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ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της διοίκησης της
Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) και των συμμετεχόντων υπό
οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία των εθνικών ομάδων.
2. Ειδικότερα ο κανονισμός αποσκοπεί στο να καθορίσει επακριβώς όλα γενικά τα
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της διοίκησης της ΟΧΕ, του τεχνικού και
επιστημονικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώματα, καθήκοντα και
υποχρεώσεις των αθλητών‐τριών των εθνικών ομάδων.
3. Η Ο.Χ.Ε. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των
Εθνικών και προεθνικών ομάδων, κάθε κατηγορίας, καθώς και της
συμμετοχής των Εθνικών ομάδων σε όλες τις επίσημες και ανεπίσημες διεθνείς
διοργανώσεις, όπως αυτές καθορίζονται, τόσο από τη Διεθνή Ομοσπονδία (IHF)
όσο και από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (EHF), αλλά και από τις συμφωνίες με
άλλες αλλοδαπές Ομοσπονδίες και αθλητικούς Οργανισμούς του εξωτερικού.
4. Όπου στη συνέχεια του παρόντος γίνεται λόγος για « Εθνική ομάδα », εννοείται
κάθε
προεθνική
ή
Εθνική
ομάδα Ανδρών, Νέων, Εφήβων, Παίδων,
Κορασίδων, Νεανίδων, Γυναικών ή και όποια άλλη συσταθεί με απόφαση του ∆.Σ.
της ΟΧΕ.
5. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται :
Α) Οι αθλητές και αθλήτριες των Εθνικών ομάδων
Β) Οι προπονητές των Εθνικών ομάδων, οι βοηθοί τους και οι γυμναστές
Γ) Οι ιατροί και λοιποί επιστημονικοί συνεργάτες
Δ) Οι διοικητικές Υπηρεσίες της Ο.Χ.Ε., οι οποίες, με βάση τον ισχύοντα
Κανονισμό προσωπικού της Ο.Χ.Ε., είναι εντεταλμένες για την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης των Εθνικών ομάδων
6. Αθλητής‐τρια που καλείται στις εθνικές ομάδες αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
της Ο.Χ.Ε ., όπως εκάστοτε ισχύουν. Το αυτό ισχύει και για τα πρόσωπα που
στελεχώνουν τους φορείς και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην
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προηγούμενη παράγραφο. Επίσης οι διατάξεις του κανονισμού αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των επιμέρους ατομικών συμβάσεων που συνδέουν τα
παραπάνω πρόσωπα με την Ο.Χ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 2
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΘΝΙΚΩΝΟΜΑ∆ΩΝ
1. Η Διοικητική δομή των Εθνικών ομάδων έχει ως ακολούθως:
Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (∆.Σ)./ O.X.E.
Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
‐ ΕΦΟΡΟΙ
‐ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γ) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
‐ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
‐ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
‐ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ‐ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
∆) ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
‐ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
‐ ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
‐ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
Ε) ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
‐ ΙΑΤΡΟΙ
‐ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
‐ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΙ
‐ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
‐ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

2. Επιτροπή Εθνικών Ομάδων
2.2.1 Η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων (Ε.Ε.Ο.) αποτελείται από 3 έως 7 μέλη, εκ
των οποίων η πλειοψηφία προέρχεται από μέλη του ∆.Σ. της Ο.Χ.Ε. Ο Πρόεδρος
αυτής είναι μέλος του ΔΣ της ΟΧΕ.
2.2.2 Συνεδριάζει τακτικώς μία φορά το χρόνο, το τελευταίο τρίμηνο του
ημερολογιακού έτους, προκειμένου να κάνει τον απολογισμό της
χρονιάς (αγωνιστικό και οικονομικό), τον προγραμματισμό (αγωνιστικό και
οικονομικό) της επόμενης, καθώς και να υποβάλει εισηγήσεις στο ∆.Σ.
σχετικά με τη λειτουργία των Εθνικών Ομάδων. Η Επιτροπή των Εθνικών
Ομάδων δύναται επίσης να συνεδριάζει εκτάκτως με απόφαση του
Προέδρου της Ο.Χ.Ε, όποτε παραστεί ανάγκη.
2.2.3 Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Εθνικών ομάδων και ∆.Σ. Ο.Χ.Ε
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2.2.4 Υποβάλλει, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Συντονιστή και τους προπονητές των
Εθνικών ομάδων, κάθε τρίμηνο ή όποτε άλλοτε του ζητηθεί από το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε.
έκθεση πεπραγμένων Εθνικών ομάδων
2.2.5
Καταρτίζει από κοινού με τον Τεχνικό Συντονιστή τον οικονομικό
προγραμματισμό – απολογισμό και τον υποβάλλει στο ∆.Σ. της Ο.Χ.Ε.
2.2.6 Εισηγείται την επίλυση προβλημάτων αθλητών‐τριών στο ∆.Σ. Ο.Χ.Ε.
2.2.7 Εισηγείται προς το ∆.Σ. της Ο.Χ.Ε. την επιβολή ποινών σε αθλητές και αθλήτριες,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2.2.8 Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο
εκάστοτε Προπονητής και ο Έφορος της Εθνικής ομάδας για τα θέματα που αφορούν σε
αυτή.

3. Έφοροι Εθνικών Ομάδων

2.3.1 Οι Έφοροι επιλέγονται από το ∆.Σ. της Ο.Χ.Ε., κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Ο,
προΐστανται σε διοικητικό επίπεδο της κάθε Εθνικής ομάδας και ενημερώνουν ‐ κατά
περίπτωση ‐ την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων.
2.3.2 Περαιτέρω οι Έφοροι έχουν τα εξής καθήκοντα:
α) Παρακολουθούν την ομαλή εξέλιξη της προετοιμασίας των ομάδων τους.
β) ∆ίνουν λύσεις σε θέματα διοικητικής φύσης.
γ) Εισηγούνται επί θεμάτων οργάνωσης και βελτίωσης της απόδοσης των
ομάδων τους, για τυχόν προβλήματα, πάντα σε συνεργασία με τον Τεχνικό Συντονιστή
της Ο.Χ.Ε
δ) Παρακολουθούν την εφαρμογή των προπονητικών προγραμμάτων, την απόδοση,
αλλά και τη συμπεριφορά των αθλητών οι οποίοι στελεχώνουν την αντίστοιχη Εθνική
ομάδα, κατά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχουν αυτοί με τα σωματεία στα οποία
ανήκουν .
ε) ∆ύνανται να συμμετέχουν στις αποστολές των ομάδων των οποίων έχουν την
εφορία, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΟ και απόφαση του ∆Σ της Ο.Χ.Ε
2.3.3 Το ∆.Σ. δύναται να αναθέτει τα καθήκοντα Εφόρου των Εθνικών Ομάδων είτε σε
μέλη του είτε σε μέλη της Ε.Ε.Ο.
4. Τεχνική Επιτροπή Εθνικών Ομάδων
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Η Τεχνική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής Εθνικών
ομάδων, τον αντίστοιχο Ομοσπονδιακό Προπονητή (Ανδρών, Γυναικών, κλπ) και τον
Τεχνικό Συντονιστή. Έργο της επιτροπής είναι ο συντονισμός και η υποστήριξη των
Εθνικών ομάδων, καθώς και η αξιολόγηση των στόχων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1. Τεχνικός Συντονιστής Εθνικών Ομάδων ΟΧΕ
Ο Τεχνικός Συντονιστής (ΤΣ) μπορεί να μην είναι μέλος του ΔΣ και επιλέγεται, κατόπιν
εισήγησης της Ε.Ε.Ο. προς το ΔΣ και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
• Επιμελείται για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων μεταξύ της Ο.Χ.Ε και των
αθλητών που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό.
• Μεριμνά για την εξασφάλιση των καλυτέρων δυνατών συνθηκών και
προϋποθέσεων, μέσω των οποίων θα εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία κάθε
Εθνικής ομάδας (δελτία συμμετοχής, μετακινήσεις, διαμονή – διατροφή,
εξασφάλιση ικανού αθλητικού υλικού σε ποιότητα – ποσότητα, ασφάλιση – περίθαλψη
αθλητών, επίλυση οργανωτικών και διαδικαστικών ζητημάτων κ.λπ.)
• Καταρτίζει από κοινού με την Ε.Ε.Ο. τον οικονομικό προγραμματισμό‐
προϋπολογισμό των Εθνικών ομάδων.
• Συμμετέχει στις αποστολές των Εθνικών ομάδων που αφορούν σε επίσημες
διοργανώσεις, μόνον οσάκις κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο από το ∆.Σ. της
Ο.Χ.Ε.
• Ειδικά ως προς το αθλητικό υλικό, είναι υπόχρεος, πέραν της εξασφάλισης
ικανής ποσότητας και αναγκαίας ποιότητας, να ελέγχει και να κατευθύνει ταυτόχρονα
τους διαχειριστές υλικού και τους φροντιστές Εθνικών ομάδων
• Συνεργάζεται
με
τους ιατρούς και φυσικοθεραπευτές για
θέματα
τραυματισμών και αποθεραπείας των αθλητών.
• Ανάλογα καθήκοντα έχει και ως προς το απαραίτητο ιατρικό υλικό,
συνεργαζόμενος με τα ανωτέρω πρόσωπα, αλλά και τους λοιπούς επιστημονικούς
συνεργάτες
2. ∆ιοικητική – Γραμματειακή Υποστήριξη
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 ζητηθεί, σύμφωνα
με όσα, κατά τα λοιπά, ορίζονται στον Κανονισμό διάρθρωσης και λειτουργίας των
υπηρεσιών της Ο.Χ.Ε
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3. ∆ιαχειριστής υλικού ‐ Φροντιστής
4.3.1 Ο Διαχειριστής υλικού‐Φροντιστής των Εθνικών ομάδων έχει τα εξής
καθήκοντα:
• Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του υλικού των προπονήσεων και του υλικού των
αθλητικών εμφανίσεων.
• Προσέρχεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από τις προπονήσεις και τους αγώνες και
ετοιμάζει το υλικό προπονήσεων, αγώνων (σαλιάρες, μπάλες, νερά κ.λπ.) και τα
αποδυτήρια.
• Φροντίζει με τους λοιπούς αρμόδιους για την καθαριότητα των αποδυτηρίων, χώρων
υγιεινής κ.λπ.
• Συνοδεύει τους αθλητές – τριες σε όλες τις μετακινήσεις εσωτερικού και, εφόσον
κρίνεται απαραίτητο, στο εξωτερικό, φροντίζοντας να έχει μαζί του τα απαραίτητο
υλικό, σύμφωνα με τις εντολές του Τ.Σ. και των προπονητών
• Ενημερώνει τον Τ.Σ. για κάθε θέμα ελλείψεων ή εφοδιασμού.
• Απέρχεται μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων και μετά την
τακτοποίηση των χρησιμοποιηθέντων υλικών και την αποχώρηση των αθλητών‐ τριών.
• Φροντίζει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης παρατηρείται στις
εγκαταστάσεις και τα υλικά αγώνων. Επίσης, ενημερώνει και επιβλέπει για την
αποκατάσταση βλάβης στις εγκαταστάσεις του Γυμναστηρίου, μαζί με τους αρμοδίους
υπαλλήλους αυτού.
Απαγορεύεται η παραχώρηση υλικού από τον Φροντιστή προς οποιονδήποτε τρίτο,
χωρίς τη συναίνεση του Τ.Σ.
• Υποβάλλει έκθεση υλικού πριν και μετά την προετοιμασία της κάθε ομάδας.
4.3.2 Στην εκτέλεση των καθηκόντων του συνεργάζεται στενά με:
 Την Ε.Ε.Ο
 Τον Τεχνικό Συντονιστή
 Τους προπονητές
4.3.3. Η ατομική σύμβαση, με την οποία συνδέεται με την Ο.Χ.Ε ο φροντιστής –
διαχειριστής, μπορεί να προβλέπει καθήκοντα και αρμοδιότητες πλέον των ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
1. Η Τεχνική και προπονητική υποστήριξη των Εθνικών ομάδων γίνεται από τους
κάτωθι, οι οποίοι τελούν υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων:
Προπονητές Εθνικών ομάδων
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Βοηθούς Προπονητές
Γυμναστές
2. Προπονητές Εθνικών Ομάδων
Οι προπονητές:
5.2.1 Είναι ο ι επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας των ε θ ν ι κ ώ ν ομάδων και
απόλυτα υπεύθυνοι για την εκγύμναση και την εν γένει καθοδήγησή τους.
Κατευθύνουν και συνεργάζονται με τους βοηθούς προπονητές, τους γυμναστές και
τους λοιπούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθορίζοντας το πρόγραμμα προετοιμασίας
των ομάδων και ελέγχοντας την πιστή εφαρμογή του.
Τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο του Τ.Σ. και του Εφόρου, συνεργαζόμενοι ιδιαίτερα με
τον Τ.Σ. της Ο.Χ.Ε. για θέματα που αφορούν στην οργάνωση και σχεδιασμό
προπονητικών προγραμμάτων και γενικότερα σχετικά με την όλη παρουσία των
Εθνικών ομάδων, τόσο στις προπονήσεις, όσο και στους αγώνες τους (επίσημους ή
φιλικούς).
5.2.2 Ειδικότερα οι προπονητές έχουν τα εξής καθήκοντα:
α) Τηρούν στατιστικά στοιχεία για καθένα από τους αθλητές/τριες, τα οποία
φυλάσσονται στο αρχείο του τμήματος Εθνικών ομάδων της ΟΧ.Ε. και ενημερώνουν τον
Τ.Σ. για κάθε θέμα που έχει σχέση με την προετοιμασία και την αγωνιστική κατάσταση
των αθλητών.
β) Αναφέρουν στον αρμόδιο Έφορο Εθνικών ομάδων και τον Τ.Σ. την τέλεση
κάθε πειθαρχικού παραπτώματος και εισηγούνται την επιβολή των προβλεπομένων
πειθαρχικών ποινών βάσει του παρόντος.
γ) Υποβάλλουν μία φορά ανά τρίμηνο ή όποτε τους ζητηθεί από το ΔΣ της Ο . Χ . Ε .
έκθεση πεπραγμένων στο ∆.Σ. και στην Ε.Ε.Ο. και υποχρεωτικά, ύστερα από κάθε
είδους διοργάνωση στο εξωτερικό ή εσωτερικό, μέσω του Τ.Σ., καλύπτοντας θέματα
της δικαιοδοσίας τους.
δ). Συνεργάζονται με τους ιατρούς και φυσικοθεραπευτές των εθνικών ομάδων , αφού
προηγουμένως έχουν ενημερωθεί για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας αθλητών,
δίνοντας ταυτόχρονα πληροφορίες σε αυτούς σχετικά με περιστατικά που οφείλονται
σε τυχόν προβλήματα υγείας των αθλητών.
ε) Μεριμνούν, σε συνεργασία με τους ιατρούς και φυσικοθεραπευτές, για τη σωστή
αντιμετώπιση κάθε τυχόν περιστατικού, ενώ συμπληρώνουν με τα απαραίτητα στοιχεία
την ατομική καρτέλα κάθε αθλητή από κοινού με τον Τ.Σ. πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά από κάθε στάδιο προετοιμασίας ή αγωνιστικής εκδήλωσης της κάθε ομάδας.
Στ) Συνεργάζονται με τον Τ.Σ. σε θέματα μετακινήσεων, γηπέδων κ.λπ..
5.2.3 Για την εκπλήρωση όλων των παραπάνω υποχρεώσεων και καθηκόντων τους
οι προπονητές έχουν ως άμεσους συνεργάτες τα παρακάτω πρόσωπα:
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‐Βοηθούς προπονητές
‐Εφόρους
‐Γυμναστές
‐Φυσικοθεραπευτές
‐Διαχειριστές ‐ Φροντιστές υλικού
5.2.4 Η ατομική σύμβαση, με την οποία συνδέεται με την Ο.Χ.Ε ο Προπονητής, μπορεί
να προβλέπει καθήκοντα και αρμοδιότητες πλέον των ανωτέρω.

3.Βοηθοί Προπονητών
5.3.1 Οι Βοηθοί προπονητών των Εθνικών ομάδων είναι οι άμεσοι συνεργάτες των
προπονητών και έχουν τα προπονητικά καθήκοντα που τους ανατίθενται από τις
ατομικές συμβάσεις τους με την ΟΧΕ, καθώς και επιπλέον καθήκοντα που ο
προπονητής τους αναθέτει..
5.3.2 Οι Βοηθοί προπονητών αντικαθιστούν τους προπονητές, σε περιπτώσεις
κωλυμάτων ή απουσίας τους σε όλο το φάσμα των καθηκόντων τους.

4.ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
5.4.1. Οι Γυμναστές είναι υπεύθυνοι των προγραμμάτων εκγύμνασης και
βελτίωσης της 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.
5.4.2. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στις ατομικές συμβάσεις μεταξύ
των ιδίων και της Ο.Χ.Ε

ΑΡΘΡΟ 6
ΙΑΤΡΙΚΗ ‐ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1. Ιατροί Εθνικής Ομάδας
6.1.1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιατρών της Εθνικής ομάδος είναι
τα ακόλουθα:
α) Συμμετέχουν προσωπικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών, καθώς
και κατά τη διάρκεια κάθε μορφής διοργάνωσης, ακολουθώντας το σχετικό
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πρόγραμμα
β) Κατευθύνουν τα λοιπά μέλη της ομάδας επιστημονικής υποστήριξης και ιδίως τον
Φυσικοθεραπευτή στη σωστή αντιμετώπιση κάθε περιστατικού ασθένειας ή
τραυματισμού
γ) Παρακολουθούν, την αποθεραπεία κάθε αθλητή, προσπαθώντας κατά το δυνατό
για τη συντόμευση της και χορηγώντας προς τούτο την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
δ) Γνωματεύουν σχετικά με το εάν και κατά πόσο ασθενής ή τραυματίας αθλητής
μπορεί να συμμετάσχει στην προετοιμασία ή στους αγώνες της εθνικής ομάδας.
ε) Προτείνουν μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων.
στ) Συντάσσουν, με τη συνεργασία προπονητή – γυμναστή και τα λοιπά μέλη της
επιστημονικής ομάδας, ειδικό φάκελο με τα στοιχεία κάθε αθλητή κατά τη διάρκεια
τόσο της προετοιμασίας όσο και των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
ζ) Συνοδεύουν την Εθνική ομάδα στις μετακινήσεις της, οσάκις κριθεί απαραίτητο από
το ∆.Σ. και την Ε.Ε.Ο.
η) Επιμελούνται της σωστής και ανελλιπούς συμπλήρωσης των ατομικών
καρτελών υγείας αθλητών‐τριών, καθώς και για τη συμπλήρωση κάθε
απαραίτητου εγγράφου ή εντύπου σχετικά με τη συμμετοχή των Εθνικών ομάδων
σε διεθνείς διοργανώσεις.
θ) Συντάσσουν εκθέσεις σε κάθε περίπτωση τραυματισμού, ασθένειας και
οποιουδήποτε άλλου τυχόν προβλήματος υγείας αθλητού/τριας, προκειμένου αυτές να
διαβιβαστούν έγκαιρα και νομότυπα προς την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η
Ο.Χ.Ε. είναι συμβεβλημένη.
ι) Εισηγούνται στον Τ.Σ. και στους προπονητές σχετικά με οποιαδήποτε τυχόν
παράλειψη αθλητών/τριών να συμμορφωθούν με υποδειχθείσα θεραπευτική αγωγή.
ια) Συνεργάζονται με τον Εργοφυσιολόγο σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις στις
οποίες πρέπει να υποβληθούν οι αθλητές.
ιβ) Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να δηλώνουν, όπου και όποτε αυτό απαιτείται, τα
κατάλληλα φάρμακα ή σκευάσματα τα οποία και έχουν χορηγηθεί σε αυτούς 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
χορηγηθείσα ουσία (π.χ. βελτιωτική απόδοσης, διατροφής κλπ.) συμπεριλαμβάνονται
στις νόμιμα χορηγούμενες ουσίες, όπως αυτές εξειδικεύονται από το WADA και την
σχετική εγχώρια και διεθνή νομοθεσία, έτσι ώστε ποτέ να μην παρουσιαστεί το
φαινόμενο να έχουν χορηγηθεί απαγορευμένα φάρμακα, σκευάσματα ή άλλες ουσίες
σε αθλητές/τριες των Εθνικών μας ομάδων.
ιγ) Εγκρίνουν ενυπόγραφα τις προτεινόμενες για χορήγηση ουσίες από τον
Εργοφυσιολόγο και διατροφολόγο και τις διαβιβάζουν στην ΕΕΟ.
6.1.2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι ιατροί συνεργάζονται στενά με τους:
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α. Προπονητές και Βοηθούς τους,
β. Φυσικοθεραπευτές,
γ. Τα λοιπά μέλη της επιστημονικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση συνεργάζονται,
σχετικά με τις αρμοδιότητες τους, με τον Τ.Σ. και τα λοιπά μέλη της Ε.Ε.Ο.
6.1.3. Ο ιατροί των Εθνικών ομάδων που συνεργάζονται με την Ο.Χ.Ε. πρέπει να έχουν
απαραίτητα την ειδικότητα του ορθοπεδικού, παθολόγου, αθλητιάτρου, καρδιολόγου ή
φυσίατρου.
6.1.4. Η ατομική σύμβαση, με την οποία συνδέεται με την Ο.Χ.Ε ο Ιατρός, μπορεί να
προβλέπει καθήκοντα και αρμοδιότητες πλέον των ανωτέρω.

2. Φυσικοθεραπευτές
6.2.1. Οι Φυσικοθεραπευτές των Εθνικών ομάδων έχουν τα παρακάτω καθήκοντα και
υποχρεώσεις:
α) Οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στους χώρους προπονήσεων και αγώνων
β) Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων οφείλουν να αντιμετωπίζουν
άμεσα κάθε περιστατικό.
γ) Οφείλουν να τηρούν τις εκάστοτε εντολές των ιατρών αναφορικά με τη χορηγηθείσα
θεραπεία στους αθλητές/τριες.
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 Έφορο και τον Τ.Σ.
ε) Οφείλουν να ενημερώνουν τους ιατρούς για κάθε περιστατικό που τυχόν θα
παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Στ) Οι φυσικοθεραπευτές είναι υπεύθυνοι του Τεχνικού Εξοπλισμού που τους
παραδίδεται από την Ο.Χ.Ε., τον οποίο είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν με το πέρας
της συνεργασίας.
6.2.2 Η ατομική σύμβαση, με την οποία συνδέεται με την Ο.Χ.Ε, ο φυσιοθεραπευτής,
μπορεί να προβλέπει καθήκοντα και αρμοδιότητες πλέον των ανωτέρω.

3. Χορήγηση Φαρμάκων
6.3.1. Εφόσον παρίσταται ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής προς αθλητή/τρια, ύστερα
από αιτιολογημένη γνωμάτευση του ιατρού της Εθνικής ομάδας, τα απαραίτητα
φάρμακα θα χορηγούνται μόνο, ύστερα από ιατρική συνταγή του αρμόδιου και μόνου
υπεύθυνου ιατρού.
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6.3.2.
Απαγορεύεται η χορήγηση οιουδήποτε φαρμάκου το οποίο δεν θα
καταχωρείται στο βιβλίο ή την ειδική καρτέλα ανάλωσης φαρμάκων της ιατρικής
υπηρεσίας των Εθνικών ομάδων.
6.3.3 Για τους παραπάνω λόγους είναι υποχρεωτική και απαραίτητη η γνωστοποίηση
από τους αθλητές‐τριες κάθε τυχόν φαρμακευτικής αγωγής που τους έχει χορηγηθεί,
προκειμένου να αντιμετωπίζονται και ασθένειες εκτός κύκλου αθλητικών
υποχρεώσεων.
6.3.4. 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 μέρος
Εθνική ομάδα.

4. Εργοφυσιολόγοι
Ο Εργοφυσιολόγος:
6.4.1 Συνεργάζεται στενά με τον προπονητή και το γυμναστή της ομάδας παρέχοντας
κάθε συνδρομή σχετικά με τις παραμέτρους της προπόνησης που άπτονται των
αρμοδιοτήτων του.
6.4.2. Περαιτέρω συνεργάζεται με τους ιατρούς και φυσιοθεραπευτές σχετικά με τις
εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθούν οι αθλητές/τριες.
6.4.3. Επιμελείται, σε συνεργασία με το διατροφολόγο, του προγράμματος διατροφής
αθλητών/τριών και, αν δεν υφίσταται διατροφολόγος, το καταρτίζει μόνος του.
6.4.4. Καταρτίζει από κοινού με το διατροφολόγο, τους ιατρούς και τους προπονητές το
πρόγραμμα χορήγησης συμπληρωμάτων διατροφής και βελτίωσης της φυσικής
κατάστασης των αθλητών/τριών, τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να
τυγχάνουν απόλυτα συμβατά με τα διεθνώς ισχύοντα και καθοριζόμενα επιτρεπτά
πλαίσια, έτσι ώστε σε καμιά περίπτωση αθλητής/τρια Εθνικής ομάδας να κάνει χρήση
απαγορευμένων ουσιών ή σκευασμάτων. Κάθε χορηγούμενη ουσία θα υποβάλεται
στην Επιτροπή Ε.Ε.Ο εγγράφως, αφού προηγουμένως υπογράψει και ο ιατρός της
ομάδας.

5.Ψυχολόγοι
Ο ψυχολόγος των Εθνικών ομάδων:
6.5.1.Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ψυχολογική προετοιμασία
των
αθλητών/τριών, καθώς επίσης και για τον εντοπισμό και την επίλυση κάθε
ψυχολογικού ή άλλου συναφούς προβλήματος που δύναται να επηρεάσει την απόδοση
και την εν γένει παρουσία των αθλητών/τριών και της κάθε ομάδας, γενικότερα,
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στις προπονήσεις και τους αγώνες.
6.5.2. Ενημερώνει τους προπονητές των ομάδων για κάθε πρόβλημα, που τυχόν
ήθελε προκύψει σε σχέση με την ψυχολογική κατάσταση των αθλητών/τριών,
προτείνοντας και τους τρόπους επίλυσής του.
6.5.3. Υποβάλλει έκθεση, μετά το τέλος κάθε προετοιμασίας ή αγωνιστικής εκδήλωσης,
με παρατηρήσεις για την ψυχολογία, την προσωπικότητα και την εν γένει
συμπεριφορά του κάθε αθλητή/τριας, την οποία και υποβάλλει στην Ε.Ε.Ο και στον
Τεχνικό Σύμβουλο.
6.5.4. Η ατομική σύμβαση, με την οποία συνδέεται με την Ο.Χ.Ε ο ψυχολόγος, μπορεί να
προβλέπει καθήκοντα και αρμοδιότητες πλέον των ανωτέρω.

6. Διατροφολόγοι
6.6.1. Ο διατροφολόγος έχει ως έργο την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων
διατροφής, τόσο κατά την περίοδο προετοιμασίας, όσο και κατά την περίοδο
αγωνιστικών εκδηλώσεων των ομάδων.
6.6.2. Με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της αγωνιστικής απόδοσης
των αθλητών/τριών και, σε συνεργασία με τον Εργοφυσιολόγο, προτείνει (πάντα μέσα
στα επιτρεπτά και νόμιμα όρια) τη χορήγηση βελτιωτικών σκευασμάτων (βιταμίνες
κ.λ.π.) στους αθλητές/τριες των ομάδων.
6.6.3. Κάθε χορηγούμενη ουσία θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Εθνικών ομάδων
εγγράφως, αφού προηγουμένως υπογράψει και ο ιατρός της ομάδας.
6.6.4. Η ατομική σύμβαση, με την οποία συνδέεται με την Ο.Χ.Ε ο ψυχολόγος, μπορεί
να προβλέπει καθήκοντα και αρμοδιότητες πλέον των ανωτέρω

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΘΛΗΤΕΣ‐ΤΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
1.Γενικές Διατάξεις
7.1.1 Το παρόν κεφάλαιο αφορά τους αθλητές‐τριες των Εθνικών Ομάδων και
κλιμακίων Ανδρών‐Γυναικών, Νέων, Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων , Κορασίδων και κάθε
άλλης ηλικιακής κατηγορίας.
7.1.2. Για όλους ανεξαιρέτως τους αθλητές –τριες έχουν πλήρη εφαρμογή οι
διατάξεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού λειτουργίας
των Εθνικών Ομάδων, όπως επίσης και οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις των αθλητικών
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νόμων και του καταστατικού της Ο.Χ.Ε. και τέλος οι αποφάσεις του ∆.Σ. της Ο.Χ.Ε.

2. Συγκρότηση Εθνικών Ομάδων
7.2.1. Οι αθλητές κάθε εθνικής ομάδας επιλέγονται ανάμεσα σε Έλληνες αθλητές‐
τριες που ανήκουν στη δύναμη ελληνικών ή αλλοδαπών σωματείων, ύστερα από
εισήγηση των Εθνικών, κατά περίπτωση, προπονητών. Έπειτα από εισήγηση των
αρμοδίων προπονητών και με σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ. και της Ε.Ε.Ο., αθλητής‐τρια
μπορεί να ενταχθεί σε οποιαδήποτε ομάδα ή να απομακρυνθεί για οποιοδήποτε λόγο
(αγωνιστική κατάσταση, συμπεριφορά, παράπτωμα) από αυτή.
7.2.2 Η προετοιμασία των εθνικών ομάδων χωρίζεται σε περιόδους. Ως «Περίοδος
Εθνικής ομάδας» θεωρείται το χρονικό διάστημα από την πρόσκληση των αθλητών‐
τριων μέχρι το πέρας της τελευταίας διοργάνωσης του έτους, άσχετα εάν αυτή αφορά
σε απλή προετοιμασία ή συμμετοχή σε αγωνιστική εκδήλωση και άσχετα εάν η
χρονική περίοδος συμπέσει χρονικά με την παράλληλη διεξαγωγή πρωταθλημάτων.
Οι αθλητές που έχουν κληθεί στην Εθνική Ομάδα είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε
ετοιμότητα για οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Για κάθε γεγονός που θα συμβεί εντός
περιόδου Εθνικής ομάδας και θα αφορά οποιοδήποτε αθλητή/τρια τυγχάνουν απόλυτης
εφαρμογής οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
7.2.3. Αθλητής‐τρια που επιλέχθηκε για οποιαδήποτε Εθνική ομάδα τυγχάνει κατά
τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του σε αυτή όλων των απολαβών, προνομίων κλπ.
από πλευράς Ο.Χ.Ε., αλλά και της Πολιτείας, όπως αυτά εξειδικεύονται στις λοιπές
διατάξεις του παρόντος, αλλά και στην κειμένη αθλητική νομοθεσία.
7.2.4. Αθλητής‐τρια που επιλέχθηκε για οποιαδήποτε Εθνική Ομάδα υπογράφει
σχετική δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τον παρόντα
κανονισμό και τους λοιπούς κανονισμούς της ΟΧΕ τα οποία του επιδόθηκαν.

3. Πρόσκληση Αθλητών
7.3.1. Η πρόσκληση και η συμμετοχή των αθλητών‐τριών στις εθνικές ομάδες είναι
ύψιστη τιμή και ταυτόχρονα υποχρέωσή τους.
7.3.2. Η πρόσκληση, καθώς και όλη η αλληλογραφία για συμμετοχή στις Εθνικές
ομάδες, πραγματοποιείται είτε με έγγραφο (φαξ) είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e‐
mail) από την Ο.Χ.Ε. προς τα σωματεία των επιλεγμένων αθλητών‐τριων, που είναι
υποχρεωμένα να ειδοποιούν τους αθλητές τους. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να
αποστέλλεται έγκαιρα πριν από την καθορισμένη πρώτη συγκέντρωση των αθλητών.
Ο αθλητής υποχρεούται να παραβρίσκεται στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, με
ευθύνη δική του είτε του σωματείου του (μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου
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ομάδα θεωρείται η τελευταία ομάδα που ένας αθλητής αγωνιζόταν) και στη συνέχεια να
παρακολουθεί με συνέπεια το πρόγραμμα προετοιμασίας που συντάσσεται από τον
αρμόδιο προπονητή και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Ο.Χ.Ε. Σε έκτακτες
περιπτώσεις αντικατάστασης αθλητών, οι προσκλήσεις μπορεί να αποστέλλονται και
αυθημερόν.
7.3.3 Σε περίπτωση που ο προσκαλούμενος αθλητής‐τρια αδυνατεί να εμφανισθεί
στην πρώτη συγκέντρωση και στη συνέχεια να παρακολουθήσει το πρόγραμμα που έχει
συντάξει ο προπονητής, οφείλει μέσα σε 48 ώρες από τότε που πήρε την πρόσκληση, ο
ίδιος, εφόσον πρόκειται για προσωπικό κώλυμα (πχ εργασία, εξετάσεις, κλπ), είτε το
σωματείο του, εφόσον πρόκειται για άλλους λόγους (πχ αγωνιστικές υποχρεώσεις), να
υποβάλλει στην Ο.Χ.Ε αίτηση απαλλαγής του. Το ∆.Σ. της Ο.Χ.Ε., αφού εξετάσει την
αίτηση απαλλαγής του αθλητή, κρίνει τους λόγους που αυτός επικαλείται και
αποφασίζει αν θα τον απαλλάξει ή όχι.
7.3.4. Σε περιπτώσεις που οι αθλητές/τριες επικαλούνται ασθένεια ή τραυματισμό τους,
υποχρεούνται να ενημερώνουν πάραυτα τους αρμόδιους εφόρους και προπονητές,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η ιατρική εξέταση και η παρακολούθησή τους από την
αρμόδια ιατρική υπηρεσία της Ομοσπονδίας. Η τελευταία γνωματεύει για την
κατάσταση της υγείας του αθλητή και εισηγείται για το αν μπορεί να συμμετάσχει στις
υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας.
7.3.5. Αθλητής/τρια ο οποίος αποκλείεται από την εθνική ομάδα, λόγω τραυματισμού ή
ασθενείας του, δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε αγώνα του σωματείου στο οποίο
ανήκει, πριν από την παρέλευση οκτώ (8) ημερών από τον τελευταίο αγώνα της Εθνικής
ομάδας, στον οποίο δεν μετέσχε για την πιο πάνω αιτία. Η ημέρα του αγώνα της Εθνικής
δεν υπολογίζεται για προσδιορισμό του χρονικού αυτού διαστήματος.
7.3.6. Πέραν των ανωτέρω, για τις προσκλήσεις σε αθλητές‐τριες που αγωνίζονται σε
σωματεία εξωτερικού, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα
Επιλεξιμότητας Αθλητών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως (IHF Players
Eligiblity Code), όπως εκάστοτε ισχύει, το οποίο ρυθμίζει τις διαδικασίες διάθεσης
αθλητών που αγωνίζονται σε σωματεία εξωτερικού στις Εθνικές Ομάδες.
Οι αθλητές που προσκαλούνται στις Εθνικές ομάδες είναι υποχρεωμένοι να
παρακολουθούν το πρόγραμμα προετοιμασίας και να συμμετέχουν σε όλες τις
καθορισμένες εκδηλώσεις (προπονήσεις, αγώνες, συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις,
παραμονή σε ξενοδοχείο ή CAMP κλπ.).
7.3.7 Πέρα από τις προπονήσεις των Εθνικών ομάδων, η διατήρηση της
φυσικής κατάστασης του αθλητή που έχει επιλεγεί και η βελτίωση της απόδοσής
του αποτελεί υποχρέωση του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής, σύμφωνα
με το πρόγραμμα και τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή, προς το συνάδελφό
του, προπονητή του Σωματείου. Η τήρηση αυτών των οδηγιών είναι υποχρεωτική και
για τον αθλητή και για το Σωματείο του.
7.3.8. Σωματείο που αρνείται αδικαιολόγητα την παραχώρηση αθλητών‐τριών του
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για εκδηλώσεις της Εθνικής ομάδας υπόκειται σε επιβολή πειθαρχικών ποινών, όπως
αυτές, στη συνέχεια του παρόντος, καθορίζονται.

4.Υποχρεώσεις Αθλητών‐ Αθλητριών
Οι υποχρεώσεις των αθλητών‐τριών είναι οι ακόλουθες:
7.4.1. Να τηρούν τις διατάξεις τεχνικού, αθλητικού και πειθαρχικού χαρακτήρα, οι
οποίες τους γνωστοποιούνται από την Ο.Χ.Ε. μέσω των υπευθύνων κάθε Εθνικής
Ομάδας.
7.4.2. Να δηλώνουν τα ακριβή στοιχεία των ατομικών πληροφοριακών βιογραφικών
δελτίων τους, καθώς και τον τόπο κατοικίας τους, τηλέφωνα κλπ. και να αναφέρουν
εγγράφως και άμεσα την οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων στα αρμόδια τμήματα της
Ο.Χ.Ε.
7.4.3. Να συμμετέχουν, εκτός από τις περιπτώσεις ασθενείας ή ατυχημάτων που
πιστοποιούνται από τους ιατρούς των εθνικών ομάδων, σ’ όλες τις προπονήσεις,
στους τόπους και τις ώρες που καθορίζονται από την Ο.Χ.Ε, όπως και σ’ όλες τις
διοργανώσεις και αγώνες (επίσημους και φιλικούς) και στις λοιπές εκδηλώσεις,
συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, παραμονή σε ξενοδοχείο ή CAMP
κλπ., εκτός
αγωνιστικού χώρου, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσής τους.
7.4.4. Να χρησιμοποιούν απαραίτητα τ α μέσα μεταφοράς που καθορίζονται από
την Ο.Χ.Ε. στις μετακινήσεις των ομάδων της.
7.4.5. Να φορούν 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 Ο.Χ.Ε.
Εξαίρεση του αθλητικού υλικού μπορεί να γίνει στα υποδήματα των αθλητών – τριών,
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.
7.4.6. Να τηρούν τις ώρες προπονήσεων, όπως αυτές καθορίζονται από τους
προπονητές και να εμφανίζονται στο γήπεδο προπονήσεων, φέροντας την αθλητική
ενδυμασία, την καθοριζόμενη ώρα πριν από την έναρξη της προπόνησης.
7.4.7. Να υπακούουν, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, στις εντολές του
προπονητή και να καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να
προετοιμάζονται καλύτερα, για να φτάνουν το μέγιστο της ατομικής απόδοσης, προς
όφελος του συνόλου.
7.4.8. Να ακολουθούν τις οδηγίες της ΕΕΟ, των προπονητών και του επικεφαλής
εκπροσώπου της Ο.Χ.Ε (Εφόρου) όσον αφορά τη διαμονή στο ξενοδοχείο, όπου η
αποστολή καταλύει, τη διαβίωση και εξωγηπεδική συμπεριφορά πριν από τους αγώνες,
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ως και στις τυχόν καθορισμένες εκδηλώσεις.
7.4.9. 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 πιο
πάνω συνεργάτες.
7.4.10. Οι αθλητές‐τριες των Εθνικών Ομάδων υποχρεούνται να υποβάλλονται σε
εξετάσεις ντόπινγκ, όποτε αυτό τους ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές και να
συμπληρώνουν με ειλικρίνεια ειδικό έντυπο ντόπινγκ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς,
όπως αυτοί ισχύουν.
Επίσης είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν, ενυπόγραφα,
πληροφορίες διαμονής και προπόνησης (whereabouts information) στο Εθνικό
Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ), μέσω της Ο.Χ.Ε.
7.4.11. Τέλος, οι αθλητές‐τριες 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 τη συνολική κοινωνική παρουσία τους να
προβάλλουν το άθλημα της Χειροσφαίρισης και το αθλητικό ιδεώδες, γενικότερα.
7.4.12. Σε κάθε περίπτωση οι αθλητές‐τριες οφείλουν να τηρούν πιστά τις λοιπές
διατάξεις του παρόντος, του Καταστατικού της Ο.Χ.Ε. και των λοιπών κανονισμών της
ΟΧΕ, οι οποίοι θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1. Διακρίσεις ήθους
8.1.1 Από την Ο.Χ.Ε μπορεί να απονέμεται διάκριση ήθους στους αθλητές/τριες
εκείνους οι οποίοι:
α. Σε όλη τη διάρκεια της αθλητικής – αγωνιστικής περιόδου δεν θα παρατηρούνται
για παραβάσεις των κανονισμών παιδιάς και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει
μέρος τουλάχιστον στους μισούς επίσημους και φιλικούς αγώνες της Εθνικής
Ομάδας.
β. Επιδεικνύουν ιδιαίτερη συνέπεια και υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις τους και
υποδειγματική συμπεριφορά εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
8.1.2. Η διάκριση ήθους απονέμεται από το ∆.Σ. της Ο.Χ.Ε., ύστερα από πρόταση
ειδικής επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο Εθνικών ομάδων, τον Τεχνικό
Συντονιστή και τον προπονητή της αντίστοιχης Εθνικής ομάδας.
8.1.3. Για την διάκριση ήθους απονέμονται:
∆ιπλώματα, πλακέτα και ειδικό μετάλλιο της Ο.Χ.Ε.. ή/και οικονομική επιβράβευση –
πριμ, που θα καθορίζεται από το ∆.Σ., κατά περίπτωση.
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8.1.4. Η διάκριση ήθους θα απονέμεται και σε όλη την ομάδα, αν δεν τιμωρηθεί
κανένας αθλητής‐τρια για παραβάσεις των κανονισμών παιδιάς.

2.Διάκριση πολυετούς υπηρεσίας στην Εθνική Ομάδα
Η Ο.ΧΕ., για να τιμήσει τους αθλητές‐τριες εκείνους οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμες
υπηρεσίες για σειρά ετών στις Εθνικές ομάδες, μπορεί να καθιερώνει τις ακόλουθες
διακρίσεις:
Α. ∆ιάκριση 10ετούς υπηρεσίας
Για τη δεκαετή τουλάχιστον, συνεχή προσφορά πολύτιμων αγωνιστικών υπηρεσιών
στην Εθνική ομάδα, σε συνδυασμό με εξαίρετη συμπεριφορά, απονέμεται ειδικό
μετάλλιο, το οποίο δύναται να συνοδεύεται με χρηματικό ποσό, που θα
καθορίζεται με απόφαση του ∆.Σ..
Β. Στην περίπτωση της αποχώρησης αθλητή/τριας από την ενεργό δράση στην Εθνική
ομάδα, απονέμεται ειδικό μετάλλιο, το οποίο δύναται να συνοδεύεται και από
χρηματικό ποσό, που θα καθορίζεται από το ∆.Σ. της Ο.Χ.Ε..

3.Αγωνιστικές Διακρίσεις
Εκτός της οικονομικής επιβράβευσης που έχει καθοριστεί για κάθε περίπτωση, μπορεί
να απονέμεται στους αθλητές‐τριες ειδική αναμνηστική πλακέτα, δίπλωμα και ειδικό
μετάλλιο της Ο.Χ.Ε στις παρακάτω περιπτώσεις διάκρισης της Εθνικής ομάδας:
Α. Κατάκτηση τιμητικής θέσης σε διεθνή επίσημη διοργάνωση.
Β. Κατάκτηση της 1 η ς έως και 3ης θέσης ή συμμετοχή σε Final Four Ευρωπαϊκού ή
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
4. Οικονομικές Παροχές/Επιβραβεύσεις Διοργανώσεων και Αγώνων (πριμ)
8.4.1 Το ΔΣ της ΟΧΕ δύναται να επιβραβεύει οικονομικά τους αθλητές‐τριες για τυχόν
διακρίσεις των Εθνικών Ομάδων.
Τα πριμ καθορίζονται, κατά περίπτωση, από το ∆.Σ. της Ο.Χ.Ε. και πάντοτε ανάλογα με
τη σπουδαιότητα της διοργάνωσης ή του αγώνα που συμμετέχει η Εθνική ομάδα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στην ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.
8.4.2. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση κατάκτησης εξαιρετικής διάκρισης σε διεθνείς
διοργανώσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται στην ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, η Ο.Χ.Ε.
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οφείλει να γνωστοποιεί τις διακρίσεις αυτές στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
(Γ.Γ.Α.) . Η καταβολή των αντίστοιχα προβλεπομένων χρηματικών παροχών δεν βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Ο.Χ.Ε..

5. Οικονομικές Παροχές‐ Οδοιπορικά
8.5.1. Το ∆.Σ. της Ο.Χ.Ε., ύστερα από εισήγηση της ΕΕΟ, μπορεί να καθορίζει
περιοδικού ή παγίου χαρακτήρα οικονομικές παροχές στους αθλητές/τριες των
Εθνικών ομάδων, προκειμένου αυτοί να ανταποκρίνονται στις αναγκαίες δαπάνες για
τη βελτίωση της διατροφής τους, μετακίνησης τους κ.ά., έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα παρουσία τους σε κάθε εκδήλωση της Εθνικής
ομάδας.
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
9.1. Οι ποινές που επιβάλλονται για την τέλεση των προβλεπομένων στον παρόντα
κανονισμό πειθαρχικών παραπτωμάτων είναι:
Α. Σε αθλητές/τριες
α) Έγγραφη επίπληξη
β) Στέρηση οικονομικών παροχών
γ) Αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες του σωματείου τους
δ) Αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες, προπονήσεις και εκδηλώσεις των Εθνικών
Ομάδων
ε) Αποβολή από τις Εθνικές Ομάδες
Β. Σε σωματεία
α) Αφαίρεση βαθμών από τη βαθμολόγια του τρέχοντος πρωταθλήματος στο οποίο
συμμετέχουν.
β) Μηδενισμός σε αγώνες
9.2.Πειθαρχικά παραπτώματα και ειδικότερες ποινές:
9.2.1. Σε αθλητές/τριες:
α) Σε αθλητή‐τρια που δεν συμμορφώνεται με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7
«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ‐ΤΡΙΩΝ» παράγραφοι 7.4.1 έως 7.4.9 και 7.4.11 του
παρόντος και ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος επιβάλλονται οι
ποινές της έγγραφης επίπληξης και της στέρησης οικονομικών παροχών.
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β) Σε αθλητή‐τρια που δεν εμφανίζεται σε πρόσκληση της Εθνικής ομάδας και δεν
έχει απαλλαγεί με απόφαση του ΔΣ της ΟΧΕ από την υποχρέωση συμμετοχής του
στα εθνικά συγκροτήματα, επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού έως δύο (2)
αγωνιστικών ημερών από τους αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου της ομάδας
του. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και σε αθλητή‐τρια, που, αν και έχει ενσωματωθεί
σε αποστολή εθνικής ομάδας, δεν συμμετέχει σε εκδήλωσή της χωρίς να έχει
απαλλαγεί από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας από την υποχρέωσή του αυτή. Εάν για τη
λήξη του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει το σωματείο του αθλητή‐τριας
υπολείπονται λιγότερες αγωνιστικές ημέρες από αυτές που του έχουν επιβληθεί,
τότε όσες υπολείπονται εκτίονται στους αγώνες πρωταθλήματος ή Κυπέλλου της
επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
γ) Σε αθλητή‐τρια που αγωνίζεται σε σωματείο εξωτερικού και δεν εμφανίζεται
σε πρόσκληση της Εθνικής ομάδας, χωρίς να έχει απαλλαγεί με απόφαση του ΔΣ
της ΟΧΕ από την υποχρέωση συμμετοχής του στα εθνικά συγκροτήματα,
επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού από συμμετοχή σε αγώνες, προπονήσεις και
εκδηλώσεις της Εθνικής Ομάδας για διάστημα από 15 ημέρες έως και 6 μήνες,
ή/και στέρηση οικονομικών παροχών ανάλογα την σοβαρότητα του
παραπτώματος. Επίσης στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται και οι διατάξεις
του άρθρου 7 του Κώδικα Επιλεξιμότητας Αθλητών της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Χειροσφαιρίσεως (IHF Players Eligibility Code), όπως εκάστοτε ισχύει, το οποίο
ρυθμίζει τις διαδικασίες διάθεσης αθλητών που αγωνίζονται σε σωματεία
εξωτερικού στις Εθνικές Ομάδες.
δ) Για περιπτώσεις παραπτωμάτων αθλητών‐τριων που αφορούν θέματα
ντόπινγκ και ανεξαρτήτως των ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί από άλλα
πειθαρχικά όργανα, επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού από συμμετοχή σε
αγώνες, προπονήσεις και εκδηλώσεις της Εθνικής Ομάδας για διάστημα από 3
έως 24 μήνες.
ε) Για μεμονωμένο παράπτωμα ηθικής φύσης, εφόσον αυτό κριθεί ιδιάζουσας
μορφής, επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής ή μόνιμης αποβολής από τις
Εθνικές ομάδες. Η διάρκεια της προσωρινής αποβολής καθορίζεται από 3‐24
μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Σε περίπτωση υποτροπής, η
αποβολή γίνεται οριστική και διαρκεί μέχρι το τέλος της αθλητικής
σταδιοδρομίας του αποβαλλόμενου.
Σε περίπτωση υποτροπής του αθλητή‐τριας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω,
επιβάλλεται αυτοδίκαια και αυτεπάγγελτα ποινή διπλάσια της αρχικής.
9.2.2. Σε σωματεία:
α) Σωματείο που αρνείται, για οποιοδήποτε λόγο, να επιτρέψει τη συμμετοχή
αθλητή του σε παντός είδους υποχρεώσεις εθνικού συγκροτήματος (αγώνες,
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προπονήσεις, κλπ) , 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. Εάν το πρωτάθλημα έχει λήξει, οι
βαθμοί αφαιρούνται στην έναρξη του πρωταθλήματος της επόμενης περιόδου.
β) Σε Σωματείο που χρησιμοποιεί αθλητή/τρια σε αγώνα, κατά παράβαση της
παρ. 5 του άρθρου «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ» του παρόντος, επιβάλλεται η ποινή
του μηδενισμού στον αγώνα και αφαίρεσης ενός (1) βαθμού από το βαθμολογικό
πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει.
9.3. Σε περιπτώσεις που επιβάλλονται περισσότερες από μία ποινές, αυτές εκτίονται
αθροιστικά.
9.4. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται από το ΔΣ της ΟΧΕ, κατόπιν εισήγησης της
Επιτροπής Εθνικών Ομάδων. Σε όσες περιπτώσεις διαπράττονται πειθαρχικά
παραπτώματα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια στις διατάξεις του
παρόντος, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να αντιμετωπίσει τα πειθαρχικά αυτά
παραπτώματα με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
9.5. Κατά τη συζήτηση και εξέταση των πειθαρχικών παραπτωμάτων τα υπό πειθαρχικό
έλεγχο αθλητικά σωματεία και αθλητές‐τριες έχουν δικαίωμα να παρίστανται για
απολογία, που μπορεί να είναι και έγγραφη. Η κλήση σε απολογία περιέχει τα
πειθαρχικά παραπτώματα και τα πραγματικά περιστατικά που τα στοιχειοθετούν και
επιδίδεται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης του
ΔΣ της ΟΧΕ για τη συζήτηση και την εξέταση των παραπτωμάτων.

Άρθρο 10
ΙΣΧΥΣ ‐ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Για περιπτώσεις ή θέματα που δεν προβλέπονται ή δεν ρυθμίζονται από τον
παρόντα κανονισμό, έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής
νομοθεσίας, ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ο.Χ.Ε. και οι αποφάσεις του ∆.Σ. της
Ο.Χ.Ε. για το εκάστοτε θέμα.
2. Η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων μπορεί να εισηγηθεί προς το ΔΣ τη σύνταξη
«Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων», με τον οποίο θα
ρυθμίζονται θέματα λεπτομερειακής φύσεως, που δεν προβλέπονται από τον
παρόντα Κανονισμό, χωρίς αυτά να αντίκεινται ή να τροποποιούν τις διατάξεις
αυτού.
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3. Η μη εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος κανονισμού δεν αποτελεί
κατάργηση ή παραίτηση από αυτήν εκ μέρους της Ο.Χ.Ε.
4. Αν για κάποια θέματα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό η Ο.Χ.Ε. έχει
εφαρμόσει ευνοϊκότερα μέτρα από τα προβλεπόμενα, δεν δεσμεύεται στο
μέλλον, εξαιτίας αυτών, ούτε δημιουργείται έθιμο για τις περιπτώσεις αυτές.
5. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών κανονιστικών πράξεων
σχετικά με το αντικείμενο του υπάρχοντος κανονισμού αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτού.
6. Ο παρών «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» της ΟΧΕ, που περιέχει 10 άρθρα,
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων‐μελών της ΟΧΕ στις 22
Μαρτίου 2015 και θα τεθεί σε ισχύ, ευθύς ως εγκριθεί από τον αρμόδιο Υφυπουργό
για θέματα Αθλητισμού.
Για το ΔΣ της ΟΧΕ
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Κ. Γκαντής

Κ. Σταματιάδης
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