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 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
Της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.)  

_____________________________________________________________________________  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, έχοντας υπ’ όψη της τη διάταξη του 

άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις του Καταστατικού και των Εσωτερικών 

Κανονισμών της Ε.Ο.Κ και των Κανονισμών Παιδιάς της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Καλαθοσφαίρισης (FIΒΑ), εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ . 

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ   

1. Η Ε.Ο.Κ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης 

των Εθνικών ομάδων κάθε κατηγορίας καθώς και της συµµετοχής τους σε όλες 

τις επίσημες και φιλικές διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται, 

τόσο από τη ∆ιεθνή Ομοσπονδία (FIBA) όσο και από τις συμφωνίες της µε ξένες 

Ομοσπονδίες και αθλητικούς Οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

2. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της 

διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) και των 

συμμετεχόντων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, στη λειτουργία των Εθνικών 

Ομάδων και Κλιμακίων.  

Ειδικότερα ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στο να καθορίσει επακριβώς όλα 

γενικά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης της Ε.Ο.Κ., της τεχνικής 

και επιστημονικής ομάδας καθώς και τα δικαιώματα, καθήκοντα και 

υποχρεώσεις των αθλητριών-τών των εθνικών ομάδων και κλιμακίων . 

3. Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπάγεται όλο το προσωπικό της 

Διοικητικής, Τεχνικής και Ιατρικής ομάδας, καθώς και οι αθλήτριες/αθλητές που 

καλούνται στις Εθνικές ομάδες και κλιμάκια αυτών και ειδικότερα :  

 Οι αθλήτριες και αθλητές που καλούνται στο Σχεδιασμό και τις Εθνικές 

Ομάδες . 

 Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές, οι προπονητές αθλητριών/αθλητών 

Σχεδιασμού και Εθνικών Ομάδων και τα σωματεία τους . 

 Οι υπηρεσίες τεχνικής, ιατρικής και επιστημονικής υποστήριξης.  

 Οι διοικητικές υπηρεσίες της Ε.Ο.Κ. οι οποίες µε βάση τον ισχύοντα και 

εγκεκριμένο Κανονισμό προσωπικού της Ε.Ο.Κ είναι εντεταλμένες για την 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Εθνικών Ομάδων και των 

αθλητριών/αθλητών Σχεδιασμού.  

4. Όπου στη συνέχεια του παρόντος γίνεται λόγος για «Εθνική ομάδα» 

εννοείται και κάθε Εθνική ομάδα Γυναικών, Νέων Γυναικών, Νεανίδων, 

Κορασίδων, Παγκορασίδων, Ανδρών, Νέων Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, 

Παμπαίδων καθώς των Εθνικών Ομάδων 3x3, ή και όποια άλλη συσταθεί µε 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, σύμφωνα µε τους κανονισμούς 

της FIBA.  
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5.   Αθλήτρια - Αθλητής που καλείται στις Εθνικές ομάδες, αποδέχεται 

συγχρόνως, ανεπιφύλακτα, τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού του 

Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών της Ε.Ο.Κ και των Κανονισμών 

Παιδιάς της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIΒΑ), όπως εκάστοτε ισχύουν. Το ίδιο ισχύει 

και για τα πρόσωπα που στελεχώνουν τους φορείς και τις υπηρεσίες που 

αναφέρονται στη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.  Η παρούσα διάταξη 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (όρο) των επιμέρους ατομικών συμβάσεων που 

συνδέουν τα παραπάνω πρόσωπα µε την Ε.Ο.Κ.  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΑΡΘΡΟ 1 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

Η διάρθρωση των Εθνικών Ομάδων είναι η ακόλουθη: (α) Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ε.Ο.Κ., (β) Υπεύθυνος Εθνικών Ομάδων,  (γ) Διοικητική Υποστήριξη 

[Εντεταλμένοι Εκπρόσωποι Εθνικών Ομάδων (General Manager ή Team 

Managers), Διοικητική Υποστήριξη Εθνικών Ομάδων, (Τμήμα Εθνικών Ομάδων 

Ε.Ο.Κ.), Διαχειριστές Υλικού (Φροντιστές), (δ) Τεχνική Διεύθυνση [Προπονητές 

Εθνικών Ομάδων (Γυναικών - Ανδρών), Βοηθοί Προπονητές, Στατιστικολόγοι, 

Φροντιστές, Γυμναστές, (ε) Επιστημονική Υποστήριξη [Ιατρική Υπηρεσία 

(Ιατροί, Φυσιοθεραπευτές), Επιστημονικοί Συνεργάτες (Εργοφυσιολόγοι, 

Ψυχολόγοι, Διατροφολόγοι)]. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Ο Υπεύθυνος Εθνικών Ομάδων ορίζεται από  το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ., 

το οποίο είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη της λειτουργίας των Εθνικών 

Ομάδων.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
(GENERAL MANAGERS - TEAM MANAGERS) 

Πέραν των ειδικώς οριζομένων στη, μεταξύ της Ε.Ο.Κ. και των 

Εντεταλμένων Εκπροσώπων Εθνικών Ομάδων, σύμβαση, οι τελευταίοι, οφείλουν 

να: (α) παρίστανται στις προπονήσεις και τους αγώνες της ομάδας τους, καθώς 

και σε κάθε άλλη εκδήλωση, εντός και εκτός γηπέδου, όταν τους ζητηθεί σχετικά 

από τον Τεχνικό Συντονιστή, (β) συνεργάζονται με τον Τεχνικό Συντονιστή για 

την επίλυση κάθε διαδικαστικού ζητήματος που αφορά την ομάδα για την οποία 

είναι υπεύθυνοι, (γ) είναι, σε κάθε περίπτωση, υπόλογοι απέναντι στον Τεχνικό 

Συντονιστή και στην Ε.Ο.Κ. σχετικά με τα καθήκοντά τους, συντάσσοντας και 

σχετικές εκθέσεις, όταν και όποτε αυτό τους ζητηθεί.   
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1. Η διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη θα γίνεται από το τμήμα 

Εθνικών ομάδων, το οποίο είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην παροχή κάθε 

δυνατής υπηρεσίας, γραμματειακού και διοικητικού περιεχομένου, όποτε αυτό 

ζητηθεί, σύμφωνα µε όσα κατά τα λοιπά, ορίζονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό 

διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Ε.Ο.Κ.  

2. Το Τμήμα Εθνικών Ομάδων φέρει τις εξής αρμοδιότητες: α) σύνταξη και 

υποβολή προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ. του 

προϋπολογισμού δαπανών προετοιμασίας και αγωνιστικών εκδηλώσεων των 

εθνικών συγκροτημάτων, β) κατάρτιση, σε συνεργασία με τους ομοσπονδιακούς 

προπονητές, των αγωνιστικών προγραμμάτων των Εθνικών Ομάδων, γ) 

παρακολούθηση και μελέτη της απόδοσης καθώς και των πιθανών 

προβλημάτων, δ) παρακολούθηση και μελέτη της απόδοσης και των πιθανών 

προβλημάτων των ομάδων και των αθλητριών/αθλητών και εισήγηση μέτρων 

επίλυσης των, ε) μελέτη και εισήγηση προτάσεων για την οργάνωση των Ομάδων 

και τη βελτίωση λειτουργίας τους, στ) διασφάλιση της ευπρεπούς εμφάνισης και 

αγωνιστικής παρουσίας των εθνικών συγκροτημάτων και δυνατότητα υποβολής 

προτάσεων για την επίτευξη του σκοπού αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ε.Ο.Κ., ζ) εισήγηση στο Διοικητικό της Ε.Ο.Κ. σχετικά με την επιλογή των εφόρων 

των ομάδων, η) παρακολούθηση και έλεγχος του τρόπου εκπλήρωσης των 

αρμοδιοτήτων των εφόρων, θ) εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ. 

για τυχόν επιβολή ποινών σε αθλήτριες και αθλητές, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος Κανονισμού. 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΕΦΟΡΟΙ  ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

1.   Οι έφοροι είναι μέλη της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και ορίζονται από 

αυτή ως Υπεύθυνοι ομάδας ή κλιμακίου.   

2.   Μεταξύ των καθηκόντων τους οφείλουν να: (α) παρακολουθούν και 

μεριμνούν για την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος που έχει 

καταρτισθεί και αφορά την προετοιμασία και αγωνιστική παρουσία των ομάδων 

ευθύνης τους, (β) επιλύουν θέματα διοικητικής φύσεως, (γ) παρακολουθούν το 

έργο και την απόδοση των προπονητών, των οποίων αποτελούν σύνδεσμο με την 

Επιτροπή και να συνδράμουν στην επιτυχία τους, (δ)εισηγούνται προτάσεις που 

αφορούν την οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας των ανατεθειμένων σε 

αυτούς ομάδων καθώς και της παρουσίας και του ρόλου τους στα θέματα 

αρμοδιότητας αυτών, (ε) τηρούν, σε συνεργασία με τους προπονητές της ομάδας 

τους, μητρώο των αθλητριών/αθλητών της, (στ) εισηγούνται στην Επιτροπή, τον 

προϋπολογισμό των δαπανών που αφορούν την αγωνιστική προετοιμασία και 

παρουσία της Ομάδας τους, (ζ) παρακολουθούν την απόδοση και την 

συμπεριφορά των Υπευθύνων της φυσικής προετοιμασίας, του γιατρού, του 
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φυσιοθεραπευτή και των λοιπών τεχνικών συμβούλων, (η)  είναι υπεύθυνοι για 

την προμήθεια, φύλαξη και συντήρηση του αθλητικού Υλικού που τους 

ανατίθεται για τις Ομάδες τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους 

της Ομοσπονδίας, (θ) παρακολουθούν, κατευθύνουν και ελέγχουν τους 

φροντιστές, έτσι ώστε να εκπληρώνουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους, (ι) 

δύνανται να συµµμετέχουν στις αποστολές των ομάδων των οποίων έχουν την 

εφορία, µετά από εισήγηση του Υπεύθυνου Εθνικών Ομάδων και απόφαση του 

∆Σ της Ε.Ο.Κ., (ια) διασφαλίζουν την σωστή και αποδοτική λειτουργία της 

Επιτροπής, των αποφάσεων αυτής και την εν γένει εφαρμογή του παρόντος 

Κανονισμού.   

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ) 

1.   Πέραν των ειδικώς οριζομένων στη, μεταξύ της Ε.Ο.Κ. και του Διαχειριστή 

Υλικού – Φροντιστή, σύμβαση καθηκόντων, ο τελευταίος οφείλει να: (α) 

φυλάττει το υλικό των προπονήσεων και των αθλητικών περιβολών, (β) 

προσέρχεται τουλάχιστον µία ώρα πριν τις προπονήσεις και τους αγώνες και να 

ετοιμάζει το υλικό προπονήσεων, των αγώνων (εγκατάσταση φιλέ, οργάνων, 

µπάλες κ.λπ.) και τα αποδυτήρια, (γ) φροντίζει µε τους λοιπούς αρμόδιους για 

την καθαριότητα των αποδυτηρίων, χώρων υγιεινής κ.λπ., (δ) συνοδεύει τις 

αθλήτριες και τους αθλητές σε όλες τις μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού 

(εφ` όσον κρίνεται απαραίτητο), φροντίζοντας να έχει µαζί του το απαραίτητο 

υλικό, σύμφωνα µε τις εντολές των προπονητών, (ε) ενημερώνει τον Εντεταλμένο 

Εκπρόσωπο Εθνικής Ομάδας (General Manager ή/και Team Manager) για κάθε 

θέμα ελλείψεων ή εφοδιασμού, (στ) απέρχεται µετά το τέλος των προπονήσεων 

και των αγώνων και µετά την τακτοποίηση των χρησιµοποιηθέντων υλικών και 

την αποχώρηση αθλητριών και αθλητών, (ζ) φροντίζει για την αποκατάσταση 

οποιασδήποτε βλάβης παρατηρείται στις εγκαταστάσεις και τα υλικά αγώνων, 

(η) ενημερώνει και επιβλέπει για την αποκατάσταση βλάβης στις εγκαταστάσεις 

του Γυμναστηρίου, μαζί µε τους αρμοδίους υπαλλήλους αυτού, (θ) υποβάλλει 

έκθεση υλικού πριν και μετά την προετοιμασία κάθε ομάδας.   

2.   Ο Διαχειριστής Υλικού (Φροντιστής), κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

του, συνεργάζεται στενά με τον Τεχνικό Συντονιστή και τους προπονητές.   

3.   Ο Διαχειριστής Υλικού (Φροντιστής) υποβάλλει έκθεση υλικού πριν και 

μετά την προετοιμασία κάθε ομάδας.   

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση υλικού από τον Διαχειριστή Υλικού 

(Φροντιστή) προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς τη συναίνεση του Τεχνικού 

Συντονιστή.  

ΑΡΘΡΟ 7  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   

Η Τεχνική Διεύθυνση των Εθνικών Ομάδων απαρτίζεται από τους  

Προπονητές, τους Βοηθούς Προπονητές και τους Γυμναστές. 
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ΑΡΘΡΟ 8  

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   

1.   Οι Προπονητές των Εθνικών Ομάδων διακρίνονται σε  Ομοσπονδιακούς 

Προπονητές, Βοηθούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές, Περιφερειακούς 

Ομοσπονδιακούς Προπονητές.   

2.   Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές καθώς και οι Βοηθοί και Περιφερειακοί 

Ομοσπονδιακοί Προπονητές είναι υπεύθυνοι τόσο για την λειτουργία των 

κλιμακίων των Εθνικών Ομάδων όσο και για τη λειτουργία και συντονισμό του 

Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ομοσπονδίας. Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές 

έχουν κύριο έργο την προετοιμασία των Εθνικών Συγκροτημάτων, σε άμεση 

συνεργασία με τους Εθνικούς Προπονητές, για τεχνικά κύρια θέματα και είναι 

υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος. Οι βοηθοί και 

περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές έχουν ως έργο την εκτέλεση των 

καθηκόντων που τους ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ. ή τους 

Εθνικούς Προπονητές, είτε σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων είτε σε επίπεδο 

Αναπτυξιακού Προγράμματος.  

4.   Οι Περιφερειακοί Προπονητές, προσλαμβάνονται ειδικά για την 

λειτουργία του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ομοσπονδίας από τις Οικείες 

Ενώσεις, έπειτα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.   

5.   Οι Προπονητές είναι έμμισθοι και προσλαμβάνονται με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ε.Ο.Κ., μετά από σχετική εισήγηση του Υπευθύνου Εθνικών Ομάδων.  

6.   To ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους Προπονητές 

καθορίζεται, κατά περίπτωση, από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.  

7.   Πέραν των βασικών υποχρεώσεων, όπως αυτές καθορίζονται στις 

προηγούμενες παραγράφους, είναι δυνατόν το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. να συμφωνήσει με 

τον Προπονητή που προσλαμβάνεται, να αναλάβει αυτός και άλλα καθήκοντα, 

συναφή βέβαια πρoς την ιδιότητά του, με σκοπό την άνοδο και ανάπτυξη του 

αθλήματος και την επίτευξη των στόχων που επιδιώκει η Ομοσπονδία. Τα 

καθήκοντα, όμως αυτά, θα πρέπει να προβλέπονται ρητά από την σχετική 

συμφωνία Ε.Ο.Κ. 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 Ε.Ο.Κ., να 

παρέχουν τεχνικής φύσης οδηγίες και προγράμματα προπονήσεων σε 

οποιοδήποτε σωματείο - μέλος της Ομοσπονδίας ζητήσει, μέσω αυτής και να 

επιβλέπουν την εφαρμογή τους από τα ενδιαφερόμενα σωματεία.  

9.   Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, οι Προπονητές των 

Εθνικών Ομάδων υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ε.Ο.Κ. έκθεση, ως προς την 

υλοποίηση των οδηγιών τους και την απόδοση του προπονητή του σωματείου 

που ανέλαβε να τις εφαρμόσει. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής τίθεται στο Φάκελο 

του σωματείου.  
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10.   Σε περίπτωση διαφωνίας εφόρου και προπονητή, για θέματα τεχνικής ή 

διοικητικής φύσης, την αρμοδιότητα επίλυσής τους έχει ο Υπεύθυνος Εθνικών 

Ομάδων και σε αδυναμία αυτού, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.  

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

υποχρεώσεις του και δεν εφαρμόζει όσα ορίζονται στην έγγραφη σύμβασή του, 

στον παρόντα Κανονισμό και στις αποφάσεις του Υπευθύνου Εθνικών Ομάδων 

και του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ της ΕΟΚ, μετά από 

εισήγηση του Υπευθύνου Εθνικών Ομάδων, κυρώσεις που φθάνουν, ανάλογα με 

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

έγγραφης σύμβασής του ή και της αφαίρεσης, προσωρινά ή οριστικά, του 

δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή.  

12.    Προπονητές που έχουν προσληφθεί από την Ε.Ο.Κ. ή τις Τοπικές Ενώσεις 

και Επιτροπές, με οποιαδήποτε ιδιότητα, απαγορεύεται να έχουν την ιδιότητα 

του νομίμου εκπροσώπου (Μάνατζερ) αθλητριών/αθλητών ή προπονητών ή να 

συνάπτουν σχέσεις συνεργασίας με άλλους Μάνατζερ.  

13.   Παράβαση της ως απαγορευτικής διάταξης έχει σαν συνέπεια την άμεση 

καταγγελία της έγγραφης σύμβασης του προπονητή, με υπαιτιότητα του 

τελευταίου και την στέρηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του για 

χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ενός έτους.  

14.   Για την εκπλήρωση όλων των παραπάνω υποχρεώσεων και καθηκόντων 

τους οι προπονητές δύνανται να έχουν ως άμεσους συνεργάτες τους εξής: α) 

βοηθούς προπονητές, β) Εντεταλμένους Εκπροσώπους Εθνικών Ομάδων 

(General Managers ή/και Team Managers), γ) Γυμναστές, δ) Στατιστικολόγους, ε) 

Φυσιοθεραπευτές, στ) Διαχειριστές υλικού (φροντιστές).   

15.   Απαγορεύεται στους Προπονητές όλων των Κατηγοριών, εκτός των 

Περιφερειακών Ομοσπονδιακών Προπονητών, να έχουν παράλληλη απασχόληση 

σε σωματεία.  

ΑΡΘΡΟ 9 
ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

1. 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 τους αναθέτει ο προπονητής, πέραν όσων στις 

μεταξύ των ιδίων και της Ε.Ο.Κ. ειδικές συβάσεις, καθορίζονται.  

2. Οι Βοηθοί προπονητών αντικαθιστούν τους προπονητές σε περιπτώσεις 

κωλυμάτων ή απουσίας τους σε όλο το φάσμα των καθηκόντων τους.  

ΑΡΘΡΟ 10 
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 

1. Οι γυμναστές 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.  
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2. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στις ατομικές έγγραφες 

συβάσεις μεταξύ των ιδίων και της Ε.Ο.Κ.  

ΑΡΘΡΟ 11 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Η Ιατρική Υπηρεσία των Εθνικών ομάδων, η οποία τελεί υπό την εποπτεία 

της Ιατρικής Επιτροπής, αποτελείται από: α) τους ιατρούς και β) τους 

φυσιοθεραπευτές 

2. Τα μέλη της ιατρικής υπηρεσίας προσφέρουν τις επιστημονικές τους 

υπηρεσίες ως προς την ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία καθώς και την 

φυσιοθεραπεία των αθλητριών/αθλητών των εθνικών συγκροτημάτων, τακτικά 

ή κατά περίπτωση, με την μέριμνα των προπονητών και των εφόρων των 

Ομάδων.  

3. Ο αριθμός των μελών της ιατρικής υπηρεσίας, η επιλογή, ο τρόπος 

απασχόλησης και η αμοιβή τους, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. 

μετά από εισήγηση της Ιατρικής Επιτροπής.  

ΑΡΘΡΟ 12 
ΙΑΤΡΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

1. Στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ιατρών της Εθνικής Ομάδας, 

πέραν των ρητώς προβλεπομένων στις μεταξύ των ιδίων και της Ε.Ο.Κ. έγγραφες 

συμβάσεις, περιλαμβάνονται: α) προσωπική συμμετοχή, κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας των αθλητριών/αθλητών καθώς και κατά τη διάρκεια κάθε 

μορφής διοργάνωσης, ακολουθώντας το σχετικό πρόγραμμα, β) παροχή 

κατευθύνσεων, τηρουμένων των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας– επιστήμης 

και τέχνης, στα λοιπά μέλη της επιστημονικής ομάδας και ιδίως του 

Φυσιοθεραπευτή, στη σωστή αντιμετώπιση κάθε περιστατικού ασθενείας ή 

τραυματισμού, γ) παρακολούθηση της αποθεραπείας κάθε αθλήτριας και 

αθλητή, προσπαθώντας κατά το δυνατόν για τη συντόμευσής της και 

χορηγώντας προς τούτο την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, δ) γνωμάτευση 

σχετικά με το εάν και κατά πόσο ασθενής ή τραυματίας αθλήτρια ή αθλητής 

μπορεί να συμμετάσχει στην προετοιμασία ή στους αγώνες της ομάδας της/του, 

ε) πρόταση μέτρων πρόληψης ατυχημάτων, στ) σύνταξη και κατάρτιση, με τη 

συνεργασία προπονητή–γυμναστή και των λοιπών μελών της επιστημονικής 

ομάδας, ειδικού φακέλου με τα στοιχεία κάθε αθλήτριας/αθλητή, κατά τη 

διάρκεια της προετοιμασίας αυτής/αυτού όσο και των αγωνιστικών της/του 

υποχρεώσεων, ζ) συνοδεία των Εθνικών Ομάδων στις μετακινήσεις τους, οσάκις 

κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ., η) 

επιμέλεια και εποπτεία της σωστής και ανελλιπούς συμπληρώσεως των 

ατομικών καρτελών υγείας αθλητριών/τών καθώς και της συμπλήρωσης κάθε 

απαραιτήτου εγγράφου ή εντύπου, σχετικά µε τη συµµετοχή των Εθνικών 

ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις, θ) σύνταξη εκθέσεων σε κάθε περίπτωση 

τραυματισμού, ασθενείας ή/και οποιουδήποτε άλλου προβλήματος υγείας 

αθλήτριας/τή, προκειμένου αυτές να διαβιβαστούν έγκαιρα και νομότυπα προς 
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την ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία η Ε.Ο.Κ. είναι συμβεβλημένη, ι) εισήγηση 

στους προπονητές για οποιαδήποτε, τυχόν παράλειψη συμμόρφωσης 

αθλήτριας/τη, με υποδειχθείσα θεραπευτική αγωγή, ια) συνεργασία με τον 

Εργοφυσιολόγο σχετικά µε τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να 

υποβληθούν οι αθλήτριες/τές. Επιπλέον, οι ως άνω είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι 

να δηλώνουν, όπου και όποτε αυτό απαιτείται, τα ακριβή φάρμακα ή σκευάσματα 

τα οποία έχουν χορηγηθεί στις αθλήτριες/στους αθλητές 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 χορηγηθεί σα ουσία (π.χ. 

βελτιωτική απόδοσης, διατροφής κ.λπ.) συμπεριλαμβάνονται στις νόμιμα 

χορηγούμενες ουσίες, όπως αυτές εξειδικεύονται από τη ∆.Ο.Ε. και την σχετική 

εγχώρια και διεθνή νομοθεσία, έτσι ώστε να µην αντιμετωπιστεί σε καμία 

περίπτωση, το φαινόμενο να έχουν χορηγηθεί απαγορευμένα φάρμακα, 

σκευάσματα ή άλλες ουσίες σε αθλήτριες/τες των Εθνικών Ομάδων. Τέλος, οι 

ιατροί εγκρίνουν, ενυπόγραφα, τις προτεινόμενες για χορήγηση ουσίες από τον 

Εργοφυσιολόγο και ∆ιατροφολόγο και τις διαβιβάζουν στην Ε.Ο.Κ.   

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 τους, µε τον Τεχνικό Συντονιστή και τα μέλη της Ε.Ο.Κ.  

3. Ο ιατροί των Εθνικών ομάδων που συνεργάζονται µε την Ε.Ο.Κ. πρέπει να 

έχουν απαραίτητα την ειδίκευση του ορθοπεδικού, παθολόγου, αθλίατρου, 

καρδιολόγου ή υπίατρου.  

ΑΡΘΡΟ 13 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

1. Οι Φυσιοθεραπευτές των Εθνικών ομάδων υπέχουν των παρακάτω 

καθηκόντων και υποχρεώσεων, πέραν των όσων προβλέπονται στις ατομικές 

έγγραφες συμβάσεις τους: α) Οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στους χώρους 

προπονήσεων και αγώνων, έτσι ώστε να επιλαμβάνονται µε ορθό τρόπο των 

θεμάτων της αρμοδιότητάς τους β) Οφείλουν να αντιμετωπίζουν άμεσα κάθε 

περιστατικό κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων γ) Οφείλουν να 

τηρούν αυστηρά τις εκάστοτε εντολές των ιατρών, αναφορικά µε την 

χορηγηθείσα θεραπεία στις αθλήτριες/αθλητές δ) 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 General 

Manager ή/και τον Team manager, ε) Οφείλουν να ενημερώνουν τους ιατρούς για 

κάθε περιστατικό που τυχόν θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας.  

2. Οι Φυσιοθεραπευτές είναι υπεύθυνοι του Τεχνικού Εξοπλισμού που τους 

παραδίδεται από την Ε.Ο.Κ., τον οποίο και είναι υποχρεωμένοι να αποδώσουν µε 

το πέρας της συνεργασίας.  
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ΑΡΘΡΟ 14 
ΧΟΡΗΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

1. Εφόσον παρίσταται ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής προς αθλήτρια/τή, 

μετά 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 καρτέλα 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 επουδενί λόγο και σε καμία περίπτωση να παρατηρηθεί 

το φαινόμενο να βρεθεί,  Ελληνίδα/ Έλληνας αθλήτρια/αθλητής Εθνικής ομάδας, 

να έχει κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών,  

3. Για όλους τους ως άνω αναφερόμενους λόγους,  είναι απαραίτητη η 

γνωστοποίηση από τις/τους αθλήτριες/τές,  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 µέαρος ελληνική Εθνική ομάδα.  

 
ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Οι ειδικοί τεχνικοί ή επιστημονικοί σύμβουλοι, είναι πρόσωπα που 

διαθέτουν ειδικές επιστημονικές γνώσεις (π.χ. εργοφυσιολόγοι, ψυχολόγοι, 

διατροφολόγοι κ.λπ.) και προσλαμβάνονται κατά κανόνα, με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου, προκειμένου να υποβοηθήσουν το έργο 

των προπονητών των Εθνικών Ομάδων.  

2. Οι τεχνικοί σύμβουλοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν πλήρη και 

αποκλειστική απασχόληση με την Ομοσπονδία και να ασκούν τα καθήκοντά τους 

σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας των Υπηρεσιών και της απασχόλησης των 

υπαλλήλων της Ε.Ο.Κ.  

ΑΡΘΡΟ 16 
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΙ 

Οι Εργοφυσιολόγοι, πέραν των ειδικά προβλεποµένων στην έγγραφη 

σύμβασή τους µε την Ε.Ο.Κ., καθηκόντων: α) συνεργάζονται στενά µε τον 

προπονητή και τον γυμναστή της ομάδας, παρέχοντας κάθε συνδρομή σχετικά µε 

τις παραμέτρους της προπόνησης που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, β) 

συνεργάζονται µε την ιατρική υπηρεσία σχετικά µε τις εξετάσεις στις οποίες 

πρέπει να υποβληθούν οι αθλήτριες/τές, γ) επιμελούνται, σε συνεργασία µε το 
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διατροφολόγο, του προγράµµατος διατροφής αθλητριών/τών και αν δεν 

υφίσταται διατροφολόγος, το καταρτίζουν οι ίδιοι, δ) καταρτίζουν από κοινού µε 

το διατροφολόγο, τους ιατρούς και τους προπονητές, το πρόγραµµα χορηγήσεως 

συμπληρωμάτων διατροφής και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης των 

αθλητριών/των, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τυγχάνουν απολύτως 

συμβατά µε τα διεθνώς ισχύοντα και καθοριζόμενα επιτρεπτά πλαίσια, έτσι ώστε 

σε καμία περίπτωση αθλήτρια/τή ελληνικής Εθνικής ομάδας να κάνει χρήση 

απαγορευμένων ουσιών ή σκευασμάτων. Κάθε χορηγούμενη ουσία θα 

υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή της Ε.Ο.Κ., αφού προηγουμένως 

υπογράψει και ο γιατρός της ομάδας.   

ΑΡΘΡΟ 17 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 

Ο ψυχολόγος των ελληνικών Εθνικών ομάδων, πέραν των ειδικά προβλεποµένων 

στην έγγραφη σύβασή του µε την Ε.Ο.Κ. καθηκόντων του: (α) είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την ψυχολογική προετοιμασία των αθλητριών/των, 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 αθλητριών/των και της κάθε ομάδας γενικότερα στις προπονήσεις 

και τους αγώνες,  (β) ενημερώνει τους προπονητές των ομάδων για κάθε 

πρόβλημα που τυχόν προκύψει σε σχέση µε την ψυχολογική κατάσταση των 

αθλητριών/των, προτείνοντας και τους τρόπους επίλυσής του, (γ) υποβάλλει 

έκθεση µετά το τέλος κάθε προετοιμασίας ή αγωνιστικής εκδήλωσης µε 

παρατηρήσεις για την ψυχολογία, την προσωπικότητα και την εν γένει 

συμπεριφορά της/του κάθε αθλήτριας/τή, την οποία και υποβάλλει στον Τεχνικό 

Σύμβουλο.  

ΑΡΘΡΟ 18 
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ 

1. Ο ∆ιατροφολόγος, πλέον των όσων ειδικά ορίζονται στη μεταξύ του ιδίου 

και της Ε.Ο.Κ. έγγραφης σύμβασης, 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 αθλητριών/αθλητών και σε συνεργασία µε τον Εργοφυσιολόγο, ο 

διατροφολόγος προτείνει (πάντα µέσα στα επιτρεπτά και νόμιμα όρια), τη 

χορήγηση βελτιωτικών σκευασμάτων (βιταμίνες κ.λπ.), στις/στους 

αθλήτριες/αθλητές των εθνικών ομάδων.  

3.  Κάθε ως άνω χορηγούμενη ουσία, θα υποβάλλεται εγγράφως στην 

Επιτροπή Εθνικών ομάδων, αφού προηγουμένως υπογράψει και ο ιατρός της 

ομάδας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ., μετά από σχετική εισήγηση της 

Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, αποφασίζει τη λειτουργία κλιμακίων, στα οποία 

πραγματοποιείται η προετοιμασία των αθλητριών/αθλητών που έχουν επιλεγεί 

από τους Ομοσπονδιακούς προπονητές να στελεχώσουν τα εθνικά  

συγκροτήματα της ΕΟΚ.  

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

προηγούμενης παραγράφου και η συμμετοχή των επιλεχθέντων αθλητριών/ 

αθλητών, είναι υποχρεωτική.  

3. Τα κλιμάκια που μπορούν να συσταθούν, αφορούν τις εθνικές Ομάδες: α) 

Ανδρών - Γυναικών  β) U20 γ) U18, δ)  U16, ε) U15 και στ) 3x3 όλων των ηλικιών.  

4. Το Δ.Σ. της ΕΟΚ έχει το  δικαίωμα να αποφασίζει την σύσταση και άλλων 

κλιμακίων, εφόσον αυτό κρίνεται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, αναγκαίο.  

5. Η έδρα των κλιμακίων καθορίζεται με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ της 

Ε.Ο.Κ.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ/ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η πρόσκληση στις εθνικές ομάδες αποτελεί την υπέρτατη τιμή και 

διάκριση για όλες/όλους τις/τους αθλήτριες/τές της καλαθοσφαίρισης.  

2. Το παρόν κεφάλαιο αφορά τις/τους αθλήτριες/αθλητές των Εθνικών 

Ομάδων Γυναικών-Ανδρών καθώς και  κάθε άλλης ηλικιακής κατηγορίας.  

3. Για όλες/όλους ανεξαιρέτως τις/τους αθλήτριες/αθλητές, έχουν πλήρη 

εφαρμογή οι διατάξεις, προσθήκες 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.Κ και τέλος, οι αποφάσεις 

του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.  

4. Οι αθλήτριες και οι αθλητές υποχρεούνται: (α) να τηρούν τις διατάξεις 

τεχνικού, αθλητικού και πειθαρχικού χαρακτήρα, οι οποίες τους 

γνωστοποιούνται από την Ε.Ο.Κ. 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 και λοιπά στοιχεία 

επικοινωνίας και να αναφέρουν αμέσως και εγγράφως, στα αρμόδια τμήματα της 

ΕΟΚ, την οποιαδήποτε αλλαγή των ως άνω ατομικών τους στοιχείων, (γ) να 

συµµετέχουν, εκτός από τις περιπτώσεις ασθενείας ή ατυχημάτων που 

πιστοποιούνται από την Ιατρική Υπηρεσία, σε όλες τις προπονήσεις, στους 

τόπους και τις ώρες που καθορίζονται από την ΕΟΚ, όπως και σε όλες τις 
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διοργανώσεις και όλους τους 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  τα µέσα μεταφοράς που καθορίζονται από την Ε.Ο.Κ. 

στις μετακινήσεις των ομάδων τους, (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 ΕΟΚ.  

Εξαίρεση του ως άνω αθλητικού υλικού µπορεί να υπάρξει αναφορικά με τα 

υποδήματα των αθλητριών/αθλητών , 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 αθλητριών/αθλητών της εθνικής 

ομάδας και η φίρμα να καλύπτεται κατά τη διάρκεια των αγώνων.  

 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ/ΑΘΛΗΤΩΝ 

1. Οι αθλήτριες/αθλητές κάθε συγκροτήματος επιλέγονται από την ΕΟΚ 

ανάμεσα σε Ελληνίδες και Έλληνες αθλήτριες / αθλητές που ανήκουν στη δύναμη 

αθλουµένων µελών του μητρώου της Ε.Ο.Κ., µετά από σχετική εισήγηση των 

υπευθύνων Ομοσπονδιακών προπονητών.   

2. Μετά από την ως άνω εισήγηση  και µε τη  σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου 

Εθνικών Ομάδων, αθλήτρια/αθλητής µπορεί να ενταχθεί σε οποιαδήποτε ομάδα 

ή να απομακρυνθεί για οποιοδήποτε λόγο (πχ. αγωνιστική κατάσταση, 

συμπεριφορά, παράπτωμα κ.λ.π), από αυτή.  

3. Η προετοιμασία των εθνικών ομάδων χωρίζεται σε περιόδους. Ως 

«Περίοδος Εθνικής ομάδας», θεωρείται το χρονικό διάστημα από την πρόσκληση 

των αθλητριών/αθλητών µέχρι το πέρας της τελευταίας διοργάνωσης του έτους, 

ασχέτως με το εάν αφορά σε απλή προετοιμασία ή συµµετοχή σε αγωνιστική 

εκδήλωση και ασχέτως με το εάν η χρονική περίοδος συµπέσει χρονικά µε την 

παράλληλη διεξαγωγή πρωταθλημάτων. Οι αθλήτριες/αθλητές, που έχουν κληθεί 

στην Εθνική Ομάδα, είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα, 

οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί.   Για κάθε γεγονός που θα συμβεί εντός περιόδου 

Εθνικής ομάδας και θα αφορά οποιοδήποτε αθλήτρια/αθλητή, τυγχάνουν 

απολύτου εφαρμογής οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.  

4. Οι αθλήτριες/αθλητές, από την επιλογή και συμμετοχή τους σε κλιμάκιο 

των εθνικών Ομάδων, έχουν τη δυνατότητα, μετά από σχετική εισήγηση του 

Υπευθύνου Εθνικών Ομάδων, να λάβουν οικονομική κάλυψη των οδοιπορικών 

τους εξόδων και της βελτίωσης της διατροφής τους, από το Ταμείο της Ε.Ο.Κ.  

5. Οι αθλήτριες/αθλητές που επελέγησαν, απολαμβάνουν, εφόσον χρόνο 

διαρκεί η ιδιότητά τους ως μέλους εθνικού συγκροτήματος όλων των 
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πλεονεκτημάτων που παρέχονται από την Πολιτεία ή την Ομοσπονδία προς 

τις/τους διεθνείς αθλήτριες/αθλητές, όπως αυτά εξειδικεύονται στις λοιπές 

διατάξεις του παρόντος, αλλά και στην κείμενη αθλητική νομοθεσία.  

6. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθορίζει τον τρόπο κατανομής προς τις/τους 

αθλήτριες/αθλητές και προπονητές των χορηγούμενων σε αυτούς οικονομικών 

επιβραβεύσεων από την Πολιτεία ή άλλους φορείς.  

7. Αθλήτρια/Αθλητής που επιλέχθηκε για οποιαδήποτε Εθνική Ομάδα, 

αποδέχεται τη συµµετοχή της/του στην Εθνική Ομάδα, υπογράφοντας την 

σχετική αποδοχή συµµετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείεται από την 

Εθνική Ομάδα για την οποία επιλέχθηκε, για χρονικό διάστημα που θα 

αποφασιστεί από το ∆Σ της ΕΟΚ.  

ΑΡΘΡΟ 22 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ/ΑΘΛΗΤΩΝ 

1. Η πρόσκληση συμμετοχής των αθλητριών/αθλητών στα εθνικά 

συγκροτήματα αλλά και στα κλιμάκια προετοιμασίας του προηγούμενου άρθρου, 

αποτελεί για αυτές/αυτούς αλλά και τα σωματεία τους, αναμφισβήτητη τιμητική 

διάκριση, αναγνώριση και κορύφωση της αθλητικής τους ικανότητας και 

φιλοδοξίας και ταυτόχρονα υποχρέωσή τους (άρθρο 33, παρ. 5ν 2725/99). Το 

κύρος της διάκρισης αυτής που 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, καθώς και όλη η αλληλογραφία για συµµετοχή στις 

Εθνικές ομάδες, πραγματοποιείται από την Ε.Ο.Κ. στις/στους 

επιλεγμένες/επιλεγμένους αθλήτριες/αθλητές και στα σωματεία τους (που έχουν 

και τη σχετική ευθύνη της ειδοποίησης της/του αθλήτριας/αθλητή), είτε µε 

έντυπο έγγραφο είτε µε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

3. Η ως άνω πρόσκληση, αποστέλλεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν 

από την καθορισμένη πρώτη συγκέντρωση των αθλητριών/αθλητών και η/ο 

αθλήτρια/αθλητής που προσκαλείται, με την ευθύνη του σωματείου του και 

χωρίς άλλη ειδοποίηση, υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα ορίζονται στην 

πρόσκληση. Εφόσον η πρόσκληση απευθύνεται σε αθλήτριες/αθλητές που 

αγωνίζονται στο εξωτερικό, η ανωτέρω προθεσμία της πρόσκλησης καθορίζεται 

σε  είκοσι (20) ημέρες πριν από την καθορισμένη πρώτη συγκέντρωση των 

αθλητριών/αθλητών.  

4. Η/Ο αθλήτρια/αθλητής υποχρεούται να παραβρεθεί στην πρώτη 

συγκέντρωση της ομάδας, µε ευθύνη δική της/του είτε της ομάδας της/του (µετά 

τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, ως ομάδα της αθλήτριας/αθλητή,  θεωρείται 

η τελευταία ομάδα που αγωνιζόταν η/ο αθλήτρια/αθλητής ) 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.Κ.  
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5. Σε περίπτωση που η/ο προσκαλούμενη/νος αθλήτρια/αθλητής αδυνατεί, 

αποκλειστικά και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, να εμφανισθεί στην πρώτη 

συγκέντρωση και στην παρακολούθηση του ως άνω αναφερόμενου 

προγράμματος που έχει συντάξει ο προπονητής, οφείλει, είτε ο ίδιος, είτε το 

σωματείο  του, να αποστείλει στην ΕΟΚ, εντός 48 ωρών από τη λήψη της 

πρόσκλησης, αίτηση απαλλαγής του. Η προθεσμία αυτή για τις/τους 

αθλήτριες/αθλητές που κατοικούν ή µένουν έξω από την έδρα της Ε.Ο.Κ. 

παρατείνεται σε τέσσερις (4) ηµέρες, από τη λήψη της πρόσκλησης, σύμφωνα µε 

τα παραπάνω.   

Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ., αφού εξετάσει την αίτηση απαλλαγής της/του 

αθλήτριας/αθλητή, κρίνει τους λόγους που αυτή/αυτός επικαλείται κι 

αποφασίζει αν θα την/τον απαλλάξει ή όχι. Ενάντια στην προαναφερθείσα 

απόφαση του Δ.Σ της Ε.Ο.Κ,  δεν επιτρέπεται οιοδήποτε ένδικο µέσο.  

6. Οι αθλήτριες/αθλητές που προσκαλούνται στις Εθνικές ομάδες, 

υποχρεούνται να παρακολουθούν το πρόγραµµα προετοιμασίας και να 

συµµετέχουν σε όλες τις καθορισμένες εκδηλώσεις (προπονήσεις, αγώνες, 

συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, παραμονή σε ξενοδοχείο ή CAMP κ.λπ.).  

7. Πέρα από τις προαναφερθείσες ως άνω προπονήσεις, η διατήρηση της 

φυσικής κατάστασης της/του εκάστοτε αθλήτριας/αθλητή και η βελτίωση της 

απόδοσης αυτής/αυτού, συνιστούν υποχρεώσεις του σωματείου όπου ανήκει η/ο 

αθλήτρια/ αθλητής, σύμφωνα πάντοτε με το πρόγραμμα και τις οδηγίες του 

ομοσπονδιακού προπονητή προς τον συνάδελφό του προπονητή του σωματείου 

που ανήκει η/ο αθλήτρια/ αθλητής. Η τήρηση των οδηγιών αυτών είναι 

υποχρεωτική τόσο για την/τον αθλήτρια/αθλητή , όσο και για το Σωματείο του.  

8. Σωματείο που αρνείται αδικαιολόγητα την παραχώρηση 

αθλητριών/αθλητών του για εκδηλώσεις της Εθνικής ομάδας, υπόκειται σε 

επιβολή πειθαρχικών ποινών, όπως αυτές καθορίζονται στην συνέχεια του 

παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ/ΑΘΛΗΤΩΝ 

1. Οι αθλήτριες/αθλητές οφείλουν στις προπονήσεις: (α) να τηρούν τις ώρες 

προπονήσεων όπως αυτές καθορίζονται από τους προπονητές, (β) να 

εμφανίζονται στο γήπεδο προπονήσεων, ντυμένες/οι 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 µέγγιστο της ατομικής απόδοσης, προς όφελος του συνόλου.  

2. Οι αθλήτριες/αθλητές οφείλουν, εκτός αγώνων και προπονήσεων: (α) να 

ακολουθούν τις οδηγίες  της Επιτροπής Εθνικών Οµάδων, των Προπονητών και 

του επικεφαλή εκπροσώπου της ΕΟΚ (Εφόρου ή General Manager/Team 

Manager),  όσον αφορά τη διαμονή στο ξενοδοχείο όπου η αποστολή καταλύει, τη 

διαβίωση και εξωγηπεδική συμπεριφορά πριν τους αγώνες, ως και στις τυχόν 
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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 

την δηλώνουν εγγράφως στους ως άνω.  

3. Σε κάθε περίπτωση οι αθλήτριες/τές, οφείλουν να τηρούν πιστά τις λοιπές 

διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ο.Κ., ο οποίος θεωρείται 

αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.  

4. Οι αθλήτριες/τές 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 υποχρεωμένες/οι να παρέχουν, ενυπόγραφα, 

πληροφορίες διαμονής και προπόνησης (where abouts information) στον ΕΟΚΑΝ, 

µέσω της ΕΟΚ.  

5. Επιπροσθέτως, οι αθλήτριες/τές 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 καλαθοσφαίρισης και το 

αθλητικό ιδεώδες, γενικότερα.  

6. Γενικότερα, οι Καλαθοσφαιρίστριες/Καλαθοσφαιριστές που συμμετέχουν 

στις εκδηλώσεις των Εθνικών Συγκροτημάτων, πέρα από τα οριζόμενα 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 ιατρών και φυσιοθεραπευτών και λοιπών 

επιστημονικών συμβούλων της Ομοσπονδίας, σε ό,τι αφορά την διατήρηση και 

βελτίωση της σωματικής τους κατάστασης, (γ) να προπονούνται, κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο και σύμφωνα με τις Οδηγίες των προπονητών τους, (δ) 

να ενθαρρύνουν τις/τους συναθλήτριες/συναθλητές τους και να αποφεύγουν τις 

μεμψιμοιρίες, τις αντεγκλήσεις και τα παράπονα κατά την διάρκεια ή μετά το 

τέλος των αγώνων που συμμετέχουν, (ε) να επιδεικνύουν, κατά την διάρκεια των 

αγώνων των εθνικών συγκροτημάτων, αγωνιστική διάθεση, πάντα μέσα στα 

πλαίσια του αθλητικού πνεύματος, χωρίς να εκθέτουν με αντιαθλητικές 

ενέργειες,  που επισύρουν μάλιστα την επιβολή τεχνικών ποινών και αποβολών, 

το κύρος και την υπόληψη του εθνικού συγκροτήματος, αλλά και της χώρας μας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 24 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Επειδή η επιβολή ποινής σε αθλήτρια/αθλητή είναι πράξη που 

χαρακτηρίζεται σαν ακραία, επιβάλλεται η πρότερη εξάντληση μέτρων σωστής 
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διαπαιδαγώγησης και διαμόρφωσης του χαρακτήρα των αθλητριών/αθλητών 

που επιλέγονται στα εθνικά συγκροτήματα, η προβολή αθλητικών προτύπων, η 

κατανόηση και αναγνώριση του κύρους και της σημασίας της ιδιότητας της/του 

διεθνούς/διεθνή αθλήτριας/αθλητή, έτσι ώστε η εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

τους, που πηγάζουν από αυτή, να είναι ενσυνείδητη και εκούσια.  

ΑΡΘΡΟ 25 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ  

1. Αθλήτρια/Αθλητής που παραβαίνει τις απορρέουσες από τον παρόντα 

Κανονισμό υποχρεώσεις, υπόκειται στις κατωτέρω, κατά περίπτωση, 

πειθαρχικές ποινές, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώματος.  

2. Σε καλαθοσφαιρίστρια/καλαθοσφαιριστή που δεν συμμορφώνεται με τα 

όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο ή/και αρνείται αδικαιολόγητα την 

συμμετοχή της/του στην προετοιμασία και τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της 

Εθνικής Ομάδας στην οποία έχει προσκληθεί να συμμετάσχει και δεν έχει 

απαλλαγεί από την υποχρέωση συμμετοχής του στα εθνικά συγκροτήματα με 

απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ή που έχει αποκλεισθεί από αυτές λόγω της 

σκόπιμης πλημμελούς και της εν γένει αρνητικής συμπεριφοράς της/του, 

επιβάλλεται αυτοδίκαια και αυτεπάγγελτα, η ποινή αποκλεισμού από τους 

αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ομάδας του.  

Ο αριθμός των αγώνων αποκλεισμού της/του είναι ίσος με τους αγώνες που 

θα συμμετάσχει η Εθνική στα πλαίσια των διεθνών αγωνιστικών εκδηλώσεων 

της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.  

Επιπροσθέτως και σε περίπτωση που ζητηθεί από την/τον αθλήτρια/αθλητή 

η έκδοση διεθνούς πιστοποιητικού μεταγραφής, θα υποχρεούται να καταβάλλει 

η ίδια/ο ίδιος,  το διπλάσιο της αξίας του συγκεκριμένου παραβόλου.  

Στην περίπτωση που  για την λήξη του πρωταθλήματος, στο οποίο συμμετέχει 

το σωματείο της/του Καλαθοσφαιρίστριας/Καλαθοσφαιριστή, υπολείπονται 

λιγότερες αγωνιστικές ημέρες από αυτές που της/του έχουν επιβληθεί, τότε όσες 

υπολείπονται, εκτίονται στους αγώνες Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου της 

επόμενης αγωνιστικής περιόδου.  

3. Σε περίπτωση υποτροπής της/του αθλήτριας/αθλητή, σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλεται αυτοδίκαια και 

αυτεπάγγελτα, ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών.  

4. Σε περιπτώσεις που οι Καλαθοσφαιρίστριες/Καλαθοσφαιριστές 

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 Επιτροπή.  

Η τελευταία χορηγεί βεβαίωση για την κατάσταση της Υγείας της/του 

αθλήτριας/αθλητή, στην οποία αναφέρεται και ο χρόνος, κατά τον οποίο πρέπει 

να απέχει από προπονήσεις και αγώνες.  

Κατά την διάρκεια του αναφερομένου στην ιατρική βεβαίωση χρόνου αποχής 

από αθλητικές δραστηριότητες, η/ο Καλαθοσφαιρίστρια/Καλαθοσφαιριστής δεν 
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δικαιούται αυτομάτως να μετέχει όλων των αγωνιστικών εκδηλώσεων του 

Σωματείου της/του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

5. Καλαθοσφαιρίστρια/Καλαθοσφαιριστής η/ο οποία/ος αποκλείσθηκε από 

την Εθνική Ομάδα λόγω τραυματισμού ή ασθενείας της/του, δεν έχει δικαίωμα να 

μετάσχει σε αγώνα του σωματείου στο οποίο ανήκει, πριν από την παρέλευση 

οκτώ (8) ημερών από τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας, στον οποίο δεν μετείχε για 

την πιο πάνω αιτία, εκτός εάν αποφασίσει η Υγειονομική Επιτροπή μικρότερο 

χρονικό διάστημα αποθεραπείας.  Η ημέρα του αγώνα της Εθνικής δεν 

υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του χρονικού αυτού διαστήματος.  

Από τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται οι 

καλαθοσφαιρίστριες/καλαθοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν με το σωματείο 

τους, λόγω τραυματισμού ή ασθενείας τους, σε αγώνα πρωταθλήματος ή 

Κυπέλλου, αμέσως προηγούμενου του αγώνα της Εθνικής Ομάδας. 

Συμμετοχή της/του αθλήτριας/αθλητή, αντίθετα με τα όσα ορίζονται ως άνω, 

έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή ποινής μηδενισμού του σωματείου σε όσους 

αγώνες έλαβε μέρος, αυτεπάγγελτα από την διοργανώτρια.  

6. Καλαθοσφαιρίστρια/ Καλαθοσφαιριστής που επικαλείται τραυματισμό ή 

ασθένεια, κατά την διάρκεια εκδηλώσεων των Εθνικών Συγκροτημάτων, 

παραμένει στην αποστολή και ακολουθεί τις ιατρικές οδηγίες των ιατρών των 

Εθνικών Ομάδων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της/του, ισχύουν οι ρυθμίσεις 

των παραγράφων 2-4 του παρόντος άρθρου. Η καλαθοσφαιρίστρια/Ο 

καλαθοσφαιριστής δύναται, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ιατρικού επιτελείου, να 

αιτηθεί την εξέτασή της/του από ιδιώτη ιατρό της επιλογής της/του ή να 

παρακολουθήσει φυσικοθεραπείες της επιλογής της/του με δική του οικονομική 

επιβάρυνση.  

7. Για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων καλαθοσφαιριστριών/τών, κατά την 

περίοδο των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Εθνικών Ομάδων στις οποίες έχουν 

προσκληθεί να συμμετάσχουν, είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωμάτευση και 

έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής της Ε.Ο.Κ.  

8. Η αρμόδια Επιτροπή της Ομοσπονδίας έχει τις αρμοδιότητες που, 

ενδεικτικά αναφέρονται στο Καταστατικό αλλά και όσες αρμοδιότητες της 

ανατίθενται με διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ή με αποφάσεις του Δ.Σ. της 

Ομοσπονδίας.  

9. Σε περιπτώσεις που επιβάλλονται περισσότερες από μία ποινές, αυτές 

εκτίονται αθροιστικά.  

10. Σε όσες περιπτώσεις διαπράττονται πειθαρχικά παραπτώματα που δεν 

είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια στις διατάξεις του παρόντος 

Κεφαλαίου του Κανονισμού, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να 

αντιμετωπίσει τα πειθαρχικά αυτά παραπτώματα με αναλογική εφαρμογή όλων 

των διατάξεων του παρόντος. Στις περιπτώσεις δε που κρίνει ότι τα 

παραπτώματα των Καλαθοσφαιριστριών/ών είναι ελαφράς μορφής, έχει το 

δικαίωμα να επιβάλλει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, τις πειθαρχικές ποινές 

της σύστασης ή επίπληξης.  
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11. Περαιτέρω και µε τις ακόλουθες, κατά κατηγορία, ποινές τιμωρούνται από 

την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ε.Ο.Κ.  οι αθλήτριες/αθλητές των Εθνικών 

ομάδων που υποπίπτουν στα παρακάτω πειθαρχικά παραπτώματα.  Για την 

επιβολή της εκάστοτε ποινής λαμβάνονται πάντα υπόψη, τόσο η βαρύτητα του 

παραπτώματος, όσο και η τυχόν προγενέστερη συμπεριφορά της/του 

αθλήτριας/αθλητή, η ηλικία της/του και η διάθεση της ειλικρινούς μεταμέλειάς 

της/του.  Οι ως άνω αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας επικυρώνονται 

απαραίτητα από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.  

ΑΡΘΡΟ 26 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ –  

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

1. Στις περιπτώσεις καθυστέρησης προσέλευσης στον αγωνιστικό χώρο 

κατά την προετοιμασία, καθυστέρησης προσέλευσης στον αγωνιστικό χώρο για 

οποιονδήποτε αγώνα της ομάδας, καθυστέρησης προσέλευσης σε οποιονδήποτε 

χώρο για μετακίνηση της ομάδας, παράβασης των οδηγιών των Ιατρικής 

Υπηρεσίας καθώς και στις περιπτώσεις ασθενείας ή τραυματισμών, δημιουργίας 

κλίματος που  δεν επιτρέπει τη σωστή προετοιμασία (λχ. παρεμπόδιση 

συμπαικτριών/συμπαικτών  της/του κατά τον χρόνο της προετοιμασίας) και σε 

κάθε άλλη περίπτωση δεν προβλέπεται στο παρόν και κριθεί από τον Υπεύθυνο 

Εθνικών Ομάδων της Ε.Ο.Κ. ότι χρήζει επιβολής ποινής, επιβάλλονται, κατά 

περίπτωση, οι κάτωθι ποινές: (α) στέρηση συµµετοχής στην προετοιμασία για µία 

µέρα ή ορισμένο χρονικό διάστημα, (β) αποκλεισμός από έναν (1) έως τρεις (3) 

αγώνες από το επόμενο Πρωτάθλημα.  

2. Στις περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους φιλάθλους κατά 

τη διεξαγωγή των αγώνων, το σώμα των διαιτητών, τις/τους αντιπάλους, 

τις/τους συμπαίκτιρες/συμπαίκτες, τη Διοικητική, Τεχνική και Ιατρική Υπηρεσία, 

τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ., το Διοικητικό Συμβούλιο και τους διοικητικούς 

υπαλλήλους της Ε.Ο.Κ., δυσφήμισης της Διοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας µε 

δηλώσεις στα Μ.Μ.Ε., μη τήρησης των οδηγιών της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά την 

προπόνηση και τον αγώνα, άλλων παραπτωμάτων που αναφέρονται στη 

συμπεριφορά εντός και εκτός αγώνων, προσποίησης αναιτιολόγητων 

τραυματισμών ή ανύπαρκτης ασθένειας, τελεσίδικης καταδίκης από πειθαρχικό 

όργανο ή ποινικό δικαστήριο για δυσφήμιση του αθλήματος, βιαιοπραγία, 

καταστροφή αθλητικών εγκαταστάσεων ή άλλο ποινικό αδίκημα, η τέλεση του 

οποίου δεν συνάδει µε καλαθοσφαιρίστρια/ή ελληνικής Εθνικής ομάδας,  καθώς 

και σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν, αλλά σύμφωνα με 

τον Υπεύθυνο Εθνικών Ομάδων της Ε.Ο.Κ. χρήζει επιβολής ποινής, επιβάλλονται, 

κατά περίπτωση, οι κάτωθι ποινές: (α) αποκλεισμός από αγώνα ή διοργάνωση, 

(β) στέρηση πριµ αγώνα – διοργάνωσης το οποίο χορηγείται από την Ε.Ο.Κ., (γ) 

αποκλεισμός έως τριών (3) ετών από κάθε Εθνική Ομάδα, (δ) αποκλεισμός από 

έναν (1) έως πέντε (5) αγώνες από το επόμενο Πρωτάθλημα.  
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3. Σε κάθε περίπτωση τέλεσης περισσοτέρων του ενός παραπτωμάτων, 

δύναται, κατά την κρίση του αρμοδίου δικαιοδοτικού οργάνου, να επιβληθούν 

σωρευτικά ή στο προσήκον µέτρο οι παραπάνω προβλεπόμενες – κατά 

περίπτωση – ποινές.  

ΑΡΘΡΟ 27 

ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  

1. Ο δεσμός που υφίσταται μεταξύ σωματείων/Κ.Α.Ε. και των 

αθλητριών/αθλητών τους και οι σχέσεις που απορρέουν από αυτόν, έχουν σαν 

αποτέλεσμα το σωματείο/Κ.Α.Ε. να καθίσταται συνυπεύθυνο με την/τον 

αθλήτρια/αθλητή του, που έχει προσκληθεί σε εθνικό συγκρότημα για την 

εκπλήρωση των Υποχρεώσεών της/του.  

2. Συνυπευθυνότητα έχει, επίσης και ο σωματειακός προπονητής/ 

προπονητής της Κ.Α.Ε. της/του διεθνούς/διεθνή αθλήτριας/αθλητή.  

3. Η ως άνω ευθύνη  πηγάζει από την αναμφισβήτητη και αυτονόητη ηθική 

υποχρέωσή τους να συμβάλλουν στην ευπρόσωπη αγωνιστική παρουσία των 

εθνικών μας συγκροτημάτων, που απαιτούν την συνδρομή τους και την μη 

δημιουργία προβλημάτων στη συμμετοχής των αθλητριών/αθλητών τους στις 

εκδηλώσεις των Εθνικών Συγκροτημάτων στα οποία έχουν προσκληθεί.  

4. Σωματείο/Κ.Α.Ε. που σε αντίθεση με την αναφερόμενη στην προηγούμενη 

παράγραφο υποχρέωσή του αρνείται για οποιοδήποτε λόγο να επιτρέψει τη 

συμμετοχής αθλήτριας/αθλητή του σε υποχρεώσεις εθνικού συγκροτήματος, 

στις οποίες επίσημα έχει προσκληθεί από την Ομοσπονδία, υπόκειται στην ποινή 

της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος 

στο οποίο συμμετέχει.  

5. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να επιβάλει την ποινή της 

προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος σε 

προπονητές οι οποίοι εμποδίζουν ή αρνούνται τη συμμετοχής των 

καλαθοσφαιριστριών/καλαθοσφαιριστών τους στις υποχρεώσεις των Εθνικών 

Συγκροτημάτων.  

  

ΑΡΘΡΟ 28 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Για την επιβολή ποινών σε Καλαθοσφαιρίστριες/Καλαθοσφαιριστές, 

Σωματεία και Προπονητές  από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η προηγηθείσα  σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών 

Ομάδων και η απολογία των εγκαλουμένων. Όπου όμως οι διατάξεις του 

παρόντος προβλέπουν αυτοδίκαιη και αυτεπάγγελτη επιβολή ποινής, η απόφαση 

του Δ.Σ της Ε.Ο.Κ. είναι υποχρεωτική ως διαπιστωτική πράξη.  

2. Πέραν των αναφερομένων στο παρόν κεφάλαιο ποινών, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. 

είναι ευνόητο ότι έχει το δικαίωμα και την διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει σε 
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Καλαθοσφαιρίστριες/Καλαθοσφαιριστές που υπέπεσαν σε παραπτώματα, τις 

ποινές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των κειμένων 

νόμων, όταν, κατά τη διακριτική του ευχέρεια κρίνει ότι παρίσταται προς τούτο 

ανάγκη.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  

ΠΑΡΟΧΕΣ – ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ   

 

ΑΡΘΡΟ 29 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΗΘΟΥΣ  

1. Από την Ε.Ο.Κ µπορεί να απονέμεται διάκριση ήθους στις/στους 

αθλήτριες/αθλητές, οι οποίες/οποίοι : (α) καθ’ όλη τη διάρκεια της αθλητικής – 

αγωνιστικής περιόδου δεν θα λάβουν παρατήρηση για παραβάσεις των 

κανονισμών παιδιάς και µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει µέρος στους 

μισούς τουλάχιστον επίσημους και φιλικούς αγώνες της Εθνικής ομάδας, (β) 

δείχνουν ιδιαίτερη συνέπεια και υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις τους και 

υποδειγματική συμπεριφορά εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. 

2. Η διάκριση ήθους θα απονέμεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., 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) διπλώματα, πλακέτα και 

ειδικό μετάλλιο της Ε.Ο.Κ., (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 

ΚΑΜΙΑ/ΚΑΝΕΝΑΣ αθλήτρια/αθλητής για παραβάσεις των κανονισμών παιδιάς.  

ΑΡΘΡΟ 30 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

1. Η Ε.Ο.Κ για να τιμήσει τις/τους αθλήτριες/αθλητές εκείνες/ους, οι 

οποίες/οι προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες για σειρά ετών στις Εθνικές ομάδες, 

δύναται να παρέχει διάκριση δεκαετούς υπηρεσίας, για την δεκαετή, 

τουλάχιστον, συνεχή προσφορά πολύτιμων αγωνιστικών υπηρεσιών στην 

Εθνική ομάδα, σε συνδυασμό µε την εξαίρετη συμπεριφορά, όπου θα απονέμεται 

το ειδικό μετάλλιο, το οποίο θα συνοδεύεται µε χρηματικό ποσό, το ύψος του 

οποίου θα καθορίζεται, κάθε φορά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ε.Ο.Κ.   

2. Στην περίπτωση της αποχώρησης αθλήτριας/αθλητή από την ενεργό 

δράση στην Εθνική ομάδα, θα απονέμεται το ειδικό μετάλλιο και χρηματικό ποσό 

το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ..  

3. Σε περίπτωση αγωνιστικών διακρίσεων, εκτός της οικονομικής 

επιβράβευσης που έχει καθοριστεί για κάθε περίπτωση, µπορεί να απονέμεται 

στις/στους αθλήτριες/αθλητές ειδική αναμνηστική πλακέτα, δίπλωμα και το 
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ειδικό μετάλλιο της Ε.Ο.Κ. στις παρακάτω περιπτώσεις διακρίσεως της Εθνικής 

ομάδας: (α) κατακτήσεως ειδικής τιμητικής θέσης σε διεθνή επίσημή διοργάνωση 

και (β) κατακτήσεως της 1ης έως και 3ης θέσης ή συµµετοχής σε Final Flour 

Ευρωπαϊκού ή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.  

ΑΡΘΡΟ 31 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  

1. Τα πριµ καθορίζονται κατά περίπτωση, από το ∆.Σ. της Ε.Ο.K. 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.  

2. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατάκτησης τιμητικής διάκρισης σε 

διεθνείς διοργανώσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 34 του ν. 2725/`99, 

η Ε.Ο.Κ οφείλει να γνωστοποιεί τις διακρίσεις αυτές στη Γ.Γ.Α. . Η καταβολή των 

αντίστοιχα προβλεποµένων χρηματικών παροχών δεν βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της Ε.Ο.Κ.  

3. Ο Υπεύθυνος Εθνικών Ομάδων εισηγείται προς το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. τον τρόπο 

κατανομής του ποσού της οικονομικής επιβράβευσης που δικαιούνται οι διεθνείς 

αθλήτριες/αθλητές και ο Ομοσπονδιακός προπονητής από την Πολιτεία. Για την 

απόφαση αυτή θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως: (α) το σύνολο των 

συµµετοχών αθλήτριας/αθλητή στις Εθνικές ομάδες, (β) η ιστορική διαδρομή στο 

άθλημα, (γ) η απόδοση και ο συνολικός χρόνος συµµετοχής της/του στη 

συγκεκριμένη διοργάνωση   

4. Με την ίδια διαδικασία θα κατανέμεται στις/στους διεθνείς 

αθλήτριες/αθλητές και στους Ομοσπονδιακούς Προπονητές η – τυχόν – 

οικονομική επιβράβευση που θα προέρχεται και από άλλους φορείς.  

5. Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. και µετά από εισήγηση του Υπεύθυνου Εθνικών Ομάδων 

µπορεί να καθορίζει περιοδικού ή παγίου χαρακτήρα οικονομικές παροχές 

στις/στους αθλήτριες/αθλητές των Εθνικών ομάδων, προκειμένου 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.  

ΑΡΘΡΟ 32 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό που στελεχώνει την τεχνική – 

ιατρική και διοικητική υπηρεσία των Εθνικών ομάδων, ρυθμίζονται στις 

επιμέρους ατομικές συβάσεις εργασίας εκάστου εργαζομένου στις παραπάνω 

υπηρεσίες. 

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

παρόντα κανονισμό, έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής 
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νομοθεσίας, ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ε.Ο.Κ. και αποφάσεις του ∆.Σ./Ε.Ο.Κ. 

για το εκάστοτε θέμα.  

3. Η µη εφαρμογή οποιασδήποτε διατάξεως του παρόντος κανονισμού δεν 

αποτελεί κατάργηση ή παραίτηση από αυτήν εκ µέρους της Ε.Ο.Κ.  

4. Αν για κάποια θέματα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό,  η Ε.Ο.Κ. 

έχει εφαρμόσει ευνοϊκότερα µέτρα από τα προβλεπόμενα, δεν δεσμεύεται στο 

μέλλον εξαιτίας αυτών, ούτε δημιουργείται έθιμο για τις περιπτώσεις αυτές.  

5. Η Ε.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως του 

παρόντος Κανονισμού, µε απόφαση του ∆.Σ. αυτής, σύμφωνα µε τα κατά τα λοιπά 

προβλεπόμενα, στο άρθρο 27 του ν. 2725/99.  

 

 

Ο παρών Κανονισμός αποτελεί το νέο Κανονισμό Εθνικών ομάδων της Ε.Ο.Κ. ο 

οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 

2725/99και υποβλήθηκε αρμοδίως προς έγκριση.  

 

 


