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Άρθρο 1ο – Oρισµοί 
 
1. Η ΕΛ.Α.Ο., για κάθε αναγνωρισµένη από την ∆ιεθνή Οµοσπονδία του αθλήµατος (Federation Aeronautique 
Internationale), κατηγορία ηλικίας και φύλλου, είναι δυνατόν να συστήνει και συγκροτεί Εθνικές Οµάδες (ΕΟ) µε 
σκοπό την εκπροσώπηση της χώρας στα πάσης φύσεως πρωταθλήµατα που διοργανώνονται στο εξωτερικό και το 
εσωτερικό. 
 
Άρθρο 2ο - Αρµόδια όργανα 

 
1.  Την ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και δράση των Εθνικών οµάδων, έναντι του ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο., έχει 
η Επιτροπή του Αεραθλήµατος ή ο Τεχνικός Εκπρόσωπος (εφόσον δεν υφίσταται επιτροπή). Για το σκοπό αυτό 
προτείνεται από την Επιτροπή ή τον Τεχνικό Εκπρόσωπο, ένα άτοµο, ως Έφορος της αντίστοιχης Εθνικής Οµάδος 
που το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας εγκρίνει την ενασχόλησή του µε αυτά τα καθήκοντα.  

 
2.  Ο Έφορος εισηγείται  στο ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. σχετικά µε τον σχεδιασµό, την οργάνωση και τη δράση της 
εθνικής οµάδας.   

 
Άρθρο 3ο  - ∆ιαδικασία συγκρότησης 

 
1.  Ο υπεύθυνος Έφορος για κάθε κατηγορία εθνικής οµάδας, είναι αρµόδιος για την συγκρότησή της. 

 
2. Ένα τουλάχιστον µήνα πριν την έναρξη της προετοιµασίας, ο Έφορος της Εθνικής Οµάδας (Ε.Ο.), έχοντας 
µία πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση-έκθεση, πού βασίζεται σε αποτελέσµατα από αγώνες, εισηγείται στο ∆.Σ. της 
ΕΛ.Α.Ο., την κατάσταση των ονοµάτων των αθλητών που κρίνει ότι πρέπει να κληθούν στην Ε.Ο. της συγκεκριµένης 
κατηγορίας και ζητά την έγκριση από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας. 

 
3.  Μετά την έγκριση της εισήγησης, το ∆Σ της ΕΛ.Α.Ο. συντάσσει ονοµαστικές προσκλήσεις για κάθε ένα 
αθλητή ξεχωριστά τις οποίες και στέλνει στο σωµατείο που είναι εγγεγραµµένος. 

 
4.  Η πρόσκληση αθλητή σε εθνική οµάδα πρέπει να περιέχει κάθε δυνατή λεπτοµέρεια όσον αφορά στο 
χρονολογικό  πρόγραµµα της προετοιµασίας του.  

 
5.  Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των αγώνων του επισήµου προγράµµατος της ΕΛΑΟ., που θα είναι ταυτόχρονα 
και κριτήρια επιλογής στην Ε.Ο. πρέπει να επιλέγονται σε συσχετισµό µε το αγωνιστικό ηµερολόγιο της ∆ιεθνούς 
Οµοσπονδίας, F.A.I.  ώστε να απέχουν τουλάχιστον 3 µήνες πριν την πρώτη προγραµµατισθείσα διεθνή συµµετοχή 
για την καλύτερη προετοιµασία της Ε.Ο. Οι εν λόγω αγώνες δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχονται από το αγωνιστικό 
πρόγραµµα ενός ηµερολογιακού έτους. 

 
6.  Ως κριτήρια επιλογής των αθλητών για την συµµετοχή τους στην ΕΟ,  προσµετρούν ένας ή περισσότεροι 
από τους κατωτέρω αγώνες, εφ' όσον αυτό ανακοινωθεί εγκαίρως µε την προκήρυξη : 

 Πανελλήνιοι Αγώνες  
Πανελλήνια Πρωταθλήµατα 

 Πανελλήνιος Αγώνας Κυπέλλου, 
 Αποκλειστικοί αγώνες πουν έχουν χαρακτηρισθεί ως αγώνες "κριτήρια" συγκρότησης ΕΟ. 
 

  
Άρθρο 4ο  - Σύνθεση, αριθµός µελών, καθήκοντα 

 
1.  H εθνική οµάδα αποτελείται κατά µέγιστο, από τον προβλεπόµενο στον αγωνιστικό κανονισµό της F.A.I., ανά 
κατηγορία αεραθλήµατος, αριθµό αθλητών, τον αντίστοιχο Έφορο Ε.Ο. µε καθήκοντα αρχηγού αποστολής, ένα 
αρχηγό οµάδας (Team Manager) και βοηθούς (Helpers). Σε ορισµένες κατηγορίες υπάρχει πρόβλεψη στους ∆ιεθνείς 
κανονισµούς για την ύπαρξη και ενός βοηθού αρχηγού οµάδας (Assistant Team Manager).  

 
2.  Μπορούν να υπάρξουν επίσης συνοδοί της Ε.Ο. (Supporters).  

 
3.  Συµµετοχή Ε.Ο. µε λιγότερους αθλητές σε διεθνή αγώνα οιοδήποτε επιπέδου επιτρέπεται από τους διεθνείς 
κανονισµούς, και µπορεί να εγκριθεί από το ∆Σ της ΕΛ.Α.Ο. για ειδικούς λόγους όπως π.χ. την απόκτηση εµπειρίας 
σε νέα κατηγορία, ή τη συµµετοχή ταλαντούχων αθλητών µε στόχο την καλή ατοµική κατάταξη. Η έγκριση αυτών των 
κατ' εξαίρεση συµµετοχών δεν προϋποθέτει και την εξασφάλιση της οικονοµικής υποστήριξης της αποστολής από την 
ΕΛ.Α.Ο. 

 
Ο αριθµός των αθλητών που θα µετέχουν στην Ε.Ο. θα πρέπει να είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει στην Ε.Ο. 
κατάταξη ως χώρα. 

 
Οι αθλητές της Ε.Ο. πρέπει να είναι µέλη-αθλητές σωµατείου µέλους της ΕΛ.Α.Ο. να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα . 

 
Αρχηγός αποστολής συνήθως ορίζεται ο Έφορος Ε.Ο. του αντίστοιχου αεραθλήµατος ή κάποιο άλλο µέλος του ∆.Σ. 
της Οµοσπονδίας. Έχει σαν αποστολή τον συντονισµό των ενεργειών της αποστολής της Ε.Ο. και των 
γραφειοκρατικών ενεργειών ειδικότερα.  
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Όταν δεν υπάρχει ξεχωριστός αρχηγός αποστολής τις αρµοδιότητές του καλύπτει ο αρχηγός της οµάδας (ο Team 
Manager). 

 
Ο αρχηγός αποστολής καταθέτει στο ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. λεπτοµερή αγωνιστικό και οικονοµικό απολογισµό της 
αποστολής το αργότερο 20 ηµέρες µετά την λήξη των αγώνων. 

 
Ο αρχηγός αποστολής έχει την δυνατότητα να αποβάλει αθλητή ή άλλο µέλος της αποστολής από την Εθνική Οµάδα 
εφ' όσον θεωρήσει ότι αυτό είναι επιβεβληµένο και πλήρως αιτιολογηµένο. 

 
Ο αρχηγός της οµάδας (Team Manager) είναι ο µόνος που επιτρέπεται να συνοµιλεί µε τους οργανωτές ή την 
ελλανόδικο επιτροπή για λογαριασµό του συνόλου ή µέλους της οµάδας.  
 
Οι συνοδοί, µπορεί να είναι µέλη οικογενειών ή φίλοι ή άλλοι αθλητές που επιθυµούν να συνοδεύσουν την Ε.Ο. σε 
διεθνείς αγώνες. Οφείλουν να υπακούουν τον αρχηγό της αποστολής σε θέµατα που άπτονται της αξιοπρεπούς 
εµφάνισης της Ελλάδας. Τα επίσηµα µέλη της οµάδας είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά όσων ατόµων,  ζητήθηκαν 
από τους ίδιους, να συµπεριληφθούν στην οµάδα ως συνοδοί. 
 
 
Άρθρο 5ο - Υποχρεώσεις Σωµατείων & Σωµατειακών Προπονητών 

 
1. Τα σωµατεία, µέλη της ΕΛ.Α.Ο. υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές τους 
προκειµένου να παρακολουθούν την προετοιµασία των εθνικών οµάδων. 

 
2. Σε σωµατείο µέλος της ΕΛ.Α.Ο. που παρεµποδίζει την συµµετοχή αθλητή του στην εθνική οµάδα, 
επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον πειθαρχικό κανονισµό της ΕΛΑΟ.  

 
 
Άρθρο 6ο - Υποχρεώσεις Αθλητών 

 
1. Η πρόσκληση σε εθνική οµάδα, αποτελεί τιµή για τον αθλητή ο οποίος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του 
καταβάλλοντας τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειµένου να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. 
2. Οι υποχρεώσεις αθλητή προς την εθνική οµάδα προηγούνται έναντι οιασδήποτε άλλης σωµατειακής 
υποχρέωσης. 
3. Σε αθλητή που αδικαιολόγητα δεν τηρεί το πρόγραµµα προετοιµασίας του, ή διαπράττει πειθαρχικά 
παραπτώµατα στην διάρκεια της προετοιµασίας ή των αγωνιστικών υποχρεώσεων της εθνικής οµάδας στην οποία 
συµµετέχει ή συµπεριφέρεται απρεπώς στα αρµόδια όργανα της οµοσπονδίας (προπονητές, γυµναστές, 
φυσικοθεραπευτές, γιατρούς κλπ), επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον πειθαρχικό 
κανονισµό της ΕΛΑΟ. 

  
4. Αθλητής που προσκαλούµενος στην εθνική οµάδα, δηλώνει τραυµατίας είναι υποχρεωµένος να εξεταστεί 
από γιατρό που θα ορίσει η ΕΛ.Α.Ο. προκειµένου να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της προετοιµασίας. 
 
5. Σε κάθε περίπτωση, αθλητής που δεν συµµετέχει στις υποχρεώσεις της εθνικής οµάδας λόγω τραυµατισµού, 
δεν µπορεί να λάβει µέρος σε αγώνες µε το σωµατείο του µέχρι την αποθεραπεία του και την δήλωση συµµετοχής του 
εκ νέου στο πρόγραµµα της εθνικής οµάδας. 
 
6. Αθλητής της Ε.Ο. λαµβάνει µέρος σε αγώνες µε πτητικά µέσα,  ίδια ή ενοικιαζόµενα, από την Οµοσπονδία 
στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα. Εφ’ όσον τα διαθέσιµα προς ενοικίαση πτητικά µέσα δεν είναι του τύπου µε τον 
οποίο συνήθως αγωνίζεται και η µεταφορά των ίδιων µέσων είναι ασύµφορη, οφείλει να το δηλώσει έγκαιρα 
προκειµένου ο Έφορος να λάβει τα αναγκαία µέτρα. 

 
7. Αθλητής που εγκαταλείπει την Ε.Ο. ενώ βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο προετοιµασίας ή στην διάρκεια του 
αγώνα, χωρίς προηγουµένως να ενηµερωθεί ο Αρχηγός Αποστολής και του δοθεί σχετική άδεια από το προεδρείο της 
Οµοσπονδίας, για οποιοδήποτε λόγο, του επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον πειθαρχικό 
κανονισµό της ΕΛΑΟ. 

 
8. Αθλητής που είναι τιµωρηµένος από το σωµατείο του δεν µπορεί να κληθεί σε Εθνική Οµάδα µόνο αν η 
ποινή του έχει καταχωρηθεί στο ποινολόγιο της ΕΛ.Α.Ο. 
 
 
Άρθρο 7ο  - Υποχρεώσεις – καθήκοντα οµοσπονδιακών προπονητών 

 
1. Οι προπονητές των εθνικών οµάδων (οµοσπονδιακοί προπονητές) ορίζονται και ανακαλούνται από το ∆.Σ. 
της ΕΛ.Α.Ο. µε πρόταση της αντίστοιχης Επιτροπής Αεραθλήµατος.  

 
2. Ο προπονητής πρέπει να είναι έµπειρος και καταξιωµένος στον χώρο, να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της 
κατηγορίας και θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον αθλητικό νόµο ή άλλες σχετικές 
διατάξεις. 
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3. Ο εκάστοτε προπονητής σε συνεργασία µε τον αντίστοιχο έφορο, εκπονεί λεπτοµερές πρόγραµµα 
προπόνησης λαµβάνοντας υπ' όψη τη διαθεσιµότητα των αθλητών και αναπληρωµατικών, εξοπλισµό, διαθέσιµα 
κονδύλια κ.λ.π.  

 
Άρθρο 8ο – Υλικό & ∆ικαιώµατα αθλητών 
 
1. Το αεραθλητικό υλικό (και συναφή εξαρτήµατα και συσκευές) που θα χρησιµοποιηθούν από τα µέλη της Ε.Ο. 
µπορεί να προέρχεται από τις παρακάτω πηγές: 

• Το προσωπικό υλικό του κάθε αθλητή που το συνεισφέρει για την προσωπική του συµµετοχή όπως και για 
την συµµετοχή της χώρας µας άνευ ανταλλάγµατος. 

• Υλικό που ανήκει στην ΕΛ.Α.Ο. και το οποίο θα επιστραφεί µετά το πέρας της αποστολής ή θα αποδοθεί 
στον αθλητή. 

• Είναι αποδεκτό από την πολυετή εµπειρία ότι υλικό αγώνων µπορεί να καταστραφεί κατά την πτήση ή την 
µεταφορά του ή να κλαπεί κ.λ.π. 

• Η ΕΛ.Α.Ο. πρέπει να ζητήσει από τον αθλητή έγγραφη δήλωση µε την οποία θα αποποιείται κάθε απαίτησης 
για αποζηµίωση αν συµβεί κάτι από τα ανωτέρω στα δικά του υλικά.  

• Παράλληλα η ΕΛ.Α.Ο. θα πρέπει να ζητήσει την αντίστοιχη αντιµετώπιση του αθλητή από το ∆.Σ. της 
ΕΛ.Α.Ο. εφ' όσον συµβεί κάτι τέτοιο στα παραχωρηθέντα υλικά ιδιοκτησίας της. 

 
2. Όλοι οι αθλητές των εθνικών Οµάδων έχουν πλήρη ιατρό-φαρµακευτική περίθαλψη για οτιδήποτε ήθελε 
συµβεί σ’ αυτούς στην διάρκεια που είναι µέλη τους. 
3. Είναι δυνατό στα πλαίσια των δυνατοτήτων της ΕΛ.Α.Ο. να αποφασίζεται η χορήγηση οδοιπορικών σε 
αθλητή της Εθνικής σε µηνιαία ή ετήσια βάση ανάλογα µε την αξία του και τις πραγµατικές του ανάγκες. 
4. Τα ποσά των οδοιπορικών αυτών δεν είναι αµοιβή, υπόκεινται όµως στις διατάξεις της φορολογικής 
νοµοθεσίας όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 
5. Το ∆.Σ. της οµοσπονδίας είναι δυνατό να θεσπίζει οικονοµικά κίνητρα σε αθλητές των εθνικών οµάδων σε 
περίπτωση επίτευξης αγωνιστικών στόχων έτσι όπως προσδιορίζονται στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου. Τα 
καταβαλλόµενα στην περίπτωση αυτή ποσά υπόκεινται στις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας όπως αυτή κάθε 
φορά ισχύει. 
 
Άρθρο 9ο  - ∆ιακρίσεις & Πρίµ 
 
1. Σε περίπτωση που εθνική οµάδα πετύχει διάκριση απ’ αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 34 του Ν. 
2725/99 µε αποτέλεσµα να επιβραβεύεται οικονοµικά από την πολιτεία, το ποσόν της επιβράβευσης διανέµεται στους 
αθλητές της οµάδας ως ακολούθως : 

α. Το 95% του ποσού διανέµεται στους αθλητές που πήραν µέρος στην διοργάνωση κατά ποσοστιαία 
αναλογία των ατοµικών επιδόσεων τους.  
β. Το 5% του ποσού διανέµεται στους αθλητές που τυχόν ήταν µέλη της ΕΟ και  δεν αγωνίσθηκαν καθόλου, 
παρά το γεγονός ότι ήσαν µέλη της αποστολής. 

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση τότε το ποσόν διανέµεται κατά 100% ως το εδάφιο 1.α  
 

Άρθρο 10ο  - Ισχύς & Παράταση & Αντικατάσταση µελών 
 
1. Η σύνθεση της Ε.Ο. ισχύει έως ότου προκηρυχθεί νέα εθνική οµάδα. 
2. Αδυναµία επιλογής νέας Ε.Ο. µετά την προκήρυξή της, παρατείνει την ισχύ της παλαιάς. 
3. Αθλητής που συµµετέχει στην Ε.Ο, µπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωµατικό (συνήθως τον 
πρώτο στη σειρά) αν : 

∆εν έχει προπονηθεί επαρκώς και δεν έχει την ανάλογη επίδοση, 
∆εν µπορεί να ακολουθήσει την οµάδα την συγκεκριµένη χρονική περίοδο, 
Το ζητήσει ο ίδιος για προσωπικούς λόγους, ή λόγους χρήσης ίδιων µέσων ή έλλειψης πτητικού µέσου,  

4. Η αντικατάσταση κατ' αρχή γίνεται για συγκεκριµένη αποστολή. Στις επόµενες αποστολές µπορεί να 
ξαναπάρει τη θέση του εφ' όσον έχουν εκλείψει οι λόγοι που επέβαλαν την αντικατάστασή του. 

 
Άρθρο 11ο – Ισχύς Παρόντος 

 
Ο κανονισµός αυτός  ισχύει από την ηµέρα έγκρισης του, από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό 
όπως ο Ν.2725/99 προβλέπει. 
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΑΟ 
 

 
 
 
  Σαβράµης Ευάγγελος    Παπαδόπουλος Αντώνης 

  Πρόεδρος     Γεν. Γραµµατέας  
 


