αποκλεισμός από τους αγώνες της Εθνικής ομάδας σε διεθνή διοργάνωση.
Προσωρινός αποκλεισμός από τις (προ) Εθνικές ομάδες έως και δυο (2) χρόνια.
Ισόβιος αποκλεισμός από τις (προ) Εθνικές ομάδες σε περιπτώσεις υποτροπής για
παράβαση ντόπινγκ.
7.
Παραπομπή στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της Ομοσπονδίας σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Π
8.
Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. για αφαίρεση της φίλαθλης ιδιότητας των εμπλεκομένων φυσικών
προσώπων του παρόντος Κανονισμού.
Εκτός της υπ’ αριθμόν 1 ως άνω ποινής, καμιά από τις πιο πάνω κυρώσεις δεν επιβάλλεται
σε αθλητή αν δε λάβει, με βεβαιωμένης λήψης έγγραφο, κλήση προς απολογία ενώπιον της
Πειθαρχικής Επιτροπής ή/και του Διοικητικού
Συμβουλίου, με συγκεκριμένο
κατηγορητήριο μέσω του σωματείου του κατόπιν αιτιολογημένης κοινής απόφασης της
Τεχνικής Επιτροπής και των ομοσπονδιακών προπονητών και μετά από ακρόαση ή έγγραφη
απολογία του αθλητή. Σε περίπτωση προσωρινού αποκλεισμού ο τιμωρηθείς αθλητής
στερείται κάθε απολαβής ή παροχής εκ μέρους της Ομοσπονδίας για όσο χρόνο διαρκεί ο
αποκλεισμός του.
Σημείωση: Σε περίπτωση κατάρτισης και ισχύος του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Ο.Π. κάθε άλλη
πειθαρχική διάταξη που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό δεν εκτελείται.

Άρθρο 9ο: Δικαιώματα Αθλητών – Επιβραβεύσεις και Κίνητρα
1.
2.
3.

4.

Οι παροχές στους αθλητές που πετυχαίνουν εξαιρετική αθλητική διάκριση καθορίζονται σύμφωνα
με όσα προβλέπει η αθλητική νομοθεσία όπως αυτή ισχύει.
Για τους αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική αθλητική διάκριση το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π μπορεί να
αποφασίσει την απονομή τιμητικής διάκρισης ή απόδοση χρηματικής ανταμοιβής.
Όλοι οι αθλητές Εθνικών ομάδων έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για οτιδήποτε ήθελε
συμβεί σ' αυτούς στην διάρκεια της περιόδου στελέχωσης των Εθνικών ομάδων και των αποστολών
αυτών.
Οι αθλητές των Εθνικών ομάδων δύναται να καλύπτονται σε τεχνικό και αγωνιστικό υλικό από την
Ε.Ο.Π., με υπογραφή παραλαβής σε μορφή χρησιδανείου. Το ποδηλατικό υλικό – ποδήλατο και
συναφή εξαρτήματα και συσκευές -, καθώς και ο ιματισμός, που θα χρησιμοποιηθούν από τους
αθλητές - µέλη των Εθνικών ομάδων της Ε.Ο.Π. μπορεί να προέρχεται από τις παρακάτω πηγές:
•
Το προσωπικό υλικό του κάθε αθλητή που το συνεισφέρει για την προσωπική του
συμμετοχή όπως και για την συμμετοχή της χώρας µας άνευ ανταλλάγματος.
•
Υλικό που ανήκει στην Ε.Ο.Π. και το οποίο θα επιστραφεί μετά το πέρας της αποστολής ή
θα αποδοθεί στον αθλητή.
Είναι αποδεκτό από την πολυετή εμπειρία, ότι υλικό αγώνων μπορεί να καταστραφεί κατά
την διάρκεια αγώνων, προπονήσεων, κατά την πτήση ή την μεταφορά του ή επαρκώς
αιτιολογημένα να κλαπεί, καθώς και σε άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις.
•
Η Ε.Ο.Π. δύναται να ζητήσει από τον αθλητή έγγραφη δήλωση µε την οποία θα αποποιείται
κάθε απαίτησης για αποζημίωση, αν συμβεί κάτι από τα ανωτέρω σε προσωπικό αθλητικό
υλικό
•
Παράλληλα η Ε.Ο.Π. δύναται να ζητήσει την αντίστοιχη αντιμετώπιση του αθλητή από το
∆.Σ. της Ε.Ο.Π. εφ' όσον συμβεί κάτι τέτοιο στα παραχωρηθέντα υλικά ιδιοκτησίας της.
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5.

6.

7.

8.

Είναι δυνατό στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της ομοσπονδίας να αποφασίζεται η
χορήγηση οδοιπορικών ή κάλυψη εξόδων (ολική ή μερική) σε αθλητή της Εθνικής ή προ-εθνικής
ομάδας ανάλογα με την αξία του και τις πραγματικές του ανάγκες.
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π., κατά την κρίση του και ανάλογα με την οικονομική ευχέρεια της Ομοσπονδίας,
είναι δυνατό να θεσπίζει οικονομικά κίνητρα σε αθλητές των Εθνικών ομάδων σε περίπτωση
επίτευξης αγωνιστικών στόχων και εξαιρετικών διακρίσεων. Τα καταβαλλόμενα σε κάθε περίπτωση
υπόκεινται στις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
Προσωπικοί χορηγοί αθλητή, που συμμετέχει στην Εθνική ομάδα, δύναται να εμφανίζονται στην
αγωνιστική τους εμφάνιση, σε χώρο σύμφωνο με τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Π. και της U.C.I. και
πάντοτε με την έγκριση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, με εξαίρεση τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου οι
εμφανίσεις ορίζονται από τις οδηγίες της Διεθνούς και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Οι
αγωνιστικές στολές – ιματισμός, που θα φέρουν προσωπικούς χορηγούς θα κατασκευάζονται
αποκλειστικά από τους επίσημους συνεργάτες – προμηθευτές της Ε.Ο.Π. ενώ τα έξοδα της
κατασκευής της ιδιαίτερης αυτής εμφάνισης θα καλύπτονται από τους ίδιους τους αθλητές.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Π. και της U.C.I. (Άρθρο 1.3.059) όλοι οι ποδηλάτες που
συμμετέχουν ως μέλη της Εθνικής ομάδας σε οποιοδήποτε αγώνα, θα φέρουν την επίσημη,
δηλωμένη εμφάνιση της Εθνικής ομάδας. Οι Εθνικοί Πρωταθλητές καθώς και οι Πρωταθλητές
Ευρώπης δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν με εμφάνιση διαφορετική από αυτήν της Εθνικής
ομάδας, όταν αγωνίζονται ως μέλη αυτής.

Άρθρο 10ο:
1.

2.

3.

Τα σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές
τους προκειμένου να παρακολουθούν την προετοιμασία και τις υποχρεώσεις των εθνικών και προεθνικών ομάδων.
Σε σωματείο – μέλος της Ε.Ο.Π που παρεμποδίζει τη συμμετοχή αθλητή του στις υποχρεώσεις της
εθνικής ή προ-εθνικής ομάδα, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις, ύστερα από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου:
i.
Έγγραφη αυστηρή προειδοποίηση.
ii.
Παραπομπή στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της Ομοσπονδίας σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Π..
Καμιά από τις πιο πάνω κυρώσεις δεν επιβάλλεται αν το σωματείο δε λάβει, με βεβαιωμένης
λήψης έγγραφο, κλήση προς απολογία με συγκεκριμένο κατηγορητήριο ενώπιον του Διοικητικού
Συμβουλίου και μετά από ακρόαση ή έγγραφη απολογία του σωματείου.

Άρθρο 11ο:
1.

2.

3.

Υποχρεώσεις Σωματείων

Υποχρεώσεις Σωματειακών Προπονητών και Παραγόντων

Οι σωματειακοί προπονητές και γενικά οι αθλητικοί παράγοντες σωματείων υποχρεούνται να
παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές τους προκειμένου να παρακολουθούν την
προετοιμασία και τις υποχρεώσεις των εθνικών και προ-εθνικών ομάδων.
Στον σωματειακό προπονητή και γενικά σε αθλητικό παράγοντα σωματείου που παρεμποδίζει τη
συμμετοχή αθλητή του στις υποχρεώσεις της εθνικής ή προ-εθνικής ομάδας, επιβάλλονται οι
ακόλουθες κυρώσεις, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
i.
Έγγραφη αυστηρή προειδοποίηση.
ii.
Παραπομπή στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της Ομοσπονδίας σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στους αντίστοιχους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της Ε.Ο.Π. και της UCI.
Καμιά από τις πιο πάνω κυρώσεις δεν επιβάλλεται σε προπονητή ή σε αθλητικό παράγοντα
σωματείου αν δε λάβει με βεβαιωμένης λήψης έγγραφο, κλήση προς απολογία με συγκεκριμένο
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4.

κατηγορητήριο ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από ακρόαση ή έγγραφη απολογία
του προπονητή ή του παράγοντα.
Οι σωματειακοί προπονητές των ομάδων, δικαιούνται να συνοδεύουν την αποστολή της εθνικής
ομάδας στις διεθνείς διοργανώσεις χωρίς να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της ομοσπονδίας και
να λειτουργούν κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση του εθνικού ή ομοσπονδιακού προπονητή
που έχει οριστεί να συνοδεύσει την εθνική ομάδα.

Άρθρο 12ο:
1.

2.

3.

Πειθαρχικό Δίκαιο

Για την επιβολή της εκάστοτε ποινής λαμβάνονται πάντα υπόψη τόσο η βαρύτητα του
παραπτώματος, η τυχόν προγενέστερη συμπεριφορά του κατά περίπτωση εγκαλούμενου, η ηλικία
του και η διάθεση της ειλικρινούς μεταμέλειας του και της προσφοράς του στο άθλημα.
Σε περίπτωση τέλεσης περισσοτέρων του ενός παραπτωμάτων δύναται - κατά την κρίση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Π. να επιβληθούν σωρευτικά οι προβλεπόμενες - κατά περίπτωση ποινές.
Σε όσες περιπτώσεις διαπράττονται πειθαρχικά παραπτώματα που δεν είναι δυνατό να
προβλεφθούν με ακρίβεια στις διατάξεις του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Π έχει το
δικαίωμα να αντιμετωπίσει πειθαρχικά αυτά τα παραπτώματα με σχετική παραπεμπτική απόφαση
προς την Πειθαρχική Επιτροπή για την αναλογική εφαρμογή όλων των διατάξεων του παρόντος,
των αντίστοιχων Πειθαρχικών Κανονισμών της Ε.Ο.Π. και της UCI, του Καταστατικού της Ε.Ο.Π και
της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.

Άρθρο 13ο:

Διοικητική Στελέχωση Εθνικών Ομάδων

Α. Επιτροπή Εθνικών Ομάδων
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π., που έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων, μπορεί να συστήνει, για
την επίτευξη των στόχων και το συντονισμό των Επιτροπή Εθνικών Ομάδων, για κάθε ένα από τα
αθλήματα που καλλιεργεί.
1. 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 πρόσωπα που έχουν καταξιωθεί
για την προσφορά τους στο άθλημα.
β.
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ένας εκ των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, κατά
προτίμηση ο Έφορος Εθνικών Ομάδων.
γ.
Γραμματέας της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της και τηρεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεών της, τα οποία επικυρώνονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π..
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.
2.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής
α.
Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. 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 προπονητικά προγράμματα των Εθνικών Ομάδων.
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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 όργανο για την ευπρεπή εμφάνιση και αγωνιστική παρουσία των
εθνικών ομάδων και για το λόγο αυτό υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.
στ.
Μελετά και εισηγείται προτάσεις για τον αγωνιστικό προγραμματισμό του αθλήματος της.
ζ.
Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο και τους Ομοσπονδιακούς προπονητές
τα αναπτυξιακά προγράμματα 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 αθλήματός της.
Στην Επιτροπή παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων
αυτής.
Β. Επιστημονικός Συνεργάτης
Ο ρόλος του επιστημονικού συνεργάτη είναι:
α. Συντονισμός της επιστημονικής υποστήριξης στις Εθνικές ομάδες.
β. Να συνεργάζεται με τον εκάστοτε Εθνικό προπονητή για τον σχεδιασμό προπόνησης και αγώνων.
γ. Η αξιολόγηση των αγωνιστικών αποτελεσμάτων σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Τεχνικής
Επιτροπής.
δ. Να σχεδιάζει και να συντονίζει την αναπτυξιακή στρατηγική με τους αγωνιστικούς στόχους της Ε.Ο.Π..
Γ. Τεχνικός Σύμβουλος
Κύριο έργο του Τεχνικού Συμβούλου είναι:
α. Ο προγραμματισμός των εθνικών ομάδων.
β. Η σωστή αγωνιστική κατεύθυνση, ως προς την μέθοδο και την τακτική, που πρέπει να ακολουθηθεί.
γ. Η μέριμνα, ώστε τα εθνικά συγκροτήματα να ακολουθούν ενιαίο προπονητικό προγραμματισμό,
που θα είναι προσαρμοσμένος στις εξελισσόμενες επιστημονικές μεθόδους.
δ. Η σύνταξη, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων και Ανάπτυξης, του αγωνιστικού
προγραμματισμού του αθλήματός του.
ε. Η κατάρτιση και επίβλεψη του αναπτυξιακού προγράμματος - ταλέντων της Ε.Ο.Π., σε συνεργασία
με την πιο πάνω Επιτροπή.
στ.
Η επιμέλεια για τη σωστή και από κάθε πλευρά επιτυχή εμφάνιση της Εθνικής ομάδας στις κάθε
φύσεως διοργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού (επίσημες ή μη)
ζ. Η τήρηση στατιστικών στοιχείων για καθένα από τους αθλητές και η ενημέρωση του εφόρου για
κάθε θέμα που έχει σχέση με την προετοιμασία και αγωνιστικότητα των αθλητών.
η. Η αναφορά στην Επιτροπή κάθε παραπτώματος και η εισήγηση για την επιβολή των
προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών από τον παρόντα κανονισμό.
θ. Η υποβολή, μια φορά το τρίμηνο, έκθεσης στο Δ.Σ. και υποχρεωτικά, ύστερα από κάθε επίσημη ή
ανεπίσημη διοργάνωση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, μέσω του εφόρου και του προέδρου της
Επιτροπής, καλύπτοντας θέματα της δικαιοδοσίας του.
ι. Η συνεργασία με τους υπεύθυνους της επιστημονικής υποστήριξης από τους οποίους
ενημερώνεται, σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα των αθλητών και δίνει πληροφορίες στην
Επιτροπή ή γνωστοποιεί περιστατικά που έχουν σχέση με μειωμένη απόδοση λόγω υγείας.
κ. Κατά την κρίση του μπορεί να μην επιτρέπει τη συμμετοχή στην προπόνηση αθλητή που δεν
προσέρχεται έγκαιρα στην προετοιμασία, ενημερώνοντας σχετικά την Επιτροπή.
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Δ.
1.

2.
3.

4.

5.

Υπεύθυνοι Φυσικής Προετοιμασίας
Οι υπεύθυνοι του έργου αυτού είναι άτομα με ειδική, για το σκοπό αυτό κατάρτιση, που
παρακολουθούν την φυσική κατάσταση των αθλητών και καταρτίζουν προγράμματα, ώστε με τη
βελτίωση της να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές του στον ανώτατο βαθμό.
Τα άτομα αυτά πρέπει, οπωσδήποτε, να είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με ειδικές γνώσεις του
αθλήματος, του ελέγχου της φυσικής κατάστασης, ψυχολογίας και άλλων σχετικών γνώσεων.
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 Ε.Ο.Π. μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής.
Οι υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής είναι υπόλογοι έναντι της Επιτροπής και για την ολοκλήρωση του
έργου τους είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τους προπονητές και τους εφόρους της κάθε
ομάδας.
Σε περίπτωση διαφωνίας τους με τους προπονητές, αρμόδιος να αποφασίσει σχετικά, είναι ο
έφορος της ομάδας και σε αδυναμία του, η Επιτροπή.

Ε. Ιατροί – Φυσιοθεραπευτές – Εργοφυσιολόγοι
Τα άτομα αυτά προσφέρουν τις επιστημονικές τους υπηρεσίες ως προς την ιατρική παρακολούθηση και
θεραπεία καθώς και την φυσιοθεραπεία των αθλητών των εθνικών συγκροτημάτων, τακτικά ή κατά
περίπτωση, με την 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 Ε.Ο.Π. μετά από
εισήγηση της Επιτροπής.
Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Ιατρού της Εθνικής ομάδας είναι τα ακόλουθα:
Εφόσον κρίνεται απαραίτητο συμμετέχει προσωπικά κατά την προετοιμασία των αθλητών κατά τη
διάρκεια των διοργανώσεων ή των αγώνων σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα.
Κατευθύνει τον φυσιοθεραπευτή ή εργοφυσιολόγο του τμήματος στην σωστή αντιμετώπιση των
περιστατικών ασθενείας ή τραυματισμού τους.
Παρακολουθεί από κοντά την θεραπεία των ασθενών, καταβάλλοντας προσπάθεια να συντομευτεί
ο χρόνος θεραπείας τους.
Υποδεικνύει στον ασθενή ή στον τραυματία αθλητή τον τρόπο θεραπείας.
Γνωματεύει υπεύθυνα κατά πόσο ασθενής ή τραυματίας αθλητής μπορεί να συμμετάσχει στην
προετοιμασία ή στους αγώνες, φιλικούς ή επίσημους.
Συντάσσει με την συνεργασία προπονητή – γυμναστή - εργοφυσιολόγου, τα στοιχεία κάθε αθλητή
κατά τον χρόνο προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας, καθώς και κατά την διάρκεια των αγωνιστικών
υποχρεώσεων στις διάφορες διοργανώσεις ή αγώνες της Εθνικής ομάδας.
Εφόσον κρίνεται απαραίτητο συνοδεύει την Εθνική ομάδα κατά τις μετακινήσεις στο εσωτερικό ή
στο εξωτερικό.
Επιμελείται για τη σωστή και ανελλιπή συμπλήρωση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των ατομικών
καρτελών υγείας των αθλητών, ως και την κατά περίπτωση συμπλήρωση του ειδικού εντύπου που
προβλέπεται στις διάφορες διεθνείς διοργανώσεις και αγώνες της Εθνικής ομάδας.
Ο Φυσιοθεραπευτής των Εθνικών ομάδων ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:
οφείλει να προσέρχεται στο χώρο προπονήσεων και αγώνων σε τέτοια ώρα πριν την έναρξη τους,
ώστε να ενημερώνεται σχετικά με την κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά τα θέματα της
αρμοδιότητάς του,
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οφείλει να εξυπηρετεί τους αθλητές σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού, χωρίς καμία διάκριση,
κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων οφείλει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, για την
αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που παρουσιάζεται,
οφείλει να τηρεί αυστηρά τις εντολές του ιατρού σε σχέση με την επιβεβλημένη θεραπεία στους
αθλητές και να ενημερώνει στο σχετικό βιβλίο την καρτέλα για τη θεραπεία που εκτελέστηκε,
συνοδεύει την Εθνική ομάδα στις μετακινήσεις της, εφοδιασμένος πάντοτε με το απαραίτητο υλικό
πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών,
οφείλει να ενημερώνει τον ιατρό για κάθε περιστατικό που θα παρατηρηθεί στο τμήμα εντριβών,
φυσιοθεραπείας κ.λπ.,
απέρχεται μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων, σε τέτοια ώρα ώστε να έχει αντιμετωπίσει
όλα τα περιστατικά και να έχουν φύγει όλοι οι αθλητές.

Ο Εργοφυσιολόγος των Εθνικών ομάδων ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:
Ο Εργοφυσιολόγος είναι υπεύθυνος για την Εργομετρική αξιολόγηση αθλητών και αθλούμενων. Εκτελεί
τις απαραίτητες κατά περίπτωση μετρήσεις, ερμηνεύει τα αποτελέσματα τους και ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ τον
προπονητή και τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής στο σχεδιασμό των κατάλληλων, κατά περίπτωση,
προπονητικών προγραμμάτων. Ο Εργοφυσιολόγος είναι επίσης αρμόδιος για την πληροφόρηση και
επιμόρφωση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, προπονητών, αθλητών και αθλούμενων σε θέματα που
αφορούν την σωματική απόδοση και την άσκηση µε σκοπό τη βελτίωση της.
ΣΤ. Φροντιστές
Οι φροντιστές έχουν έργο τη διαφύλαξη, διακίνηση, ετοιμασία και χορήγηση κάθε είδους υλικού και
οργάνου ων Εθνικών Ομάδων, την προετοιμασία του χώρου προπονήσεών τους, καθώς επίσης και την
εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς εργασίας που τους ανατίθεται από τους αρμόδιους Εφόρους Εθνικών
Ομάδων, στον έλεγχο και την εποπτεία των οποίων υπάγονται.
Ζ. Μηχανικοί
Οι Μηχανικοί έχουν σαν κύριο έργο την διαφύλαξη, διακίνηση και ετοιμότητα των ποδηλατικών υλικών
των Εθνικών Ομάδων, καθώς και την επιτέλεση κάθε άλλης συναφούς εργασίας, που θα τους ανατεθεί
από τους αρμόδιους εφόρους – προπονητές, στον έλεγχο και εποπτεία των οποίων βρίσκονται.
Άρθρο 14ο: Περιφερειακά Κλιμάκια Επίλεκτων και Τοπικές Επιτροπές
1. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν αναλογικά και για τα περιφερειακά κλιμάκια επίλεκτων
αθλητών των Τοπικών Επιτροπών όπου υπάρχει πεδίο εφαρμογής, εφ’ όσον το Δ.Σ. αποφασίσει την
σύσταση και λειτουργία του.
2. Η κάθε Τοπική Επιτροπή είναι δυνατό να συντάξει ιδιαίτερο κανονισμό λειτουργίας κλιμακίων
επίλεκτων αθλητών της υπό την προϋπόθεση ότι θα τον υποβάλει προς έγκριση στο Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Ο.Π και ότι οι διατάξεις του δεν θα έρχονται σε αντίθεση με τις γενικές διατάξεις
του παρόντος.

Άρθρο 15ο:
1.
2.

Γενικές Διατάξεις – Ισχύς Κανονισμού

Για κάθε ασάφεια ή κενό του παρόντος Κανονισμού αρμόδιο να αποφασίσει τελεσίδικα είναι το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Π.
Η μη εφαρμογή οποιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Κανονισμού δεν αποτελεί κατάργηση ή
παραίτηση από αυτήν εκ μέρους της Ε.Ο.Π.
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3.

4.

Εάν για κάποια θέματα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό η Ε.Ο.Π έχει εφαρμόσει
ευνοϊκότερα μέτρα από τα προβλεπόμενα, δεν δεσμεύεται στο μέλλον εξαιτίας αυτών και δεν
δημιουργείται έθιμο για τις περιπτώσεις αυτές.
Για περιπτώσεις ή θέματα που δεν προβλέπονται ή δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα Κανονισμό ή
χρήζουν τυχόν ερμηνείας έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, το
Καταστατικό και οι Κανονισμοί της Ε.Ο.Π, καθώς και οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για το
εκάστοτε θέμα.

Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει δεκατέσσερα (15) άρθρα, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας στις 5 Φεβρουαρίου 2022, η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 8 του ν. 4712/2020. Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον πληρεξούσιο
Δικηγόρο από κοινού ή ξεχωριστά ο κάθε ένας να προβούν 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.

Πρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΡΟΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Κοιν.: Α.Σ.Ε.Α.Δ
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