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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α.  Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
β.  Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
γ.   Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
2.  Τα  άρθρα 27, 33 του Ν.2725/1999 όπως ισχύουν σήμερα.
3.  Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.  
4.  Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  και Υφυπουργών».
5.  Την υπ’ αρίθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή 
απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο 
Αυγενάκη.

       6. Το υπ’ αριθ.ΥΠΠΟΑ/113279/16-3-2022 έγγραφο της Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ με το 
επισυναπτόμενο απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης (14-6-2021) με το 
οποίο υπεβλήθη προς έλεγχο νομιμότητας ο εν λόγω κανονισμός. 

       7.Το υπ’ αριθ ΥΠΠΟΑ/161829/12-4-2022, έγγραφο του Τμήματος με παρατηρήσεις 
και υποδείξεις και την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/437654/14-9-2022 σχετική απάντηση της 
Ομοσπονδίας. 



8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.        

                                    
                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά του ο Κανονισμός Εθνικών Ομάδων της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι  (Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι

  Άρθρο 1

Γενικά 

1. Σκοπός του Κανονισμού Εθνικών Ομάδων είναι η ρύθμιση των 
σχέσεων της Διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι 
(Ε.Ο.Θ. Σκι) και των συμμετεχόντων με οποιαδήποτε ιδιότητα στη 
λειτουργία των εθνικών,  προεθνικών ομάδων και κλιμακίων.

2. Ειδικότερα ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στο να καθορίσει 
επακριβώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης της 
Ομοσπονδίας, των προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η τεχνική και η 
επιστημονική στήριξη των αθλητών των εθνικών ομάδων, καθώς επίσης 
και τα δικαιώματα, καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των αθλητών των 
εθνικών, προεθνικών ομάδων και κλιμακίων.

3. Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπάγονται όλοι όσοι 
ασχολούνται διοικητικά, τεχνικά και επιστημονικά με τις εθνικές  ομάδες, 
καθώς και οι αθλητές που καλούνται στις εθνικές, προεθνικές  ομάδες 
και στα  κλιμάκια αυτών.

Άρθρο 2.

Προεθνικές Ομάδες και Εθνικές Ομάδες 

1. Κριτήρια επιλογής αθλητών σε Προεθνικές Ομάδες

Τα κριτήρια για την επιλογή των αθλητών σε Προεθνικές Ομάδες είναι:

 τα αποτελέσματα της καθημερινής προπόνησης, 



 η πρόοδος των αθλητών (σταθερότητα επιδόσεων και καμπύλη 
απόδοσης), 

 τα αποτελέσματα των αγώνων της τρέχουσας περιόδου, 
 τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου,
 η εν γένει συμπεριφορά του αθλητή
 η ηλικία του αθλητή, 

 η γενική κατάσταση κάθε αθλητή, 
 οι μετρήσεις που θα λαμβάνονται περιοδικά από το Ε.Κ.Α.Ε. 

(φυσική, ψυχική κ.ά. κατάσταση) 

Αθλητές των οποίων οι επιδόσεις δεν κρίνονται ικανοποιητικές σε 
σύγκριση με τις προηγούμενες, ή η καμπύλη απόδοσής τους 
παρουσιάζεται στάσιμη, ή η εν γένει συμπεριφορά τους κρίνεται 
ανάρμοστη, μπορεί να αποκλειστούν από την παραπάνω επιλογή.

2. Καταρτισμός Προεθνικής Ομάδας

Οι Προεθνικές Ομάδες κάθε αθλήματος θαλασσίου σκι καταρτίζονται με 
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ. Σκι. Προκειμένου να εκδώσει την απόφασή 
του, το Δ.Σ. ζητεί έγγραφη και αιτιολογημένη εισήγηση του Εφόρου 
Αγωνιστικού, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή. Σε περίπτωση μη 
υποβολής εισηγήσεως από τους παραπάνω, το Δ.Σ. εκδίδει την απόφασή 
του και προβαίνει αμέσως στον καταρτισμό της Προεθνικής Ομάδας.

3. Κριτήρια επιλογής σε Εθνικές Ομάδες

Η Ε.Ο.Θ. Σκι, για να επιλέξει τους αθλητές  της Εθνικής ομάδας, μπορεί:

 να προκηρύσσει αγώνα κριτηρίων, (που θα ανακοινώνονται 
τουλάχιστον επτά ημέρες νωρίτερα, θα πραγματοποιούνται σε 
συνθήκες αγώνων, με ευθύνη της Ε.Ο.Θ. Σκι σε επιλεγμένα από την 
Ε.Ο.Θ. Σκι αθλητικά κέντρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με 
συμμετοχή κατ’ ελάχιστον ενός Διεθνή Κριτή).

 Σε συνεργασία με την ΤΕ να ορίζει αγώνες ως κριτήρια επιλογής 
από το Εθνικό ή Διεθνές Αγωνιστικό Πρόγραμμα, 



 Σε συνεργασία με την ΤΕ να λαμβάνει υπόψη  τα αποτελέσματα 
της προηγούμενης και τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου

 Σε συνεργασία με την ΤΕ να λαμβάνει υπόψη  την σπουδαιότητα 
και επίπεδο των αγώνων που έχουν επιτευχθεί τα παραπάνω 
αποτελέσματα

 Σε συνεργασία με την ΤΕ να λαμβάνει υπόψη την εν γένει 
συμπεριφορά και καμπύλη προόδου του αθλητή

 να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε αγώνα                       
(ομαδική ή ατομική βαθμολόγηση) και τις ανάγκες ανά αγώνισμα 
στο οποίο θα συμμετάσχει η Εθνική ομάδα, σε συνεργασία με την 
ΤΕ.

Αθλητές των οποίων οι επιδόσεις δεν κρίνονται ικανοποιητικές σε 
σύγκριση με τις προηγούμενες, ή η καμπύλη απόδοσής τους 
παρουσιάζεται στάσιμη, ή η εν γένει συμπεριφορά τους κρίνεται 
ανάρμοστη, μπορεί να αποκλειστούν από την παραπάνω επιλογή.

4. Καταρτισμός Εθνικής Ομάδας

Η Εθνική Ομάδα κάθε αθλήματος καταρτίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της 
Ε.Ο.Θ. Σκι.
Προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του, το Δ.Σ. ζητεί έγγραφη, 
λεπτομερή και αιτιολογημένη εισήγηση του Εφόρου Αγωνιστικού,           σε 
συνεργασία με την Τ.Ε. και τον/τους Ομοσπονδιακό/ούς                                      ή 
Σωματειακό/ούς Προπονητή/ές, οι οποίοι προτείνουν βάσει των 
κριτηρίων της παραγράφου 3, του παρόντος άρθρου 2, την σύνθεση της 
Εθνικής Ομάδας και των αναπληρωματικών με σειρά αξιολόγησης.
Στην περίπτωση αδυναμίας ή μη υποβολής εισηγήσεως από τους 
παραπάνω, το Δ.Σ. εκδίδει την απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη  του 
τα κριτήρια της παραγράφου 3, του παρόντος άρθρου 2, και προβαίνει 
αμέσως στον καταρτισμό της Εθνικής Ομάδας.
Η επιλογή των αθλητών που θα αποτελέσουν την Εθνική Ομάδα που θα 
λάβει μέρος σε μια διεθνή συνάντηση, πραγματοποιείται το 



συντομότερο δυνατόν, πριν την αναχώρηση της αποστολής και 
κοινοποιείται γραπτώς στα Σωματεία και στους αθλητές.
Για την αποφυγή προστίμων από την Διεθνή Ομοσπονδία για 
καθυστερημένη ονομαστική δήλωση συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες, η 
Ε.Ο.Θ. Σκι μπορεί να αποστείλει προδήλωση συμμετοχής με ονόματα 
αθλητών τα οποία μετά τον καταρτισμό της Εθνικής Ομάδας μπορεί να 
αλλάξουν.

5. Πρόσκληση αθλητών

Η πρόσκληση για συμμετοχή στην Προεθνική ή Εθνική Ομάδα αποτελεί 
για τους αθλητές και το Σωματείο στο οποίο ανήκουν, τίτλο τιμής. Κανείς 
αθλητής δεν δικαιούται να αρνηθεί τη συμμετοχή του, χωρίς ουσιαστικό 
λόγο. Σε διαφορετική περίπτωση, επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται 
από την ισχύουσα Νομοθεσία.
Ο αθλητής που αποδέχεται την συμμετοχή του στην Προεθνική ή Εθνική 
Ομάδα, αυτόματα θεωρείται ότι αποδέχεται τον παρόντα και τους 
άλλους Κανονισμούς που διέπουν τα αθλήματα του θαλασσίου σκι.
Αδυναμία συμμετοχής αθλητή στην Εθνική Ομάδα δεν συνεπάγεται και 
την αντικατάστασή του από αθλητή ο οποίος δεν πληρεί τα κριτήρια για 
την επιλογή του για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις των αθλητών των Εθνικών Ομάδων

Εκτός των γενικών υποχρεώσεων που προβλέπονται για όλους                      
τους αθλητές στο άρθρο 13.2. του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ο.Θ. Σκι, 
οι αθλητές των Εθνικών Ομάδων έχουν και τις εξής ειδικές υποχρεώσεις.

1. Σε περίπτωση απουσίας αθλητή της Εθνικής Ομάδας αδικαιολόγητα 
από τις προπονήσεις του ή τους αγώνες, χωρίς άδεια από τον αρμόδιο 
Έφορο Αγωνιστικού της Ε.Ο.Θ. Σκι ή τον Αρχηγό Ομάδας ή Αποστολής, 
θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία και από τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας.



2. Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στους 
προγραμματισμένους αγώνες στο εξωτερικό, εφόσον έχει επιλεγεί, 
ειδοποιηθεί και δηλωθεί από την Ε.Ο.Θ. Σκι.

3. Κατά τη διάρκεια κάθε αποστολής (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), οι 
αθλητές είναι υποχρεωμένοι να πειθαρχούν στον αρχηγό της Ομάδας 
ή Αποστολής, ή στον αναπληρωτή του.

4. Οι αθλητές των Εθνικών ομάδων οφείλουν να φορούν τον ρουχισμό 
που καθορίζει η Ε.Ο.Θ. Σκι και ο Αρχηγός Ομάδας ή Αποστολής, όταν 
αυτό τους ζητηθεί.

5. Ο εξοπλισμός (σκι, σωσίβια, δέστρες ή άλλο αθλητικό υλικό) και η 
αθλητική στολή που παραχωρούνται στους αθλητές της Προεθνικής ή 
Εθνικής ομάδας, παραμένουν στην κυριότητα της Ε.Ο.Θ. Σκι. Κάθε 
αθλητής οφείλει να μεριμνεί για τη συντήρηση, φύλαξη και καθαρισμό 
των αθλητικών στολών και να τις επιστρέφει σε περίπτωση 
καταστροφής  ή αν του ζητηθεί.

Άρθρο 4 

Κυρώσεις σε αθλητές

1.Σε περίπτωση που ένας αθλητής/τρια δεν συμμορφώνεται                               
με τις διατάξεις του παρόντος  Κανονισμού, με τις υποδείξεις των 
προπονητών, ή του Αρχηγού Ομάδας ή Αποστολής, ή έχει απρεπή                    
ή υβριστική συμπεριφορά  ή βιαιοπραγεί ή απουσιάζει αδικαιολόγητα 
κατά τη διάρκεια των αγώνων ή των προπονήσεων, ή προσβάλλει με τη 
συμπεριφορά του το άθλημα, τους παράγοντες, τα στελέχη, τους 
συναθλητές του ή και τη  χώρα διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα και  
μπορεί να του επιβληθούν κυρώσεις από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ. Σκι.

2.Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μιας Εθνικής αποστολής σε αγώνες, 
υπεύθυνος για την αιτιολογημένη και άμεση επιβολή κυρώσεων είναι και  
ο Αρχηγός Ομάδας ή Αποστολής. Ειδικότερα για τον αποκλεισμό αθλητή 
κατά τη διάρκεια ενός διεθνή αγώνα, απαιτείται η προηγούμενη 
ενημέρωση και η κατά πλειοψηφία σύμφωνη γνώμη του Εφόρου 
Αγωνιστικού, του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου του Δ.Σ. της 
Ε.Ο.Θ. Σκι.



3.Οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν σε αθλητές που έχουν 
υποπέσει σε παράπτωμα μπορεί να είναι από προφορική ή γραπτή 
επίπληξη, έως προσωρινή, ή οριστική αποβολή από τις προπονήσεις, ή 
και από τους πάσης φύσεως αγώνες των Εθνικών Ομάδων και του 
σωματείου τους, στέρηση των παροχών της Ε.Ο.Θ. Σκι, παραπομπή στην 
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και σύμφωνα με την εθνική ή διεθνή νομοθεσία. 

Άρθρο 5.

Ομοσπονδιακοί προπονητές

1.Για την άρτια προπόνηση των αθλητών των Εθνικών Ομάδων                         
της Ε.Ο.Θ. Σκι, προσλαμβάνεται ένας ή περισσότεροι Ομοσπονδιακοί 
προπονητές, με διάρκεια απασχόλησης καθοριζόμενης, με απόφαση του   
Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ. Σκι, ανάλογα με τις ανάγκες της και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2725/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.

Καθήκοντα του Ομοσπονδιακού προπονητή είναι η χάραξη 
προπονητικής πολιτικής και η θεωρητική και πρακτική προπόνηση των 
αθλητών των Εθνικών Ομάδων και των επίλεκτων αθλητών της               
Ε.Ο.Θ. Σκι, η παρακολούθηση της προόδου των, καθώς και η συνεργασία 
με την Τ.Ε. και τον Έφορο Αγωνιστικού της Ε.Ο.Θ. Σκι και τέλος η εισήγηση 
κάθε ιδέας και λύσης για τη σωστότερη προπόνηση και απόδοση των 
αθλητών.
2.Ο Ομοσπονδιακός προπονητής Οφείλει επίσης να διδάσκει σε 
σεμινάρια που οργανώνει η Ε.Ο.Θ. Σκι και να ενημερώνει τους 
υπόλοιπους προπονητές και βοηθούς-προπονητές (περιφερειακούς και 
σωματειακούς) για όλες τις νέες τεχνικές και ιδέες στον προπονητικό 
τομέα.

3.Οι προπονητές που έχουν υπό την καθοδήγησή τους αθλητές οι οποίοι 
έχουν επιλεγεί από την Ε.Ο.Θ. Σκι για να στελεχώσουν Προεθνική ή και 
Εθνική ομάδα έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :

 Να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους αθλητές και δεν 
επιτρέπεται οποιαδήποτε πράξη η οποία μειώνει το άθλημα, τα 
στελέχη, την Ελλανόδικη Επιτροπή, το Σωματείο, ή την Ε.Ο.Θ. Σκι.



 Να διαπαιδαγωγούν, να παρέχουν οδηγίες και εντολές σχετικά με 
την ορθή συμπεριφορά που πρέπει να έχουν οι αθλητές.

 Σε περίπτωση που παρευρίσκονται σε αγώνα χωρίς την παρουσία 
άλλων προπονητών, να καθοδηγούν και να προσέχουν όλους τους 
αθλητές της αποστολής, είτε είναι εκείνοι τους οποίους 
προπονούν είτε όχι.

 Να ενημερώνονται με κάθε τρόπο σχετικά με νέες τεχνικές 
προπόνησης, ή για τα νέα υλικά και τεχνολογίες.

 Να μεταφέρουν με τον καλύτερο τρόπο τις τεχνικές γνώσεις τους 
προς τους αθλητές.

 Να συμπληρώνουν ανελλιπώς το φύλλο προπονήσεων των 
αθλητών που προπονούν

 Σε περίπτωση όπου παρευρίσκονται σε εθνική αποστολή να 
ακολουθούν τις εντολές και οδηγίες του Αρχηγού Ομάδας                        
ή Αποστολής.

Άρθρο  6 

Αποστολές εξωτερικού 

1. Οργάνωση Αποστολής εξωτερικού

Η Ε.Ο.Θ. Σκι μεριμνά για τις λεπτομέρειες της οργάνωσης του ταξιδιού, 
για την εμφάνιση των αθλητών (στολές, φόρμες) για την πιθανή 
προπόνησή τους στο χώρο αγώνων πριν τον αγώνα και γενικά για όλα τα 
αναγκαία θέματα που πρέπει να λυθούν πριν την αναχώρηση της 
Ομάδας. 
Η Ε.Ο.Θ. Σκι έχει το δικαίωμα να ζητήσει από φυσικό πρόσωπο, μέλος του 
Δ.Σ., ή τρίτο πρόσωπο, την διεξαγωγή οικονομικής έρευνας – οργάνωσης 
του ταξιδιού αλλά και την ημερολογιακή οργάνωση των προπονήσεων 
στο χώρο του αγώνα στην αλλοδαπή. 
2. Αρχηγός Εθνικής Ομάδας ή Αποστολής

Για κάθε συμμετοχή σε διεθνή αγώνα το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ. Σκι επιλέγει ένα 
Αρχηγό Ομάδας, ή Αποστολής.
Η επιλογή αυτή συνίσταται να πραγματοποιείται αρκετές ημέρες πριν 
την ημερομηνία αναχώρησης της ομάδας. Ως κριτήρια επιλογής του 
ατόμου που θα επανδρώσει την θέση αυτή πρέπει να λαμβάνονται η 



μεγάλη εμπειρία σε τεχνικά, οργανωτικά και θέματα κανονισμών, η 
γνώση μιας ξένης γλώσσας, όπως επίσης και οι τυχόν καλές δημόσιες 
σχέσεις του με διεθνείς κριτές, οργανωτές κλπ.
Ο Αρχηγός Ομάδας μεριμνά σε συνεργασία με την Ε.Ο.Θ. Σκι  για όλα τα 
αναγκαία θέματα που πρέπει να λυθούν πριν την αναχώρηση της 
Ομάδας.

Κατά την διάρκεια των αγώνων, ο Αρχηγός Ομάδας, ή Αποστολής, είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για όλη την ομάδα και έχει ως πρωταρχική 
υποχρέωση την συνεχή παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους,           την 
επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, την διεκδίκηση των συμφερόντων 
των αθλητών καθώς και την επιβολή πειθαρχίας, ακόμα και το δικαίωμα 
αποκλεισμού αθλητή από τον αγώνα σε περίπτωση σοβαρού 
παραπτώματος. Επίσης έχει την οικονομική διαχείριση της αποστολής 
καταγράφοντας αναλυτικά όλα τα έξοδα και την κατάθεση στην Ε.Ο.Θ. 
Σκι του οικονομικού απολογισμού εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 
μετά την επάνοδο.

Είναι επίσης υποχρεωμένος, αμέσως μετά την επιστροφή του, να 
καταθέσει έγγραφη αναφορά, αναφέροντας και αιτιολογώντας 
οποιαδήποτε απόφαση, ή αλλαγές που επέφερε κατά την διάρκεια της 
αποστολής. Το Δ.Σ. θα κρίνει την ορθότητα των αποφάσεων αυτών και 
θα αποφασίσει αναλόγως, επιβάλλοντας ακόμα και κυρώσεις.

3.  Συμμετοχή τρίτων προσώπων σε Εθνικές αποστολές

Οι γονείς και φίλοι αθλητών οι οποίοι συνοδεύουν Εθνική Αποστολή, 
παρευρίσκονται στο χώρο αγώνων ως φίλαθλοι και δεν επιτρέπεται να 
παρεμβαίνουν σε αποφάσεις και επιλογές του Αρχηγού Ομάδας                    
(ή Αποστολής) που έχουν σχέση με την Εθνική Ομάδα.

Αντιρρήσεις ή σχόλια σχετικά με τις αποφάσεις και τις επιλογές των 
προπονητών ή του αρχηγού Ομάδας, θα διατυπώνονται μόνον εγγράφως 
και αποκλειστικά μόνο προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ. Σκι.



Η τυχόν ανάρμοστη, ή απρεπή συμπεριφορά των παραπάνω φιλάθλων 
θα κρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Θ. Σκι και θα επιφέρει ποινές όπως 
προφορική ή γραπτή επίπληξη, έως προσωρινή, ή οριστική αποβολή από 
τις προπονήσεις, ή από τους πάσης φύσεως αγώνες, παραπομπή στην 
Ε.ΦΙ.Π, κλπ. 

Άρθρο 7 

Προπονήσεις της Ε.Ο.Θ. Σκι

1. Γενικά

Το πρόγραμμα προετοιμασίας των αθλητών που έχουν επιλεγεί για την 
Προεθνική ή Εθνική ομάδα, καθορίζονται από το Δ.Σ. σε συνεργασία με 
τον Έφορο Αγωνιστικού και τους Ομοσπονδιακούς, ή Σωματειακούς ή 
άλλους προπονητές τους.

2. Προπόνηση

Η προπόνηση συνίσταται να διεξάγεται σε δωδεκάμηνη βάση, 
προσαρμοσμένη στο διεθνές αγωνιστικό πρόγραμμα.
Όλοι οι προπονητές των επιλεγέντων αθλητών σε Προεθνική ομάδα, 
πρέπει να συμπληρώνουν φύλλο Προπονήσεων με τα αποτελέσματα και 
τις επιδόσεις των αθλητών, μαζί τις παρατηρήσεις τους, και να το 
αποστέλλουν σε δεκαπενθήμερη βάση (τους καλοκαιρινούς μήνες) ή σε 
μηνιαία βάση (τους χειμερινούς μήνες) στην Ε.Ο.Θ. Σκι.
Η μη αποστολή των παραπάνω στοιχείων κάθε αθλητή, θα έχει ως 
αποτέλεσμα την ελλειπή πληροφόρηση της Ε.Ο.Θ. Σκι ως προς τα 
αποτελέσματα της καθημερινής προπόνησης και κατ΄ επέκταση ως προς 
την επιλογή του για συμμετοχή σε Εθνική ομάδα.
Η ορθότητα των στοιχείων που θα αναγράφονται στα φύλλα 
προπονήσεων αποτελεί ευθύνη των προπονητών ή των Σωματείων κάθε 
επιλεγμένου αθλητή. 

Άρθρο 8 

Ενίσχυση των αθλητών



1. Γενικά

Η Ε.Ο.Θ. Σκι μπορεί να χορηγεί στους αθλητές της:

 πλήρη αποζημίωση για τις μετακινήσεις από και προς τους 
τόπους της προπόνησης ή των αγώνων με τραίνο, αεροπλάνο, 
αυτοκίνητο, ή άλλο μέσο μεταφοράς

 οικονομική ενίσχυση για βελτίωση τροφής, στέγαση, κάλυψη 
μικροεξόδων, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων ή των 
αγώνων

 ασφάλιση που να καλύπτει ατυχήματα και ασθένειες που έχουν 
σχέση με την προπόνηση και τους αγώνες

 υποτροφίες (ορίζονται από τη  Γ.Γ.Α.).
 αθλητικό υλικό

Η επιλογή των αθλητών που μπορούν να επιδοτηθούν, με τρόπο που θα 
επιλέξει και θα εγκρίνει το Δ.Σ., γίνεται μετά από εισήγηση του Εφόρου 
Αγωνιστικού της Ε.Ο.Θ. Σκι, σε συνεργασία με την Τ.Ε. και τον ή τους 
Ομοσπονδιακό/ούς Προπονητή/ές.

2. Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια για την επιλογή των αθλητών που μπορεί να επιδοτεί η               
Ε.Ο.Θ. Σκι είναι: 

 τα αποτελέσματα της καθημερινής προπόνησης, 
 η πρόοδος των αθλητών (σταθερότητα επιδόσεων και καμπύλη 

απόδοσης), 
 τα αποτελέσματα των αγώνων της τρέχουσας περιόδου, 
 τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου,
 η εν γένει συμπεριφορά του αθλητή,
 η ηλικία του αθλητή, 
 η γενική κατάσταση κάθε αθλητή, 
 οι μετρήσεις που θα λαμβάνονται περιοδικά από το Ε.Κ.Α.Ε. 

(φυσική, ψυχική κ.ά. κατάσταση) 



Αθλητές των οποίων οι επιδόσεις δεν κρίνονται ικανοποιητικές σε 
σύγκριση με τις προηγούμενες, ή η καμπύλη απόδοσής τους 
παρουσιάζεται στάσιμη, μπορεί να αποκλειστούν από την παραπάνω 
επιδότηση.

3. Αθλητής - τρια

Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «αθλητής» νοείται και 
«αθλήτρια».

4. Ασάφεια – κενό του κανονισμού

Για κάθε ασάφεια ή κενό του παρόντος κανονισμού, αρμόδιο να 
αποφασίσει είναι το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 9

Τελική Διάταξη

Ο παρών αυτοτελής  Κανονισμός, που περιέχει εννιά (9) άρθρα, 
ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι τη 14η-6-2021 και θα ισχύσει από 
την έγκρισή του από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

      
                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                                                                
                                                                      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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