
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

HELLENIC SWIMMING FEDERATION 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Δ.  

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10.00’ 

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 14.00’ 

Στην Γλυφάδα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ξενοδοχείου LONDON (Λ.Ποσεδώνος 38), σήμερα 

8/3/20 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 ύστερα από την 21-02-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΕ και 

σχετική πρόσκληση προς τα Σωματεία μέλη της, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 

Κ.Ο.Ε. , με τα εξής θέματα: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                  

1. Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ. της Κ.Ο.Ε. που διεξήχθη την 23.10.2019.  

2. Ενστάσεις κατά του Πίνακα των αντιπροσώπων και των δικαιουμένων ψήφου σωματείου – μελών 

της ΚΟΕ κατ’ άρθρο 10 παρ. 10 του Καταστατικού της ΚΟΕ.  

3. Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. κατ’ άρθρο 10 παρ. 11 του Καταστατικού της ΚΟΕ.  

4. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. για τη χρονική περίοδο 01.1.2019-

31.12.2019 

5. Έγκριση Ισολογισμού Κ.Ο.Ε. για το έτος 2019. 

6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Κ.Ο.Ε. για το χρονικό διάστημα 01.1.2019 έως 31.12.2019. 

7. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. του έτους 2019, ως και 

της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2019 και απαλλαγή του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. από 

κάθε ευθύνη.  

8. Τροποποίηση Καταστατικού ΚΟΕ και επικαιροποίηση Κανονισμών ΚΟΕ. 

9. Εκκαθάριση μητρώου σωματείων μελών ΚΟΕ. 

 

   Παρέστησαν 157 σωματεία επί συνόλου 231 εγγεγραμμένων με δικαίωμα ψήφου. 

Ονομαστική κατάσταση των Σωματείων Μελών της ΚΟΕ. 

Από το σύνολο των 231 εγγεγραμμένων με δικαίωμα ψήφου, παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση 

στις 8/3/2020 157 Σωματεία. 

 

Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

1 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Δ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Ι. ΦΑΛΑΪΝΑΣ 

2 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ Γ. ΜΗΛΑΣ  

3 ΑΙΟΛΟΣ ΑΟ ΥΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Κ. ΚΑΝΕΤΣΗΣ Κ. ΓΚΕΚΑΣ 

4 ΑΚΟ ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Λ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  

5 ΑΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Μ. ΜΠΕΚΑ 
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6 ΑΚΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΕΛΦΙΝΙΑ Ε. ΕΛΥΦΑΝΤΗ  

7 ΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο. ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ Ε. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΠΟΖΩΝΗ 

8 ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΤΕΛΙΟΥ 

9 ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ Ι. ΚΙΖΑΣ Γ. ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

10 ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Σ. ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ 

11 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Ν. ΔΕΤΣΗΣ Δ. ΒΩΣΣΟΣ 

12 ΑΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ Π. ΖΑΡΑΣ Α. ΖΑΡΑΣ 

13 ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ Σ. ΠΑΛΗΚΑΡΩΝΑ Κ. ΚΟΡΛΟΣ 

14 ΑΠΟ ΛΕΟΝΤΕΣ – ΑΛΜΑ CLUB ΑΛΙΜΟΥ Μ. ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ  

15 ΑΣ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΙ ΣΤ. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ  

16 ΑΣ ΠΕΡΑ Π. ΡΕΜΒΑΛΤΑΔΟΣ  

17 ΓΝΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΑΡΗΣ Γ. ΧΑΛΚΙΔΗΣ Δ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

18 ΓΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Ι. ΔΑΓΛΟΥΚΙΑΡΗΣ Ι. ΒΕΛΔΕΚΗΣ 

19 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Σ. ΜΙΝΤΖΗΣ Π. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ 

20 ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ε. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗ - ΝΤΡΕ 

21 ΚΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ. ΛΕΚΚΑΣ Κ. ΒΛΑΝΤΗΣ 

22 ΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο ΓΛΑΥΚΟΣ Γ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ Ν. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 

23 ΚΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ Θ. ΚΟΛΛΙΑΣ Π. ΜΕΛΑΝΟΥΡΕΑΣ 

ΜΕΛΑΝΟΥΡΗΣ 

24 ΚΣ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ. ΠΑΤΑΤΑΝΕΣ Χ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (+Ι. 

ΜΑΚΡΙΑΣ) 

25 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ. ΜΗΝΑ  

26 ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β. ΨΩΜΑ Ε. ΚΟΡΑΚΗΣ 

27 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 78 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ε. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  

28 ΝΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ Ε. ΛΙΑΡΔΑΚΗΣ  

29 ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Ν. ΛΟΥΤΑΣ 

30 ΝΟ ΠΕΥΚΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Μ. ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ 

31 ΝΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Χ. ΤΡΟΥΛΟΣ  

32 ΝΟ ΤΡΙΑΙΝΑ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  

33 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑ 

34 ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ Σ. ΝΑΪΣΙΔΟΥ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 

35 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ Β. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

36 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

37 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α. ΜΙΣΑΪΛΙΔΗΣ 

38 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΙΚ. ΜΕΤΑΞΑ  

39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Ν. ΣΜΥΡΝΙΟΣ Σ. ΧΑΡΤΖΙΔΗΣ (+Β. 

ΜΟΣΧΟΣ) 

40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΗ Β. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

41 ΤΡΙΤΩΝ ΑΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Α. ΜΕΤΣΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

42 ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ Θ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ Δ. ΛΥΓΟΥΡΑΣ 

43 Α.Α ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ Μ. ΥΔΡΑΙΟΣ  

44 ΑΓΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ε. ΠΑΠΑΛΙΑ  

45 ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ 

46 ΑΠΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ  

47 ΑΣ ΑΡΗΣ Γ. ΑΙΓΙΔΗΣ Κ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ 

48 ΑΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ Γ. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΣ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

49 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΟΣΚΟΒΟΣ 

50 ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ. ΠΑΠΑΛΙΑΣ ΝΤ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ 

51 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΚ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΑΡΡΑ - ΣΙΑΤΟΥ 

52 ΓΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΒΟΣΠΟΡΟΣ Γ. ΝΤΟΥΒΑΡΤΖΗΣ Γ. ΚΑΚΛΗΣ 

53 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

54 ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Σ. ΛΑΡΙΔΟΥ Ε. ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ 

55 ΕΑΤΕΚ Γ. ΠΑΠΑΛΙΑΣ Ι. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ 
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56 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Σ. ΑΗΔΟΝΗΣ Π. ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ 

57 ΚΟΛ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Μ. ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΑΙΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΟΥ 

58 ΚΟΛ ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  

59 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΞΩΝ Δ. ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ  

60 ΚΠΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  

61 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α. ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΗΣ 

62 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ Δ. ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ 

63 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Β. 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ε. ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ Μ. ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ 

64 ΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΟΡΔ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  

65 ΟΦ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Β. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ 

66 ΠΑΟΚ Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  

67 ΠΟΛ ΑΘΛ ΣΥΛ ΣΥΚΕΩΝ Ο ΦΟΙΒΟΣ Ι. ΛΑΛΛΟΣ Δ. ΣΑΛΙΜΙΔΗΣ 

68 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Α. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΑΘ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

69 ΧΑΝΘ Π. ΠΑΝΤΗΣ  

70 ΑΚΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ  

71 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 1986 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ 

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Ε. ΣΑΡΡΗ  

72 ΚΟ ΔΡΑΜΑΣ Χ. ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ 

73 ΚΟ Ν ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΗΡΕΑΣ Β. ΚΑΣΤΑΝΗΣ  

74 ΚΟ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ 

ΒΛΑΜΗΣ 

 

75 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ  

76 ΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ζ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ  

77 ΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Ν ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α. ΒΛΑΜΗ  

78 ΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

79 ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ Χ. ΡΟΥΣΣΙΔΟΥ Χ. ΑΡΙΚΑΣ 

80 ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Λ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  

81 ΑΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ. ΓΚΟΥΓΚΛΙΑΣ  

82 ΑΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΜΠΟΥΣΤΑΤΖΗΣ  

83 ΑΚΣ ΝΗΡΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π. ΡΕΤΖΙΟΣ  

84 ΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ  

85 ΑΣ ΕΛΠΙΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΘ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  

86 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 Α. ΣΤΑΜΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

87 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ Ν. ΒΕΝΕΤΗΣ Κ. ΤΣΙΔΩΝΗΣ 

88 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΜΠΛΑΝΑΣ 

89 ΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε. ΤΙΚΑΣ Μ. ΤΣΙΟΥΤΣΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ 

90 ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΤΖΗΚΑΣ 

91 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ  

92 ΝΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ 

93 ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  

94 ΟΕΑ & ΝΑΒ Ζ. ΚΑΠΩΝΗ  

95 ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ Α. ΜΑΡΙΝΑΓΗΣ  

96 ΟΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ι. ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ  

97 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ. ΣΠΑΝΟΣ  

98 ΑΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

99 ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Γ. ΜΟΥΤΟΥΠΑΣ  

100 ΑΟ ΛΑΓΚΑΔΙΑΣ Ο ΕΥΡΥΤΟΣ Κ. ΠΑΣΣΑΣ  

101 ΑΣ ΑΡΕΤΗ ΛΑΜΙΑΣ Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ  

102 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χ. ΜΟΥΤΟΥΠΑ 

103 ΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Κ. ΝΤΡΙΒΑΣ Η. ΚΟΛΑΖΑΣ 

104 ΝΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ε. ΜΟΥΤΟΥΠΑΣ Δ. ΡΑΠΤΗ 

105 ΝΟ ΔΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ Α. ΤΣΩΝΟΣ  
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106 ΝΟ ΙΤΕΑΣ Α. ΠΑΠΑΛΑΙΟΣ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ 

107 ΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Κ. ΚΑΡΑΜΟΥΣΟΥΛΑΚΗΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ 

108 ΑΚΟ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΔΟΥΛΗΣ Μ. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ 

109 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΝΔΩΡ ΚΛ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Α. ΣΙΔΕΡΗΣ 

110 ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π. ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ  Σ. ΣΙΩΚΑ 

111 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η. ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ Ν. ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ 

112 ΑΟ ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΔ. ΛΑΓΟΣ Ν. ΣΚΟΡΔΟΣ 

113 ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ. ΧΑΤΖΗΣ  

114 ΑΣ ΑΛΦΑ ΑΘΛΗΣΗ «ALPHA SPORTS” E. BAZOY  

115 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ. ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΣ Α. ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΗ 

116 ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤ. ΛΙΑΡΟΣ 

117 ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ. ΜΙΧΑΣ Χ. ΜΙΤΣΙΑΛΗΣ 

118 ΝΑΟ ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ Α. ΜΩΡΑΪΤΗ Δ. ΣΠΑΝΟΣ 

119 ΝΗΡΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β. ΛΑΓΟΣ  

120 ΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Σ. ΚΑΤΣΑΒΟΣ  

121 ΝΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ν. ΑΛΕΞΙΟΥ Ρ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ 

122 ΝΟ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΝΤ. ΛΑΓΟΣ Θ. ΓΚΡΕΚΑΣ 

123 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Ι. ΜΠΙΓΓΟΥ  

124 ΑΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2012 Ε. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ  

125 ΑΚ ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ Δ. ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ Χ. ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

126 ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Α. ΜΠΛΟΥΔΡΟΥ  

127 ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Μ. ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ  

128 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Γ. ΚΑΠΟΓΛΟΥ  

129 ΓΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΕΙΟΣ Θ. ΣΑΚΚΟΣ  

130 ΖΑΚΥΝΘΙΝΗ ΕΝΩΣΗ ΥΣ ΖΕΥΣ Γ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ  

131 ΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Χ. ΚΑΛΑΘΑ  Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

132 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ Χ. ΜΑΝΕΤΑΣ Θ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

133 ΝΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Θ. ΜΠ(Λ)ΟΥΔΡΟΣ  

134 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ Λ. ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ 

135 ΝΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Β. ΤΣΑΓΡΗΣ Κ. ΜΑΡΤΙΚΟΣ 

136 ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΣ. ΞΙΑΡΧΟΣ  

137 ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Η. ΜΑΛΑΜΑΣ 

138 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΩΡΙΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ. ΠΡΩΪΜΑΚΗΣ  

139 ΑΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ε. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΙΡ. ΔΕΒΕΡΙΚΟΥ 

140 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΔΗΣ  

141 ΑΟ ΩΚΕΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χ. ΒΑΚΟΥΛΗΣ Α. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ 

142 ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ. ΓΑΛΗΝΑΣ  

143 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ε. ΡΑΚΑΝΤΑΣ  

144 ΕΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. ΔΕΔΕ  

145 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 91 Δ. ΔΕΡΝΙΚΑΣ  

146 ΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π. ΞΕΝΑΚΗΣ  

147 ΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ  

148 ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Γ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε. ΚΟΥΦΑΚΗΣ 

149 ΝΟ ΡΟΔΟΥ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ν. ΓΙΩΤΗ 

150 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ. ΓΩΓΑΛΗΣ Μ. ΣΠΑΓΟΥΛΑΚΗΣ 

151 ΥΣ ΡΟΔΟΥ ΜΙΧ. ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ  

152 ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ Δ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ Α. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ 

153 ΝΟ ΚΩ Α. ΓΟΥΝΑΣ Ε. ΓΡΥΠΑΡΗ 

154 ΝΟ ΣΥΡΟΥ Δ. ΤΣΙΡΓΗΣ Ι. ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ 

155 ΝΟ ΧΙΟΥ Ι. ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ Δ. ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ 

156 ΠΕΚΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ Θ. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ Χ. ΜΩΡΑΪΤΗ 

157 ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ Κ. ΤΣΑΓΚΙΑΣ  
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Σύμφωνα με το Καταστατικό υπάρχει νόμιμη απαρτία των Σωματείων-Μελών της Ομοσπονδίας και 

μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες με προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. 

Δ.Διαθεσόπουλο και προσωρινό Γραμματέα αυτής τον κ. Δ.Σαρακατσάνη (Πρόεδρο & Γενικό 

Γραμματέα της Κ.Ο.Ε. αντίστοιχα). 

 

ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλημέρα σας. Καλωσορίσατε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Μάρτη που 

σύμφωνα με το Καταστατικό μας γίνεται κάθε χρόνο με θέματα Ημερήσιας Διάταξης, τα 

προβλεπόμενα από το Καταστατικό και όσα προσθέσαμε νομίμως και έχετε στα χέρια σας.  

 

1ο ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ. της Κ.Ο.Ε. που διεξήχθη την 23.10.2018.  

ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ: Επικυρώνουμε τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ο.Ε. 

που διεξήχθη την 23.10.2019, η Γενική Συνέλευση του Προϋπολογισμού. Έχετε τα πρακτικά. Αν 

έχετε κάποια σημείωση, παρατήρηση, διόρθωση, προσθήκη να τα επικυρώσουμε.   

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιαννόπουλος Κυριάκος εκπρόσωπος του Αθλητικού Ναυτικού Ομίλου Γλυφάδας. 

Στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση ήσασταν Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρεται κάθε 

φορά «Πρόεδρος», μιλάτε σαν Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή σαν Πρόεδρος της Κ.Ο.Ε.; 

Παρακαλώ πολύ στα πρακτικά να γράφετε «Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή Πρόεδρος της 

Κ.Ο.Ε.». Ευχαριστώ πολύ.  

ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν μιλάω σε διαδικαστικά θέματα είμαι Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, 

όταν μιλάω σαν Απολογισμό, σαν τοποθέτηση, σαν προϋπολογισμό μιλάω σαν Πρόεδρος του ΔΣ και 

μεταφέρω αποφάσεις του ΔΣ Όταν μιλάω όπως τώρα που ξεκίνησα για τα διαδικαστικά είμαι ο 

Πρόεδρος του ΔΣ που σύμφωνα με το Καταστατικό προεδρεύω μέχρι να εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος της 

Γενικής Συνέλευσης. Όταν στη συνέχεια θα κάνουμε Απολογισμό θα μιλήσω σαν Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Όμως, στα διαδικαστικά θέματα μετά την εκλογή μου – αν εκλεγώ – σαν Πρόεδρος ή ο κ. 

Σαρακατσάνης σαν Γεν. Γραμματέας, σε διαδικαστικά θέματα ας αναφέρεται ο Πρόεδρος της Γενικής 

Συνέλευσης, δεν υπάρχει αντίρρηση.  

Υπάρχει παρατήρηση να σημειώσουμε, να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε, να διορθώσουμε στα 

πρακτικά; Δεν βλέπω κανένα. Εγκρίνονται; Είναι κάποιος κατά; Όχι. Λευκό ή παρών; Όχι.  

Επικυρώνονται τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της 23 Οκτώβρη του 2019 ομόφωνα.  

 

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τα πρακτικά της Κ.Ο.Ε. της 23.10.2020 ομόφωνα.  

 

2ο ΘΕΜΑ: Ενστάσεις κατά του Πίνακα των αντιπροσώπων και των δικαιουμένων ψήφου 

σωματείου – μελών της ΚΟΕ κατ’ άρθρο 10 παρ. 10 του Καταστατικού της ΚΟΕ.  

ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ: 2ο θέμα: Επικύρωση του Πίνακα των αντιπροσώπων μελών των σωματείου – 

μελών της ΚΟΕ κατ’ άρθρο 10 παρ. 10 του Καταστατικού της ΚΟΕ.  
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Όπως αναφέρει το Καταστατικό, την προτεραία αναρτήσαμε έξωθεν της πόρτας της Ομοσπονδίας, 

στον 3ο όροφο επί της Λεωφόρου Συγγρού 137 στην έδρα μας, όπως και στην αίθουσα της Γενικής 

Συνέλευσης. Υπάρχει κάποια ένσταση για κάποιον αντιπρόσωπο; Εγκρίνεται ο Πίνακας των 

αντιπροσώπων των Σωματείων – Μελών της Κ.Ο.Ε. ως είναι ανηρτημένος και καταχωρημένος και 

υπογράφονται οι σχετικές καταστάσεις με την είσοδό σας; Κατά; Όχι. Παρών – λευκό; Όχι.  

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Πίνακας των αντιπροσώπων των Σωματείων – Μελών κατ’ άρθρο 10 παρ. 10 

του Καταστατικού της Κ.Ο.Ε. 

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την επικύρωση του Πίνακα των αντιπροσώπων μελών των 

σωματείου – μελών της ΚΟΕ κατ’ άρθρο 10 παρ. 10 του Καταστατικού της ΚΟΕ.  

 

3ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. κατ’ άρθρο 10 παρ. 11 του Καταστατικού της ΚΟΕ.  

ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μέχρι τώρα προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό και 

Γραμματέας είναι ο Γραμματέας του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό. Ακούμε προτάσεις για το 

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.  

ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Κίζας Ιωάννης από τον ΙΩΝΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ προτείνει να παραμείνει το 

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης όπως είναι το Προεδρείο της Κ.Ο.Ε. Άλλη πρόταση υπάρχει; 

Τυπικά πρέπει να αποδεχτούμε. Ο κ. Σαρακατσάνης αποδέχεται. Θα αποδεχτώ κι εγώ. Υπάρχει ψήφος 

κατά; Κάποια άρνηση; Λευκό; Δεν βλέπω τίποτα. 

Άρα, ομόφωνα εγκρίνεται όπως Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης στις 8.3.2020 της Κ.Ο.Ε. 

να είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτρης Διαθεσόπουλος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ο 

Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο.Ε. ο κ. Δημήτρης Σαρακατσάνης.  

 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο της Γ.Σ. τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. κ. Δημήτρη 

Διαθεσόπουλο και Γενικό Γραμματέας της Γ.Σ. τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. 

τον κ. Δημήτρη Σαρακατσάνη.  

 

4ο ΘΕΜΑ: Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. για τη χρονική 

περίοδο 01.1.2019-31.12.2019 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ: Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. για τη χρονική 

περίοδο 01.1.2019-31.12.2019. Είναι μία καταστατική και εκ του νόμου υποχρέωσή μας σύμφωνα με 

το άρθρο 51 του Ν. 2725 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει να κάνουμε Διοικητικό και Οικονομικό 

Απολογισμό.  

Πολλά πράγματα τα λέμε και στη Γενική Συνέλευση του Οκτώβρη. Η ΓΣ του προϋπολογισμού είναι 

μία τυπική διαδικασία, διότι εάν αυτά που αποφασίζαμε συζητιόντουσαν ή γινόντουσαν αποδεκτά από 

την αθλητική ηγεσία, θα λέγαμε ότι έχει κάποια ουσιαστική αξία και κάποια βασιμότητα. Τώρα 

υπάρχει ένα άλλο σύστημα, θα τα πούμε στη συνέχεια.  
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Παρόλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό, ιδιαίτερα τον 

Οικονομικό για να έχετε μία εικόνα τι είχαμε, τι διαχειριστήκαμε, τι εισπράξαμε, τι ξοδέψαμε.  

Τι κάναμε το 2019. Κάναμε τα πάντα, ότι είχαμε προγραμματίσει. Ο προγραμματισμός μας φαινόταν 

από τον προϋπολογισμό του ’19. Αυτόν τον προγραμματισμό σας τον παρουσιάσαμε τον Οκτώβρη 

του ’18 στην αντίστοιχη Γενική Συνέλευση, τα κάναμε πλήρως και ίσως κάναμε περισσότερα. Αν σας 

διαβάσω το Διοικητικό Απολογισμό ο οποίος είναι αρκετές σελίδες, είναι 28 σελίδες και αναφέρεται σε 

όλα αυτά τα επίπεδα… 

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: Τον διαβάσαμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ: Τον διαβάσατε. Φέτος υπάρχει κάτι το οποίο δεν  είχαμε προβλέψει, αλλά πλέον 

υφίσταται, κρίνεται και υλοποιείται με απόφαση της αθλητικής πολιτικής ηγεσίας και του Υπουργείου 

Πολιτισμού Αθλητισμού και δη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Είναι το σχέδιο ΧΙΛΩΝ που 

αφορά την αξιολόγηση των Ομοσπονδιών και κατ’ αντιστοιχία τι επιχορήγηση θα δώσουν. Αυτό είναι 

κάτι που το λέγαμε χρόνια. Εμείς δεν ζητάγαμε με τους προϋπολογισμούς ιδιαίτερη μεταχείριση, 

ζητάγαμε ίση μεταχείριση, αξιοκρατία και δεοντολογία. Μπήκε, λοιπόν, μία λογική να γίνει αξιολόγηση 

των Ομοσπονδιών. Ζήτησαν απ’ όλες τις Ομοσπονδίες όλα τα στοιχεία, αριθμό Σωματείων, αθλητές, 

αθλήματα, διακρίσεις, τρόπος διακυβέρνησης της Ομοσπονδίας, δραστηριότητα, τα πάντα. Και η 

Γραμματεία στις 19 Φλεβάρη σε κοινή συνάντηση με όλες τις Ομοσπονδίες ανακοίνωσε τα 

αποτελέσματα των στοιχείων που επεξεργάστηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΓΓΑ.  

Έτσι έγινε αξιολόγηση των 30 Ομοσπονδιών του Ολυμπιακού Προγράμματος και αυτών που δεν είναι 

στο Ολυμπιακό Πρόγραμμα. Επίσης για τα ΑμεΑ μια ξεχωριστή κατηγορία γιατί αυτοί έχουν τους 

δικούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό παρουσιάστηκε, είναι του Υφυπουργείου Αθλητισμού, της 

ΓΓΑ, με πίνακες, με στοιχεία και όποιος θέλει να το δώσουμε. Η Κ.Ο.Ε. μετά απ’ όλη αυτή τη δουλειά 

που αφορά το σύνολο του ελληνικού αθλητισμού έχει την εξής κατάταξη και τις εξής επιδόσεις. Είναι 

3η σε μέγεθος, σε ό,τι αφορά αριθμό Σωματείων. Μας περνάει το μπάσκετ και το βόλεϊ. Διακρίσεις: 1η 

με 2η την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.  Δραστηριότητα: 1η η Κ.Ο.Ε.. Διακυβέρνηση: 3η η Κ.Ο.Ε., εκεί 

υστερούμε γιατί αρκετά Σωματεία ή είναι στη διαδικασία και δεν έχει ολοκληρωθεί ή δεν έχουν 

αρχίσει τη διαδικασία της αθλητικής αναγνώρισης. Υπάρχουν δυο επίπεδα αξιολόγησης. Το ένα και το 

2 σύμφωνα με το ΧΙΛΩΝ. Στη συνολική αξιολόγηση 1 η Κ.Ο.Ε. είναι πρώτη. Στη συνολική αξιολόγηση 

με τα δεύτερα κριτήρια η Κ.Ο.Ε. είναι πρώτη, στην κατανομή είναι δεύτερη. Πρώτος είναι ο ΣΕΓΑΣ, 

γιατί για φέτος θα ισχύσει 70% η περσινή επιχορήγηση, 20% ο ΧΙΛΩΝΑΣ, το 10% θα είναι τα 

υπόλοιπα. Ευθυγράμμιση τη λένε.  

Αυτό το έχω πει κατ’ επανάληψη, όταν στην ολυμπιακή προετοιμασία την περασμένη εβδομάδα στην 

ΕΟΕ αξιολογήσαμε τις Ομοσπονδίες – πέρα από το ΧΙΛΩΝΑ – με ολυμπιακά κριτήρια και 

παραμέτρους, βγάλαμε την ολυμπιακή προετοιμασία και επικύρωσε η Ολομέλεια της ΕΟΕ. Η Κ.Ο.Ε. 

πάντα αλλά και τώρα μακράν πρώτη. Η δεύτερη από μάς Ομοσπονδία είναι περίπου στο 50% με 60% 

της Κ.Ο.Ε. και τι γινόταν; Γινόταν το εξής οξύμωρο, σε μεν επίπεδο ολυμπιακής αξιολόγησης η Κ.Ο.Ε. 

να είναι πρώτη, η δεύτερη να είναι στο 60%. Στον προϋπολογισμό της ΓΓΑ ήμασταν δεύτερη και 

αυτός που ήταν τρίτος και τέταρτος έπαιρνε 10 και εμείς παίρναμε το 60% του πρώτου, που ήταν 
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τέταρτος στα ολυμπιακά κριτήρια και αξιολόγηση. Αυτή η αδικία γινόταν χρόνια και η οποία γίνεται 

και τώρα, γιατί είναι μικρό το ποσοστό του ΧΙΛΩΝΑ, είναι 20%, του χρόνου το ’21 θα είναι 50%, το 

’22 70% και μπορεί να φτάσει το 100%.  

Έτσι, λοιπόν, η ΚΟΕ είναι η πρώτη Ομοσπονδία του ελληνικού αθλητισμού. Κι αν το λέγαμε εμείς, θα 

μας λέγατε ότι είμαστε υπερβολικοί, το λέει το επίσημο κράτος. Η Κ.Ο.Ε. είναι πρώτη Ελληνική 

Ομοσπονδία κι αυτό είναι τιμή και ανήκει σε όλους μας και στην Ομοσπονδία και στα Σωματεία μας 

και στους αθλητές μας και στους προπονητές μας και σ’ όλο τον κόσμο που αποτελεί τη μεγάλη 

οικογένεια των aquatics στην Ελλάδα. Όταν είσαι πρώτος παραπάνω που να πας; Αυτό, λοιπόν, 

εκφράζει τι κάναμε το 2019. Κατορθώσαμε να είμαστε η πρώτη Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία 

αναμφισβήτητα και με πλήρη αντικειμενικά και μη αμφισβητούμενα κριτήρια.  

Προς επίρρωση θα έλεγα αυτό πως εξειδικεύεται. Στην εντυπωσιακή χρονιά για τα αθλήματά μας με 

144 μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις που λάβαμε μέρος σε σχέση με τα 67 του ’12, τα 92 του ’13, 

τα 78 του ’14, τα 101 του ’15, τα ’92 του ’16, τα 97 του ’17, τα 64 του ’18, το 2019 144. Από αυτά 

τα μετάλλια είχαμε 64 στην κολύμβηση, 45 στην τεχνική, 28 στις καταδύσεις, 2 στην υδατοσφαίριση, 

3 στην καλλιτεχνική συγχρονισμένη κολύμβηση δύο στο open water. Και τα 144 μετάλλια 

μεταφράζονται σε 61 χρυσά, 38 αργυρά, 45 χάλκινα.  

Πέραν αυτών συντελέσαμε όλες τις διαδικαστικές μας υποχρεώσεις σαν Διοικητικό Συμβούλιο, σαν 

Εκτελεστική Επιτροπή, σαν Εξελεγκτική Επιτροπή που είναι όργανο προβλεπόμενο από το 

Καταστατικό και το Νόμο. Είχαμε παρουσία σε όλα τα Διεθνή Φόρα, τόσο σε επίπεδο FINA,  LEN, όσο 

και σε επίπεδο COMΕΝ  στα Bureau αυτών και τις τεχνικές Επιτροπές, όπου πολλά μέλη μας είναι 

μέλη αντιστοίχων Επιτροπών αυτών των Διεθνών Οργανισμών. Στις καταδύσεις έχουμε ένα πρόβλημα 

γιατί η Ελλάδα δεν έχει καταδυτήρια. Καταδυτήριο είναι μόνο το ΟΑΚΑ, στο Βόλο και όχι όλα τα 

μέτρα, στην Πάτρα που δεν λειτουργεί και το κλειστό της Γλυφάδας που κι αυτό είναι μόνο 3 και 5 

μέτρα. Πως θα κάνεις ανάπτυξη όταν δεν έχεις αγωνιστικούς αθλητικούς χώρους;  

Δεν έχω να πω τίποτα άλλο στο Διοικητικό Απολογισμό. Ευελπιστώ με το πρόγραμμα που 

εξυφαίνουμε και αρχίζουμε να υλοποιούμε και με απόφαση χτεσινή που θα σας παρουσιάσουμε 

σήμερα, μέχρι τέλος της σαιζόν θα τα υλοποιήσουμε. Δεν έχουμε αφήσει καμία εθνική ομάδα χωρίς 

το κατάλληλο προπονητικό και στελεχιακό δυναμικό.  

Να κάνουμε και τον Οικονομικό Απολογισμό ώστε να είναι ενιαία η τοποθέτηση. Εγώ θα σας δώσω 

μία γενική εικόνα και για τις λεπτομέρειες θα αναφερθούν οι οικονομικοί παράγοντες της 

Ομοσπονδίας, ο Ταμίας και ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου μας και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής ως ορίζει το Καταστατικό και ο Νόμος.  

Εμείς για το 2019 έχουμε έναν εγκεκριμένο προϋπολογισμό της τάξεως των 4.594.000. Προσέξτε, 

είναι λογιστικός ο αριθμός τα 4,5 εκατομμύρια. Γιατί; Διότι σε αυτά περιλαμβάνονται στον Κωδικό 

0110, 350.000. Τα πήραμε αλλά δεν είναι δικά μας, είναι το πρόγραμμα που γίνεται στα Δημοτικά 

Σχολεία. Τα παίρνουμε από τη Γραμματεία, πρέπει να τα εμφανίσουμε, αλλά δεν αφορούν λεφτά της 

Κ.Ο.Ε..  
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Δεύτερο. Φαίνεται ένα ταμειακό υπόλοιπο 554.000. Δεν είναι ταμειακό υπόλοιπο, όπως έχω πει 

πολλάκις. Δηλαδή, δεν μας περισσέψανε από τα λεφτά του ’19 και τα βάλαμε στην άκρη. Είναι λεφτά 

που κρατάμε από τον προϋπολογισμό του προηγούμενου χρόνου για να βγάλουμε τις ανάγκες του Α’ 

Τριμήνου του επόμενου έτους γιατί ποτέ δεν παίρνουμε λεφτά πριν λήξει το Α’ Τρίμηνο. Σήμερα, στα 

μέσα του Μάρτη, διανύουμε τους πρώτους δυόμιση μήνες του έτους και η Κ.Ο.Ε. έχει πάρει μηδέν 

από την Πολιτεία. Όταν πάρουμε λεφτά για το νέο έτος, με αυτά που είχαμε κρατήσει για να 

βγάλουμε το τρίμηνο, θα γυρίσουμε πίσω και θα πληρώνονται οι υποχρεώσεις μας προηγούμενες ή 

τρέχουσες. Υπάρχει πρόνοια να μην σταματήσουμε τη λειτουργία μας και τη δραστηριότητα μας και 

τις εθνικές ομάδες.  

Ένα άλλο θέμα, κάτι που δεν με εκφράζει, είναι τα παράβολα που πληρώνουν τα Σωματεία για τις 

συμμετοχές σε κάποια πρωταθλήματά μας και καλό θα ήταν να μην υπήρχε. Γιατί τα βάλαμε; Γιατί 

όπως θα σας εξηγήσω και θα πάρετε εσείς την απόφαση, δεν γίνεται να μην τα βάλουμε. Η Κ.Ο.Ε. 

εισέπραξε με συμμετοχή στα πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης 114.000 και από παράβολα από τα 

υπόλοιπα αθλήματα 263.000. Τα λεφτά που δώσανε η Α1 Ανδρών Γυναικών τα πήρε πίσω από τη 

χορηγία της ΕΡΤ. Από τα λεφτά που παίρνουμε σαν παράβολα, εμείς βάζουμε άλλα 200.000 από τον 

προϋπολογισμό μας, παρόλο ότι τα έχουμε προγραμματίσει σαν ίδια έσοδα και είναι μετακινήσεις, 

αποζημιώσεις διαιτητών, γραμματειών, παρατηρητών ανά την Ελλάδα για τη διεξαγωγή όλων των 

πρωταθλημάτων.  

Δεύτερο. Οι διοργανώσεις των διασυλλογικών και πανελλήνιων πρωταθλημάτων μας στοιχίζουν στον 

Κωδικό 0272 της ΓΓΑ 800.000. Πλην όμως αυτός ο Κωδικός περιλαμβάνει και τα ίδια έσοδα των 

επάνω Κωδικών – το τι μας δίνουν – λαμβανομένου υπόψη και των ιδίων εσόδων των παραβόλων 

σας, τα οποία η Γραμματεία τα κατανείμει και τα βάζει στο 0272 για τη διεξαγωγή των 

πρωταθλημάτων. Δεν το βάζουμε εμείς, το βάζει η ΓΓΑ, τα 800.000, μέσα στα οποία είναι και τα 

έσοδα από συνδρομές μελών, που είναι συνολικά οι μεταγραφές, νέα δελτία, ανανεώσεις και τα 

λοιπά. Παρακολουθείστε τον Κωδικό 0110 σε σχέση με τον 0272. Λοιπόν, τα 800.000 για να κάνουμε 

πρωταθλήματα μας τα κατανέμει και τα βάζει σε Κωδικό και από τα ίδια έσοδά μας η Γραμματεία. Δεν 

λέει: «Αυτά είναι δικά μου και εσύ το σύνολο 1.152.000 κάντο ότι νομίζεις. Όχι. Από αυτό το σύνολο 

που έχεις για τα ίδια έσοδα εγώ σου βάζω στον Κωδικό 800.000». Φυσικά τα πρωταθλήματα μας 

κόστισαν 935.000, όπως θα δείτε στον αντίστοιχο Κωδικό που λέει «Απολογισμός συνολικός 

935.066».  

Εθνικές ομάδες. Δηλαδή, να πάμε σε πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, μεσογειακά κλπ και να έχουμε αυτές 

τις διακρίσεις, η Ομοσπονδία χρειάζεται περίπου ένα εκατομμύριο. Εάν πάρετε τα λεφτά του 

προϋπολογισμού μας και δεν έχουμε ίδια έσοδα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε εθνικές ομάδες 

και θα σας πω πολύ απλά το γιατί. Ένα εκατομμύριο περίπου πήγε για να είμαστε ανοικτοί: μισθούς, 

εφορίες, ΙΚΑ, νοίκια, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και όλα αυτά τα έξοδα που χρειαζόμαστε. Θέλουμε 950.000 για να 

κάνουμε τα πρωταθλήματά μας, τα εσωτερικά. Κοντεύουμε να φτάσουμε τα δυο εκατομμύρια. Από 

τη Γραμματεία πήραμε 2.338.000, τι μένουν; 338.000. Με αυτά πρέπει να κάνουμε ανάπτυξη, 

προμήθεια υλικού για τις εθνικές μας ομάδες. Τους προπονητές τους υπολογίζουμε στη μισθοδοσία. 
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Προπονητές και τεχνικούς συμβούλους, δημόσιες υποχρεώσεις μας, διεθνείς υποχρεώσεις μας. 

Έχουμε συνέδρια, έχουμε εκλογές, έχουμε γενικές συνελεύσεις.  

Με 350.000 πως θα τα κάνουμε όλα αυτά αν δεν έχουμε ίδια έσοδα; Η λύση είναι μια. Δεν θα έχουμε 

παράβολα αλλά είναι δυνατόν να πάρουμε εδώ απόφαση ότι θα μειώσουμε τις δαπάνες για τις εθνικές 

ομάδες στο 60%. Δηλαδή, αντί για ένα εκατομμύριο, 400.000, για να είμαστε κάπου κοντά. Τούτο 

σημαίνει, όχι συμμετοχή σε όλες τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Όχι προετοιμασία των εθνικών μας 

ομάδων, όχι επιστημονική υποστήριξη των εθνικών μας ομάδων, απλώς έχουμε ένα ποσό για να λέμε 

για εθνικές ομάδες. Αν αυτή είναι η απόφασή σας εγώ θα την αποδεχτώ και θα την εφαρμόσουμε από 

αύριο και μέχρι να τελειώσει το ’20, αλλιώς μην μιλάμε για τα παράβολα και τα ίδια έσοδα. Αν δεν τα 

είχαμε αυτά δεν θα είμαστε η πρώτη Ομοσπονδία, θα είμαστε η 10η, η 15η η 20η.  

Αν θέλετε από την πρώτη θέση να πάμε στην 10η, 15η, 20η να το αποφασίσουμε εδώ γιατί εσείς είστε 

το κύριο όργανο της Ομοσπονδίας, η Γενική Συνέλευση είναι το κύριο όργανο, έπεται το Διοικητικό 

Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή και ότι προβλέπει ο νόμος και τα καταστατικά. Τούτο σημαίνει, 

εάν κατέβουμε θα έχουμε και μικρότερο προϋπολογισμό με τον ΧΙΛΩΝΑ πλέον. Θα είναι 50%, δεν θα 

είμαστε πρώτοι θα είμαστε 20οι, θα είμαστε 15οι. Δεν μπορεί να έχουμε διακρίσεις και ανάλογη 

δραστηριότητα για να είμαστε πρώτοι. Δηλαδή, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.  

Ακούω και με ενοχλεί ότι πληρώνουν τα Σωματεία. Από την κρίση από το ’10 και μετά που άρχισαν, 

κόψε, κόψε, χωρίς αντικειμενικά κριτήρια αλλά οριζόντια, δεν φτάνουν τα λεφτά μας. Είμαστε σε 

δύσκολες συγκυρίες. Σε σχέση με το προ 10ετίας έχουμε περικοπές 75%. Οι παλαιότεροι το 

θυμούνται, κάναμε πρωταθλήματα και βάση των αποτελεσμάτων δίναμε αποζημιώσεις. Δεν φταίμε 

εμείς αν μέσα σε αυτήν την 10ετία έχουμε το 25% των οικονομικών δραστηριοτήτων. Και όταν 

κάποιος έχει τις φαεινές ιδέες να μας δώσει λύσεις. Ανοικτοί είμαστε και θα τις ακούσουμε. Μπορεί να 

έρθει κάποιος, τεκμηριωμένα όμως και να μας πει ότι: «Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε έτσι, πρέπει 

να το κάνουμε έτσι», μπορούμε να διευκολύνουμε μια κατάσταση. Λέτε εσείς να μην στύβουμε το 

μυαλό μας καθημερινά; Εγώ προσωπικά είμαι 35 χρόνια στο τιμόνι αυτής της Ομοσπονδίας και έχω 

περάσει όλα αυτά που σας προανέφερα, με στενοχωρεί, με πληγώνει γιατί ξέρω τι σημαίνει Σωματείο. 

Ιδιαίτερα αυτές τις εποχές που έχετε κι εσείς τα δικά σας οικονομικά προβλήματα και τις δικές σας 

οικονομικές δυσκολίες. Αλλά πως θα γίνει; Είμαστε ανοικτοί κι εγώ και το Συμβούλιο, αλλά δεν 

γίνονται όλα γιατί τα ακούω και στενοχωριέμαι. Κάποιοι σχολιάζουν και το λένε. Έχουν κάτι να μας 

υποδείξουν και δεν το κάνουμε; Να σας πω και κάτι άλλο, είναι και θέμα πολιτικής. Δεν γίνεται, γιατί 

έχουμε την ευθύνη να έχουμε και εθνικές ομάδες και διακρίσεις. Αν δεν έχουμε εθνικές ομάδες και 

διακρίσεις δεν αξίζει να υπάρχουμε. Να λέμε ότι έχουμε 6 αθλήματα και ότι κάτσει; Φτάσαμε να 

είμαστε πρώτη σαν Ομοσπονδία. Να πάμε 10η, 20η; Ας έρθουν άλλοι να την πάνε, εμείς όχι, αλλά 

θέλουμε και τη βοήθειά σας γιατί δεν βγαίνουμε. Είπα στην αρχή και σημειώστε το, εάν ο ΧΙΛΩΝ 

μπορεί να μας καλύψει αυτά τα λεφτά που αξιοκρατικά θα τα πάρουμε από τον ΧΙΛΩΝΑ, απριόρι και 

παραχρήμα θα σταματήσουν τα παράβολα. Τελεία και παύλα.  

Λοιπόν, αυτά για τη γενική εικόνα. Να πω ότι δεν χρωστάμε, αυτά τα λίγα που έχουμε κάνει και αυτά 

τα λίγα που έχουμε, δεν χρωστάμε και όσα κρατήσαμε για το ’20 και είναι από το ’19, μόλις πάρουμε 
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αυτή τη δόση που τρέχει θα την καλύψουμε. Ουσιαστικά δεν χρωστάμε σε κανέναν. Και σε ιδιώτες; 

Τα τρέχοντα και σε συνεννόηση. Γιατί τα είχαμε τα λεφτά στις 31.12 αλλά κρατήσαμε κάποια λεφτά 

για να βγάλουμε το Τρίμηνο όπως προανέφερα. Από τη γενική διαχείριση των μισθών, οι πρώτοι που 

την εφαρμόσαμε από την επόμενη ημέρα. Όλοι οι μισθοί και όλες οι συναλλαγές μας στη δημόσια 

αρχή. Αυτή είναι η Κ.Ο.Ε. και ο μεγαλύτερος καθρέφτης η διαύγειά της και από το ότι δεν χρωστάει 

και έχει κάνει ότι έχει κάνει, για τι άλλο να απολογηθούμε; Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αν θέλει κάποιος 

είμαι στη διάθεσή του να διευκρινίσω και να απαντήσω.  

 

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού Κ.Ο.Ε. για το έτος 2019. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΣ: Να προχωρήσουμε στον Ισολογισμό.  

ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Καλημέρα σας. Καρετζόπουλος Γιώργος, Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην ΚΟΕ. 

Σχετικά με τον Απολογισμό της Χρήσης τον έχετε μπροστά σας και θα σας κάνω μία ανασκόπηση.  

Συνολικά τα έσοδα τα οποία προήλθαν από τον κρατικό προϋπολογισμό τη Γενική Γραμματεία από 

την ΕΟΕ και διάφορα άλλα έσοδα τα οποία έχει η Ομοσπονδία μας, πλέον ταμειακού διαθεσίμου που 

υπήρχε στις 31.12.2018 ανήλθε στο ποσό των 5.039.421,18 ευρώ. Εξισώνονται με τα έξοδα τα οποία 

αναλύονται σε 4 κατηγορίες: Δαπάνες Διοίκησης 691.798 ευρώ. Λειτουργικές δαπάνες 298.460 ευρώ. 

Δαπάνες εθνικών ομάδων 1.966.576,16 ευρώ. Δαπάνες ανάπτυξης 1.471.984 ευρώ. Πλέον του 

Ταμειακού Διαθεσίμου που υπήρχε στις 31.12 σε μετρητά και σε τράπεζες 610.601 ευρώ, ισοσκελίζει 

τα έσοδα τα οποία ανέρχονται σε 5.030.421 ευρώ. Αυτή γενικά ήταν η εικόνα του Απολογισμού της 

Ομοσπονδίας. Σε συνάρτηση με τον Ισολογισμό της τον οποίο κι αυτού αντίγραφο έχετε θα σας 

αναφέρω κάποια κονδύλια τα οποία βάση των ελληνικών λογιστικών προτύπων δεν έχουν πλήρη 

ανάπτυξη, είμαστε στη διάθεσή σας και ότι επιθυμείτε να σας το αναλύσουμε. Τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία στο Ενεργητικό του Ισολογισμού της Ομοσπονδίας ανέρχονται σε αναπόσβεστη αξία 

194.991,81 ευρώ. Οι διάφορες εγγυήσεις τις οποίες έχουμε σε ΔΕΗ 860 ευρώ. Από εκεί και πέρα είναι 

οι απαιτήσεις που έχουμε από τους χορηγούς οι οποίοι μας χρωστάνε κάποιο νούμερο της τάξεως των 

45.000 ευρώ περίπου και οι λοιπές απαιτήσεις της Ομοσπονδίας είναι 21.782 ευρώ. Έχουμε ήδη για 

τη χρήση του 2020 προπληρώσει κάποια έξοδα τα οποία έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν τις 

ανάγκες προετοιμασιών της τάξεως των 41.496 ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα τα οποία υφίστανται 

στις 31.12 όπως φαίνονται και από τον Απολογισμό ήταν 610.601,50 ευρώ. Αυτά αθροιζόμενα μας 

δίνουν το σύνολο του Ενεργητικού το οποίο είναι 922.574,47 ευρώ.  

Από το άλλος σκέλος του Ισολογισμού στο Παθητικό, το πλεόνασμα της χρήσης του 2019 το οποίο 

ήταν 94.683 ευρώ συνθέτουν τα αποτελέσματα όλων των χρήσεων οι οποίες είναι δημιουργία της 

Ομοσπονδίας, διότι εγώ δεν έχω από τη γέννησή της υπάρξει αλλά φαντάζομαι τι είναι, στις 494.994 

ευρώ. Τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε έναντι προμηθευτών, το οποίο το μεγαλύτερο κομμάτι 

αφορά προμήθειες εισιτηρίων ξενοδοχείων και εξοπλισμού της Ομοσπονδίας τα οποία είναι 298.000. 

Φόροι – Τέλη που αναλύονται σε παρακρατούμενους φόρους και φόρους μισθωτών υπηρεσιών, ΦΠΑ, 

εκτός του φόρου εισοδήματος που είναι 533 ευρώ, ανέρχονται σε 34.000 περίπου. Οι ασφαλιστικοί 

Οργανισμοί, πάλι τρέχοντες υποχρεώσεις και εννοούμε τρέχοντα του Δεκεμβρίου του 2019 σε 72.440 
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ευρώ. Τα έξοδα της χρήσης τα δεδουλευμένα τα οποία έχουν λογιστεί μέσα στη χρήση μας αλλά 

αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση και εξοφλήθησαν μέσα στο 2020 αφορούν 677 ευρώ. Στο κάτω 

σκέλος του Ισολογισμού που έχετε στα χέρια σας η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λειτουργίας της 

επιχείρησης εμφανίζει συγκεντρωτικά τα ποσά.  

Τακτικές αποδοχές και δαπάνες για τη λειτουργία από τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχονται σε 

2.689.500. Αυτά είναι συγκεντρωτικά τα ποσά, την ανάλυση την έχετε στον Απολογισμό. Οικονομική 

ενίσχυση που είχαμε από την Ολυμπιακή Επιτροπή ανήλθε στις 245.501 ευρώ. Το κόστος λειτουργίας 

όλου του αγωνιστικού προγραμματισμού της Ομοσπονδία ανήλθε σε 3.376.431, 43 ευρώ. Το μικτό 

αποτέλεσμα είναι αρνητικό 441.000 και βεβαίως πλέον των άλλων εσόδων και συνεισφορών σας το 

οποίο ποσό ανήλθε στο 1.549.494 είχαμε ένα καθαρό αποτέλεσμα εσόδων και αγωνιστικού 

προγραμματισμού 1.107.000. Αφαιρουμένων των εξόδων διοίκησης 813.000, επιστημονικής 

υποστήριξης 76.500 και λοιπές δαπάνες οι οποίες αφορούν έξοδα προηγούμενων χρήσεων 22.412 

ευρώ. Μας δίνουν το αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων 193.000 πλέον οι πιστωτικοί τόκοι από τις 

καταθέσεις που είχαμε στις τράπεζες 1.803 ευρώ μας δίνουν το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων το 

οποίο ήταν κερδοφόρο 195.216,98 ευρώ. Αφαιρουμένου δε του φόρου εισοδήματος 533 ευρώ, μένει 

το καθαρό αποτέλεσμα το οποίο μεταφέρεται εις νέο 194.683 ευρώ. Ήθελα να πω ότι η απεικόνιση 

των κονδυλίων στον Ισολογισμό εμφανίζει επ’ ακριβώς τα υπόλοιπα προέρχονται από τα λογιστικά 

βιβλία της Ομοσπονδίας. Οι παρακρατούμενοι φόροι είναι φόροι οι οποίοι αφορούν το τελευταίο 

δίμηνο του 2018 διότι βάση της νομοθεσίας αποδίδονται ανά δίμηνο, όχι μήνα όπως ήταν παλιά. Οι 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί είναι πάλι τρεχούμενα του 2019 και είναι ποσά τα οποία συγκεντρώνονται, 

κατατίθεται στην ενιαία αρχή πληρωμών και πληρώνονται μέσω της ενιαίας αρχής.  

Για οτιδήποτε πληροφορία περαιτέρω των κονδυλίων αυτών και μεγαλύτερη ανάλυση  είμαστε στη 

διάθεσή σας να σας αναλύσουμε τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ.  

 

6ο ΘΕΜΑ: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Κ.Ο.Ε. για το χρονικό διάστημα 01.1.2019 έως 

31.12.2019 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΣ: Ο κ. Ντεϊμεντές για την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό 

διάστημα 01.1.2019 έως 31.12.2019 

ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ: Σπύρος Ντεϊμεντές Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Κ.Ο.Ε.  

Όσα είπε ο κ. Καρετζόπουλος, είμαστε υποχρεωμένοι ως Εξελεγκτική Επιτροπή να ελέγξουμε το 

τυπικό. Θα σας διαβάσω ότι είδε η Εξελεγκτική Επιτροπή και μετά θα πω κάποια πράγματα τα οποία 

αποφάσισε η Εξελεγκτική Επιτροπή.  

Διαβάζω: «Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Κ.Ο.Ε. περιόδου 01.01.2019 έως 31.12.2019.  

Οι υπογεγραμμένοι Ντεϊμεντές Σπύρο, Μανίτας Παναγιώτης και Παπασθένος Δημήτριος Μέλη της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής της Κ.Ο.Ε. προέβησαν σε διαχειριστικό έλεγχο της Κ.Ο.Ε. περιόδου 

01.01.2019 έως 31.12.2019. Εδόθησαν τα πιο κάτω βιβλία: Γενικό Ημερολόγιο, Βιβλίο Απογραφών 

και Ισολογισμού. Εδόθησαν εντάλματα πληρωμής από 1-253. Γραμμάτια είσπραξης από 1-309. 

Χρηματικά διαθέσιμα 31.12.2019 610.601,50. Ταμείο 13.861,45. Σε τράπεζες 596.740,05. Οι 
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εγγραφές των πιο πάνω συνοδεύονται από νομότυπα δικαιολογητικά. Ο έλεγχος έγινε μαζί με το 

σύμβουλο οικονομικών της Διοίκησης κ. Καρετζόπουλο, τον Ταμία κ. Ξιάρχο, το προσωπικό του 

Λογιστηρίου με τους οποίους υπήρξε απόλυτη συνεργασία και συμφωνία στα οικονομικά του ελέγχου.  

Ως εκ τούτου προτείνουμε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Ε. από κάθε ευθύνη 

της περιόδου 01.01.2019 έως 31.12.2019.  

Ντεϊμεντές Σπύρος, Μανίτας Παναγιώτης, Παπασθένος Δημήτριος».  

Έγινε ένας έλεγχος με ενδελέχεια και εγώ και άλλα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής παριστάμεθα ως 

έχουμε το δικαίωμα παρά το γεγονός ότι δεν το αναγράφει το Καταστατικό, αλλά από τη στιγμή που 

ασκούμε έλεγχο έχουμε το δικαίωμα να είμαστε στα Διοικητικά Συμβούλια, να παρεμβαίνουμε όταν 

χρειάζεται. Όλες οι εγγραφές από τα έξοδα τα οποία υπάρχουν και παίρνονται αποφάσεις στο Δ.Σ.. 

Εισηγούνται οι αρμόδιοι, υπάρχουν οι Επιτροπές οι οποίες εισηγούνται και πράγματι γίνεται μία σωστή 

κατά την άποψή μας και από τον έλεγχο τον οποίο έγινε, εργασία, δηλαδή, διαχείριση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΣ: Κατάλογος Ομιλητών. Αν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί σε όσα απολογηθήκαμε 

οικονομικά και διοικητικά, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, παρατηρήσεις.  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Καλημέρα και πάλι. Γιαννόπουλος Κυριάκος. ΑΝΟ Γλυφάδας. Θα ήθελα να σας 

ενημερώσω ότι έχω την εξουσιοδότηση από το Σύλλογό μου, να ψηφίσουμε τον Οικονομικό και 

Διοικητικό Απολογισμό της Ομοσπονδίας και τον Ισολογισμό και την Έκθεση της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. Από την άλλη μεριά θα κρατήσω μία επιφύλαξη σε ότι αφορά το 8ο θέμα που έχει σχέση 

με το Καταστατικό. Εμείς σαν Σωματείο δεν το πήραμε στα χέρια μας και θα τοποθετηθώ εκ νέου 

μόλις ακούσω την εισήγηση του Προέδρου. Δεν ξέρω πόσα από τα Σωματεία πήρατε όλα αυτά τα 

έγγραφα τα οποία πήραμε εμείς, αλλά στο κομμάτι αυτό νομίζω ότι υπήρξε μία έλλειψη, μία απουσία, 

ήταν πολύ γενική ατζέντα της σημερινής Γενικής Συνέλευσης. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί 

υπάρχει πολυπληθής αντιπροσωπεία απ’ όλη την Ελλάδα στη σημερινή Γενική Συνέλευση. Οι λόγοι 

είναι δυο. Το πρώτο, το αίτημα της Διοίκησης για την αλλαγή του Καταστατικού και το δεύτερο, γιατί 

είμαι εγώ. Γιατί έκανα το έγκλημα να εκδηλώσω την πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος Πρόεδρος στις 

επόμενες εκλογές της Ομοσπονδίας. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο πιο πίσω την κουβέντα και να σας πω 

ότι ο ΑΝΟ Γλυφάδας θα ήθελε να φιλοξενήσει όποιο Σωματείο έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα είτε 

λόγω της ασθένειας του κορωνοϊού και μου έκανε εντύπωση που ο κ. Πρόεδρος δεν αναφέρθηκε 

καθόλου πάνω σε αυτό το θέμα. Και δεύτερο, λόγω της έκρυθμης κατάστασης η οποία υπάρχει στα 

σύνορά μας. Επομένως, αν κάποιο Σωματείο επιθυμεί να κάνει προπόνηση στις εγκαταστάσεις μας, 

είναι καλοδεχούμενοι. Ανοίγω μία παρένθεση, είμαστε ένα Σωματείο το οποίο έχει και τα 5 αθλήματα 

τα οποία υπάρχουν στην Κολυμβητική Ομοσπονδία και ίσως είμαστε το μοναδικό που έχει και τα 5 σε 

όλη την Ελλάδα.  

(Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εμένα μου αρέσει που είναι ζωντανή η Γενική Συνέλευση, που υπάρχουν απόψεις 

και διαφορετικές, θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Από τη νέα θέση την οποία θα έχω στις προσεχείς 

μέρες, μέλος του ΔΣ του Αγ. Κοσμά, στο κομμάτι που με αφορά θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό 

για τη βοήθεια των εθνικών ομάδων και των σωματείων.  
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Πάμε παρακάτω. Σήμερα είναι μία ιστορική Γενική Συνέλευση. Ιστορική γιατί; Γιατί είναι η τελευταία 

πριν τις εκλογές και γιατί κλείνει ένας κύκλος. Εγώ πιστεύω ότι οι ΓΣ της αγαπημένης μας 

Ομοσπονδίας είναι πολύ σημαντικές γιατί λέμε τις απόψεις μας, γιατί τοποθετούμεθα σε συγκεκριμένα 

θέματα. Είναι σημαντικές γιατί πρέπει από την κεντρική εξουσία να λαμβάνουμε μηνύματα τα οποία 

πρέπει κι εμείς να μεταφέρουμε στα Σωματεία μας. Θεωρώ, λοιπόν, ότι στις Γενικές Συνελεύσεις 

πρέπει να περνάνε μηνύματα και αν θα μπορούσα να πω κάτι, ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να 

περάσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, όσοι ασχολούμεθα με τα διοικητικά είναι ότι ο αθλητισμός 

πρέπει να βγει πιο δυνατός από αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να καταλάβει η κοινωνία ότι γυμνάζοντας 

το κορμί μας, γινόμαστε πιο δυνατοί ανοσοποιητικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΣ: Οι ομιλητές έχουν ένα χρονικό περιθώριο. Δίνουμε 3 έως 5 λεπτά. 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θεωρώ πολύ σημαντική την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση και έχει σχέση με 

το φόρο εισοδήματος για τα πρόσωπα που προβαίνουν σε δωρεές σε ερασιτεχνικά Σωματεία. Το 

θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί ο κ. Πρόεδρος μας έβαλε ένα δίλημμα στον Οικονομικό Απολογισμό. 

Ότι, ή θα κόψουμε τις εθνικές ομάδες ή θα κόψουμε τα παράβολα. Δεν υπάρχει ο δρόμος να βρούμε 

περισσότερα χρήματα; Δεν υπάρχουν οι χορηγίες και οι σπόνσορες; Το ξέρετε ότι είμαστε η μοναδική 

Ομοσπονδία ή ο μοναδικός Οργανισμός που στο οργανόγραμμά μας δεν έχουμε τμήμα marketing;  

(Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει κάποια στιγμή να ακουστεί και μία διαφορετική άποψη. Είναι προς το 

καλό της Ομοσπονδίας, προς το καλό όλων. Λέω, λοιπόν, και τελειώνω με αυτό, ο κ. Πρόεδρος 

ανέφερε «πως θα βρούμε χρήματα και από πού θα τα κόψουμε», είναι μέλος της ΕΟΕ. Η ΕΟΕ παίρνει 

προϋπολογισμό λιγότερο από τα γενικά της έξοδα. Προχτές έδωσε κοντά στις 350.000 στην 

Ομοσπονδία μας. Βγήκαν στην αγορά, βρήκαν χορηγούς και μπορούν και δίνουν σε όλες τις 

Ομοσπονδίες μέλη της η ΕΟΕ. 

Από εκεί και πέρα δεν έχουν ακουστεί ποτέ σε αυτήν την αίθουσα δυο πράγματα. Τι συμβαίνει στην 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και τι συμβαίνει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Εγώ δεν λέω ότι δεν 

υπερασπίζει σωστά ο κ. Πρόεδρος την Ελλάδα. Την υπερασπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

αλλά λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει οι σύλλογοι να μάθουν τι γίνεται πιο πάνω. Εμείς ακολουθούμε 

αυτά που μας λέει η Ομοσπονδία. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι και να βλέπουμε ποιες είναι οι σκέψεις, 

ποια είναι τα οράματα της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας; Έχω φέρει κάποια 

αποτελέσματα, αυτά ας τα αξιολογήσετε εσείς σε ένα μελλοντικό χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ: Θα τοποθετηθώ όταν τελειώσουν όλοι οι ομιλητές.  

ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ: Χαλτσοτάκη Ολυμπία, ΑΝΟ Αργυρούπολης. Καλημέρα σας. Θα ζητήσω συγνώμη από 

τον κ. Γιαννόπουλο που δεν ήρθα εξαιτίας του, ήρθα για τη Συνέλευση. Δεν ήξερα καν ότι ήσαστε 

υποψήφιος, συγνώμη που δεν το ήξερα. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, όλοι μας λίγο-πολύ έχουμε πάρει 

μέρος σε Συνελεύσεις και παντού υπάρχει ένα χρονικό όριο και ένας περιορισμός στο να μιλάμε πάνω 

στα θέματα της εισήγησης.  

Για μένα ήταν λίγο προεκλογική η τοποθέτηση του κ. Γιαννόπουλου. Σαφώς είμαι υπέρ να ακούγονται 

πολλές διαφορετικές φωνές και όλοι έχουν το δικαίωμα να βάλουν υποψηφιότητα και να αντιτίθενται 
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σε αυτά που βάζει το Προεδρείο. Είναι ξεκάθαρο και δεν είμαστε ενάντια σε κανέναν άνθρωπο που 

θέλει να εκφράσει διαφορετική άποψη. Το θέμα της εισήγησης που μπήκε και στα πεπραγμένα είναι 

λίγο λυπηρά. Βέβαια έχω να πω ότι για το θέμα των χορηγών που έχει τεθεί, όλοι μας έχουμε ψάξει 

και βλέπουμε ότι πολύ δυσκίνητοι οι άνθρωποι που έχουν μία επιχείρηση να δώσουν χορηγία. Οπότε 

είναι δύσκολο να ανεβάσουμε τα οικονομικά μας σαν Σύλλογοι με χορηγούς και δεν μπορούμε να 

κάνουμε προϋπολογισμό στηριζόμενοι στο τι θα μπορούσαμε να έχουμε. Από την άλλη βέβαια το να 

ξηλώνονται συνέχεια οι γονείς είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο μας φέρνει ξανά σε οικονομική 

δυσπραγία, γιατί λιγότεροι μπορούν να πληρώσουν, λιγότεροι φέρνουν τα παιδιά τους. Αυτό το οποίο 

θα ήθελα πολύ να προσπαθήσουμε είναι να απαλλάξουμε τους γονείς και τους Συλλόγους όσο γίνεται 

από το θέμα αυτό. Αν μπορούσαμε κι εμείς σαν Σύλλογοι να κάνουμε μία καλύτερη οικονομική 

πολιτική προς όφελος των γονιών που πληρώνουν. Λίγες γυναίκες είναι εδώ. Είναι η παγκόσμια ημέρα 

της γυναίκας. Λίγες γυναίκες υπάρχουν  στα Σωματεία. Άνδρες, δώστε βήμα στις γυναίκες.  

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σωτηρόπουλος Γιώργος ΚΟΑΤ. Εμείς όπως και οι περισσότεροι εδώ φυλάμε 

Θερμοπύλες, μακριά από την Αθήνα. Ένα θέμα που μας καίει είναι το παράβολο στο θέμα των 

αγώνων και δη όταν κάνουμε κύπελλο ΚΟΑΤ, μας τιμάτε όλοι με την παρουσία σας και κύρια θα 

ήθελα να εξετάσουν αυτό το παράβολο, οι επαρχιακοί Σύλλογοι να μην το πληρώνουμε. Δεν είναι 

πολύ, 3 ευρώ είναι, αλλά εσάς που σας καλούμε από την Αθήνα που έχετε τον κύριο όγκο, είναι πολύ 

δύσκολο κατά τα λεγόμενά σας και εμείς ερχόμαστε σε δύσκολη θέση μετά να απολογούμαστε στον 

κ. Ξιάρχο, να τρέχουμε για τα λεφτά κλπ. Θα ήταν ευχής έργο αυτό το πράγμα.  

Θα ήθελα να γνωρίζετε ένα πράγμα που μου δίνεται η ευκαιρία γιατί δεν είμαι ούτε υποψήφιος, ούτε 

τίποτα. Το Κολυμβητήριο της Τρίπολης είναι πανέμορφο. Ο ΚΟΑΤ  σας καλεί όλους όποτε θέλετε, να 

κάνετε καμπ  αν κλείνουν τα Κολυμβητήρια εδώ, με τη βοήθεια τη δική μας, την εξυπηρέτηση 

χορηγών γιατί αν σας πω ένα ξενοδοχείο το ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ μόνο για τα Κολυμβητικά Σωματεία που 

έρχονται σε camp έχει κάνει προσφορά και σας έχει έρθει σε email, στα 50 ευρώ με πλήρη διαμονή 

και διατροφή 55 συν τη μετακίνηση από και προς το Κολυμβητήριο. Χαιρόμαστε πολύ γιατί είναι η 

ημέρα τη γυναίκας. Το Φεβρουάριο ο Σύλλογος μου είχε εκλογές και στα 9 μέλη έβγαλε 8 γυναίκες 

και έναν άντρα, όχι εμένα. Παροτρύνω και τους άλλους γιατί οι γυναίκες, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά 

στα αθλήματα της κολύμβησης βλέπουν καλύτερα και πιο προστατευτικά τα παιδιά.  

Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση, αν δεν μου διαφεύγει, ο κ. Γιαννόπουλος είναι ο ίδιος ο κ. 

Γιαννόπουλος που ήταν το 2004 υποψήφιος; Τότε αποσύρατε την υποψηφιότητά σας. Αν μπορείτε 

να το πείτε γιατί μένω με αυτήν την απορία 30 χρόνια. Παραμονή των εκλογών έγινε το ίδιο θέμα το 

2004, αμούστακα παιδιά που είμαστε εδώ οι περισσότεροι και γιατί τότε στο σταυρό που σας κάνω 

ήθελα να τον ψηφίσω, γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπος συμπεριφοράς του κ. Προέδρου. Δηλαδή, ήταν 

αυτάρχης αλλά τα πηγαίναμε καλά, αλλά επειδή κι εγώ ήμουν στρατιωτικός, είπα: «Να ψηφίσουμε 

έναν άλλον» και παρουσιάστηκε ο κ. Γιαννόπουλος και την παραμονή λέει: «Φεύγουμε». Ποιοι 

φεύγουμε, πως φεύγουμε; Δεν βάζει. Ποιος δεν βάζει; Αυτός που γινότανε όλο το πανηγύρι; Αυτό να 

μου διευκρινίσετε, σας ευχαριστώ πολύ.  
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ΚΑΤΣΑΒΟΣ: Κατσαβός Σπύρος, ΝΟ Μεσολογγίου. Ο Όμιλος είναι από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη της 

ΕΚΟΦ. Δεν έχουμε πισίνα, παίζουμε ακόμα στο λιμάνι, όπως μεγαλώσαμε στα λιμάνια της Κέρκυρας, 

του Αργοστολίου, στη Σύρο, στη Ρέθυμνο και είναι ένα άλλο polo παλεύοντας με το σώμα, την ψυχή 

μας και με την αγωνία να κρατήσουμε την παράδοση. Να κάνω μία πρόταση, κάντε λίγο αργότερα να 

κάνουμε 10 μπάνια, δεν προλαβαίνουμε να πέσουμε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ: Είπα ότι θα απαντήσω συνολικά, να μην μείνουν κάποιες απορίες. Είπε ο κ. 

Γιαννόπουλος ότι επειδή δεν ερχόταν αυτός στη Γενική Συνέλευση δεν είχατε έρθει όλοι σας. Κύριε 

Γιαννόπουλε, δεν ήρθαν γιατί είσαστε εσείς εδώ, ήρθαν γιατί έχουμε Τροποποίηση Καταστατικού και 

σύμφωνα με το Νόμο, τον Αστικό Κώδικα και το Καταστατικό θέλει αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία.  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ: Δεν είπατε αυτό; Δεύτερο. Το Καταστατικό το έχουμε αναρτήσει από την Πέμπτη, 

ανοίχτε το site. Είναι ιστορική η Γενική Συνέλευση αυτή – είπε – γιατί είναι πριν τις αρχαιρεσίες. Γιατί 

κάθε φορά που γίνεται το Μάρτη είναι ιστορικές οι Γενικές Συνελεύσεις; Αφορούν τον προηγούμενο 

χρόνο δεν αφορούν τον εκλογικό χρόνο. Όντως υπάρχει ένας κίνδυνος να βγουν κάποιες 

κυβερνητικές αποφάσεις με το γνωστό θέμα του κορωνοϊού που αφορά τα σχολεία, τις δημόσιες 

υπηρεσίες, τα κολυμβητήρια και τα λοιπά. Τώρα στη Γενική Συνέλευση θα σπείρουμε τον πανικό; 

Άκουσα χτες τον αρμόδιο από την κυβέρνηση, τον καθηγητή Τσιόδρα να λέει: «Ο πιο επικίνδυνος ιός 

είναι ο πανικός». Επειδή έχουμε τεράστια προβλήματα με τα προ-ολυμπιακά και με τις άλλες 

διοργανώσεις της FINA, ξέρετε ποια είναι η απάντηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας; Μέρα με τη 

μέρα. Αλλά τι θα κάνουμε, θα μιλάμε στη Γενική Συνέλευση για τον κορωνοϊό;  

Ξέρουμε το νόμο περί φορολογίας. Δεν είναι όμως έτσι όπως τα λένε. Δεν απαλλάσσονται 20% για να 

τα δίνουν χορηγίες. Εσείς τι νομίζετε; Ότι εμείς δεν έχουμε ενδιαφερθεί για περαιτέρω χορηγίες. 

Έχουμε τη ΣΤΟΙΧΙΜΑΝ, τη NOXΖEMA, την ΑΡΕΝΑ και σε διοργανώσεις μικρότερης εμβέλειας χορηγίες 

από διαφόρους, είτε είναι Δήμοι, είτε είναι Περιφέρειες, είτε είναι ιδιώτες κλπ. και αυτά συμποσούνται 

και εμφανίζονται στον Προϋπολογισμό μας και στον Απολογισμό μας. Έχουμε απευθυνθεί στους 

μεγαλύτερους marketiers της αγοράς, έχουμε και τμήμα marketing και ολόκληρο βιβλίο για χορηγίες. 

Έχουμε πέσει σε δύσκολους καιρούς και έχουμε προσφέρει από 15%-25% σε όποιον φέρει χορηγίες. 

Ήταν κάποια Σωματεία που χρωστάνε πολλά λεφτά, μπορούν να μας πουν πόσους χορηγούς έχουν 

για να μειώσουν τα ανοίγματά τους και μετά να μας κάνουν κριτική; Όσον αφορά την ΕΟΕ είναι 

αλήθεια, οι Ομοσπονδίες δεν είναι η ΕΟΕ που έχει 30 Ομοσπονδίες, όλα τα ολυμπιακά αθλήματα και 

έχει Ολυμπιάδα μπροστά της. Δεν συγκρινόμαστε. Είναι προς τιμή της που βρίσκει λεφτά για να 

βγάζει τις ανάγκες της και να δίνει επιχορήγηση.  

Αν κάποιος θυμάται ή υπέπεσε στην αντίληψή του ότι απαγορεύσαμε στον οποιοδήποτε να 

εκπροσωπεί οποιοδήποτε Σωματείο, να έρχεται σε εκδήλωση της Κ.Ο.Ε., σε ΓΣ ή οτιδήποτε άλλο ή να 

είναι υποψήφιος για οποιοδήποτε αξίωμα κατά οποιοδήποτε χρόνο να το πει. Ποτέ. Κατά συνέπεια οι 

κορώνες για την Κ.Ο.Ε. δεν ισχύουν, ούτε για μένα προσωπικά. Ξέρετε τι Ομοσπονδία βρήκαμε το ’84 

και ποια Ομοσπονδία είμαστε το 2020. Την πονάμε, γι αυτό είμαστε και οι δήθεν νόμοι ότι 
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καταργείται ο μισθός των Προέδρων των Ομοσπονδιών για λαϊκίστικους λόγους, ποιος Πρόεδρος 

έπαιρνε χρήματα από τον προϋπολογισμό των Ομοσπονδιών ή εκτός των προϋπολογισμών των 

Ομοσπονδιών. Λοιπόν, όποιος θέλει η πόρτα είναι ανοικτή, το καταστατικό είναι ανοικτό, δεν 

αποτρέπει κανέναν, δεν βάζει κανένα περιορισμό, πλην των περιορισμών του νόμου, τον οποίο δεν 

τον έκανε η Κ.Ο.Ε.. Το Άρθρο 3 το έχει κάνει η πολιτεία.  

 

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. του 

έτους 2019, ως και της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2019 και 

απαλλαγή του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. από κάθε ευθύνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΣ: Ψηφίζουμε επί του Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού.   

Ποιοι είναι υπέρ του Διοικητικού Απολογισμού; Κατά; Λευκό, παρών; Όχι. Ψηφίζεται ομόφωνα από τη 

Γενική Συνέλευση ο Διοικητικός Απολογισμός της Κ.Ο.Ε. για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 

31.12.2019.  

Οικονομικός Απολογισμός. Ποιοι είναι υπέρ; Κατά; Λευκό, παρών; Κανένας. Εγκρίνεται ομόφωνα ο 

Οικονομικός Απολογισμός της Κ.Ο.Ε. για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019. 

Έγκριση Ισολογισμού. Τον έχουμε δημοσιεύσει σε εφημερίδα ως απαιτεί ο νόμος. Έγκριση 

Ισολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ποιοι είναι υπέρ; Κατά; Λευκό, παρών; Κανένας. 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Ισολογισμός της Κ.Ο.Ε. για το έτος 2019.  

Έγκριση Εξελεγκτικής Επιτροπής Κ.Ο.Ε. για το χρονικό διάστημα 01.01.2019 έως 31.12.2019 που σας 

ανέγνωσε ο κ. Ντεϊμεντές, ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

Ποιοι είναι υπέρ; Κατεβάστε τα χέρια σας. Κατά; Λευκό, παρών; Κανένας.  

Εγκρίνεται ομόφωνα η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής Κ.Ο.Ε. για το χρονικό διάστημα 

01.01.2019 έως 31.12.2019. 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό, τον 

Ισολογισμό και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Κ.Ο.Ε. για το χρονικό 

διάστημα 01.01.2019 έως 31.12.2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο:Τροποποίηση καταστατικού Κ.Ο.Ε. και επικαιροποίηση Κανονισμών Κ.Ο.Ε. 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διαπίστωσε ότι υφίσταται η απαιτουμένη στο άρθρο 29 του Καταστατικού της 

Κ.Ο.Ε. απαρτία για τη συζήτηση του θέματος που αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού της 

Κ.Ο.Ε., δεδομένου ότι είναι παρόντα       157   σωματεία –μέλη επί συνόλου 231 εγγεγραμμένων  με 

δικαίωμα ψήφου. 

Ακολούθως, πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Διαθεσόπουλος, για να αναφερθεί, εκ 

μέρους του Δ.Σ.,   στις προτεινόμενες από αυτό τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού. Διάβασε 

τις προτεινόμενες από το Δ.Σ. τροποποιήσεις σε ορισμένα άρθρα του Καταστατικού, οι οποίες είχαν 

γνωστοποιηθεί από το Δ.Σ. σε όλα τα σωματεία –μέλη με ανάρτηση αυτών εγκαίρως  στην 
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ιστοσελίδα της  Κ.Ο.Ε.  Όπως είπε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., οι προτεινόμενες τροποποιήσεις  σε γενικές 

γραμμές  αφορούν:    

•  Στην εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου 2725/1999 και 

άλλων νόμων. λ.χ. άρθρο 7 (κάρτα υγείας αθλητών-εγγραφή και μεταγραφή στα σωματεία μη 

Ελλήνων αθλητών), άρθρο 11 (προσθήκη διάταξης περί κωλύματος εκλογής προσώπου ως μέλους σε 

όργανο της Ομοσπονδίας), άρθρο 12 (δικηγόρος ως πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής), άρθρο 14 

(ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μη αιρετά πρόσωπα),άρθρο 24 (διενέργεια των προμηθειών σύμφωνα με 

τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, λόγω κατάργησης του 

άρθρου 55 του ν.2725/1999 περί κανονισμού και επιτροπής προμηθειών και των προβλεπομένων σε 

αυτό διαδικασιών),  άρθρο 25 (Κεντρική Επιτροπή Κριτών), άρθρο 26 (περιορισμοί εξαιρέσεων 

προσωπικού Ομοσπονδιών από ΑΣΕΠ-ενσωμάτωση στο Καταστατικό των διατάξεων του ν.4373/2016 

περί ντόπινγκ – διαδικασία έγκρισης των  Κανονισμών της Ομοσπονδίας από τον Υφυπουργό 

Πολιτισμού και Αθλητισμού).  

• Στην εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις των Καταστατικών της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Κολύμβησης (L.E.N.) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κολύμβησης (F.I.N.A.). λ.χ. 

Άρθρα 2, 3,4,10 (προσθήκη στα καλλιεργούμενα από την Κ.Ο.Ε. αθλήματα της ονομασίας 

«καλλιτεχνική», στην οποία μετονομάστηκε η συχρονισμένη κολύμβηση), άρθρο 14 (συμμετοχή ως 

επιτίμων μελών, χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. πρώην εκλεγομένων στο Δ.Σ.  αυτής 

προέδρων, Α΄αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα και ταμία) και άρθρου 3 (υποχρεωτική εναρμόνιση 

του Καταστατικού της Κ.Ο.Ε. με τα Καταστατικά  της F.I.N.A. και της G.M.A.S.). 

• Στην εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Ο.Ε. λ.χ. άρθρο 

10 (χρόνος σύγκλησης ΓΣ της ΚΟΕ για εκλογή αντιπροσώπου στην ΕΟΕ . 

• Στις υποδείξεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. λ.χ. άρθρο 3 (ορισμός προθεσμίας 3 

ετών  από την εγγραφή τους σε  νεοεγγραφόμενα σωματεία, για την απόκτηση από αυτά της ειδικής 

αθλητικής αναγνώρισης- καθορισμός προϋποθέσεων για τη λήψη από την Κ.Ο.Ε. βεβαίωσης περί 

αγωνιστικής δραστηριότητας των σωματείων). 

• Στην προσθήκη διατάξεων, προκειμένου το Καταστατικό να καταστεί  αρτιότερο και 

λειτουργικότερο λ.χ. άρθρο 10 (σύγκληση μίας τακτικής ΓΣ κατ’ έτος για την  έγκριση του 

διοικητικού, οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού και όχι 2 τακτικών ΓΣ, δηλαδή και  για έγκριση 

του προϋπολογισμού, για τον οποίο ο νόμος δεν προβλέπει έγκριση από ΓΣ. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε κάθε μία χωριστά τροποποιούμενη διάταξη του 

Καταστατικού, εξηγώντας αναλυτικά το λόγο της τροποποίησης αυτής, απαντώντας σε σχετικές 

ερωτήσεις αντιπροσώπων και δίνοντας διευκρινίσεις επί ορισμένων θεμάτων. 

 Στη συνέχεια προτάθηκε από αντιπροσώπους όπως στην υπό τροποποίηση παρ.2 του άρθρου 

10  του Καταστατικού, που αφορά τη γνωστοποίηση στα μέλη της πρόσκλησης για τη σύγκληση Γ.Σ, 

να προστεθεί και η δυνατότητα γνωστοποίησης της πρόσκλησης και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η 

πρόταση συμπεριελήφθη στο κείμενο της πιο πάνω υπό τροποποίηση παρ.2 του άρθρου 10. 
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 Μετά ο Πρόεδρος της Δ.Σ. διάβασε μια προς μια τις προτεινόμενες από το Δ.Σ. τροποποιήσεις, 

περιλαμβανομένης σε αυτές στην παρ.2 του άρθρου 10 της προαναφερομένης πρότασης, οι οποίες 

έχουν ως ακολούθως: 

Άρθρο 2 

Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: 

«1. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η καλλιέργεια, διάδοση, προαγωγή και η οργάνωση των 

αθλημάτων της αγωνιστικής Κολύμβησης, της Υδατοσφαίρισης, των Καταδύσεων, της Καλλιτεχνικής - 

Συγχρονισμένης Κολύμβησης, της Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων (ΟΡΕΝ WATER) και της 

Τεχνικής Κολύμβησης, σε όλη την επικράτεια, η προσέλκυση της νεολαίας και γενικά των πολιτών 

στον αθλητισμό και η ανάπτυξη του Ολυμπιακού Πνεύματος». 

Άρθρο 3 

        Οι παράγραφοι 1 και 2 τροποποιούνται ως εξής: 

                   «1. Η Ομοσπονδία εκπροσωπεί τα αθλήματά της διεθνώς, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Κανονισμούς της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας (F.I.N.A. – 

L.E.N.) για τα αθλήματα της Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Καταδύσεων, Καλλιτεχνικής - 

Συγχρονισμένης Κολύμβησης και Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων (ΟΡΕΝ WATER), της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (C.M.A.S.) για την Τεχνική Κολύμβηση, καθώς και της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.)». 

«2. Η Ομοσπονδία μπορεί να είναι μέλος διεθνούς Ομοσπονδίας (Ευρωπαϊκής, Παγκόσμιας, 

Μεσογειακής κ.λ.π.)». 

 Προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

 «3. Η ΚΟΕ υποχρεούται να εναρμονίζει το Καταστατικό σύμφωνα με το Καταστατικό της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας F.I.N.A. ως αυτής της C.M.A.S.». 

Άρθρο 4 

 Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: 

 «1. Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν όλα τα δικαστικώς αναγνωρισμένα ελληνικά 

αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν τα αθλήματα της Κολύμβησης, της Υδατοσφαίρισης, των 

Καταδύσεων, της Καλλιτεχνικής - Συγχρονισμένης Κολύμβησης, της Κολύμβησης Μεγάλων 

Αποστάσεων, της Τεχνικής Κολύμβησης ή οποιοδήποτε απ’ αυτά». 

 Οι περιπτώσεις α)και β)της παραγράφου  3 τροποποιούνται ως εξής: 

 «α) Επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου που το 

αναγνώρισε». 

 «β) Επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του, που εγκρίθηκε από το αρμόδιο 

Δικαστήριο και βεβαιώνεται σ’ αυτό η καταχώρηση και η εγγραφή του στα Βιβλία Σωματείων του 

οικείου Πρωτοδικείου, καθώς επίσης και επικυρωμένα αντίγραφα των τυχόν εσωτερικών κανονισμών 

του». 

 Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής: 
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«4. Η χορηγούμενη στα σωματεία – μέλη από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και 

προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του ν.2725/1999 ειδική αθλητική αναγνώριση έπεται της εγγραφής 

τους στην Ομοσπονδία και πρέπει να αποκτηθεί υποχρεωτικά από τα σωματεία εντός τριών (3) ετών 

από την εγγραφή τους στην Ομοσπονδία. Κάθε σωματείο που εγγράφεται στην Ομοσπονδία μπορεί 

να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές και άλλες δραστηριότητές της. Εφόσον το σωματείο αυτό από 

την εγγραφή του συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα (1) επίσημο αγώνα της Κ.Ο.Ε. με τουλάχιστον 

είκοσι (20) αθλητές – τριες συνολικά σε ομαδικό άθλημα ή δέκα (10) σε ατομικό άθλημα, λαμβάνει 

από την Ομοσπονδία, ύστερα από αίτησή του, βεβαίωση που αποδεικνύει την πιο πάνω αγωνιστική 

του δραστηριότητα. Τη βεβαίωση αυτή το σωματείο συνυποβάλλει στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού με την αίτησή του, για να του χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση. 

Το σωματείο που εγγράφεται μέλος στην Ομοσπονδία πρέπει να καταθέσει στην Ομοσπονδία 

επικυρωμένο αντίγραφο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης  μετά από τη  χορήγηση της αθλητικής 

αναγνώρισής του από τη  Γ.Γ.Α.». 

Άρθρο 5 

 Η περίπτωση δ)της  παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής: 

 «δ Εάν για  τέσσερα (4) συνεχή έτη δεν έχει επιδείξει καμιά αγωνιστική δραστηριότητα, εκτός 

αν η έλλειψη αυτής οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας». 

Άρθρο 7 

 Το προτελευταίο (τρίτο) εδάφιο της παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής:  

«Η συμμετοχή κάθε σωματείου στους αγώνες επιτρέπεται, εφόσον οι αθλητές του κατέχουν το πιο 

πάνω δελτίο και δελτίο κάρτα υγείας με την ένδειξη «Υγιής». 

Οι παράγραφοι 2,3,5 και 7 τροποποιούνται ως εξής: 

      «2. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση 

για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.  Η πιστοποίηση αυτή καταγράφεται σε κάρτα 

υγείας, που εκδίδει και ανανεώνει η ομοσπονδία. Η κάρτα συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν 

συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται 

στην κατοχή του. Η κάρτα υγείας του αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, 

υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με 

Ν.Π.Δ.Δ, καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική 

ειδικότητα.Επίσης, σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης 

μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνει  το Ε.Κ.Α.Ε.σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου 

των αθλητών. Η κάρτα υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της (παρ. 9 του άρθρου 33 

του ν.2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν.4479/2017)». 

  « 3. Μεταγραφή αθλητών μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό της 

Ομοσπονδίας.  Τα σωματεία επιτρέπεται να εγγράφουν ή να μεταγράφουν στη δύναμή τους 

αλλοδαπούς και ομογενείς αθλητές, εφόσον τηρούν τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας, τους 

διεθνείς κανονισμούς και τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου».   
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      «5. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό, αν αυτοί δεν έχουν εγκριθεί από την Ομοσπονδία ή την Παγκόσμια ή την Ευρωπαϊκή  ή τη 

Μεσογειακή Συνομοσπονδία». 

      «7. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες 

Κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την Φαρμακοδιέγερση.  Αθλητής που τιμωρείται από την αρμόδια 

Πειθαρχική Αρχή ή την αντίστοιχη Διεθνή για παράβαση των Κανονισμών περί Φαρμακοδιέγερσης 

στερείται τις κάθε είδους παροχές της Ομοσπονδίας του, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της 

Πολιτείας και τα προβλεπόμενα στο νόμο ευεργετήματα και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές». 

Άρθρο 10 

  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 τροποποιείται ως εξής: 

      «2. Η σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και γνωστοποιείται 

εγγράφως με συστημένη επιστολή  και με ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο προς τα σωματεία-μέλη  δώδεκα 

(12) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, προκειμένου για Τακτική και οκτώ (8) 

τουλάχιστον, προκειμένου για ΄Έκτακτη». 

 Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: 

     «3 Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικώς  μία  (1) φορά κάθε έτος και εκτάκτως.  

 Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται το μήνα Μάρτιο κάθε έτους, με τις εξής αρμοδιότητες :   

α) Κρίνει και αποφασίζει για το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του Δ.Σ. για το 

προηγούμενο έτος και δη για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο άρθρο 13, παρ.2 του 

παρόντος και για την απαλλαγή ή όχι αυτού από κάθε ευθύνη. 

β) Εγκρίνει τον Ισολογισμό του προηγούμενου της Γ.Σ. έτους και δη του χρονικού διαστήματος 

που καθορίζεται από το άρθρο 13, παρ.2 του παρόντος. 

γ) Εγκρίνει ή όχι την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής που κατατίθεται στη Γ.Σ. για το 

προηγούμενο έτος και δη του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από το άρθρο 13, παρ.2 του 

παρόντος. 

δ) Κρίνει κάθε άλλο θέμα, που περιλαμβάνεται στη σχετική ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. 

 Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται με πρωτοβουλία του Δ.Σ., προς αντιμετώπιση εκτάκτων θεμάτων 

που αναφύονται ή ύστερα από αίτηση του ενός δεύτερου (1/2) του συνόλου των σωματείων-μελών 

της Ομοσπονδίας, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.  Μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την υποβολή της πιο πάνω αίτησης των μελών το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει 

την Έκτακτη Γ.Σ., με θέματα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα αναφερόμενα 

στην αίτηση. 

 Με Γ.Σ. που συγκαλείται 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε Ολυμπιακού έτους εκλέγεται με μυστική 

ψηφοφορία για την εκπροσώπηση της Κ.Ο.Ε. στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή  (Ε.Ο.Ε.) ένας 

αντιπρόσωπος με τον αναπληρωτή του.  Για τη σύγκληση αυτής της Γ.Σ. ισχύουν οι προθεσμίες του 

άρθρου 10,  παρ.2 του παρόντος και για την υποβολή υποψηφιοτήτων οι προθεσμίες και οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 11 παρ.6 του παρόντος». 
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 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 τροποποιείται ως εξής: 

 «4. Οι Αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας για εκλογή μελών του Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

ως και των αναπληρωματικών μελών αυτών, διεξάγονται κάθε τέταρτο ημερολογιακό έτος από της 

εκλογής του Δ.Σ. και δη εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών 

Αγώνων». 

    Το πρώτο εδάφιο και το προτελευταίο (πέμπτο) εδάφιο της  παραγράφου  5 τροποποιούνται  

ως εξής: 

 «5. Κάθε σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με ένα μόνο 

αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του 

σωματείου……………………….Ο πίνακας με τους νομιμοποιημένους αντιπροσώπους αναρτάται  στην 

αίθουσα την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ.». 

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) και η περίπτωση β)της  παραγράφου 7 τροποποιούνται  ως 

εξής: 

 «α) Όσα έχουν αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον στο προ της Γ.Σ. 

ημερολογιακό έτος είχαν συμμετοχή σε αγώνες με δέκα(10) τουλάχιστον αθλητές στην Κολύμβηση 

(Κλασσική, Τεχνική, ΟPEN WATER) ή στις Καταδύσεις ή στην Καλλιτεχνική -Συγχρονισμένη 

Κολύμβηση ή με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές στην 

Υδατοσφαίριση»………………………………………… β) Όσα έχουν εγγραφεί στην Ομοσπονδία και δεν 

έχουν αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον όμως έχει παρέλθει ένα(1) έτος από την 

εγγραφή τους και έχουν την αγωνιστική δραστηριότητα που προβλέπεται στην προηγούμενη 

περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής αυτής για τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας που έχουν 

αποκτήσει ειδική αθλητική αναγνώριση». 

Άρθρο 11 

 Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 τροποποιούνται ως εξής: 

 «6. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή ως τακτικών  μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής προτείνονται  εγγράφως  προς το Δ.Σ. της  Ομοσπονδίας  πέντε   (5) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από τη Γ.Σ. από τα σωματεία-μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να 

προτείνει προς εκλογή στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας την υποψηφιότητα δύο (2) προσώπων για το Δ.Σ. 

(ως τακτικών  ή ως αναπληρωματικών) και ενός για την Εξελεγκτική Επιτροπή (ως τακτικού ή ως 

αναπληρωματικού), τα οποία μπορεί να είναι αντιπρόσωποι  του σωματείου στη Γ.Σ. ή απλώς μέλη 

του με δικαίωμα όμως να ψηφίζουν, να εκλέγουν  και να εκλέγονται».   

 Στην παράγραφο 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ανώνυμη 

εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και κάθε είδους εμπορική εταιρεία, εφόσον αυτές έχουν ως 

αντικείμενο εργασιών την εμπορία και κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών». 

Άρθρο 12 

 Η  παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: 
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 3. .Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορίζεται, με αίτηση της Ομοσπονδίας, δικηγόρος παρ’ Εφέταις ή 

παρ’ Αρείω Πάγω από το Δικηγορικό Σύλλογο της Περιφέρειας της έδρας της Ομοσπονδίας του τόπου 

διεξαγωγής των αρχαιρεσιών». 

Άρθρο 13 

 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 τροποποιείται ως εξής: 

 «3. Ο Προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας καταρτίζεται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται στη Γ.Γ.Α. 

για έγκριση έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους».   

Άρθρο 14 

 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 τροποποιείται ως εξής: 

 «3. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης, μειωθεί τόσο, 

ώστε να μην υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, το Δ.Σ. είτε συνεχίζει την άσκηση της διοίκησης, εάν 

κρίνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις καλής λειτουργίας αυτής, είτε συγκαλεί Γ.Σ. για 

συμπληρωματικές εκλογές προς κάλυψη των κενών θέσεων τακτικών και αναπληρωματικών μελών».   

 Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 καταργείται 

 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 τροποποιείται ως εξής: 

 «5. Το απερχόμενο Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στο νέο μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες από τη συγκρότησή τους σε σώμα, το αρχείο της Ομοσπονδίας, τα βιβλία, τη σφραγίδα, το 

ταμείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στην Ομοσπονδία».   

 Η παράγραφος 9 τροποποιείται ως εξής: 

 «9. Το Δ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και συνεδριάζει τακτικά μία φορά τουλάχιστον το 

μήνα και εκτάκτως, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από  δώδεκα (12) 

τουλάχιστον μέλη. Μπορεί το Δ.Σ. να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, σ’ αυτή δε την περίπτωση 

οι συμμετέχοντες θεωρούνται ως παρόντες στη συνεδρίαση». 

 Η παράγραφος 13 τροποποιείται ως εξής: 

 «13. Στο Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., πλην των εκλεγομένων κατ’ άρθρο 11 και 14 του παρόντος 

Καταστατικού, αυτοδικαίως συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα εξής πρόσωπα: Ο Επίτιμος 

ισόβιος Πρόεδρος, ο τελευταίος Πρόεδρος, ο Τελευταίος Α’ Αντιπρόεδρος, ο τελευταίος Γενικός 

Γραμματέας και ο τελευταίος Ταμίας πριν από τις τελευταίες εκλογές. Επίτιμος Ισόβιος Πρόεδρος 

ανακηρύσσεται αυτοδίκαια όποιος εν ζωή έχει χρηματίσει Πρόεδρος της Κ.Ο.Ε. τουλάχιστον τρείς (3) 

διαδοχικές θητείες και παραμένει εφόρου ζωής με αυτή την ιδιότητα. Επίτιμος Ισόβιος Πρόεδρος 

μπορεί να είναι μόνο ένα (1) πρόσωπο και αντικαθίσταται αποκλειστικά και μόνο είτε αν αποβιώσει 

είτε αν παραιτηθεί. Ο τελευταίος Πρόεδρος, Γ. Γραμματέας και Α’ Αντιπρόεδρος παραμένουν 

αυτοδίκαια στο Δ.Σ. για μία μόνο θητεία από τις τελευταίες εκλογές του Δ.Σ. και τουλάχιστον για μία 

τετραετία». 

 Προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής: 

 «14.Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες εκτελεστικές ή 

μη σε πρόσωπα μη αιρετά». 
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Άρθρο 16 

Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής: 

«4.Κάθε μέλος Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης 

αυτού, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του στην αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

εκάστοτε διατάξεις του νόμου». 

                                               Άρθρο 17 

Η περίπτωση β)τροποποιείται ως εξής: 

 «β) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., διευθύνει αυτές και γενικά προΐσταται αυτών, ως και 

της Εκτελεστικής Επιτροπής». 

    Άρθρα 24 

Τροποποιείται ως εξής: 

«1.Οι κάθε είδους προμήθειες  υλικών ή αγαθών ή παρεχόμενες υπηρεσίες προς την Κ.Ο.Ε. θα 

διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών.  

2.Για τις πιο πάνω διαδικασίες συνίσταται στην Κ.Ο.Ε. τριμελής Οικονομική Επιτροπή με απόφαση του 

Δ.Σ». 

                                                            Άρθρο 25 

 Οι παράγραφοι 3 και 5 τροποποιούνται ως εξής: 

 «3. Επίσης στην Ομοσπονδία για τα ατομικά της αθλήματα λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή 

Κριτών (Κ.Ε.Κ.), της οποίας η θητεία είναι διετής, με αρμοδιότητες ως αυτές της παρ.2 του παρόντος 

άρθρου». 

 «5. Τα προσόντα, τα κωλύματα, οι περιορισμοί και ο τρόπος αξιολόγησης των διαιτητών και 

των προσώπων που ασκούν έργο διαιτησίας ή κρίσης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν.2725/1999 

ως τροποποιήθηκε με το ν.3057/2002, το ν.3207/2003 και τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας». 

    Άρθρο 26 

 «1. Η Ομοσπονδία με αποφάσεις των αρμοδίων,  κατά περίπτωση, οργάνων της (Γ.Σ. και 

Δ.Σ.) καταρτίζει τους προβλεπόμενους από το ν.2725/1999, ως τροποποιήθηκε και  ισχύει, Γενικούς 

και Ειδικούς Κανονισμούς και όσους άλλους κρίνει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. αυτής αναγκαίους για την 

αρτιότερη λειτουργία της». 

 «3.Ειδικότερα :   

 α)Κανονισμός Οργάνωσης, Διοίκησης και Λειτουργίας της Ομοσπονδίας και Υπηρεσιακής 

Κατάστασης του Προσωπικού. 

 Με Κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός 

ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής και των τυχόν Ενώσεών της, 

καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους.  Ειδικότερα στον Κανονισμό 

προβλέπονται οι οργανικές μονάδες, η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο, η 

ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα  κάθε θέσης.    
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 Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού της Ομοσπονδίας, με εξαίρεση τους 

προπονητές, γυμναστές, τεχνικούς συμβούλους, φυσικοθεραπευτές, γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, 

δικηγόρους, φροντιστές, δημοσιογράφους, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ 

και Γ΄ του ν.2190/1999 (Φ.Ε.Κ. 28 Α ), όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την πρόσληψη ειδικού 

συνεργάτη της Κ.Ο.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2725/1999. 

                     Ο προπονητής που προσλαμβάνεται πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 31 του ν.2725/1999.  Η σχετική σύμβαση της Ομοσπονδίας με τον προπονητή καταρτίζεται 

εγγράφως και είναι εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.  Η σύμβαση αυτή, για 

να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και να θεωρηθεί 

απ’ αυτή. 

 β)Κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής των Αθλημάτων της Κ.Ο.Ε. 

 Με Κανονισμό  που ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται οι κανόνες που 

ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και στη διεξαγωγή των αθλημάτων της 

Ομοσπονδίας, για θέματα που αφορούν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος,  καθώς και κάθε 

άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

Με τον πιο πάνω  Κανονισμό, επίσης, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα επίλυσης 

όλων των λοιπών αθλητικών διαφορών, πλην αυτών που προβλέπονται στο νόμο και σε άλλους 

Κανονισμούς  της  Ομοσπονδίας. 

 γ)Κανονισμός Εγγραφών  και Μεταγραφών  Αθλητών 

Με ειδικό Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν.2725/1999, καθορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών των αθλητών, ο χρόνος διενεργείας τους, η διαδικασία, 

καθώς επίσης και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα.  Ο πιο πάνω Ειδικός Κανονισμός δεν 

επιτρέπεται να τροποποιείται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόμο έγκρισή του. 

Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μιας μόνο μεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο, 

με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού, για τις οποίες μπορεί να ορίζεται άλλη 

μεταγραφική περίοδος. 

  δ)Κανονισμοί  Διαιτησίας  και  Κριτών 

  Με Κανονισμούς που καταρτίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη των 

Ομοσπονδιών  Διαιτητών και Κριτών, ρυθμίζονται τα θέματα, όπως :   

• Η συγκρότηση, η θητεία, οι αρμοδιότητες και κάθε άλλο σχετικό με τα όργανα διαιτησίας 

θέμα. 

• Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών και η ένταξή τους στους πίνακες 

όλων των κατηγοριών Πρωταθλημάτων. 

• Τα κριτήρια επιλογής των Παρατηρητών Διαιτησίας. 

•  Το Πειθαρχικό δίκαιο των διαιτητών – Κριτών που έχει σχέση με την εκ μέρους τους 

διεύθυνση αγώνων. 
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• Η αποζημίωση των διαιτητών, των παρατηρητών και τα έξοδα κίνησής τους για συμμετοχή 

στους αγώνες. 

• Κάθε άλλο συναφές θέμα. 

 ε)Πειθαρχικός Κανονισμός. 

Με Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται οι 

κανόνες που ρυθμίζουν τα Όργανα επίλυσης των αθλητικών διαφορών, τα πειθαρχικά παραπτώματα 

και τις ποινές αθλητών, διοικητικών παραγόντων, σωματείων, προπονητών, την παθητική αγωνιστική 

συμπεριφορά κ.λ.π. ως και για την αντιμετώπιση της βίας, σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 στ)Κανονισμός Ντόπινγκ  

 Με Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα  από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται 

οι κανόνες που ρυθμίζουν τα θέματα ντόπινγκ, τον έλεγχο αυτού, τις παραβάσεις, τις προβλεπόμενες 

ποινές για ντόπινγκ, τον τρόπο ελέγχου του ντόπινγκ και  τα όργανα του πειθαρχικού ελέγχου για 

παραβάσεις ντόπινγκ. 

Στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ενσωματώνονται οι διατάξεις του ν.4373/2016 (ΦΕΚ Α΄, 

49) περί της εναρμόνισης με τους κανονισμούς αντιντόπινγκ αυτού και της συμμόρφωσης με τις 

αποφάσεις, το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ 

(Ε.Σ.ΚΑ.Ν). Με την εναρμόνιση και την ενσωμάτωση των πιο πάνω κανόνων αντιντόπινγκ στο παρόν 

αναγνωρίζεται από την Ομοσπονδία  η αρμοδιότητα και η ευθύνη του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. για την εφαρμογή 

του Εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας της, 

ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται απ΄ αυτή, αποδέχεται και εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται 

βάσει των κανόνων αυτών από την αρμόδια πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και 

από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ). 

Επίσης,στους πιο πάνω Κανονισμούς ενσωματώνονται οι Κανονισμοί και οι αποφάσεις της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής για τη φαρμακοδιέγερση. 

ζ) Κανονισμός Εθνικών Ομάδων.  

 Με κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται οι 

κανόνες που ρυθμίζουν όλα τα θέματα στις σχέσεις της διοίκησης της Κ.Ο.Ε. και των συμμετεχόντων 

υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην οργάνωση και λειτουργία των εθνικών ομάδων (σωματεία, αθλητές, 

προπονητές, τεχνικό προσωπικό κλπ.). 

4 Οι Κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ και ζ,για την κατάρτιση 

των οποίων λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί,  υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας 

από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό. 

Μετά την παρέλευση  άπρακτης προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους, οι 

Κανονισμοί αυτοί θεωρούνται ότι έχουν νομίμως εκδοθεί.  Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας 

Κανονισμού διαπιστωθεί ότι οι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να 

εναρμονιστούν, ο Κανονισμός αυτός αναπέμπεται στην Ομοσπονδία, της οποίας το Δ.Σ. οφείλει να 

συμμορφωθεί». 

       Άρθρο 27 
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 Το τελευταίο (τρίτο) εδάφιο της παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής: 

«1. Τα παραπτώματα, οι πειθαρχικές κυρώσεις, τα όργανα επιβολής των ποινών και η πειθαρχική 

διαδικασία ορίζονται στο σχετικό κανονισμό της Ομοσπονδίας. 

                                                             Άρθρο 28  

 Τροποποιείται ως εξής: 

 «1.Με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ανακηρύσσονται δωρητές της 

Ομοσπονδίας τα πρόσωπα που προσφέρουν υπέρ των σκοπών της ποσό τουλάχιστον  50.000 ευρώ ή 

ίσης αξίας είδος και ευεργέτες τα πρόσωπα που προσφέρουν τουλάχιστον 100.000 ευρώ ή ίσης αξίας 

είδος.  Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ». 

 2. Η Γενική Συνέλευση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., μπορεί 

να απονέμει με απόφασή της τον τίτλο του  επίτιμου  μέλους  σε πρόσωπα  τα  οποία   έχουν 

προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ομοσπονδία για την επίτευξη των σκοπών της ή γενικά στον 

αθλητισμό». 

                                                        Άρθρο 30 

 Η περίπτωση δ)της παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής: 

«1……………………….δ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων. Το βιβλίο αυτό 

μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή όπως ορίζει ο Νόμος. 

Όλα τα πιο πάνω βιβλία τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα». 

 Στην περίπτωση ε)της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«ε)………………. Η τήρηση αυτού του βιβλίου μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά ή όπως ορίζει ο 

Νόμος.» 

Στην περίπτωση στ).το δεύτερο εδάφιό της  τροποποιείται ως εξής: 

«στ…………………….Η Ομοσπονδία, ακόμη, τηρεί Μητρώο Αθλητών και Μητρώο Προπονητών 

ηλεκτρονικά». 

 Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: 

«3. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον Περιφερειάρχη ή από άλλο 

εξουσιοδοτημένο όργανο». 

                                          Άρθρο  32 

  Τροποποιείται ως εξής: 

«Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει τριάντα δύο (32) άρθρα, ύστερα από τις τροποποιήσεις που 

έγιναν σ’ αυτό, για να προσαρμοσθεί στις διατάξεις του ν.2725/99 ως τροποποιήθηκε και ισχύει, για 

να καταστεί αυτό αρτιότερο, εγκρίθηκε σήμερα 8 Μαρτίου 2020 από τη Γενική Συνέλευση, η οποία 

συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό.  Το Καταστατικό θα ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή 

των τροποποιήσεων στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας.  Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας  και τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής, από 

κοινού ή ο καθένας χωριστά, να επιφέρουν κάθε συμπλήρωση ή διόρθωση διάταξης  του 

Καταστατικού που τυχόν θα ήταν αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία και που θα υποδειχθεί από 

τον αρμόδιο για την έγκριση του Καταστατικού Δικαστή». 
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Μετά διαβάστηκε από τον πρόεδρο της Γ.Σ. και το σχέδιο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού με 

ενσωματωμένες σε αυτό τις πιο πάνω προτάσεις τροποποιήσεων  του Καταστατικού, το οποίο έχει ως 

εξής: 

<< K A T A Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

 

Της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας 

----------------------------- 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 

 

1. Η αθλητική Ομοσπονδία, που ιδρύθηκε το 1927 με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ», με έδρα την Αθήνα, μετονομάζεται σε «ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» (Κ.Ο.Ε.). 

 2. Για τις διεθνείς της σχέσεις, η Ομοσπονδία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της 

σε μετάφραση με τις λέξεις της Αγγλικής γλώσσας «HELLENIC SWIMMING FEDERATION». 

 3. Απαγορεύεται η συστέγαση της Ομοσπονδίας και εμπορικής επιχείρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 1. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η καλλιέργεια, διάδοση, προαγωγή και η οργάνωση των 

αθλημάτων της αγωνιστικής Κολύμβησης, της Υδατοσφαίρισης, των Καταδύσεων, της Καλλιτεχνικής - 

Συγχρονισμένης Κολύμβησης, της Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων (ΟΡΕΝ WATER) και της 

Τεχνικής Κολύμβησης, σε όλη την επικράτεια, η προσέλκυση της νεολαίας και γενικά των πολιτών 

στον αθλητισμό και η ανάπτυξη του Ολυμπιακού Πνεύματος. 

 2. Την επίτευξη του σκοπού της η Ομοσπονδία επιδιώκει ιδίως με :   

α) Τη διοργάνωση, διεξαγωγή, έγκριση και εποπτεία κάθε μορφής αθλητικών αγώνων των πιο 

πάνω αθλημάτων μεταξύ των σωματείων-μελών της και τη συμμετοχή αυτών και των 

αντιπροσωπευτικών Εθνικών Ομάδων σε αγώνες που διοργανώνονται από τις διεθνείς Ομοσπονδίες 

και Ενώσεις αυτών των αθλημάτων. 

β) Την ηθική και υλική ενίσχυση των σωματείων-μελών της. 

γ) Τη συνεργασία με το αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργείο, με την Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), με άλλα εμπλεκόμενα με το άθλημα Υπουργεία, με τους υπεύθυνους φορείς για 

τον αθλητισμό που καλλιεργείται στα σχολεία, στις ένοπλες δυνάμεις, στα μαζικά προγράμματα, σε 

εργασιακούς χώρους και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών. 

δ) Την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο εξωτερικό και τη συμμετοχή της στην Παγκόσμια και 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. 

ε) Τη διοργάνωση εκδηλώσεων αθλητικού περιεχομένου. 
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στ) Κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή των αθλημάτων της και την ανάπτυξη γενικά 

του αθλητισμού. 

 3.  Η Ομοσπονδία έχει περιοριστικά τους πιο πάνω σκοπούς.  Χωρίς τροποποίηση του 

Καταστατικού απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς της, ιδίως δε η ανάμιξη αυτής και 

των σωματείων-μελών της στην πολιτική. 

 4. Η Κ.Ο.Ε. είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τα 

αθλήματα του άρθρου 2 του παρόντος στην Ελλάδα.  Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η 

λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας.  Επέμβαση στην 

αυτοτέλειά της, εκτός αυτής  

 που επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται υποχρεωτικά από το 

Διοικητικό της Συμβούλιο. 

 5. Εάν δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις του νόμου 2725/1999 για ίδρυση και λειτουργία 

Αθλητικών Ενώσεων ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η Ομοσπονδία, για την υποβοήθηση 

και ανάπτυξη των αθλημάτων της, μπορεί να συστήνει και να λειτουργεί Τοπικές Επιτροπές (Τ.Ε.), 

που αποτελούνται από εκπροσώπους σωματείων-μελών της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα 

προβλέπονται στον Ειδικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας.  Οι Τοπικές Επιτροπές δεν έχουν νομική 

προσωπικότητα και οι ενέργειες ή οι αποφάσεις τους υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της 

Ομοσπονδίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 

 1. Η Ομοσπονδία εκπροσωπεί τα αθλήματά της διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Κανονισμούς της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας (F.I.N.A. – L.E.N.) για τα 

αθλήματα της Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Καταδύσεων, Καλλιτεχνικής - Συγχρονισμένης 

Κολύμβησης και Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων (ΟΡΕΝ WATER), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

(C.M.A.S.) για την Τεχνική Κολύμβηση, καθώς και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.). 

 2. Η Ομοσπονδία μπορεί να είναι μέλος διεθνούς Ομοσπονδίας (Ευρωπαϊκής, Παγκόσμιας, 

Μεσογειακής κ.λ.π.). 

 3. Η Κ.Ο.Ε. υποχρεούται να εναρμονίζει το Καταστατικό σύμφωνα με το Καταστατικό της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας F.I.N.A. ως αυτής της C.M.A.S. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΜΕΛΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

 1. Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν όλα τα δικαστικώς αναγνωρισμένα ελληνικά 

αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν τα αθλήματα της Κολύμβησης, της Υδατοσφαίρισης, των 

Καταδύσεων, της Καλλιτεχνικής - Συγχρονισμένης Κολύμβησης, της Κολύμβησης Μεγάλων 

Αποστάσεων, της Τεχνικής Κολύμβησης ή οποιοδήποτε απ’ αυτά. 
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 2. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των σωματείων-μελών σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα ή 

άλλες παρόμοιες. 

 3. Κάθε αθλητικό σωματείο που επιθυμεί να εγγραφεί μέλος της Ομοσπονδίας, πρέπει να 

υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής, στην οποία πρέπει να 

περιέχεται δήλωση για ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού και των Κανονισμών της 

Ομοσπονδίας, καθώς και ο ορισμός αντίκλητου για τις κοινοποιήσεις προς το σωματείο.  Στην αίτηση 

επισυνάπτονται τα εξής έγγραφα :   

α) Επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του  αρμόδιου Δικαστηρίου που το 

αναγνώρισε. 

β) Επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του, που εγκρίθηκε από το αρμόδιο 

Δικαστήριο και βεβαιώνεται σ’ αυτό η καταχώρηση και η εγγραφή του στα Βιβλία Σωματείων του 

οικείου Πρωτοδικείου, καθώς επίσης και επικυρωμένα αντίγραφα των τυχόν εσωτερικών κανονισμών 

του. 

γ) Γραπτή δήλωση του Διοικητικού του Συμβουλίου (Δ.Σ.) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις 

διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας. 

δ) Πίνακα μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, στον οποίο αναγράφεται η ιδιότητα, η 

διεύθυνση και το επάγγελμα των μελών. 

ε) Ονομαστική κατάσταση που  περιλαμβάνει είκοσι (20) τουλάχιστον αθλούμενους.  Ειδικά αν 

σωματείο καλλιεργεί μόνο το άθλημα των Καταδύσεων, η κατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον 10 αθλούμενους. 

στ) Ορισμό αντιπροσώπου στην Oμοσπονδία 

ζ) Απόδειξη του Ταμείου της Ομοσπονδίας για την καταβολή από το σωματείο του 

προβλεπόμενου δικαιώματος εγγραφής και της προβλεπόμενης ετήσιας συνδρομής. 

 Η πιο πάνω αίτηση συζητείται και κρίνεται από το Δ.Σ.  

Το Δ.Σ., εφόσον διαπιστώσει ότι το αιτούν σωματείο πληρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, κάνει 

δεκτή την αίτηση και το εγγράφει μέλος της Ομοσπονδίας. 

4. Η χορηγούμενη στα σωματεία – μέλη από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και 

προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του ν.2725/1999 ειδική αθλητική αναγνώριση έπεται της εγγραφής 

τους στην Ομοσπονδία και πρέπει να αποκτηθεί υποχρεωτικά από τα σωματεία εντός τριών (3) ετών 

από την εγγραφή τους στην Ομοσπονδία. Κάθε σωματείο που εγγράφεται στην Ομοσπονδία μπορεί 

να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές και άλλες δραστηριότητές της. Εφόσον το σωματείο αυτό από 

την εγγραφή του συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα (1) επίσημο αγώνα της Κ.Ο.Ε. με τουλάχιστον 

είκοσι (20) αθλητές – τριες συνολικά σε ομαδικό άθλημα ή δέκα (10) σε ατομικό άθλημα, λαμβάνει 

από την Ομοσπονδία, ύστερα από αίτησή του, βεβαίωση που αποδεικνύει την πιο πάνω αγωνιστική 

του δραστηριότητα. Τη βεβαίωση αυτή το σωματείο συνυποβάλλει στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού με την αίτησή του, για να του χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση. 
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Το σωματείο που εγγράφεται μέλος στην Ομοσπονδία πρέπει να καταθέσει στην Ομοσπονδία 

επικυρωμένο αντίγραφο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης μετά από τη χορήγηση της αθλητικής  

αναγνώρισής του  από τη  Γ.Γ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

1. Σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας διαγράφεται από μέλος αυτής με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης :  

α) Εάν υποβάλει έγγραφη δήλωση αποχώρησης-παραίτησης από μέλος, με τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 87 του Αστικού Κώδικα. 

β) Εάν αυτό διαλύθηκε ή ανακλήθηκε η ειδική αθλητική του αναγνώριση, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις. 

γ) Εάν δεν καταβάλλει την ετήσια προς την Ομοσπονδία συνδρομή, αν και προηγήθηκε προς 

αυτό έγγραφη προειδοποίηση  με συστημένη επιστολή. 

δ) Εάν για τέσσερα (4) συνεχή έτη δεν έχει επιδείξει καμιά αγωνιστική δραστηριότητα, εκτός αν 

η έλλειψη αυτής οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας. 

ε) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας και αφορούν πειθαρχικό 

παράπτωμά του. 

2. Η Γ.Σ. στις πιο πάνω περιπτώσεις αποφασίζει για τη διαγραφή, αφού προηγηθεί κλήση σε 

απολογία του σωματείου-μέλους και σχετική εισήγηση του Δ.Σ.  Το υπό κρίση σωματείο-μέλος δεν 

ψηφίζει για τη λήψη της απόφασης. 

   

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ 

 1. Τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται να καταβάλλουν ανελλιπώς τις 

συνδρομές τους προς την Ομοσπονδία, να μετέχουν με αντιπροσώπους τους στις Γενικές 

Συνελεύσεις, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της 

Ομοσπονδίας, με τις αποφάσεις των οργάνων αυτής, με τις διατάξεις του νόμου και γενικά να 

ενεργούν για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας. 

 2. Τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας που είναι ταμειακώς εντάξει, με την επιφύλαξη 

άλλων άρθρων του παρόντος, δικαιούνται να μετέχουν με αντιπροσώπους τους στις Γενικές 

Συνελεύσεις, να εκφράζουν τη γνώμη και την άποψή τους για την οργάνωση και τη λειτουργία της 

Ομοσπονδίας, να ψηφίζουν, να εκλέγουν, να προτείνουν μέλη τους για την εκλογή των οργάνων της 

Ομοσπονδίας και γενικά να ασκούν κάθε δικαίωμα που τους αναγνωρίζει το παρόν και ο νόμος.  

Επίσης τα σωματεία-μέλη δικαιούνται να μετέχουν με τους αθλητές τους στους αγώνες που 

διοργανώνει η Ομοσπονδία. 

 3. Τα σωματεία μπορούν να διοργανώνουν αγώνες, με την έγκριση της Ομοσπονδίας.  

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο 
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εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την Ομοσπονδία ή την Παγκόσμια ή την Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία. 

 Η Ομοσπονδία μπορεί να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την 

καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες 

χωρίς την έγκρισή της. 

 4. Τα σωματεία-μέλη, οι αθλητές και τα άλλα πρόσωπα  που μετέχουν με οποιοδήποτε 

τρόπο στους αγώνες αρμοδιότητας της Ομοσπονδίας αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως 

διαιτητικά όργανα, για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών μόνο από τα 

προβλεπόμενα από το νόμο, το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας δικαιοδοτικά 

όργανα ή επιτροπές. 

 Η δήλωση συμμετοχής στους αγώνες Πρωταθλημάτων ή Κυπέλλου Ελλάδας που 

διοργανώνονται από την Ομοσπονδία αποτελεί σύμβαση ανεπιφύλακτης προσχώρησης των 

σωματείων-μελών στους αγωνιστικούς όρους της σχετικής προκήρυξης και στις αντίστοιχες διατάξεις 

και κανονισμούς.  Οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί.  Η δήλωση συμμετοχής 

δεσμεύει επίσης τους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη των σωματείων χωρίς να απαιτείται 

ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της διοργανώτριας αρχής. 

 5. Επιτρέπεται στα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας να συνάπτουν συμβάσεις χορηγίας ή 

διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, 

εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και οι υποχρεώσεις των 

διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  Οι πιο πάνω συμβάσεις 

κοινοποιούνται στην Ομοσπονδία μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή τους.  Η 

Ομοσπονδία με Ειδικό Κανονισμό που αποφασίζει το Δ.Σ. ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την έγκριση 

των πιο πάνω συμβάσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΘΛΗΤΕΣ 

 1. Η Ομοσπονδία τηρεί Μητρώο Αθλητών, στο οποίο εγγράφονται και καταχωρούνται οι 

αθλητές των σωματείων-μελών της, κατόπιν υποβολής υπ’ αυτών σχετικής αίτησης εγγραφής και 

εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας προϋποθέσεις. 

 Αθλητής αναγνωρίζεται ο κάτοχος δελτίου αθλητή, το οποίο εκδίδει η Ομοσπονδία, εφόσον 

είναι καταχωρημένος στο πιο πάνω Μητρώο.  Η συμμετοχή κάθε σωματείου στους αγώνες 

επιτρέπεται, εφόσον οι αθλητές του κατέχουν το πιο πάνω δελτίο και  κάρτα υγείας με την ένδειξη 

«Υγιής». 

 Κανείς αθλητής δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος δύο σωματείων-μελών της 

Ομοσπονδίας. 

 2.  Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση 

για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.  Η πιστοποίηση αυτή καταγράφεται σε κάρτα 

υγείας, που εκδίδει και ανανεώνει η ομοσπονδία. Η κάρτα συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν 



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κ.Ο.Ε.         8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

 

33 

συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται 

στην κατοχή του. Η κάρτα υγείας του αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, 

υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με 

Ν.Π.Δ.Δ, καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. 

Επίσης,  σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών 

σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνει το Ε.Κ.A.Ε.  σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών. Η 

κάρτα υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της (παρ. 9 του άρθρου 33 του ν.2725/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν.4479/2017). 

 3.  Μεταγραφή αθλητών μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον 

Κανονισμό της Ομοσπονδίας.  Τα σωματεία επιτρέπεται να εγγράφουν ή να μεταγράφουν στη δύναμή 

τους αλλοδαπούς και ομογενείς αθλητές, εφόσον τηρούν τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας,  τους 

διεθνείς κανονισμούς και τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.   

 4. Αθλητής σωματείου-μέλους που μεταγράφεται σε ομάδα του εξωτερικού χωρίς τη 

συναίνεση του σωματείου του, εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδικαίως στη δύναμη 

του σωματείου στο οποίο ανήκει πριν από την μεταγραφή του. 

 5. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό, αν αυτοί δεν έχουν εγκριθεί από την Ομοσπονδία ή την Παγκόσμια ή την Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία ή τη Μεσογειακή Συνομοσπονδία. 

 6. Επιτρέπεται σε αθλητή να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή 

υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς 

των αθλημάτων της Κ.Ο.Ε. και στους κανονισμούς της Ομοσπονδίας ή της Δ.Ο.Ε.  Οι πιο πάνω 

συμβάσεις απαιτείται να υποβάλλονται στην Ομοσπονδία για έγκριση μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε 

(15) ημερών από την υπογραφή τους, με μέριμνα της οποίας κατατίθενται στην αρμόδια Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Αν δεν συντρέχει μια από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, οι συμβάσεις 

είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.  Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., εκδίδεται 

Ειδικός Κανονισμός που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την έγκριση των πιο πάνω συμβάσεων. 

 7. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες 

Κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τη Φαρμακοδιέγερση.  Αθλητής που τιμωρείται από την αρμόδια 

Πειθαρχική Αρχή ή την αντίστοιχη  Διεθνή για παράβαση των Κανονισμών περί Φαρμακοδιέγερσης 

στερείται τις κάθε είδους παροχές της Ομοσπονδίας του, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της 

Πολιτείας και τα προβλεπόμενα στο νόμο ευεργετήματα και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές. 

 8. Η προσφορά υπηρεσιών στις Εθνικές Ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών.  

Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ομάδα τιμωρείται, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας, με ποινή αποκλεισμού από αγώνες της 

Εθνικής Ομάδας, των Πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου Ελλάδας και στερείται των κάθε είδους 

παροχών της Ομοσπονδίας, καθώς και των κάθε είδους παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων 

του νόμου και των τυχόν φορολογικών απαλλαγών. 
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 9. Η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών των Εθνικών Ομάδων δεν αποτελεί άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας.  Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από την Ομοσπονδία 

στους  αθλητές   των   Εθνικών  Ομάδων,  ως  ενίσχυση  για   την υποστήριξη της αθλητικής τους 

δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την έννοια των διατάξεων του 

άρθρου 86 του ν.2725/1999.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 1. Επιτρέπεται στην Ομοσπονδία να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  Επίσης, επιτρέπεται στην Ομοσπονδία, εφόσον 

τηρούνται οι Κανονισμοί της Δ.Ο.Ε., να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, με τις υποχρεώσεις των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων. 

Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των 

λοιπών διακριτικών στοιχείων της Ομοσπονδίας, για εμπορική διαφήμιση και οικονομική 

εκμετάλλευση. 

 

 2. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι :   

α) Οι ετήσιες συνδρομές των σωματείων-μελών της, που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των σωματείων-μελών, που καθορίζεται επίσης με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) Οι κάθε είδους δωρεές, χορηγίες, οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις και κληροδοτήματα 

προς αυτή. 

δ) Οι εισπράξεις από αγώνες, ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, διαφημίσεις και από παράβολα. 

ε) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της. 

στ) Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΟΡΓΑΝΑ 
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 Όργανα της Ομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική 

Επιτροπή και τα προβλεπόμενα κάθε φορά στο Καταστατικό και στους Κανονισμούς της 

Ομοσπονδίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει, 

ως κυρίαρχο σώμα, για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

Συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. 

 Στις Γ.Σ. μετέχουν με αντιπροσώπους τους όλα τα ταμειακώς εντάξει, με ή χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας.  Τα μέλη που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ., 

ανεξάρτητα από το εάν έχουν αποκτήσει ή όχι την ειδική αθλητική αναγνώριση, παρίστανται στη Γ.Σ. 

με δικαίωμα λόγου. 

 Η Γ.Σ. συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση 

προς τα σωματεία.  Απόφαση σε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στα θέματα της πρόσκλησης είναι 

άκυρη. 

 2. Η σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και γνωστοποιείται 

εγγράφως με συστημένη επιστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  προς τα σωματεία-μέλη δώδεκα 

(12) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση,  προκειμένου για Τακτική και οκτώ (8) 

τουλάχιστον,  προκειμένου για  Έκτακτη. 

 Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα συνεδρίασης της 

Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  Επίσης αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία και 

ώρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γ.Σ., σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. 

 Η επαναληπτική Γ.Σ. σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την αρχική Γ.Σ., γίνεται στον ίδιο τόπο, 

στην ίδια ημερομηνία και σε διαφορετική ώρα. 

 3. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μία (1) φορά κάθε έτος και εκτάκτως.  

 Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται το μήνα Μάρτιο κάθε έτους, με τις εξής αρμοδιότητες :   

α) Κρίνει και αποφασίζει για το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του Δ.Σ. για το 

προηγούμενο έτος και δη για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο άρθρο 13, παρ.2 του 

παρόντος και για την απαλλαγή ή όχι αυτού από κάθε ευθύνη. 

β) Εγκρίνει τον Ισολογισμό του προηγούμενου της Γ.Σ. έτους και δη του χρονικού διαστήματος 

που καθορίζεται από το άρθρο 13, παρ.2 του παρόντος. 

γ) Εγκρίνει ή όχι την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής που κατατίθεται στη Γ.Σ. για το 

προηγούμενο έτος και δη του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από το άρθρο 13, παρ.2 του 

παρόντος. 

δ) Κρίνει κάθε άλλο θέμα, που περιλαμβάνεται στη σχετική ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. 

 Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται με πρωτοβουλία του Δ.Σ., προς αντιμετώπιση εκτάκτων θεμάτων 

που αναφύονται ή ύστερα από αίτηση του ενός δεύτερου (1/2) του συνόλου των σωματείων-μελών 
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της Ομοσπονδίας, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.  Μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την υποβολή της πιο πάνω αίτησης των μελών το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει 

την Έκτακτη Γ.Σ., με θέματα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα αναφερόμενα 

στην αίτηση. 

 Με Γ.Σ. που συγκαλείται  1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε Ολυμπιακού έτους  εκλέγεται με 

μυστική ψηφοφορία για την εκπροσώπηση της Κ.Ο.Ε. στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή  (Ε.Ο.Ε.) 

ένας αντιπρόσωπος με τον αναπληρωτή του.  Για τη  σύγκληση αυτής της Γ.Σ. ισχύουν οι προθεσμίες 

του άρθρου 10,  παρ.2 του παρόντος και για την υποβολή υποψηφιοτήτων οι προθεσμίες και οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 11 παρ.6 του παρόντος. 

 4. Οι Αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας για εκλογή μελών του Δ.Σ. και Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, ως και των αναπληρωματικών μελών αυτών, διεξάγονται κάθε τέταρτο ημερολογιακό έτος 

από της εκλογής του Δ.Σ. και δη εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των 

Ολυμπιακών Αγώνων. 

 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο  το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. δεν εξαντλήσει τη θητεία για την 

οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του 

προηγουμένου.   

 5. Κάθε σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με ένα μόνο 

αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Ως 

αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο ορισμού του το 

δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται.  Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα 

μόνο σωματείο.  Κάθε σωματείο-μέλος διαθέτει μόνο μία ψήφο στη Γ.Σ.  Η απόφαση των σωματείων 

για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους γνωστοποιείται στην Ομοσπονδία με έγγραφο πέντε (5) 

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. 

 Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ελέγχει και νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους και αποφασίζει ποια 

σωματεία έχουν δικαίωμα ψήφου.  Ο πίνακας με τους νομιμοποιημένους αντιπροσώπους αναρτάται 

στην αίθουσα την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ. 

 Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών στην Κ.Ο.Ε. απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των 

αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Κ.Ο.Ε. απαγορευομένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής. 

 6. Η Γ.Σ., με την επιφύλαξη των προβλεπομένων περιπτώσεων στο άρθρο 29 του 

παρόντος, βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτές το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του 

συνόλου των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει με δικαίωμα ψήφου σωματείων-μελών. 

 Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. ματαιώνεται και χωρίς νέα πρόσκληση συνέρχεται νέα Γ.Σ. 

κατά την ίδια ημερομηνία, τον ίδιο τόπο και σε διαφορετική ώρα που ορίζεται στην αρχική 

πρόσκληση, οπότε η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων 

αντιπροσώπων. 

 7. Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν τα εξής σωματεία-μέλη: 

α) Όσα έχουν αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον στο προ της Γ.Σ. 

ημερολογιακό έτος είχαν συμμετοχή σε αγώνες με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές στην Κολύμβηση 
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(Κλασσική, Τεχνική, ΟPEN WATER) ή στις Καταδύσεις ή στην Καλλιτεχνική -Συγχρονισμένη 

Κολύμβηση ή με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές στην Υδατοσφαίριση.  Η συμμετοχή αποδεικνύεται 

από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την Ομοσπονδία ή διεθνών 

αγώνων που διοργανώνονται από τα αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της 

Ομοσπονδίας. 

β) Όσα έχουν εγγραφεί στην Ομοσπονδία και δεν έχουν αποκτήσει την ειδική αθλητική 

αναγνώριση, εφόσον όμως έχει παρέλθει ένα(1) έτος από την εγγραφή τους και έχουν την 

αγωνιστική δραστηριότητα που προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση α’ της παραγράφου αυτής 

για τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας που έχουν αποκτήσει ειδική αθλητική αναγνώριση. 

 8. Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. είναι φανερές με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, 

μυστικές δε και με ψηφοδέλτια μόνο κατά την εκλογή του Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σε 

θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και σε προσωπικά θέματα. 

 9. Οι αποφάσεις στις Γ.Σ., με την επιφύλαξη των προβλεπομένων περιπτώσεων στο άρθ. 29 

του παρόντος, λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου. 

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως διά βοής. 

 10. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ., προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της 

Ομοσπονδίας και Γραμματέας της Γ.Σ. είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας. Αφού 

διαπιστώνεται η απαρτία, προτείνονται και συζητούνται τυχόν ενστάσεις κατά του πίνακα των 

αντιπροσώπων και των δικαιουμένων ψήφου σωματείου-μελών. 

 11. Ύστερα από την τελεσιδικία του πιο πάνω πίνακα, εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. για 

να διευθύνει αυτή και ο Γραμματέας αυτής για τη σύνταξη των Πρακτικών.  Στη συνέχεια η Γ.Σ. 

συζητεί τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

AΡΘΡΟ 11 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ – 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των είκοσι ένα (21) τακτικών και πέντε (5) 

αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., των τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται στη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, όταν λήξει η 

θητεία τους ή σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν ή στο Νόμο. 

 2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.  Στο 

ψηφοδέλτιο αυτό συμπεριλαμβάνονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων  για  τακτικά  μέλη  του  

Δ.Σ.   και  της   Εξελεγκτικής Επιτροπής και χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για 

αναπληρωματικά μέλη στα πιο πάνω δύο όργανα. 

 3. Ο αντιπρόσωπος που ψηφίζει μπορεί να βάλει μέχρι είκοσι ένα (21) σταυρούς 

προτίμησης για εκλογή τακτικών μελών του Δ.Σ., μέχρι πέντε (5) για την εκλογή αναπληρωματικών 

μελών του Δ.Σ., μέχρι τρεις (3) για την εκλογή τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μέχρι 
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δύο (2) για την εκλογή αναπληρωματικών μελών αυτής.   Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς 

από τον πιο πάνω αριθμό που ορίζεται για κάθε περίπτωση θεωρούνται άκυρα, αλλά για την 

αντίστοιχη κατηγορία υποψηφίων και μόνο. 

 4. Δεδομένου ότι σε αθλήματα που καλλιεργεί η Ομοσπονδία συμμετέχουν αθλητές και 

των δύο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλεγομένων 

μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα, ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των ψήφων που θα λάβουν αυτοί, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου 

είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό 20% εκλεγομένων. 

 5. Θεωρούνται επιτυχόντες και εκλέγονται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν κατά σειρά τις 

περισσότερες ψήφους.  Σε περίπτωση ισοψηφίας τακτικών ή αναπληρωματικών υποψηφίων σε 

εκλόγιμη θέση ή ισοψηφίας των αναπληρωματικών, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή 

για την κάλυψη της εκλόγιμης θέσης και τον καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών 

αντίστοιχα. 

 6. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. 

και της Εξελεγκτικής Επιτροπής προτείνονται  εγγράφως  προς το Δ.Σ. της  Ομοσπονδίας  πέντε   (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. από τα σωματεία-μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Κάθε 

σωματείο έχει δικαίωμα να προτείνει προς εκλογή στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας την υποψηφιότητα δύο 

(2) προσώπων για το Δ.Σ. (ως τακτικών ή ως αναπληρωματικών) και ενός για την Εξελεγκτική 

Επιτροπή (ως τακτικού ή ως αναπληρωματικού), τα οποία μπορεί να είναι αντιπρόσωποι  του 

σωματείου στη Γ.Σ. ή απλώς μέλη  του με δικαίωμα όμως να ψηφίζουν, να εκλέγουν  και να 

εκλέγονται.  Μαζί με την πρόταση του σωματείου-μέλους για την υποψηφιότητα, υποβάλλεται από το 

σωματείο και γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας του προτεινόμενου για εκλογή μέλους 

του σωματείου.  Επίσης στην πιο πάνω πρόταση του σωματείου-μέλους πρέπει να βεβαιώνεται η 

ιδιότητα του προτεινόμενου υποψηφίου ως μέλους του σωματείου με δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει 

και να εκλέγεται. 

 7. Την προηγούμενη από τη Γ.Σ. ημέρα αναρτάται σε εμφανή θέση στα Γραφεία της 

Ομοσπονδίας ο κατάλογος των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

 Αντίγραφο του πιο πάνω καταλόγου, μαζί με τα ψηφοδέλτια που περιέχουν τα ονόματα των 

υποψηφίων, καθώς και πίνακας με τα δικαιούμενα ψήφου σωματείων παραδίδεται στην Εφορευτική 

Επιτροπή, ευθύς ως αυτή αναλάβει τα καθήκοντά της, για τη διενέργεια των εκλογών και τη διαλογή. 

 8. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή άλλου από το 

Καταστατικό ή τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας προβλεπόμενου οργάνου της Ομοσπονδίας 

υποψήφιος, εφόσον :   

* Εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2725/1999  που θεσπίζουν κωλύματα ή και 

περιορισμούς. 

* Είναι μέλος Δ.Σ. άλλης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή Ένωσης κατά το χρόνο της υποβολής της 

υποψηφιότητας. 
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* Είναι υπάλληλος Αθλητικής Ένωσης ή Ομοσπονδίας. 

* Έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ανώνυμη 

εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και κάθε είδους εμπορική εταιρεία, εφόσον αυτές έχουν ως 

αντικείμενο εργασιών την εμπορία και κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 1. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλογής μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής 

καθώς και για θέματα που διενεργείται μυστική ψηφοφορία, η Γ.Σ. εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή.  Τα 

μέλη αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους στα πιο πάνω όργανα. 

 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό 

μέλος.  Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος, χωρίς τη συμμετοχή του 

οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες.  Τα λοιπά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής 

εκλέγονται από το σώμα των μελών της Γ.Σ. 

 3. Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορίζεται, με αίτηση της Ομοσπονδίας, δικηγόρος παρ’ 

Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω από το Δικηγορικό Σύλλογο της Περιφέρειας της έδρας της Ομοσπονδίας 

του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

 4. Για όλες τις ενέργειές της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό, που 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 1. Τα έσοδα και έξοδα της Ομοσπονδίας για κάθε οικονομικό έτος προσδιορίζονται με τον 

προϋπολογισμό, όταν δε πραγματοποιούνται αναφέρονται και αναλύονται στον απολογισμό της 

διαχείρισης. 

 

 2. Η Ομοσπονδία συντάσσει κάθε οικονομικό έτος, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 

λήγει την 31η Δεκεμβρίου, Προϋπολογισμό, Απολογισμό και Ισολογισμό της όλης διαχείρισής της.  Ο 

τύπος, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον Προϋπολογισμό, Απολογισμό και 

Ισολογισμό, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον 

Αθλητισμό Υπουργού. 

 

 3. Ο Προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας καταρτίζεται από το Δ.Σ. και  υποβάλλεται στη 

Γ.Γ.Α. για έγκριση έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.  Ο Προϋπολογισμός συνοδεύεται από 

οικονομικό προγραμματισμό για τα αθλήματα της Κ.Ο.Ε., στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού 

σχεδιασμού και από έκθεση στην οποία αναφέρονται παρατηρήσεις και συμπεράσματα, σχετικά με 

την πορεία των αθλημάτων που καλλιεργεί κατά την προηγούμενη περίοδο και την προοπτική 

ανάπτυξής τους το επόμενο έτος. 
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 4. Τροποποίηση του Προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους επιτρέπεται, ύστερα 

από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Γ.Α.  

5. Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός της Ομοσπονδίας καταρτίζονται και υποβάλλονται στην 

αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους.  Επίσης ο Ισολογισμός δημοσιεύεται, 

πριν από την υποβολή του στη Γ.Γ.Α., σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 1. Η Ομοσπονδία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο (Δ.Σ.).  Το Δ.Σ. εκλέγεται 

για τετραετή θητεία μέσα στο τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων 

και αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1δ’ του άρθρου 22 του 

ν.2725/1999, αφού έχει στη δύναμή της πάνω από διακόσια πενήντα ένα (251) σωματεία-μέλη. 

 2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, 

μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και μέχρι τη λήξη της θητείας τους, δεν επηρεάζει την 

αριθμητική του συγκρότηση. 

 3. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης, μειωθεί 

τόσο, ώστε να μην υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, το Δ.Σ. είτε συνεχίζει την άσκηση της διοίκησης, 

εάν κρίνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις καλής λειτουργίας αυτής, είτε συγκαλεί Γ.Σ. για 

συμπληρωματικές εκλογές προς κάλυψη των κενών θέσεων τακτικών και αναπληρωματικών μελών.  

Αν ο αριθμός των μελών μειωθεί μέχρι του αριθμού έντεκα (11), το Δ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) 

ημέρες οφείλει να συγκαλέσει Γ.Σ. σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την απόφαση του Δ.Σ. 

για σύγκληση της Γ.Σ., προκειμένου να εκλέξει αυτή νέα ολική διοίκηση. 

 Το Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί και ενώπιον της Γ.Σ. των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας 

και να διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., κατ’ αυτή τη Γ.Σ. που έχει προσδιορισθεί 

σε προηγούμενο χρόνο, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού της Ομοσπονδίας σ’ 

ό,τι αφορά τη σύγκληση αυτής της Γ.Σ. και την υποβολή των υποψηφιοτήτων για εκλογή του νέου 

Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.  Οι ίδιες διαδικασίες ισχύουν και για την παραίτηση των μελών της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας και την εκλογή νέας τοιαύτης. 

 4. Το νέο Δ.Σ., με πρωτοβουλία και πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, 

συγκαλείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του, διαφορετικά συγκαλείται με πρόσκληση 

του επιμελέστερου από τα μέλη και όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του.  Κατά 

τη συνεδρίασή του αυτή το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία και εκλέγονται:  Ο 

Πρόεδρος, οι τρεις Αντιπρόεδροι (Α’, Β’ και Γ’), ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας, ο Ταμίας 

και ο Αναπληρωτής Ταμίας. 

Στο ίδιο πρόσωπο του Δ.Σ. δεν μπορεί να συμπέσει και άλλο αξίωμα του Δ.Σ. 

 5. Το απερχόμενο Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στο νέο μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες από τη συγκρότησή τους σε σώμα, το αρχείο της Ομοσπονδίας, τα βιβλία, τη σφραγίδα, το 

ταμείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στην Ομοσπονδία.  Η παράδοση 
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αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα δύο 

Προεδρεία. 

 6. Κενές θέσεις τακτικών μελών του Δ.Σ. που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο 

καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους στις εκλογές. 

 7. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές 

συνεδριάσεις, αν και κλήθηκε έγκαιρα και αποδεδειγμένα, εκπίπτει από τη θέση του με απόφαση του 

Δ.Σ. 

 8. Εάν μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλεγεί μέλος Δ.Σ. ή άλλου οργάνου άλλης 

αθλητικής Ομοσπονδίας ή αθλητικής Ένωσης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το πρώτο 

αξίωμα.  Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διαπιστώνεται η επέλευση της πιο πάνω 

παραίτησης. 

 9. Το Δ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και συνεδριάζει τακτικά μία φορά τουλάχιστον 

το μήνα και εκτάκτως, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από  δώδεκα (12) 

τουλάχιστον μέλη. Μπορεί το Δ.Σ. να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, σ’ αυτή δε την περίπτωση 

οι συμμετέχοντες θεωρούνται ως παρόντες στη συνεδρίαση. 

 10. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα έντεκα (11) τουλάχιστον από τα 

μέλη του. 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και καταχωρούνται στα Πρακτικά.  Τα Πρακτικά 

υπογράφονται από όλα τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ. 

Κατά τις ψηφοφορίες τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας:  Αν η ψηφοφορία είναι φανερή, μπορεί ο Πρόεδρος με την ψήφο του να 

κρίνει την απόφαση που θα ληφθεί. 

Αν η ψηφοφορία είναι μυστική (επί προσωπικών θεμάτων ή αν ζητηθεί από την πλειοψηφία των 

παρόντων μελών), επαναλαμβάνεται μέχρι να ληφθεί απόφαση είτε στην ίδια συνεδρίαση είτε σε 

άλλη. 

11. To Δ.Σ. επιμελείται  και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τους σκοπούς, στις 

δραστηριότητες και στη λειτουργία της Ομοσπονδίας, και σε κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει στην 

αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

 12. Ο Πρόεδρος, οι Α’ και Β’ Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας απαρτίζουν 

την Εκτελεστική Επιτροπή. 

Η Επιτροπή αυτή επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε θέμα τρέχουσας φύσης, όταν όμως 

πρόκειται για σοβαρότερα θέματα εισηγείται προς το Δ.Σ. για τη λήψη της απόφασης.  Συνέρχεται με 

πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, με πρόσκληση του Α’ ή Β’ 

Αντιπροέδρου, που μπορεί να καλέσει σε συνεδρίαση της Επιτροπής, κατά την κρίση του, και άλλα 

μέλη του Δ.Σ. 

Συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι παρόντα τρία (3) από τα μέλη της. 
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Για την εγκυρότητα της συνεδρίασης, απαιτείται η παρουσία του Προέδρου και σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος αυτού, του Α’ ή Β’ Αντιπροέδρου.  Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής 

επικυρώνονται σε κάθε περίπτωση από το Δ.Σ. 

13. Στο Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., πλην των εκλεγομένων κατ’ άρθρο 11 και 14 του παρόντος Καταστατικού, 

αυτοδικαίως συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα εξής πρόσωπα: Ο Επίτιμος ισόβιος Πρόεδρος, ο 

τελευταίος Πρόεδρος, ο Τελευταίος Α’ Αντιπρόεδρος, ο τελευταίος Γενικός Γραμματέας και ο 

τελευταίος Ταμίας πριν από τις τελευταίες εκλογές. Επίτιμος Ισόβιος Πρόεδρος ανακηρύσσεται 

αυτοδίκαια όποιος εν ζωή έχει χρηματίσει Πρόεδρος της Κ.Ο.Ε. τουλάχιστον τρείς (3) διαδοχικές 

θητείες και παραμένει εφόρου ζωής με αυτή την ιδιότητα. Επίτιμος Ισόβιος Πρόεδρος μπορεί να είναι 

μόνο ένα (1) πρόσωπο και αντικαθίσταται αποκλειστικά και μόνο είτε αν αποβιώσει είτε αν 

παραιτηθεί. Ο τελευταίος Πρόεδρος, Γ. Γραμματέας και Α’ Αντιπρόεδρος παραμένουν αυτοδίκαια στο 

Δ.Σ. για μία μόνο θητεία από τις τελευταίες εκλογές του Δ.Σ. και τουλάχιστον για μία τετραετία. 

14. Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες εκτελεστικές ή μη σε 

πρόσωπα μη αιρετά.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών της 

Ομοσπονδίας, συγκροτεί, εκτός αυτών που προβλέπει ο Νόμος, Επιτροπές με πρόσωπα προερχόμενα 

από μέλη ή μη μέλη αυτής, καθορίζοντας επακριβώς τις δραστηριότητες και τους τομείς δράσης 

αυτών. 

 Η διάρκεια της θητείας όλων των διορισμένων ή εκλεγμένων  Επιτροπών της Ομοσπονδίας δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη απ’ αυτή του Δ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. –ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

Δ.Σ.- ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 1. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.  Στα μέλη του Δ.Σ., όταν 

μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας 

στην Ομοσπονδία, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. 

 Σύναψη δανείου μεταξύ της Ομοσπονδίας και των μελών του Δ.Σ. ή άλλων οργάνων αυτού, 

απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση που τυχόν γίνει είναι απολύτως άκυρη. 

 2. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις  προς την Ομοσπονδία από μέλη 

του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. 

 3. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό 

αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τους συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με 

νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα.  Η παράβαση της ανωτέρω 
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διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση.  Η 

έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. 

 4. Κάθε μέλος Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής 

κατάστασης αυτού, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του στην αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις του νόμου.  

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τα εξής καθήκοντα :   

α) Εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την Ομοσπονδία ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή 

άλλης Αρχής και κάθε τρίτου σε όλες τις σχέσεις της Ομοσπονδίας.  Ο Πρόεδρος μπορεί να διορίζει 

πληρεξούσιο δικηγόρο. 

β) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., διευθύνει αυτές και γενικά προΐσταται αυτών, ως και της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. 

γ) Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της  Γ.Σ. 

δ) Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα τα κάθε είδους έγγραφα της Ομοσπονδίας. 

ε) Υπογράφει τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά 

αξιόγραφα. 

στ) Επιμελείται γενικά για την εφαρμογή του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας 

και λαμβάνει κάθε μέτρο εξασφαλιστικό των συμφερόντων της, ακόμη και χωρίς απόφαση του Δ.Σ., 

εάν από την αναβολή διακινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 

 Οι τρεις Α’, Β’ και Γ’ Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν, κατά τη σειρά ανάδειξής τους, τον Πρόεδρο 

σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, όταν αυτός αδυνατεί ν’ ασκήσει προσωρινά τα καθήκοντά 

του, για οποιοδήποτε λόγο, ή ορισμένα καθήκοντα που τους ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γενικός Γραμματέας έχει τα εξής καθήκοντα :   
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α) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Βιβλίου Μητρώου Μελών και των Μητρώων Αθλητών και 

Προπονητών, των Βιβλίων Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ., του Πρωτοκόλλου Εισερχομένων – 

Εξερχομένων εγγράφων και γενικά για την τήρηση του Αρχείου της Ομοσπονδίας. 

β) Φυλάσσει τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας. 

γ) Συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για τη διενέργεια της 

αλληλογραφίας. 

δ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

ε) Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο της Ομοσπονδίας. 

στ) Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών. 

ζ) Ελέγχει και υπογράφει τα δελτία των αθλητών. 

η) Είναι αρμόδιος για τη λειτουργία της Γραμματείας της Ομοσπονδίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 

Ο Ταμίας του Δ.Σ. έχει τα εξής καθήκοντα : 

α) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων 

και για την οικονομική διαχείριση της  Ομοσπονδίας. 

β) Είναι υπεύθυνος για την διενέργεια όλων των πληρωμών και εισπράξεων. 

γ) Υπογράφει τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά 

αξιόγραφα.  Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός απόφασης του Δ.Σ. για την 

έγκριση της δαπάνης. 

δ) Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα στο όνομα της Ομοσπονδίας τα χρήματα που 

εισπράττονται, με εξαίρεση ένα ποσό, που μπορεί να βρίσκεται στα χέρια του ταμία.  Το 

προηγούμενο ποσό καθορίζεται από το Δ.Σ. και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά. 

ε)  Είναι υπεύθυνος για την τήρηση καταστάσεων ταμειακής κίνησης, υποβάλλοντας αυτές στο 

Δ.Σ. κάθε τέσσερις (4) μήνες ή όταν του ζητηθεί.  Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα 

έσοδα και τα έξοδα.    

 στ) Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον Προϋπολογισμό, τον Ισολογισμό και τον Οικονομικό 

απολογισμό. 

ζ) Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις 

καθυστερήσεις καταβολής αυτών από τα μέλη. 

η) Αναλαμβάνει με τον Πρόεδρο, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., όλες τις υπάρχουσες 

καταθέσεις της Ομοσπονδίας στις Τράπεζες. 

θ) Προΐσταται  των οικονομικών υπηρεσιών της Ομοσπονδίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ–ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ 
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 Ο Ειδικός Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Ταμίας αναπληρώνουν αντίστοιχα τον 

Γεν.Γραμματέα ή τον Ταμία, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων τους, όταν αυτοί είναι απόντες ή 

κωλύονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. 

 Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. μετέχουν στις συνεδριάσεις αυτού και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα 

που τους αναθέτει το Δ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας διενεργείται από την 

Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Αυτή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.  Η θητεία της έχει διάρκεια 

ίση με αυτήν των μελών του Δ.Σ. 

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. ή να συγγενεύουν με αυτά 

μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας. 

 Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους 

και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που ευνοείται από την κλήρωση. 

 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συντάσσει Έκθεση για τον Οικονομικό 

έλεγχο που διενεργεί, η οποία διαβάζεται στη Γ.Σ. και κατατίθεται σ’ αυτή.  Η έκθεση υπογράφεται 

από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα έγγραφα 

που διευκολύνουν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

1.Οι κάθε είδους προμήθειες  υλικών ή αγαθών ή παρεχόμενες υπηρεσίες προς την Κ.Ο.Ε.  θα 

διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών».  

2.Για τις πιο πάνω διαδικασίες συνίσταται στην Κ.Ο.Ε. τριμελής Οικονομική Επιτροπή με απόφαση του 

Δ.Σ. 

 

  

 

ΑΡΘΡΟ 25 
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ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΟΡΓΑΝΑ 

 1. Η αρμοδιότητα και η ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των Κανονισμών 

διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στα όργανα που ασκούν έργο διαιτησίας ή κρίσης (διαιτητές, 

σημειωτές, κριτές κ.λ.π.). 

 2. Στην Ομοσπονδία για το Ομαδικό άθλημα της Υδατοσφαίρισης λειτουργεί Κεντρική 

Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της οποίας η θητεία είναι διετής.  Αρμοδιότητές της είναι η επιλογή, η 

αξιολόγηση, ο ορισμός και ο πειθαρχικός έλεγχος των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και 

των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των Εθνικών Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων Ελλάδος. 

 3. Επίσης στην Ομοσπονδία για τα ατομικά της αθλήματα λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή  

Κριτών (Κ.Ε.Κ.), της οποίας η θητεία είναι διετής, με αρμοδιότητες ως αυτές της παρ.2 του παρόντος 

άρθρου. 

 4. Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες των πιο πάνω Επιτροπών, καθώς και τα προσόντα 

των προσώπων που τις απαρτίζουν διέπονται και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του 

ν.2725/1999 ως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν.3057/2002 και των Κανονισμών της 

Ομοσπονδίας. 

 5. Τα προσόντα, τα κωλύματα, οι περιορισμοί και ο τρόπος αξιολόγησης των διαιτητών 

και των προσώπων που ασκούν έργο διαιτησίας ή κρίσης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 

ν.2725/1999 ως τροποποιήθηκε με το ν.3057/2002, το ν.3207/2003 και τους Κανονισμούς της 

Ομοσπονδίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 1. Η Ομοσπονδία με αποφάσεις των αρμοδίων,  κατά περίπτωση, οργάνων της (Γ.Σ. και 

Δ.Σ.) καταρτίζει τους προβλεπόμενους από το ν.2725/1999, ως τροποποιήθηκε και  ισχύει,Γενικούς 

και Ειδικούς Κανονισμούς και όσους άλλους κρίνει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. αυτής αναγκαίους για την 

αρτιότερη λειτουργία της. 

 2. Οι Κανονισμοί δεν μπορούν να είναι αντίθετοι με διατάξεις του νόμου και του 

παρόντος ή να τροποποιούν αυτές. 

 3. Ειδικότερα :   

 α)Κανονισμός Οργάνωσης, Διοίκησης και Λειτουργίας της Ομοσπονδίας και Υπηρεσιακής 

Κατάστασης του Προσωπικού. 

  Με Κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό 

Υπουργός ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής και των τυχόν 

Ενώσεών της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους.  Ειδικότερα στον 

Κανονισμό προβλέπονται οι οργανικές μονάδες, η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων κατά 

κλάδο, η ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα  κάθε θέσης.    

  Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού της Ομοσπονδίας, με εξαίρεση τους 

προπονητές, γυμναστές, τεχνικούς συμβούλους, φυσικοθεραπευτές, γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, 
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δικηγόρους, φροντιστές, δημοσιογράφους, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ 

και Γ΄ του ν.2190/1999 (Φ.Ε.Κ. 28 Α ), όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την πρόσληψη ειδικού 

συνεργάτη της Κ.Ο.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2725/1999. 

Ο προπονητής που προσλαμβάνεται πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του 

ν.2725/1999.  Η σχετική σύμβαση της Ομοσπονδίας με τον προπονητή καταρτίζεται εγγράφως και 

είναι εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.  Η σύμβαση αυτή, για να είναι 

έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και να θεωρηθεί απ’ 

αυτή. 

 β)Κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής των Αθλημάτων της Κ.Ο.Ε. 

 Με Κανονισμό  που ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται οι κανόνες που 

ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και στη διεξαγωγή των αθλημάτων της 

Ομοσπονδίας, για θέματα που αφορούν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος,  καθώς και κάθε 

άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

Με τον πιο πάνω  Κανονισμό, επίσης, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα επίλυσης 

όλων των λοιπών αθλητικών διαφορών, πλην αυτών που προβλέπονται στο νόμο και σε άλλους 

Κανονισμούς  της  Ομοσπονδίας. 

 γ)Κανονισμός Εγγραφών  και Μεταγραφών  Αθλητών 

Με ειδικό Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν.2725/1999, καθορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών των αθλητών, ο χρόνος διενεργείας τους, η διαδικασία, 

καθώς επίσης και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα.  Ο πιο πάνω Ειδικός Κανονισμός δεν 

επιτρέπεται να τροποποιείται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόμο έγκρισή του. 

Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μιας μόνο μεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο, 

με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού, για τις οποίες μπορεί να ορίζεται άλλη 

μεταγραφική περίοδος. 

  δ)Κανονισμοί  Διαιτησίας  και  Κριτών 

  Με Κανονισμούς που καταρτίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη των 

Ομοσπονδιών  Διαιτητών και Κριτών, ρυθμίζονται τα θέματα, όπως :   

• Η συγκρότηση, η θητεία, οι αρμοδιότητες και κάθε άλλο σχετικό με τα όργανα διαιτησίας 

θέμα. 

• Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών και η ένταξή τους στους πίνακες 

όλων των κατηγοριών Πρωταθλημάτων. 

• Τα κριτήρια επιλογής των Παρατηρητών Διαιτησίας. 

•  Το Πειθαρχικό δίκαιο των διαιτητών – Κριτών που έχει σχέση με την εκ μέρους τους 

διεύθυνση αγώνων. 

• Η αποζημίωση των διαιτητών, των παρατηρητών και τα έξοδα κίνησής τους για συμμετοχή 

στους αγώνες. 

• Κάθε άλλο συναφές θέμα. 
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 ε)Πειθαρχικός Κανονισμός. 

Με Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται οι 

κανόνες που ρυθμίζουν τα Όργανα επίλυσης των αθλητικών διαφορών, τα πειθαρχικά παραπτώματα 

και τις ποινές αθλητών, διοικητικών παραγόντων, σωματείων, προπονητών, την παθητική αγωνιστική 

συμπεριφορά κ.λ.π. ως και για την αντιμετώπιση της βίας, σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 στ)Κανονισμός Ντόπινγκ  

 Με Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα  από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται 

οι κανόνες που ρυθμίζουν τα θέματα ντόπινγκ, τον έλεγχο αυτού, τις παραβάσεις, τις προβλεπόμενες 

ποινές για ντόπινγκ, τον τρόπο ελέγχου του ντόπινγκ και  τα όργανα του πειθαρχικού ελέγχου για 

παραβάσεις ντόπινγκ. 

Στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ενσωματώνονται οι διατάξεις του ν.4373/2016 (ΦΕΚ Α΄, 

49) περί της εναρμόνισης με τους κανονισμούς αντιντόπινγκ αυτού και της συμμόρφωσης με τις 

αποφάσεις, το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ 

(Ε.Σ.ΚΑ.Ν). Με την εναρμόνιση και την ενσωμάτωση των πιο πάνω κανόνων αντιντόπινγκ στο παρόν 

αναγνωρίζεται από την Ομοσπονδία  η αρμοδιότητα και η ευθύνη του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. για την εφαρμογή 

του Εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας της, 

ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται απ΄ αυτή, αποδέχεται και εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται 

βάσει των κανόνων αυτών από την αρμόδια πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και 

από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ). 

Επίσης,στους πιο πάνω Κανονισμούς ενσωματώνονται οι Κανονισμοί και οι αποφάσεις της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής για τη φαρμακοδιέγερση. 

ζ) Κανονισμός Εθνικών Ομάδων.  

 Με κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται οι 

κανόνες που ρυθμίζουν όλα τα θέματα στις σχέσεις της διοίκησης της Κ.Ο.Ε. και των συμμετεχόντων 

υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην οργάνωση και λειτουργία των εθνικών ομάδων (σωματεία, αθλητές, 

προπονητές, τεχνικό προσωπικό κλπ.). 

4 Οι Κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ και ζ,για την κατάρτιση 

των οποίων λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί,  υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας 

από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό. 

Μετά την παρέλευση  άπρακτης προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους, οι 

Κανονισμοί αυτοί θεωρούνται ότι έχουν νομίμως εκδοθεί.  Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας 

Κανονισμού διαπιστωθεί ότι οι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να 

εναρμονιστούν, ο Κανονισμός αυτός αναπέμπεται στην Ομοσπονδία, της οποίας το Δ.Σ. οφείλει να 

συμμορφωθεί. 

5.Η τήρηση των πιο πάνω Κανονισμών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία-μέλη, Αθλητικές 

Ενώσεις, Τοπικές Επιτροπές, που υπάγονται στην Ομοσπονδία, καθώς και για τους διοικούντες, 

αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές και όσα άλλα πρόσωπα συμμετέχουν με οποιαδήποτε 

ιδιότητα στους αγώνες των αθλημάτων της Ομοσπονδίας. 
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ΑΡΘΡΟ 27 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

 1. Οι διοικούντες την Ομοσπονδία, τα μέλη αυτής, τα μέλη των οργάνων και των 

επιτροπών της, οι άρχοντες των αγώνων (διαιτητές, κριτές κ.λ.π.), οι προπονητές και οι αθλητές 

έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς το παρόν Καταστατικό, τους  Κανονισμούς της, τις 

αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις όπως 

υπαγορεύει η ευπρέπεια, η ευταξία και εν γένει η δεοντολογία του αθλητισμού. 

 Η παράβαση της πιο πάνω υποχρέωσης από τα προηγούμενα πρόσωπα συνιστά πειθαρχικό 

παράπτωμα που διώκεται και τιμωρείται αφού προηγουμένως κληθεί προς απολογία το υπό κατηγορία 

πρόσωπο.  Τα  παραπτώματα, οι πειθαρχικές κυρώσεις, τα όργανα επιβολής των ποινών και η 

πειθαρχική διαδικασία ορίζονται στο  σχετικό κανονισμό της Ομοσπονδίας. 

 2. Οι ποινές που επιβάλλονται από τα σωματεία-μέλη της  Κ.Ο.Ε. στους αθλητές τους, 

επικυρώνονται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.  Το Δ.Σ. δεν εξετάζει την ουσία των λόγων της 

ποινής του αθλητή, αλλά αν τηρήθηκε νομότυπα η διαδικασία επιβολής ποινής στον αθλητή από το 

σωματείο του (πρόβλεψη παράβασης στο Καταστατικό, είδος ποινής, κλήση σε απολογία κ.λ.π.) 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ- Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ 

 1. Με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ανακηρύσσονται δωρητές της 

Ομοσπονδίας τα πρόσωπα που προσφέρουν υπέρ των σκοπών της ποσό τουλάχιστον 50.000 ευρώ ή 

ίσης αξίας είδος και ευεργέτες τα πρόσωπα που προσφέρουν τουλάχιστον 100.000 ευρώ ή ίσης αξίας 

είδος.  Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. 

 2. Η Γενική Συνέλευση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., μπορεί 

να απονέμει με απόφασή της τον τίτλο του  επίτιμου   μέλους  σε πρόσωπα  τα  οποία   έχουν 

προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ομοσπονδία για την επίτευξη των σκοπών της ή γενικά στον 

αθλητισμό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ 

 1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, απαιτείται η παρουσία του 

μισού και πλέον ενός του συνόλου των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει σωματείων-μελών με 

δικαίωμα ψήφου και απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4)  των 

παρόντων αντιπροσώπων.  Η τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας μπορεί να γίνει κατά 
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τις Τακτικές Γ.Σ. της Ομοσπονδίας ή κατά τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. αυτής, μετά από απόφαση του 

Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

 2. Για τη διάλυση της Ομοσπονδίας, απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) 

τουλάχιστον των σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου και απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία των 

τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων. 

 Η Ομοσπονδία διαλύεται επίσης στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. 

 3. Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας, τα περιουσιακά της στοιχεία, μετά την 

εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών 

αναγκών. 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Η Ομοσπονδία τηρεί υποχρεωτικά τα πιο κάτω βιβλία :   

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών:  Σ’ αυτό γράφονται με αύξοντα αριθμό τα σωματεία-μέλη της 

Ομοσπονδίας και τα πλήρη στοιχεία αυτών. 

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στα με στοιχεία β και γ βιβλία γράφονται οι συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις των συνεδριάσεων 

της Γ.Σ. και του Δ.Σ.  Αυτά συντάσσονται από το Γραμματέα της Γ.Σ. και το Γενικό Γραμματέα του 

Δ.Σ. αντίστοιχα και υπογράφονται, το μεν με τα στοιχεία β βιβλίο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα 

της Γ.Σ., το δε με στοιχεία γ από όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

δ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται 

και ηλεκτρονικά ή όπως ορίζει ο Νόμος. 

Όλα τα πιο πάνω βιβλία τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα. 

ε)  Βιβλία Γ’ κατηγορίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 2 του 

Π.Δ.186/1992, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές της 

Ομοσπονδίας. Η τήρηση αυτού του βιβλίου μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά ή όπως ορίζει ο Νόμος. 

στ) Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά 

στοιχεία της Ομοσπονδίας. 

Τα τελευταία δύο βιβλία τηρούνται από τον Ταμία. 

 Η Ομοσπονδία, ακόμη, τηρεί Μητρώο Αθλητών και Μητρώο Προπονητών ηλεκτρονικά. 

 2. Επίσης η Ομοσπονδία τηρεί και όσα άλλα βιβλία μπορούν  να  ορίζονται με  την  

προβλεπόμενη στο  άρθρο 25  του  ν.2725/1999, κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό 

Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ή με το νόμο. 

 3. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από  τον Περιφερειάρχη ή από άλλο 

εξουσιοδοτημένο όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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 Η Ομοσπονδία έχει ίδια σφραγίδα.  Αυτή κυκλικά αποτυπώνει την επωνυμία της, στο κέντρο 

την έδρα και το έτος ίδρυσής της «ΑΘΗΝΑ 1927». 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

 Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει τριάντα δύο (32) άρθρα, ύστερα από τις τροποποιήσεις 

που έγιναν σ’ αυτό, για να προσαρμοσθεί στις διατάξεις του ν.2725/1999,  ως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και  για να καταστεί αυτό αρτιότερο, εγκρίθηκε σήμερα  8 Μαρτίου 2020 από τη Γενική 

Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό.  Το Καταστατικό θα ισχύει, όπως 

τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου της 

Αθήνας.  Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας  και τον 

πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να επιφέρουν κάθε συμπλήρωση ή 

διόρθωση διάταξης   του Καταστατικού που τυχόν θα ήταν αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία και 

που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο για την έγκριση του Καταστατικού Δικαστή.>> 

 

Ακολούθως ο πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από τους αντιπροσώπους με δικαίωμα ψήφου να ψηφίσουν 

και να αποφασίσουν για την έγκριση ή μη των προτεινομένων τροποποιήσεων. 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στα άρθρα 2,4,5,7,11,12,13,14,16,17,24,26,27,28,30 και 32 

εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους αντιπροσώπους με 157 ψήφους. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο 

άρθρο 3 ψηφίστηκαν ομόφωνα πλην της παρ. 3, μειοψηφούντος του κου Γιαννόπουλου σε ό,τι 

αφορά τη λέξη «υποχρεούται». Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 10 ψηφίστηκαν κατά 

πλειοψηφία με 155 ψήφους υπέρ και δύο κατά.  Επίσης οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των 

παραγράφων 3,5,και 9 του άρθρου 14 εγκρίθηκαν ομόφωνα με 157 ψήφους, ενώ  προτεινόμενη 

τροποποίηση της παραγράφου 13 του ιδίου άρθρου, καθώς και η προστεθείσα παράγραφος 14 στο 

άρθρο αυτό, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, με 154  υπέρ και 3 ψήφων  κατά, δηλαδή η  έγκριση όλων 

των τροποποιήσεων έγινε σύμφωνα με την απαιτουμένη στο άρθρο 29 του Καταστατικού αυξημένη 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε το Καταστατικό με τις ενσωματούμενες σε αυτό 

επελθούσες εγκεκριμένες τροποποιήσεις, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στο αρμόδιο 

δικαστήριο. 

Τέλος,  η Γ.Σ. εξουσιοδότησε τον πρόεδρο του Δ.Σ.και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ομοσπονδίας 

για την έγκριση του καταστατικού, να επιφέρουν, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, κάθε 

συμπλήρωση ή διόρθωση σε διατάξεις του Καταστατικού που τυχόν θα ήταν αντίθετη με την 

ισχύουσα νομοθεσία και που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο για την έγκριση του Καταστατικού 

Δικαστή.Η εξουσιοδότηση αυτή αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί στο άρθρο 32 του Καταστατικού. 

 

  

«Κανονισμός εθνικών ομάδων, Κανονισμός ντόπινγκ, Κανονισμός Διαιτησίας και Κανονισμός 

Εγγραφών – Μεταγραφών».  
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Τροποποίηση Κανονισμού Εθνικών Ομάδων 

 Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.  κ. Δημήτριος Διαθεσόπουλος ανέφερε ότι ο υφιστάμενος και ισχύων 

αυτοτελής Κανονισμός Εθνικών Ομάδων της Ομοσπονδίας, που είχε τροποποιηθεί με την από 8-3-

2012 απόφαση της Γ.Σ. της Κ.Ο.Ε., έπρεπε να επικαιροποιηθεί τροποποιούμενος σε ορισμένες 

διατάξεις αυτού, ώστε να εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις του ν.2725/1999 και για καταστεί 

αρτιότερος, πιο σύγχρονος και πιο λειτουργικός. Γι΄αυτό το Δ.Σ. αποφάσισε την τροποποίηση 

ορισμένων διατάξεων άρθρων του ισχύοντος Κανονισμού, ο οποίος γνωστοποιήθηκε εγκαίρως στα 

σωματεία – μέλη, με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Κ.Ο.Ε., ώστε να υποβάλουν αυτά προτάσεις 

και παρατηρήσεις. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε όλες τις προτεινόμενες στη Γ.Σ. προς  έγκριση 

τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του Κανονισμού, εκθέτοντας το λόγο κάθε προτεινόμενης 

τροποποίησης. Μετά ολόκληρος ο Κανονισμός, με ενσωματωμένες τις  προτεινόμενες τροποποιήσεις,  

διαβάστηκε από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και έχει ως εξής: 

  

«ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της διοίκησης της Κολυμβητικής 

Ομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) και των συμμετεχόντων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία 

των Εθνικών Ομάδων και Κλιμακίων, στα καλλιεργούμενα από την Κ.Ο.Ε. αθλήματα της κολύμβησης, 

της υδατοσφαίρισης, των καταδύσεων, της καλλιτεχνικής-συγχρονισμένης κολύμβησης, της 

κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων και της τεχνικής κολύμβησης.  

2. Ειδικότερα ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στο να καθορίσει επακριβώς όλα γενικά τα καθήκοντα 

και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης της Κ.Ο.Ε., της τεχνικής και επιστημονικής ομάδος καθώς και τα 

δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις των αθλητών-τριών των εθνικών ομάδων και κλιμακίων. 

3.  Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπάγεται όλο το προσωπικό της Διοικητικής, Τεχνικής και 

Ιατρικής ομάδος, καθώς και οι αθλητές-τριες που καλούνται στις εθνικές ομάδες και κλιμάκια αυτών. 

4.  Αθλητής-τρια, που καλείται στις Εθνικές ομάδες-κλιμάκια αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις 

του παρόντος κανονισμού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Κ.Ο.Ε. όπως αυτοί 

εκάστοτε ισχύουν.  Το αυτό ισχύει και για το Διοικητικό, Τεχνικό, Ιατρικό προσωπικό που 

απασχολείται στις εθνικές ομάδες-κλιμάκια όπου ο όρος αυτός θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα των 

ατομικών συμβάσεων εργασίας και τις συμπληρώνει σε όλα. 

5. Για την καλύτερη προετοιμασία και τεχνική παρακολούθηση των υποψηφίων να συγκροτήσουν 

Εθνική Ομάδα οποιασδήποτε κατηγορία και φύλου, η Κ.Ο.Ε. συγκροτεί προ-εθνικές αποτελούμενες 

από μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων να στελεχώσουν τις Εθνικές Ομάδες. 

6. Στις έδρες των Περιφερειακών Επιτροπών, είναι δυνατόν, να συγκροτούνται κλιμάκια επίλεκτων 

αθλητών αναπτυξιακών ηλικιών (αντίστοιχων κατά τα άνω κατηγοριών), υποψηφίων των αθλητών 
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αυτών να στελεχώσουν μελλοντικά προ-εθνικές και εθνικές ομάδες, με σκοπό την καλύτερη 

προετοιμασία και παρακολούθησή τους. 

7. Η προετοιμασία των εθνικών ομάδων διαχωρίζεται σε: 

α. Μόνιμη, όπου η προετοιμασία των επιλεγμένων αθλητών γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την 

ευθύνη των Ομοσπονδιακών προπονητών και των συνεργατών τους (Μόνιμα κλιμάκια)   

 

β.  Ειδική, όπου η προετοιμασία των επιλεγμένων αθλητών γίνεται για την εκπλήρωση ενός 

συγκεκριμένου σκοπού και αγωνιστικού στόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Η Κ.Ο.Ε. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των Εθνικών Ομάδων, 

κάθε κατηγορίας καθώς και της συμμετοχής τους σε όλες τις επίσημες διεθνείς υποχρεώσεις τους, οι 

οποίες καθορίζονται τόσο από τη Διεθνή Ομοσπονδία όσο και από τις συμφωνίες της με ξένες 

Ομοσπονδίες και Οργανισμούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΜΟΝΙΜΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

1. Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, αποφασίζει την 

λειτουργία μονίμων κλιμακίων, στα οποία πραγματοποιείται η προετοιμασία των αθλητών, που έχουν 

επιλεγεί από τους Ομοσπονδιακούς προπονητές, τους τεχνικούς και τους επιστημονικούς συνεργάτες 

της Κ.Ο.Ε.  Οι αθλητές αυτοί προετοιμάζονται αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη των Ομοσπονδιακών 

προπονητών, για όλη τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του κλιμακίου. 

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

παραγράφου και η συμμετοχή των επιλεγέντων αθλητών είναι προαιρετική. 

3. Η έδρα των κλιμακίων καθορίζεται με απόφαση της Κ.Ο.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

1. Οι αθλητές κάθε ομάδος επιλέγονται από την Κ.Ο.Ε. μετά από σχετική εισήγηση των υπευθύνων 

Ομοσπονδιακών προπονητών, τεχνικών και επιστημονικών συνεργατών. 

2. Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. δια της αρμοδίας επιτροπής και με εισήγηση του Ομοσπονδιακού προπονητή 

συγκροτεί τις διάφορες προεθνικές και εθνικές ομάδες και προβαίνει εις την πρόσκληση των αθλητών.  

Οι εθνικές ομάδες δεν έχουν μόνιμη συγκρότηση, η δε προετοιμασία τους διαχωρίζεται σε περιόδους.  

Ως περίοδος εθνικής ομάδος θεωρείται το χρονικό διάστημα από της προσκλήσεως των αθλητών 

μέχρι της εκπληρώσεως του συγκεκριμένου σκοπού ή και αγωνιστικού στόχου, δια τον οποίο 

συνεκλήθη η εθνική ομάδα.  Μετά τη λήξη ή ακόμα και κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου το Δ.Σ. της 
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Κ.Ο.Ε. μπορεί να ανανεώνει κάθε προεθνική και εθνική ομάδα, προβαίνοντας σε νέες προσκλήσεις 

αθλητών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ (ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ) 

 

1. Η πρόσκληση και συμμετοχή των αθλητών-τριών στα εθνικά συγκροτήματα, αλλά και στα κλιμάκια 

προετοιμασίας του προηγούμενου άρθρου, αποτελεί, γι' αυτούς αλλά και τα σωματεία τους, 

αναμφισβήτητη τιμητική διάκριση, αναγνώριση και κορύφωση της αθλητικής τους ικανότητας και 

φιλοδοξίας.  Το κύρος της διάκρισης αυτής, που παρέχεται καθιστά αδιανόητη την, χωρίς εύλογη 

αιτία, άρνηση αποδοχής της, με εξαίρεση τους αθλητές-τριες των μονίμων κλιμακίων όπου η 

συμμετοχή τους σ' αυτά είναι προαιρετική. 

2. Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στα εθνικά συγκροτήματα, τόσο για τα κλιμάκια, όσο και για την 

προετοιμασία και συμμετοχή τους στις διάφορες αγωνιστικές εκδηλώσεις απευθύνονται, με έγγραφο 

της Ομοσπονδίας, στους αθλητές, που έχουν επιλεγεί μέσω των σωματείων τους, που έχουν και τη 

σχετική ευθύνη της ειδοποίησης του αθλητή. 

3.  Ο αθλητής, που προσκαλείται, με την ευθύνη και του σωματείου του και χωρίς άλλη ειδοποίηση, 

υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα ορίζονται στην πρόσκληση. 

4.  Σε περίπτωση κωλύματος, λόγω ανωτέρας βίας, συμμετοχής αθλητή σε εκδήλωση (προπόνηση ή 

αγώνα) εθνικού συγκροτήματος, που έχει προσκληθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός των 

περιπτώσεων ασθενείας και τραυματισμού, για τις οποίες γίνεται αναφορά παρακάτω, αυτός 

υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Ομοσπονδία τους λόγους, που δημιούργησαν το κώλυμα 

συμμετοχής του στην εκδήλωση.  Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, είναι αρμόδιο να κρίνει την βασιμότητα 

των επικαλούμενων λόγων και να αποφασίσει για την απαλλαγή του αθλητή από την υποχρέωση 

συμμετοχής του στην εκδήλωση. 

5.  Οι αθλητές οι καλούμενοι στην εθνική ομάδα υποχρεούνται ανελλιπώς να παρακολουθούν το 

καταρτισθέν πρόγραμμα συμμετέχοντες σε όλες τις καθορισμένες εκδηλώσεις (προπονήσεις, 

συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, παραμονή σε ξενοδοχεία ή camps).  Το πρόγραμμα τούτο εκπονείται 

με προσοχή ούτως ώστε να επιτρέψει στον αθλητή και τη συμμετοχή τους στις αθλητικές εκδηλώσεις 

του Συλλόγου στον οποίο ανήκει. 

6. Τα σωματεία-μέλη της Κ.Ο.Ε. υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές 

του προκειμένου να παρακολουθούν την προετοιμασία των εθνικών και προεθνικών ομάδων. 

7. Οι σωματειακοί προπονητές υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές 

τους προκειμένου να παρακολουθούν την προετοιμασία των εθνικών και προεθνικών ομάδων. 

8. Προπονήσεις των προεθνικών ομάδων λαμβάνουν χώρα σε τόπους και χρόνους ορισμένους από 

τον Ομοσπονδιακό προπονητή με έγκριση της αρμόδιας επιτροπής. 

9.  Οι προπονήσεις των εθνικών ομάδων λαμβάνουν χώρα κατά το εκπονούμενο εκάστοτε ειδικό 

πρόγραμμα προετοιμασίας από τον Ομοσπονδιακό προπονητή με έγκριση της αρμόδιας επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

1. Οι υποχρεώσεις αθλητή προς την εθνική ομάδα προηγούνται έναντι οιασδήποτε άλλης 

σωματειακής υποχρέωσης. 

2.  Σε αθλητή που αδικαιολόγητα δεν τηρεί το πρόγραμμα προετοιμασίας του ή απουσιάζει 

αδικαιολόγητα από τις προπονήσεις, που διαπράττει πειθαρχικά παραπτώματα στην διάρκεια της 

προετοιμασίας ή των αγωνιστικών υποχρεώσεων της εθνικής ή προεθνικής ομάδας στην οποία 

συμμετέχει ή που αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις Εθνικές Ομάδες, μη συμμετέχοντας 

είτε στις προπονήσεις είτε στους αγώνες, ή συμπεριφέρεται απρεπώς στα αρμόδια πρόσωπα και 

όργανα της Ομοσπονδίας (προπονητές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, γιατρούς κ.λ.π.) επιβάλλονται 

οι ακόλουθες κυρώσεις: 

I.      Επίπληξη από τον Έφορο Εθνικών ομάδων παρουσία των Ομοσπονδιακών προπονητών 

II.     Αυστηρή έγγραφη επίπληξη 

III.    Περικοπή τυχόν οικονομικών ή άλλων παροχών προς αυτόν, βάσει του άρθρου 33 παρ. 2 του 

Ν. 2725/1999.  

IV.     Αποκλεισμός από μία έως δεκαπέντε αγωνιστικές ημέρες από κάθε συμμετοχή του σε αγώνες 

Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Ελλάδας με το σωματείο του, προκειμένου για αθλητές ομαδικών 

αθλημάτων και δεκαπέντε (15) ημέρες έως έξι μήνες, για αθλητές ατομικών αθλημάτων. 

V.     Αποκλεισμός από τις εθνικές ομάδες για χρονικό διάστημα από έξι μήνες έως και ισόβια. 

VI.  Παραπομπή, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και 

Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.).  

3.  Καμιά από τις πιο πάνω κυρώσεις δεν επιβάλλεται σε αθλητή αν δεν λάβει με βεβαιωμένης λήψης 

έγγραφο, κλήση προς απολογία ενώπιον του Δ.Σ. και με συγκεκριμένο κατηγορητήριο μέσω του 

σωματείου του. 

4.  Αθλητής, που προσκαλούμενος στην εθνική ομάδα, δηλώσει τραυματίας είναι υποχρεωμένος να 

εξεταστεί από γιατρό που θα ορίσει η Κ.Ο.Ε. προκειμένου να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της 

προετοιμασίας ή της συμμετοχής του σε αγώνες. 

5.    Σε κάθε περίπτωση, αθλητής που δεν συμμετέχει στις υποχρεώσεις της εθνικής ή προεθνικής 

ομάδας λόγω τραυματισμού, δεν μπορεί να λάβει μέρος σε αγώνες με το σωματείο του μέχρι την 

αποθεραπεία του ή την παρέλευση του χρόνου αποχής από αθλητικές δραστηριότητες που έχει 

προσδιορισθεί από τον ιατρό της Κ.Ο.Ε., ο οποίος εξέτασε τον αθλητή. 

6.   Στον σωματειακό προπονητή που παρεμποδίζει την συμμετοχή αθλητή του στην εθνική ή 

προεθνική ομάδα, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και 

προηγούμενη εισήγηση του εφόρου των Εθνικών ομάδων: 

Ι.   Έγγραφη επίπληξη 
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ΙΙ. Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε ημέρες 

έως και έναν χρόνο   

ΙΙΙ. Πρόταση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση άδειας εξασκήσεως 

επαγγέλματος. 

7.    Καμιά από τις πιο πάνω κυρώσεις δεν επιβάλλεται σε προπονητή αν δεν λάβει με βεβαιωμένης 

λήψης έγγραφο, κλήση προς απολογία ενώπιον του Δ.Σ. και με συγκεκριμένο κατηγορητήριο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

Α.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ KAI ANAΠΤΥΞΗΣ 

 

Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., που έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων, μπορεί να συστήνει, 

για την επίτευξη των στόχων και το συντονισμό των Επιτροπή Εθνικών Ομάδων και Ανάπτυξης για 

κάθε ένα από τα 6 αθλήματα που καλλιεργεί. 

 

1. Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και Ανάπτυξης 

α.  Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής, που αποτελείται 

από ένα ή και περισσότερα μέλη του και από εξωδιοικητικά πρόσωπα που έχουν καταξιωθεί για την 

προσφορά τους στο άθλημα.  Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως Έφορος Εθνικών Ομάδων.  

β.  Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ένας εκ των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

γ.  Γραμματέας της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών 

της, τα οποία επικυρώνονται από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. 

δ.  Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίστανται ο Τεχνικός Σύμβουλος και οι Ομοσπονδιακοί 

προπονητές, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. 

ε.  Ο Έφορος Εθνικών Ομάδων μεριμνά για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία των εθνικών ομάδων, 

για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, καθώς και των αποφάσεων της Επιτροπής. 

 

2.  Αρμοδιότητες της Επιτροπής 

α.  Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. τον προϋπολογισμό δαπανών 

προετοιμασίας και αγωνιστικών εκδηλώσεων των εθνικών συγκροτημάτων. 

β. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο και τους Ομοσπονδιακούς προπονητές, τα 

αγωνιστικά και προπονητικά προγράμματα των Εθνικών Ομάδων. 

γ.  Παρακολουθεί και μελετά την απόδοση και τα προβλήματα των ομάδων και των αθλητών και 

εισηγείται μέτρα, για την επίλυσή τους. 

δ.  Μελετά και εισηγείται προτάσεις, για την οργάνωση των ομάδων και τη βελτίωση της λειτουργίας 

τους. 
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ε.  Είναι το υπεύθυνο όργανο για την ευπρεπή εμφάνιση και αγωνιστική παρουσία των εθνικών 

συγκροτημάτων και για το λόγο αυτό υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. 

στ. Μελετά και εισηγείται προτάσεις για τον αγωνιστικό προγραμματισμό του αθλήματος της. 

ζ.  Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο και τους Ομοσπονδιακούς προπονητές τα 

αναπτυξιακά προγράμματα του αθλήματός της και επιβλέπει για την σωστή εξέλιξή τους. 

η. Μελετά, καταρτίζει και παρακολουθεί σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο και τους 

Ομοσπονδιακούς προπονητές το πρόγραμμα ταλέντων του αθλήματός της.   

Στην Επιτροπή παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη για την τήρηση των πρακτικών των 

συνεδριάσεων αυτής. 

 

Β.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

       

Ο ρόλος του επιστημονικού συνεργάτη είναι: 

 

- Συντονισμός της επιστημονικής υποστήριξης στις εθνικές ομάδες 

- Συνεργάζεται με τον εκάστοτε εθνικό προπονητή για τον σχεδιασμό προπόνησης και αγώνων 

- Αξιολόγηση των αγωνιστικών αποτελεσμάτων σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Τεχνικής 

Επιτροπής 

- Σχεδιάζει και συντονίζει την αναπτυξιακή στρατηγική με τους αγωνιστικούς στόχους της Κ.Ο.Ε. 

 

Γ.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Κύριο έργο του Τεχνικού Συμβούλου είναι: 

α. Ο προγραμματισμός των εθνικών ομάδων 

β.  Η σωστή αγωνιστική κατεύθυνση, ως προς την μέθοδο και την τακτική, που πρέπει να 

ακολουθηθεί.  

γ. Η μέριμνα, ώστε τα εθνικά συγκροτήματα να ακολουθούν ενιαίο προπονητικό προγραμματισμό, 

που θα είναι προσαρμοσμένος στις εξελισσόμενες επιστημονικές μεθόδους. 

δ. Η σύνταξη, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων και Ανάπτυξης, του αγωνιστικού 

προγραμματισμού  του αθλήματός του. 

ε. Η κατάρτιση και επίβλεψη του αναπτυξιακού προγράμματος - ταλέντων της Κ.Ο.Ε., σε συνεργασία 

με την πιο πάνω Επιτροπή.  

στ.  Η επιμέλεια για τη σωστή και από κάθε πλευρά επιτυχή εμφάνιση της Εθνικής ομάδας στις κάθε 

φύσεως διοργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού (επίσημες ή μη) 

ζ. Η τήρηση στατιστικών στοιχείων για καθένα από τους αθλητές-τριες και η ενημέρωση του εφόρου 

για κάθε θέμα που έχει σχέση με την προετοιμασία και αγωνιστικότητα των αθλητών-τριών. 

η.  Η αναφορά στην Επιτροπή κάθε παραπτώματος και η εισήγηση για την επιβολή των 

προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών από τον  παρόντα κανονισμό. 
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θ.  Η υποβολή, μια φορά το τρίμηνο, έκθεσης στο Δ.Σ. και υποχρεωτικά, ύστερα από κάθε επίσημη ή 

ανεπίσημη διοργάνωση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, μέσω του εφόρου και του προέδρου της 

Επιτροπής, καλύπτοντας θέματα της δικαιοδοσίας του. 

ι.  Η συνεργασία με τους υπεύθυνους της επιστημονικής υποστήριξης από τους οποίους 

ενημερώνεται, σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα των αθλητών-τριών και δίνει πληροφορίες στην 

Επιτροπή ή γνωστοποιεί περιστατικά που έχουν σχέση με μειωμένη απόδοση λόγω υγείας.  

κ. Κατά την κρίση του μπορεί να μην επιτρέπει τη συμμετοχή στην προπόνηση αθλητή-τριας που δεν 

προσέρχεται έγκαιρα στην προετοιμασία, ενημερώνοντας σχετικά την Επιτροπή. 

 

Δ.  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

1. Διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες προπονητών, που μπορεί να προσλαμβάνει η 

Ομοσπονδία ή να συνεργάζεται μαζί τους: 

 

Ι.   Εθνικός Προπονητής 

ΙΙ.  Ομοσπονδιακός Προπονητής 

ΙΙΙ. Συνεργάτης - Βοηθός Ομοσπονδιακός προπονητής 

IV. Περιφερειακοί προπονητές 

V.   Σωματειακοί – Ομοσπονδιακοί προπονητές (Σωματειακοί προπονητές που συνεργάζονται με την 

Ομοσπονδία).  

2. Οι προπονητές προσλαμβάνονται από αναγνωρισμένης αξίας Έλληνες ή αλλοδαπούς προπονητές,  

για πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. και ύστερα από σχετική 

εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων.  Η Κ.Ο.Ε. συμβάλλεται με τους πιο πάνω προπονητές 

εγγράφως. Η σχετική σύμβαση κατατίθεται και θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (άρθρο 31 παρ. 6 

του Ν. 2725/1999).  

3.  Επίσης, επιτρέπεται να ανατίθενται σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο 

καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου στην Κ.Ο.Ε. για τα ολυμπιακά 

αθλήματα που καλλιεργεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση της Κ.Ο.Ε. (άρθρο 31 

παρ. 6, του Ν. 2725/1999) 

4. Ο Εθνικός προπονητής, παράλληλα προς το προπονητικό του έργο έχει στην ευθύνη του τον 

προπονητικό, αγωνιστικό και αναπτυξιακό προγραμματισμό σε Εθνική κλίμακα. 

5. Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές και οι Σωματειακοί – Ομοσπονδιακοί  έχουν κύριο έργο την 

προετοιμασία των Εθνικών συγκροτημάτων. 

6. Οι βοηθοί Ομοσπονδιακοί προπονητές έχουν έργο την εκτέλεση των καθηκόντων, που τους 

ανατίθεται από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. και την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων και Ανάπτυξης. 
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7. Οι περιφερειακοί προπονητές έχουν κύριο έργο την υποστήριξη των επίλεκτων αθλητών της 

Περιφέρειας, καθώς επίσης την ανάπτυξη και την εφαρμογή του ενιαίου προγραμματισμού στη 

Περιφέρεια. 

 

Ε.  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

1. Οι υπεύθυνοι του έργου αυτού είναι άτομα με ειδική, για το σκοπό αυτό κατάρτιση, που 

παρακολουθούν την φυσική κατάσταση των αθλητών και καταρτίζουν προγράμματα, ώστε με τη 

βελτίωση της να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές του στον ανώτατο βαθμό. 

2. Τα άτομα αυτά πρέπει, οπωσδήποτε, να είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με ειδικές γνώσεις του 

αθλήματος, του ελέγχου της φυσικής κατάστασης, ψυχολογίας και άλλων σχετικών γνώσεων. 

3. Ο αριθμός των υπευθύνων Φυσικής προετοιμασίας, η διαδικασία επιλογής και αμοιβής τους καθώς 

και κάθε άλλο θέμα, που αναφέρεται στα ειδικά τους καθήκοντα, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 

της Κ.Ο.Ε. μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής. 

4. Οι υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής είναι υπόλογοι έναντι της Επιτροπής και για την ολοκλήρωση του 

έργου τους είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τους προπονητές και τους εφόρους της κάθε 

ομάδας. 

5. Σε περίπτωση διαφωνίας τους με τους προπονητές, αρμόδιος να αποφασίσει σχετικά, είναι ο 

έφορος της ομάδας και σε αδυναμία του, η Επιτροπή. 

 

ΣΤ.  ΙΑΤΡΟΙ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

Τα άτομα αυτά προσφέρουν τις επιστημονικές τους υπηρεσίες ως προς την ιατρική παρακολούθηση 

και θεραπεία καθώς και την φυσιοθεραπεία των αθλητών των εθνικών συγκροτημάτων, τακτικά ή 

κατά περίπτωση, με την μέριμνα των προπονητών και των εφόρων των ομάδων.  Ο αριθμός τους, η 

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

μετά από εισήγηση της Επιτροπής. 

 

1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Ιατρού της Εθνικής ομάδας είναι τα ακόλουθα: 

-  Εφόσον κρίνεται απαραίτητο συμμετέχει προσωπικά κατά την προετοιμασία των αθλητών-τριών 

κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων ή των αγώνων σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα. 

-  Κατευθύνει τον φυσιοθεραπευτή ή εργοφυσιολόγο του τμήματος στην σωστή αντιμετώπιση των 

περιστατικών ασθενείας ή τραυματισμού τους. 

- Παρακολουθεί από κοντά την θεραπεία των ασθενών, καταβάλλοντας προσπάθεια να συντομευτεί ο 

χρόνος θεραπείας τους. 

-   Υποδεικνύει στον ασθενή ή στον τραυματία αθλητή-τρια τον τρόπο θεραπείας. 

-   Γνωματεύει υπεύθυνα κατά πόσο ασθενής ή τραυματίας αθλητής-τρια μπορεί να συμμετάσχει στην 

προετοιμασία ή στους αγώνες, φιλικούς ή επίσημους. 
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- Συντάσσει με την συνεργασία προπονητή-γυμναστή-εργοφυσιολόγου, τα στοιχεία κάθε αθλητή 

κατά τον χρόνο προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας, καθώς και κατά την διάρκεια των αγωνιστικών 

υποχρεώσεων στις διάφορες διοργανώσεις ή αγώνες της Εθνικής ομάδας. 

-  Εφόσον κρίνεται απαραίτητο συνοδεύει την Εθνική ομάδα κατά τις μετακινήσεις στο εσωτερικό ή 

στο εξωτερικό. 

-  Επιμελείται για τη σωστή και ανελλιπή συμπλήρωση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των ατομικών 

καρτελών υγείας των αθλητών-τριών, ως και την κατά περίπτωση συμπλήρωση του ειδικού εντύπου 

που προβλέπεται στις διάφορες διεθνείς διοργανώσεις και αγώνες της Εθνικής ομάδας. 

 

Ο Φυσιοθεραπευτής των Εθνικών ομάδων ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις: 

-  οφείλει να προσέρχεται στο χώρο προπονήσεων και αγώνων σε τέτοια ώρα πριν την έναρξη τους, 

ώστε να ενημερώνεται σχετικά με την κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά τα θέματα της 

αρμοδιότητάς του  

-  οφείλει να εξυπηρετεί τους αθλητές-τριες σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού, χωρίς καμία 

διάκριση 

-  κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων οφείλει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, για την 

αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που παρουσιάζεται 

-  οφείλει να τηρεί αυστηρά τις εντολές του ιατρού σε σχέση με την επιβεβλημένη θεραπεία στους 

αθλητές-τριες και να ενημερώνει στο σχετικό βιβλίο την καρτέλα για τη θεραπεία που εκτελέστηκε 

-  συνοδεύει την Εθνική ομάδα στις μετακινήσεις της, εφοδιασμένος πάντοτε με το απαραίτητο υλικό 

πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών 

-  οφείλει να ενημερώνει τον ιατρό για κάθε περιστατικό που θα παρατηρηθεί στο τμήμα εντριβών, 

φυσιοθεραπείας κ.λ.π. 

-  απέρχεται μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων, σε τέτοια ώρα ώστε να έχει αντιμετωπίσει 

όλα τα περιστατικά και να έχουν φύγει όλοι οι αθλητές-τριες. 

 

Ζ.  ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 

 

Οι φροντιστές έχουν έργο τη διαφύλαξη, διακίνηση, ετοιμασία και χορήγηση κάθε είδους υλικού και 

οργάνου ων Εθνικών Ομάδων, την προετοιμασία του χώρου προπονήσεών τους, καθώς επίσης και 

την εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς εργασίας που τους ανατίθεται από τους αρμόδιους Εφόρους 

Εθνικών Ομάδων, στον έλεγχο και την εποπτεία των οποίων υπάγονται. 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
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1. Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές και οι Σωματειακοί-Ομοσπονδιακοί προπονητές οφείλουν να 

συμπεριφέρονται στους αθλητές των εθνικών και προ-εθνικών ομάδων κατά τρόπο που να αρμόζει σε 

αθλητές υψηλού επιπέδου με προσωπικότητα και κύρος. 

2. Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές και οι Σωματειακοί-Ομοσπονδιακοί προπονητές οφείλουν να 

συνεργάζονται αρμονικά με τους υπεύθυνους των σωματείων των αθλητών και τους προπονητές 

τους και να προσπαθούν να λύνουν τα καθημερινά προβλήματα με κατανόηση και γνώμονα το 

συμφέρον του αθλητή.   

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

1.  Οι αθλητές των εθνικών ομάδων καλύπτονται σε τεχνικό και αγωνιστικό υλικό από την Κ.Ο.Ε.  

2. Όλοι οι αθλητές των εθνικών ή και προεθνικών ομάδων έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη για ο,τιδήποτε ήθελε συμβεί σ' αυτούς στη διάρκεια που είναι μέλη τους. 

3. Είναι δυνατό, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Κ.Ο.Ε., να αποφασίζεται η παροχή οικονομικής ή 

άλλης παροχής σε αθλητή της Εθνικής ή προεθνικής ομάδας σε μηνιαία ή ετήσια βάση, ανάλογα με 

την αξία του και τις πραγματικές του ανάγκες. 

4. Τα ποσά  της οικονομικής παροχής δεν είναι αμοιβή, υπόκεινται όμως στις διατάξεις, της 

φορολογικής νομοθεσίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

5. Το Δ.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. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

1.  Σε περίπτωση που εθνική ομάδα πετύχει σε ομαδικό της άθλημα ή σε ομαδικό αγώνισμα ατομικού 

αθλήματος εξαιρετική  διάκριση απ' αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 34 του Ν. 2725/99, με 

αποτέλεσμα να επιβραβεύονται οι αθλητές αυτής οικονομικά από την Πολιτεία, το ποσό της 

επιβράβευσης διανέμεται στους αθλητές της ομάδας ως ακολούθως: 

Ι.  Για το ομαδικό άθλημα της Κ.Ο.Ε., το ποσό διανέμεται στους επιβραβευόμενους αθλητές που 

πήραν μέρος στη διοργάνωση στην οποία επιτεύχθηκε η διάκριση,  σύμφωνα με τη συμμετοχή τους 

στους πιο πάνω αγώνες, την απόδοσή τους και τη γενικότερη προσφορά τους στους αγώνες και στο 

άθλημα, ως επίσης και με τη συμπεριφορά τους. 

Τα πιο πάνω αποτελούν κριτήρια για την οριοθέτηση των κατηγοριών, στις οποίες θα χωρισθούν οι 

αθλητές για την επιβράβευσή τους. 

ΙΙ.  Για τα ομαδικά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων, το ποσό μοιράζεται σε ίσα μέρη για κάθε 

συμμετέχοντα αθλητή. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν αναλογικά και για τα κλιμάκια επίλεκτων αθλητών των 

Περιφερειακών Επιτροπών, όπου υπάρχει πεδίο εφαρμογής. 

 

2.  Η κάθε Περιφερειακή Επιτροπή είναι δυνατό να συντάξει ιδιαίτερο κανονισμό λειτουργίας 

κλιμακίων επίλεκτων αθλητών της, υπό την προϋπόθεση ότι θα τον υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ. 

της Κ.Ο.Ε. και ότι οι διατάξεις του δεν θα έρχονται σε αντίθεση με τις γενικές διατάξεις του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

1. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται «αθλητής», νοείται και αθλήτρια.  

2. Για κάθε ασάφεια ή κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να αποφασίσει τελεσίδικα είναι το 

Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

Ο παρών κανονισμός,  που περιέχει δεκατρία (13) άρθρα, ύστερα από τις επελθούσες με αυτόν 

τροποποιήσεις στον ισχύοντα, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας 

Ελλάδας  στις 8 Μαρτίου 2020 και θα τεθεί σε ισχύ, ευθύς ως εγκριθεί από τον Υφυπουργό 

Πολιτισμού και Αθλητισμού.» 

 

Ακολούθως, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν εκ μέρους των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών 

προτάσεις, παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή διευκρινίσεις επί των προτεινομένων τροποποιήσεων του 

Κανονισμού, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από τους αντιπροσώπους των σωματείων-μελών με 

δικαίωμα ψήφου να ψηφίσουν χωριστά για την  έγκριση κάθε προτεινόμενης τροποποίησης διάταξης 

άρθρου του Κανονισμού Εθνικών Ομάδων. 

 

Σύμφωνα με τη σχετική ψηφοφορία που ακολούθησε, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από τους 

αντιπροσώπους των σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου ομόφωνα με 157 ψήφους όλα τα 

τροποποιούμενα άρθρα 1,6,7,8,9,10 και 12 του Κανονισμού.  

 

Ακολούθως ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα με 157 ψήφους και στο σύνολό του ο Κανονισμός 

Εθνικών Ομάδων. 

Ο Κανονισμός Εθνικών Ομάδων θα τεθεί  σε ισχύ, ευθύς ως εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
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Τροποποίηση Κανονισμού Ντόπινγκ. 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Διαθεσόπουλος   ανέφερε στο σώμα της Γ.Σ. τα εξής: 

 Με διατάξεις  του ν.3057/2002 είχαν προστεθεί στον αθλητικό νόμο 2725/1999  άρθρα 

αφορώντα το ντόπινγκ και την καταπολέμηση αυτού. Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών είχαν 

εναρμονιστεί οι σχετικοί Κανονισμοί των αθλητικών Ομοσπονδιών, όπως και  ο Κανονισμός 

Φαρμακοδιέγερσης της   Κ.Ο.Ε.  Το 2016 εκδόθηκε ο ν.4373 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την 

εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις». Ο νόμος αυτός, που ισχύει και εφαρμόζεται έκτοτε, κατήργησε το 

σύνολο σχεδόν των διατάξεων του αθλητικού νόμου περί ντόπινγκ και επέβαλε με το άρθρο 2  αυτού 

την εναρμόνιση και ενσωμάτωση των   σχετικών με  το ντόπινγκ διατάξεών του  στους οικείους 

Κανονισμούς των  αθλητικών Ομοσπονδιών. 

 Κατ’   εφαρμογή του ως άνω νόμου 4373/2016, το Δ.Σ. προχώρησε στην τροποποίηση του 

εγκριθέντος με την 18-6-2003 απόφαση της Γ.Σ. της Κ.Ο.Ε. Κανονισμού Φαρμακοδιέγερσης,  

συντάσσοντας νέο  αυτοτελή Κανονισμό, μετονομαζόμενο σε «Κανονισμό Ντόπινγκ», πλήρως 

εναρμονισμένο με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, τον οποίο γνωστοποίησε εγκαίρως στα σωματεία-

μέλη, με ανάρτηση του Κανονισμού στην ιστοσελίδα   της  Ομοσπονδίας,  προς υποβολή από αυτά 

τυχόν προτάσεων και παρατηρήσεων. Τον Κανονισμό αυτόν εισηγείται το Δ.Σ. στη Γ.Σ. προς έγκριση.  

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ   διάβασε τον  προτεινόμενο από το   ΔΣ στη Γ.Σ. προς έγκριση   Κανονισμό 

Ντόπινγκ, που έχει ως εξής:  

« Άρθρο 1 

Σκοπός του Κανονισμού – Ντόπινγκ και συνέπειες αυτού 

 1.Σκοπός του παρόντος Κανονισμού Ντόπινγκ της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας 

(Κ.Ο.Ε.)  είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τον έλεγχο ντόπινγκ των αθλητών κολύμβησης, 

υδατοσφαίρισης, καταδύσεων, καλλιτεχνικής-συγχρονισμένης κολύμβησης, κολύμβησης μεγάλων 

αποστάσεων και τεχνικής κολύμβησης.  

 2.Το ντόπινγκ ορίζεται ως η εκδήλωση μιας ή περισσοτέρων παραβάσεων κανόνων 

αντιντόπινγκ. 

 3.Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσματος και της προσπάθειας των 

αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών και ιδίως των ανήλικων, είναι αντίθετο με τις 

θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού, του ευ αγωνίζεσθαι και της ιατρικής ηθικής και απαγορεύεται. 

  

          Άρθρο 2 

  Νομοθετικό καθεστώς  για το ντόπινγκ 

 1.Τα αφορώντα τα θέματα του ελέγχου του ντόπινγκ των αθλητών ρυθμίζονται από τις 

διατάξεις του  ν.4373/2016 (ΦΕΚ 49, Α΄) «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής 

νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ  και άλλες 

διατάξεις» και από τις λοιπές σχετικές διατάξεις  της Ελληνικής νομοθεσίας που δεν αντιτίθεται στις 

διατάξεις του ως άνω νόμου. 
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 2.Με την παράγραφο 1 του άρθρου 128 ΣΤ του ν.2725/1999,το οποίο είχε προστεθεί με το 

άρθρο 57 του ν.3057/2002, είχε συσταθεί    στη   Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το λειτουργούν 

μέχρι  σήμερα Εθνικό  Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), με σκοπό το σχεδιασμό, 

την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων 

για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο. Στο άρθρο 11 του ν.4049/2012, που 

αντικατέστησε το πιο πάνω άρθρο 128ΣΤ, προβλέπεται η αντικατάσταση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. από το 

συνιστώμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός 

Καταπολέμησης του Ντόπινγκ» (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Με 

την παράγραφο 7 του ίδιου αντικατασταθέντος άρθρου 128ΣΤ,  καθώς και με την περ β’ της 

παραγράφου 2.1. του άρθρου 2 του ν.4373/2016, προβλέπεται ότι, με εκδιδόμενο προεδρικό 

διάταγμα, θα ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του Ε.Ο.Κ.Α.Ν., η στέγαση και οι πόροι του, η  

σύσταση θέσεων προσωπικών και η στελέχωση των υπηρεσιών του,  καθώς και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα. Επίσης, με την παράγραφο 8 του ίδιου πιο πάνω αντικατασταθέντος άρθρου 128ΣΤ, 

προβλέπεται ότι, μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εξακολουθεί να λειτουργεί 

το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.  

 3.Σύμφωνα με την περίπτωση γ της παρ.2.1. του άρθρου 2 του ν.4373/2016, με απόφαση 

του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας για 

το αντιντόπινγκ με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, τη Διεθνή Σύμβαση της UNESCO κατά της 

φαρμακοδιέγερσης για τον αθλητισμό, που κυρώθηκε με το Ν.3516/2006, τα Διεθνή Πρότυπα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (W.A.D.A.) και τις δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του 

Παγκόσμιου Οργανισμού  Αντιντόπινγκ, θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα, οι διαδικασίες, οι μηχανισμοί  

και τα συστήματα κατά της φαρμακοδιέγερσης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή 

τους. Ειδικότερα, κατ’εφαρμογή της  Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης στον 

αθλητισμό και τις δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες  του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, 

εναρμονίζονται οι ουσιαστικές διατάξεις  που αφορούν:. 

 1)Τις έννοιες και τους ορισμούς που αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής αντιντόπινγκ, 

 2)τους κανόνες και τις θεμελιώδες αρχές της πολιτικής  αντιντόπινγκ, 

 3)τις παραβιάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ, 

 4)τους αποδεικτικούς  κανόνες και το βάρος απόδειξης στις παραβάσεις αντιντόπινγκ, 

 5)τις διατάξεις για τις απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μεθόδους που προκαλούν 

φαρμακοδιέγερση. 

 6)τους ελέγχους και τους κανόνες αντιντόπινγκ, τη διαδικασία ανάλυσης των δειγμάτων και 

διαχείρισης των αποτελεσμάτων των ελέγχων ντόπινγκ, 

 7)τους πειθαρχικούς  κανόνες, την πειθαρχική διαδικασία και τις πειθαρχικές ποινές για τις 

παραβάσεις ντόπινγκ, 

 8)τη δομή της συνεργασίας του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ και κάθε 

άλλη αναγκαία ρύθμιση.  
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                                                                Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας, των αθλητών και του προσωπικού υποστήριξης των αθλητών. 

 1.Η Ομοσπονδία έχει υποχρέωση: 

 α. Να συμμορφώνεται με τους ενσωματούμενους  στον παρόντα Κανονισμό κανόνες αντιντόπινγκ. 

 β. Να αναφέρει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπιγνκ  στο 

Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και στις διεθνείς Ομοσπονδίες των  αθλημάτων που καλλιεργεί  και να συνεργάζεται για τις 

έρευνες που διεξάγονται από οποιοδήποτε Οργανισμό για το αντιντόπινγκ, ο οποίος έχει την 

αρμοδιότητα να διεξάγει την ερεύνα. 

γ. Να διεξάγει εκπαίδευση για το αντιντόπινγκ, σε συντονισμό με το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.  

2.Στους κανόνες του παρόντος Κανονισμού υποχρεωτικά οφείλουν να συμμορφώνονται, 

δεσμευόμενοι προς τούτο, όλοι οι αθλητές και κάθε προσωπικό υποστήριξης των αθλητών, όπως ο 

προπονητής, το προσωπικό της ομάδας, το επίσημο φαρμακευτικό  ή παραφαρμακευτικό προσωπικό, 

οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε αθλητική διοργάνωση ή δραστηριότητα που ελέγχεται ή 

διοργανώνεται από την Ομοσπονδία ή από σωματείο – μέλος αυτής. Επίσης οι αθλητές έχουν 

υποχρέωση να υποβάλλονται σε ελέγχους ντόπινγκ και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις και τις 

αποφάσεις του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 

Άρθρο 4 

Πρόσθετες υποχρεώσεις   και ευθύνες αθλητών και άλλων προσώπων 

 1.Υποχρεώσεις  και ευθύνες των αθλητών. 

 Οι αθλητές οφείλουν: 

• Να είναι επαρκώς ενημερωμένοι και να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες πολιτικές και 

τους κανόνες αντιντόπινγκ που υιοθετούνται σύμφωνα με τον Κώδικα. 

• Να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι για συλλογή δείγματος. 

• Να έχουν την ευθύνη, στο πλαίσιο του αντιντόπινγκ, ως προς  το τι εισάγουν στον οργανισμό 

τους και τι χρησιμοποιούν. 

• Να ενημερώνουν το ιατρικό προσωπικό ως προς την υποχρέωσή τους να μην προβαίνουν σε 

χρήση απαγορευμένων ουσιών και απαγορευμένων μεθόδων και να έχουν την ευθύνη να καθιστούν 

σαφές ότι οποιαδήποτε ιατρική θεραπεία που λαμβάνουν δεν παραβαίνει τις πολιτικές και τους 

κανόνες αντιντόπινγκ σύμφωνα με τον Κώδικα. 

• Να γνωστοποιούν στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και τη διεθνή ομοσπονδία οποιαδήποτε απόφαση από μη 

υπογράφον Μέρος, σύμφωνα με την οποία ο αθλητής διέπραξε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ εντός 

των  προηγουμένων δέκα (10) ετών. 

• Nα συνεργάζονται  με τους Οργανισμούς αντιντόπινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων 

αντιντόπινγκ. 

 2.Υποχρεώσεις  και ευθύνες του προσωπικού υποστήριξης αθλητών. 

 Στο προσωπικό υποστήριξης αθλητών περιλαμβάνονται οι εξής: Ο προπονητής, ο γυμναστής, 

ο μάνατζερ, ο παράγοντας, το  προσωπικό της  ομάδας, το ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό, ο 
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γονέας ή άλλο πρόσωπο που απασχολείται μαζί με τον αθλητή ή που τον βοηθεί για την προετοιμασία 

ή τη συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες. 

 Τα μέλη του προσωπικού υποστήριξης αθλητών οφείλουν: 

• Να είναι  καλά ενημερωμένοι  και  να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες πολιτικές και 

τους κανόνες αντιντόπινγκ που υιοθετούνται σύμφωνα με τον Κώδικα, όπως ισχύουν για τους ίδιους 

και τους αθλητές που υποστηρίζουν. 

• Να συνεργάζονται με το πρόγραμμα ελέγχων των αθλητών.  

• Να χρησιμοποιούν την επιρροή τους στις αξίες και τη συμπεριφορά του αθλητή, με σκοπό να 

καλλιεργούν συμπεριφορές κατά του ντόπινγκ. 

• Να γνωστοποιούν στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν και στη διεθνή ομοσπονδία οποιαδήποτε απόφαση μη 

υπογράφοντος Μέρους κατά την οποία  έχει σημειωθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ από τον ίδιο 

κατά τα δέκα (10) προηγούμενα έτη.  

• Να συνεργάζονται με τους Οργανισμούς αντιντόπινγκ που διερευνούν παραβάσεις κανόνων 

αντιντόπινγκ. 

• Να μη χρησιμοποιούν και να μη κατέχουν οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη 

μέθοδο χωρίς επαρκή δικαιολογία. 

 

Άρθρο 5 

Απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι- κατάλογος αυτών 

1.Απαγορευμένη ουσία είναι οποιαδήποτε ουσία ή κατηγορία ουσιών που περιγράφεται στον 

Κατάλογο Απαγορευμένων ουσιών του WADA. 

Aπαγορευμένη μέθοδος είναι οποιαδήποτε μέθοδος  που περιγράφεται στον Κατάλογο 

Απαγορευμένων ουσιών του WADA. 

2.Ο κατάλογος των απαγορευμένων ουσιών, όπως δημοσιεύεται και αναθεωρείται κάθε φορά από τον 

WADA, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. 

 Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά, ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων και οι 

αναθεωρήσεις θα πρέπει να τίθενται  σε ισχύ, στο πλαίσιο αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ, 

τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση από το WADA,χωρίς να απαιτείται καμιά περαιτέρω ενέργεια από το 

Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Όλοι οι αθλητές και τα τρίτα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι γνωρίζουν τον πιο πάνω κατάλογο, 

όπως και κάθε αναθεώρηση αυτού, από την ημερομηνία που θα τεθούν σε ισχύ, χωρίς καμιά  τυπική 

διαδικασία περαιτέρω. Είναι  στην ευθύνη όλων των αθλητών και των τρίτων προσώπων να 

εξοικειώνονται  με την πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων 

και με όλες τις αναθεωρήσεις επίσης. 

 3. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 11 του ν.4373/2016 περί κυρώσεων σε αθλητές  

αθλημάτων, όλες οι απαγορευμένες ουσίες αποτελούν ουσίες ειδικής αναφοράς, εκτός  των ουσιών 

που εμπίπτουν στην κατηγορία των αναβολικών ουσιών και ορμονών, των διεγερτικών, 

ανταγωνιστών ορμονών και ρυθμιστών που προσδιορίζονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών. 

Η κατηγορία των ουσιών ειδικής αναφοράς δεν περιλαμβάνει απαγορευμένες μεθόδους. 
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 4.Η απόφαση του WADA, ως προς τις απαγορευμένες ουσίες και τις  μεθόδους, προκειμένου 

να  συμπεριληφθούν  στον ως άνω κατάλογο, η κατάταξη των ουσιών σε κατηγορίες του καταλόγου 

απαγορευμένων ουσιών και η  κατάταξη μίας ουσίας ως απαγορευμένης ανά πάσα στιγμή ή μόνο 

εντός αγώνα, είναι οριστική και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από αθλητή ή τρίτο πρόσωπο βάσει του 

επιχειρήματος ότι η ουσία  ή μέθοδος δεν ήταν παράγοντας συγκάλυψης ή δεν είχε τη δυνατότητα 

αύξησης της αγωνιστικής απόδοσης ή δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία  ή δεν παραβαίνει το 

πνεύμα του αθλητισμού. 

Άρθρο 6 

Κατ’εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς 

 1.Η παρουσία  μιας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή δεικτών της, η χρήση ή 

απόπειρα χρήσης, η κατοχή ή  η χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης απαγορευμένης ουσίας ή 

μεθόδου δεν θεωρείται  παραβίαση κανόνα αντιντόπινγκ, εάν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της 

κατ’εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, βάσει  του  διεθνούς προτύπου  περί  της 

κατ’εξαίρεση χρήσης  για θεραπευτικούς σκοπούς-  Ε.Χ.Θ.Σ. (ΤUE). 

 2.Όλα τα θέματα τα σχετικά με την κατ’εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς λόγους  

ρυθμίζονται στην παράγραφο 5.4 του  άρθρου 5 του ν.4373/2016.  

Άρθρο 7 

Έλεγχος ντόπινγκ-Διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ 

1.Για την καταπολέμηση του ντόπινγκ,  για την προστασία της γνησιότητας της αθλητικής 

προσπάθειας και του αθλητικού αποτελέσματος, καθώς και για τη διαφύλαξη της υγείας των 

αθλητών, διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές όλων των αθλημάτων της Ομοσπονδίας. 

2.Oι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ, όποτε τους ζητηθεί, 

από τους αρμόδιους κατά   νόμο φορείς  που έχουν την αρμοδιότητα να δώσουν σχετική εντολή. 

3.Στον έλεγχο ντόπινγκ περιλαμβάνονται όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραμματισμό 

της κατανομής των ελέγχων, μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης επί παραβίασης των κανόνων 

αντιντόπινγκ, περιλαμβανομένων όλων των ενδιάμεσων σταδίων και διαδικασιών, όπως η παροχή 

στοιχείων εντοπισμού, η συλλογή και διαχείριση των δειγμάτων, η εργαστηριακή ανάλυση, οι 

Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς, η διαχείριση των αποτελεσμάτων και οι ακροάσεις. 

4.Η διενέργεια του  ελέγχου ντόπινγκ  περιλαμβάνει βασικά τις διαδικασίες: 

 α.της λήψης δειγμάτων από αθλητές και  

 β.της ανάλυσης των δειγμάτων για την ανίχνευση της ύπαρξης τυχόν απαγορευμένης ουσίας 

ή της χρήσης  απαγορευμένης μεθόδου. 

Άρθρο 8 

Δειγματοληψία 

 1. Δείγμα  λαμβανόμενο από τους αθλητές αποτελεί οποιαδήποτε βιολογικό υλικό που 

συλλέγεται για τους σκοπούς  του ελέγχου ντόπινγκ. 
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 2.Η ευθύνη για τη λήψη από αθλητή  δείγματος (δειγματοληψία) για τον έλεγχο του ντόπινγκ 

ανήκει αποκλειστικά στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Η δειγματοληψία διενεργείται αποκλειστικά από τους 

δειγματολήπτες του τηρούμενου από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.  Μητρώου Δειγματοληπτών. 

 

Άρθρο 9 

Ανάλυση δειγμάτων 

 1.Σκοπός της ανάλυσης των λαμβανομένων από τους αθλητές των δειγμάτων είναι ο 

εντοπισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στα ούρα, στο αίμα ή σε άλλο υλικό του αθλητικού, 

περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ DNA ή γονιδιωμάτων ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο 

σκοπό σχετικό με το αντιντόπινγκ. 

 2.Τα δείγματα αναλύονται αποκλειστικά σε διαπιστευμένα από τον WADA εργαστήρια ή σε 

εργαστήρια που έχουν εγκριθεί, με οποιοδήποτε τρόπο, από αυτόν. Η επιλογή των πιο πάνω 

εργαστηρίων  γίνεται αποκλειστικά από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν,  το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των 

αποτελεσμάτων. 

Άρθρο 10 

Διαχείριση αποτελεσμάτων 

 Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει την ευθύνη της διαχείρισης των αποτελεσμάτων για τα ληφθέντα δείγματα 

από τους αθλητές που ανήκουν στην αντιντόπινγκ δικαιοδοσία του, ακολουθώντας αυτό τις 

οριζόμενες στο άρθρο 8 του ν.4373/2016 διαδικασίες. 

 

Άρθρο 11 

Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων-Αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχου. 

 1.Έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές διενεργείται κατά τη διάρκεια αγώνων και εκτός αγώνων, 

βάσει προγράμματος ελέγχων που καταρτίζει το  Ε.Σ.ΚΑ.Ν., λαμβανομένων υπόψη από αυτό των 

ορίων δικαιοδοσίας για κάθε εκδήλωση, όπου διεξάγονται οι οριζόμενοι στον κώδικα έλεγχοι. 

 2.Κατά τη διάρκεια των αγώνων η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ δίδεται από την 

αρμόδια Επιτροπή του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. 

 3.Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των 

αθλητών διενεργείται με ή χωρίς προειδοποίηση των αθλητών.Η εντολή διενέργειας, σε περιπτώσεις 

τέτοιων ελέγχων, δίδεται πάντοτε από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. είτε αυτεπαγγέλτως είτε, ύστερα από γραπτό 

αίτημα της Ελληνικής Ολυμπιακής  Επιτροπής ή της Κ.Ο.Ε. Ο έλεγχος των Ελλήνων αθλητών που 

προετοιμάζονται σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να ανατίθεται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. στον 

αντίστοιχο φορέα του Κράτους,  όπου βρίσκεται η έδρα του προπονητικού κέντρου, ή σε άλλο 

φορέα, εφόσον οι φορείς αυτοί είναι αναγνωρισμένοι από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ή  από τον 

WADA. 

4.Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και ο WADA δύνανται να ελέγχουν οποτεδήποτε και οπουδήποτε  οποιονδήποτε 

αθλητή επί του οποίου έχουν δικαιοδοσία διενέργειας ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων αθλητών που 

εκτίουν περίοδο αποκλεισμού. 
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Άρθρο 12 

Απόδειξη ντόπινγκ 

 1.Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει το βάρος της απόδειξης ότι έχει τελεσθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. 

Ο βαθμός της απόδειξης έγκειται στη θεμελίωση σοβαρών ενδείξεων παράβασης κανόνα 

αντιντόπινγκ, κατά την κρίση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν, τις οποίες αυτό υποβάλλει στην Πειθαρχική Επιτροπή 

του, για την άσκηση από αυτή πειθαρχικού ελέγχου στα φερόμενα να έχουν διαπράξει παράβαση 

κανόνα αντιντόπινγκ. 

 2.Τα περιστατικά που σχετίζονται με τις παραβάσεις κανόνων ντόπινγκ αποδεικνύονται από 

οποιοδήποτε αξιόπιστο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ομολογίας. 

 

Άρθρο 13 

Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ 

1. Οι παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.4373/2016. 

2. Η κλήση αθλητή ή άλλου προσώπου  σε  ακρόαση για παροχή εξηγήσεων   σε περιπτώσεις 

παράβασης κανόνων  ντόπινγκ θα γίνεται βάσει του ισχυρισμού ότι ένας ή περισσότεροι  από τους 

συγκεκριμένους κανόνες έχουν παραβιασθεί. Οι αθλητές ή άλλα πρόσωπα υποχρεούνται να γνωρίζουν 

τι αποτελεί παράβαση ενός κανόνα αντιντόπινγκ και τις ουσίες και τις μεθόδους που έχουν 

συμπεριληφθεί στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών. 

 

Άρθρο 14 

Συνέπειες- Κυρώσεις 

 1.Η παράβαση από έναν αθλητή  ή από άλλο πρόσωπο ενός κανόνα αντιντόπινγκ μπορεί να 

επιφέρει μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω συνέπειες –κυρώσεις: 

• Ακύρωση, που σημαίνει την ακύρωση των αποτελεσμάτων του αθλητή σε ένα συγκεκριμένο 

αγώνα ή αθλητική διοργάνωση και όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, όπως αφαίρεση μεταλλίων, 

βαθμών και βραβείων. 

• Αποκλεισμό, που σημαίνει απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή ή άλλου προσώπου για 

ορισμένο χρονικό διάστημα σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα ή χρηματοδότηση, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 10.12.1 του ν.4373/2016. 

• Προσωρινό αποκλεισμό, που σημαίνει απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή ή άλλου 

προσώπου σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα, πριν από την οριστική απόφαση για ακροαματική 

διαδικασία, που διεξάγεται βάσει του άρθρου 8 του ν.4373/2016. 

• Οικονομικές συνέπειες, που σημαίνουν επιβολή χρηματικού προστίμου, λόγω παράβασης 

κανόνα αντιντόπινγκ ή την ανάκτηση εξόδων που συνδέονται με κάποια παράβαση κανόνα 

αντιντόπινγκ. 

• Δημόσια κοινοποίηση ή δημόσια αναφορά στοιχείων, που σημαίνει την κοινοποίηση ή διανομή 

στοιχείων  προς το ευρύ κοινό ή σε πρόσωπα πέραν των προσώπων εκείνων που δικαιούνται 
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προειδοποίησης σε προγενέστερο χρόνο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν.4373/2016. Στο 

πλαίσιο  του ομαδικού αθλήματος της υδατοσφαίρισης, οι συνέπειες μπορεί να επιβληθούν και στις 

ομάδες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του πιο πάνω νόμου. 

3. Αναλυτικά οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους αθλητές και στα στελέχη του προσωπικού 

υποστήριξης των αθλητών που  υποπίπτουν σε παράβαση κανόνων αντιντόπινγκ, καθώς και στις 

ομάδες των οποίων μέλη έχουν διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, προβλέπονται στα άρθρα 

11 και 12 του ν.4373/2016. 

Μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σε ατομικά αθλήματα, στο πλαίσιο ελέγχου  εντός αγώνα, 

αυτοδίκαια οδηγεί σε ακύρωση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν  στο συγκεκριμένο αγώνα και 

σε όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης μεταλλίων, βαθμών, 

βραβείων και προνομίων. Επιπροσθέτως, όπου εντοπίστηκε το θετικό δείγμα, όλα τα λοιπά 

αγωνιστικά αποτελέσματα του αθλητή που σημειώθηκαν από την ημερομηνία συλλογής του θετικού 

δείγματος είτε εντός είτε εκτός αγώνα ή άλλης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, έως την έναρξη της 

περιόδου προσωρινού αποκλεισμού ή αποκλεισμού, ακυρώνονται, εκτός και αν υπαγορεύεται 

διαφορετικά από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, ενώ επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες συνέπειες, 

όπως η αφαίρεση μεταλλίων, βαθμών και βραβείων.   

Όταν σε περισσότερα από ένα μέλη ομάδας έχει γνωστοποιηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, στο 

πλαίσιο μίας αθλητικής διοργάνωσης, ο εποπτεύων φορέας της αθλητικής διοργάνωσης διεξάγει 

στοχευμένους ελέγχους στην ομάδα κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης.  

Αν περισσότερα από δύο μέλη  μίας ομάδας διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει παράβαση κανόνα 

αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής διοργάνωσης, ο εποπτεύων φορέας αυτής επιβάλλει 

την κατάλληλη κύρωση στην ομάδα (π.χ.απώλεια βαθμών, ακύρωση από αγώνα ή αθλητική 

διοργάνωση, ή άλλη κύρωση), επιπροσθέτως της κύρωσης που έχει επιβληθεί στους επιμέρους 

αθλητές οι οποίοι έχουν διαπράξει την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. 

 

Άρθρο 15 

Παραγραφή 

Ουδεμία διαδικασία παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ κινείται κατά αθλητή ή άλλου προσώπου, παρά 

μόνο εάν ο συγκεκριμένος αθλητής ή το άλλο πρόσωπο έχει λάβει σχετική γνωστοποίηση για την 

παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, του ν.4373/2016  ή, εάν έχει 

επιχειρηθεί εύλογα να δοθεί η σχετική γνωστοποίηση εντός δέκα (10) ετών, από την ημερομηνία που 

φέρεται να έχει σημειωθεί η παράβαση. 

 

Άρθρο 16 

Πειθαρχικό όργανο 

1.Αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για παραβάσεις  κανόνων αντιντόπινγκ σε πρώτο βαθμό είναι η 

συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Πρωτοβάθμια Πειθαρχική 

Επιτροπή. Οι αποφάσεις της ως άνω Επιτροπής υπόκεινται σε έφεση.  
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2.Αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ σε δεύτερο βαθμό είναι το 

προβλεπόμενο στο άρθρο 123  του αθλητικού νόμου 2725/1999 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης  

Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), που συγκροτείται από τακτικούς δικαστές. 

3.Οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. είναι προσωρινά εκτελεστές, 

εκτός εάν το Α.Σ.Ε.Α.Δ. αποφασίζει διαφορετικά, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης αναστολής. 

 

Άρθρο 17 

Απόρρητο των δεδομένων 

 1.Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. δύναται να συλλέγει,  επεξεργάζεται, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί προσωπικά 

στοιχεία αθλητών ή τρίτων προσώπων, τα οποία είναι αναγκαία και απαραίτητα για τη διερεύνηση και 

την καταγραφή της αντιντόπινγκ δράσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4373/2016. 

 2.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών 

δεδομένων, σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τους κανόνες αντιντόπινγκ, θεωρείται ότι έχει 

αποδεχθεί την υπαγωγή του στους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων και σε κάθε 

περίπτωση αποδέχεται ότι αυτές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν, διερευνηθούν και 

αποθηκευτούν για την εφαρμογή των αγώνων αντιντόπινγκ, σύμφωνα  με τον πιο πάνω νόμο και τις 

Διεθνείς Συνθήκες. 

 

Άρθρο 18 

Ενσωμάτωση στον Κανονισμό των διατάξεων του ν.4373/2016 

1.Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ενσωματώνονται οι διατάξεις του ν.4373/2016, 

εναρμονιζομένου του Κανονισμού με τις διατάξεις  των  κανόνων  αντιντόπινγκ του νόμου. 

 2.Με την εναρμόνιση και την ενσωμάτωση στον παρόντα  των κανόνων αντιντόπινγκ του 

ν.4373/2016 αναγνωρίζεται από την Ομοσπονδία  η αρμοδιότητα και η ευθύνη του Εθνικού 

Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος 

αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας της. 

 3.Παράλληλα, η Ομοσπονδία αναγνωρίζει, αποδέχεται και εφαρμόζει τις αποφάσεις που 

εκδίδονται βάσει των κανόνων του πιο πάνω νόμου από την αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρχική 

επιτροπή του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών  Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), 

που επιλαμβάνεται σε δεύτερο βαθμό. 

 

Άρθρο 19 

Τελικές  διατάξεις 

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

  

2.Ο παρών Κανονισμός Ντόπινγκ, που περιέχει   19 άρθρα, ύστερα από τις τροποποιήσεις που 

επήλθαν  με αυτόν στον ισχύοντα Κανονισμό Φαρμακοδιέγερσης,  για να εναρμονιστεί με τις 

διατάξεις του ν.4373/2016, εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων –μελών 
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της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας στις   8 Μαρτίου 2020 και θα ισχύσει, ευθύς ως   εγκριθεί 

από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.» 

Ακολούθως, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν εκ μέρους των αντιπροσώπων  των σωματείων-μελών 

προτάσεις, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις επί του Κανονισμού,  ο  Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από τους 

αντιπροσώπους των σωματείων –μελών με δικαίωμα ψήφου  να ψηφίσουν χωριστά  για  την έγκριση 

κάθε άρθρου του προτεινομένου και διαβασθέντος στη Γ.Σ.  αυτοτελούς Κανονισμού  Ντόπινγκ. 

 Σύμφωνα με τη σχετική   ψηφοφορία που ακολούθησε, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από τους 

αντιπροσώπους των σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου  ομόφωνα με 157  ψήφους  όλα τα άρθρα 

του Κανονισμού 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 και 19. 

 Στη συνέχεια ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα με 157 ψήφους και    στο σύνολό του ο 

Κανονισμός Ντόπινγκ. 

 Ο Κανονισμός Ντόπινγκ θα ισχύσει, ευθύς ως εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε  και 

ισχύει. 

Τροποποίηση Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών  

 Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Δημήτριος Διαθεσόπουλος  ανέφερε ότι ο υφιστάμενος και ισχύων αυτοτελής  

Κανονισμός Εγγραφών – Μεταγραφών της Ομοσπονδίας, που είχε εγκριθεί για τη νομιμότητά του με 

την από  1-8-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού,   έπρεπε να επικαιροποιηθεί και να 

τροποποιηθεί  σε ορισμένες διατάξεις  αυτού,   ώστε 1) να εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις του 

ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν.4479/2017 περί κάρτας υγείας 

αθλητή και με το άρθρο 35 του ν.4603/2019 περί εγγραφής στα σωματεία και συμμετοχής στους 

αγώνες μη Ελλήνων αθλητών, 2)  να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κανονισμού της   LEN περί 

μεταγραφής υδατοσφαιριστών  σε  και από ομάδες του Εξωτερικού    και 3) για να γίνει αρτιότερος 

και λειτουργικότερος. Γι’ αυτό και το  Δ.Σ. αποφάσισε την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων άρθρων  

του ισχύοντος Κανονισμού, περιλαμβανόμενες  στον υποβαλλόμενο στη Γ.Σ. νέο αυτοτελή 

Κανονισμό, ο οποίος γνωστοποιήθηκε εγκαίρως στα σωματεία – μέλη, με ανάρτηση αυτού στην 

ιστοσελίδα της Κ.Ο.Ε. ώστε να υποβάλουν αυτά προτάσεις και  παρατηρήσεις. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε όλες τις προτεινόμενες στη Γ.Σ. προς  έκκριση 

τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του Κανονισμού, εκθέτοντας το λόγο κάθε προτεινόμενης 

τροποποίησης. Μετά ολόκληρος ο Κανονισμός, με ενσωματωμένες τις  προτεινόμενες τροποποιήσεις,  

διαβάστηκε από τον πρόεδρο της Γ.Σ. και έχει ως εξής: 

«Άρθρο 1 

Με τov παρόvτα Καvovισμό και κατά εξoυσιoδότηση τωv διατάξεωv της παραγράφoυ 3 τoυ ά. 33 τoυ 

v.2725/1999(ΦΕΚ 121, Α') καθoρίζovται oι όρoι και oι πρoϋπoθέσεις εγγραφής και μεταγραφής στα 

αθλήματα της κολύμβησης, υδατοσφαίρισης, καταδύσεων, καλλιτεχνικής-συγχρονισμένης 

κολύμβησης, κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας και τεχνικής κολύμβησης τωv ελλήvωv και των χωρίς 

ελληνική υπηκοότητα ερασιτεχvώv αθλητώv σε αθλητικά ερασιτεχvικά σωματεία, μέλη της 

Κολυμβητικής Ομoσπovδίας Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) πoυ διατηρoύv τμήμα των ως άνω αθλημάτων, ο 
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χρόvoς διεvέργειας και η διαδικασία εγγραφής και μεταγραφής τωv αθλητώv,τα αρμόδια όργαvα 

έγκρισής τoυς και σχετικές διατάξεις. 

      

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α' 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Άρθρο 2 

 'Ορoι και πρoϋπoθέσεις εγγραφής ελλήvωv αθλητώv  

1. Για τηv εγγραφή έλληvα αθλητή στη δύvαμη αθλητικoύ σωματείoυ-μέλoυς της Κολυμβητικής 

Ομoσπovδίας Ελλάδας και τηv έκδoση δελτίoυ αθλητικής ιδιότητας αυτoύ, πρέπει o εvδιαφερόμεvoς : 

α.  Να έχει συμπληρώσει τo  4ο έτoς της ηλικίας τoυ.   

β. Να μηv είvαι εγγεγραμμέvoς σε άλλo αθλητικό σωματείo της δύvαμης της Κολυμβητικής 

Ομoσπovδίας . 

       γ. Να συμπληρώσει και vα υπoγράψει αίτηση εγγραφής σε ειδικό έvτυπo της Ομoσπovδίας. 

Αv  o αθλητής είvαι αvήλικoς, δηλαδή δεv έχει συμπληρώσει τo 18ο έτoς της ηλικίας τoυ, απαιτείται η 

παρoχή έγγραφης συγκατάθεσης τωv πρoσώπωv πoυ ασκoύv τη γovική μέριμvα σ' αυτόv. Η 

συγκατάθεση αυτή μπoρεί vα έχει τη μoρφή της υπoγραφής για λoγαριασμό τoυ αθλητή  της αίτησης 

εγγραφής από τα πιo πάvω πρόσωπα, τα πλήρη στoιχεία τωv oπoίων πρέπει να αvαγράφovται στηv 

αίτηση.  

δ. Να έχει εξεταστεί με μέριμvα τoυ σωματείoυ τoυ από τον προβλεπόμενο για τη θεώρηση της 

κάρτας υγείας αθλητή ιατρό, oπoίoς βεβαιώvει στηv αίτηση εγγραφής ότι αυτός  είvαι υγιής. 

ε. Να υπoβάλει πιστoπoιητικό Δήμoυ πoυ έχει εκδoθεί πρόσφατα, για τηv εγγραφή τoυ στα 

αvτίστoιχα  Μητρώα ή επικυρωμέvη φωτοτυπία της αστυvoμικής τoυ ταυτότητας ή του διαβατηρίου 

του. 

     στ. Να καταθέσει προς θεώρηση την κάρτα υγείας του, που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 

31 του ν.2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών 

είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.  Η 

πιστοποίηση αυτή καταγράφεται στην πιο πάνω κάρτα υγείας, που εκδίδει και ανανεώνει η Κ.Ο.Ε.   Η 

κάρτα συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας.  Αποτελεί 

προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στη κατοχή του.  Η κάρτα υγείας του αθλητή 

θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, 

Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από 

ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του 

ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Επίσης, σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων 

παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνει το 

Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών.  Η κάρτα υγείας ισχύει για ένα (1) έτος 

από τη θεώρησή της (παρ. 9 του άρθρου 33 του ν.2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

16 του ν.4479/2017. 

      ζ. Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή τύπου διαβατηρίου και σε ανάλυση 300 dpi. 
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      η. Να παράσχει τη συγκατάθεσή του στο έντυπο της αίτησης εγγραφής ή, αν ο αθλητής είναι 

ανήλικος, να παράσχουν την συγκατάθεσή τους τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα σε 

αυτόν, για την επεξεργασία και τη διαβίβαση από την Κ.Ο.Ε. των δηλωθέντων στην αίτηση 

προσωπικών δεδομένων.  

Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής o Γεvικός Γραμματέας τoυ σωματείoυ στoπoίo εγγράφεται o 

αθλητής:  

         α) Βεβαιώvει με τηv υπoγραφή τoυ για τo γvήσιo της ταυτότητας και της υπoγραφής τoυ 

αθλητή, τωv πρoσώπωv πoυ ασκoύv τη γovική μέριμvα σ' αυτόv και τoυ γιατρoύ και  

         β) θέτει τη σφραγίδα τoυ σωματείoυ. 

 

         2. Η αίτηση εγγραφής υπoβάλλεται μέσα σε έvα μήvα το πολύ από την υπογραφή της με 

διαβιβαστικό έγγραφo τoυ σωματείoυ στoπoίo εγγράφεται o αθλητής και επισυvάπτovται σ' αυτή τα 

πιό πάvω αvαφερόμεvα δικαιoλoγητικά.  

Άρθρο 3 

            Εγγραφή και συμμετοχή σε αγώνες αθλητών  χωρίς Ελληνική  υπηκοότητα. 

1. Μπορούν να εγγράφονται σε αθλητικό σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας και  να συμμετέχουν 

σε κάθε είδους αγώνες αθλητές που δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα.  Δηλαδή: α) Ομογενείς, β) 

Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) γ) Πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς που 

διαμένουν νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής σε ισχύ ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί κατάθεσης 

αίτησης για την έκδοση αδείας διαμονής της παρ.5 του άρθρου 8 ή της παρ.4 του άρθρου 9 του  

ν.4251/2014 και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα είτε  ως δικαιούχοι 

διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία, με την υποβολή αντίστοιχα α) δελτίου 

ταυτότητας ομογενούς, β) διαβατηρίου κράτους-μέλους της Ε.Ε. γ) αδείας  διαμονής ή βεβαίωσης 

κατάθεσης αίτησης της παρ.5 του άρθρου 8 ή της παρ.4  του άρθρου  9 του ν.4251/2014 και δ) 

αδείας διαμονής ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης προστασίας.  

Εκτός αυτών, για την εγγραφή των παραπάνω προσώπων σε αθλητικό σωματείο και για την 

απόκτηση της αθλητικής ιδιότητας,  πρέπει αυτά να συγκεντρώνουν και τις οριζόμενες στην παρ. 1 

του άρθρου 2 του παρόντος προϋποθέσεις,  υπό  στοιχεία α΄, β΄, γ΄, δ΄, στ΄, ζ΄ και η΄, καθώς 

επίσης πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση της αθλητικής Ομοσπονδίας της χώρας ή των χωρών που 

είναι υπήκοοι ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμή της.  

 2.     Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Ε., που  περιλαμβάνεται στις σχετικές 

Προκηρύξεις Αγώνων αυτής, μπορεί να τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό των πιο πάνω 

αθλητών χωρίς ελληνική υπηκοότητα που επιτρέπεται ένα σωματείο να χρησιμοποιεί σε κάθε αγώνα 

των διοργανώσεων των   διαφόρων κατηγοριών Πρωταθλημάτων  και του Κυπέλλου Ελλάδας.  

Άρθρο 4 

Διαδικασία - Χρόvoς διεvέργειας και όργαvα έγκρισης 
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1. Οι αιτήσεις εγγραφής, τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και οι κάρτες υγείας εκδίδovται από τηv 

Ομoσπovδία, η oπoία καθoρίζει τov τύπo και τo περιεχόμεvo αυτώv και κάvει σχετική γvωστoπoίηση 

στα σωματεία μέλη της. 

2. Η εγγραφή αθλητή στηv Ομoσπovδία γίvεται καθ' όλη τη διάρκεια τoυ έτoυς.  

3. Τηv αίτηση εγγραφής με τα δικαιoλoγητικά πoυ τη συvoδεύoυv ελέγχει o Γεvικός Γραμματέας της 

Ομoσπovδίας. Αv αυτός κρίvει vόμιμη τηv αίτηση και πλήρη τα δικαιoλoγητικά, τηv κάvει δεκτή και 

εγγράφει τov αιτoύvτα στo Μητρώo Αθλητώv της Ομoσπovδίας, εκδίδovτας σχετικό δελτίo εγγραφής 

τoυ στo σωματείo πoυ επέλεξε. Τo δελτίo ισχύει από τηv έκδoσή τoυ. Το δελτίο και η κάρτα υγείας 

παρέχουν τo δικαίωμα συμμετoχής τoυ αθλητή σε αγώvες . 

4. Αίτηση εγγραφής πoυ δεv έχει συμπληρωθεί με τov πρoσήκovτα τρόπo ή δεv έχoυv πρoσκoμιστεί 

τα απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά πoυ τη συvoδεύoυv απoρρίπτεται και επιστρέφεται στo σωματείo. 

5. Η παραδoχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής αθλητή από τo Γεvικό Γραμματέα θεωρείται 

απόφαση τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας, κατ' εξoυσιoδότηση τoυ oπoίoυ εvεργεί o Γ. Γραμματέας. 

6. Ο Γ. Γραμματέας, αv διαπιστώσει μικρoελλείψεις στηv αίτηση πoυ,κατά τηv κρίση τoυ, μπoρoύvα 

διoρθωθoύv, μπoρεί vα καλεί τo εvδιαφερόμεvo σωματείo τoυ υπό εγγραφή αθλητή, για τη 

συμπλήρωση αυτών τωv μικρoελλείψεωv. 

7. Αv κατά τηv εξέταση της αίτησης εγγραφής διαπιστωθεί είτε πλαστoγράφηση της υπoγραφής ή 

τoυ πιστoπoιητικoύ γέvvησης ή των άλλωv δικαιoλoγητικώv είτε άλλη παράvoμη πράξη, που είχε ως 

αποτέλεσμα την παραδoχή της αίτησης και την έκδoση τoυ δελτίoυ, τo Δ.Σ. της Ομoσπovδίας , 

ύστερα από σχετική διoικητική εξέταση, ή βασιζόμεvo σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρoβαίvει σε 

αvάκληση τoυ δελτίoυ αυτoύ. Ακόμη μπoρεί vα παραπέμψει τoυς υπαίτιoυς στηv Επιτρoπή Φιλάθλoυ 

Πvεύματoς Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦI.Π.Η.Δ.) και vα υπoβάλει μηvυτήρια αvαφoρά στov 

Εισαγγελέα. Τέλoς η παράvoμη πράξη συvιστώvτας και πειθαρχικό αδίκημα, τιμωρείται κατά τα 

πρoβλεπόμεvα στov Καvovισμό τoυ άρθρου 27 τoυ v.2725/1999. 

8. Αv υπoβληθoύv περισσότερες από μια αιτήσεις εγγραφής αθλητή σε διαφoρετικά σωματεία και πoυ 

αφoρoύv τo ίδιo πρόσωπo, λαμβάvεται υπόψη και εξετάζεται η αίτηση πoυ υπoβλήθηκε και 

πρωτoκoλλήθηκε πρώτη στηv Ομoσπovδία. Αvεξάρτητα,όμως, από τo πoια αίτηση ισχύει και 

εξετάζεται,η υπoβoλή περισσότερωv αιτήσεωv τoυ ίδιoυ αθλητή σε διαφoρετικά σωματεία απoτελεί 

πειθαρχικό παράπτωμα, πoυ τιμωρείται κατά τα oριζόμεvα στov Καvovισμό της Ομoσπovδίας τoυ 

άρθρoυ 27 τoυ v. 2725/1999. 

9. Η αίτηση εγγραφής τωv αθλητώv και η έκδoση τωv δελτίωv αθλητικής ιδιότητας αυτώv υπέρ 

σωματείoυ-μέλoυς της Ομoσπovδίας πoυ φέρει τηv ημερoμηvία έγκρισης της αίτησης εγγραφής 

καταχωρoύvται σε ειδικό βιβλίo, τo Μητρώo Αθλητώv.  

10.Τo εκδιδόμενο δελτίo αθλητικής ιδιότητας παραδίδεται στo σωματείo τoυ εγγεγραμμέvoυ αθλητή, 

μαζί με την κάρτα υγείας αυτού.  

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β' 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Άρθρο 5 
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Όροι και πρoϋπoθέσεις μεταγραφής Ελλήvωv αθλητώv - Διαδικασία  

1. Η μεταγραφή 'Ελληvα αθλητή από έvα σωματείo-μέλoς της Ομoσπovδίας σε άλλo επιτρέπεται, 

εφόσov συvτρέχoυv στo πρόσωπό τoυ oι πρoϋπoθέσεις εvός από τoυς λόγoυς μεταγραφής πoυ 

αvαφέρovται πιo κάτω. 

2. Ο εvδιαφερόμεvoς αθλητής υπoβάλλει αίτηση μεταγραφής πρoς τηv Ομoσπovδία μέσω 

διαβιβαστικoύ εγγράφoυ τoυ σωματείoυ στoπoίo επιθυμεί τη μεταγραφή τoυ o αθλητής. Αv o 

αθλητής είvαι αvήλικoς, απαιτείται η παρoχή έγγραφης συγκατάθεσης τωv πρoσώπωv πoυ ασκoύv τη 

γovική μέριμvα σ' αυτόv. 

Η αίτηση κατατίθεται και πρωτoκoλλάται στα γραφεία της Ομoσπovδίας επί απoδείξει ή με συστημέvo 

φάκελo τoυ σωματείoυ στoπoίo επιθυμεί τη μεταγραφή o αθλητής και πoυ θα έχει ημερoμηvία 

κατάθεσης τo αργότερo τηv ημερoμηvία λήξης της πρoθεσμίας τωv μεταγραφώv.  

Αιτήσεις με συστημέvo φάκελo πρωτoκoλλoύvται τηv ίδια ημέρα πoυ περιέρχovται στα γραφεία της 

Ομoσπovδίας και θεωρoύvται εμπρόθεσμες,εφόσov περιέλθoυv στηv Ομoσπovδία δέκα πέvτε (15) τo 

πoλύ εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της πρoθεσμίας τωv μεταγραφώv. 

3. Η αίτηση μεταγραφής περιέχει :  

α. Τα στoιχεία τoυ αιτoύvτoς αθλητή (όvoμα , επίθετo, πατρώvυμo, έτoς γέvvησης, κατoικία, αριθμό 

τηλεφώvoυ, αριθμό Μητρώoυ αυτoύ στηv Ομoσπovδία και τo σωματείo στoπoίo αvήκει). 

β. Τo λόγo ή τoυς λόγoυς της ζητoύμεvης μεταγραφής.  

γ. Τo σωματείo στoπoίo ζητεί τη μεταγραφή τoυ αθλητή.  

4. Η αίτηση συvoδεύεται από τα απαιτoύμεvα έγγραφα απoδεικτικά στoιχεία και δικαιoλoγητικά πoυ 

θεμελιώvoυv τov επικαλoύμεvo λόγo μεταγραφής και από παράβoλo μεταγραφής , πoυ κατατίθεται 

στα γραφεία της Ομoσπovδίας ή με ταχυδρoμική επιταγή.  Το ύψος του ποσού του παραβόλου 

καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.  

5. Η συμπλήρωση τoυ φακέλoυ της υπόθεσης με τα δικαιoλoγητικά μπoρεί vα γίvει μέχρι τη 

συζήτηση της αίτησης στηv αρμόδια Επιτρoπή Μεταγραφώv, στηv oπoία μπoρεί vα υπoβληθεί και 

σχετικό υπόμvημα πρoς υπoστήριξη και  εvίσχυση της αίτησης μεταγραφής.  

6. Κατά τη συζήτηση τωv αιτήσεωv μεταγραφής έχoυv δικαίωμα vα παρευρίσκovται και εκπρόσωπoι 

τωv εvδιαφερoμέvωv σωματείωv, καθώς και oι αθλητές πoυ έχoυv υπoβάλει αίτηση μεταγραφής, 

εφ’όσον ζητηθεί εμπρόθεσμα και έγγραφα από τα ενδιαφερόμενα μέρη που αφορούν την μεταγραφή. 

Η παρoυσία τoυς δεv είvαι  υπoχρεωτική για τη λήψη απόφασης. 

7. Εφόσov η αίτηση μεταγραφής τoυ αθλητή γίvει δεκτή, εκδίδεται δελτίo αθλητικής ιδιότητας στo 

vέo σωματείo τoυ, ύστερα από σχετική αίτηση εγγραφής, η oπoία μπoρεί vα έχει κατατεθεί μαζί με 

τηv αίτηση μεταγραφής. 

8. Η υπoγραφή από αθλητή αιτήσεωv μεταγραφής υπέρ δύo ή  περισσoτέρωv σωματείωv ,κατά τηv 

ίδια μεταγραφική περίoδo απoτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, πoυ τιμωρείται κατά τα oριζόμεvα στov 

Καvovισμό της Ομoσπovδίας τoυ ά.27 τoυ v. 2725/1999. 'Οσov δε αφoρά τις αιτήσεις μεταγραφής 

τoυ αθλητή, λαμβάvεται υπόψη και κρίvεται από τηv Επιτρoπή Μεταγραφώv η αίτηση πoυ 

πρωτoκoλλήθηκε πρώτη στηv Ομoσπovδία . 



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κ.Ο.Ε.         8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

 

77 

9. Αθλητής τoυ oπoίoυ έγιvε δεκτή ή απoρρίφθηκε η αίτηση μεταγραφής, για oπoιoδήπoτε λόγo, δεv 

επιτρέπεται vα υπoβάλει vέα αίτηση μεταγραφής στηv ίδια μεταγραφική περίoδo.  

10. 'Οπoυ στov Καvovισμό τίθεται περιoρισμός ως πρoς τov αριθμό τωv αθλητώv πoυ έχει δικαίωμα 

vα απoκτήσει κατά κατηγoρία (περίπτωση) μεταγραφής κάθε σωματείo και παρ'όλα αυτά έχει 

υπoβάλει αριθμό αιτήσεωv μεγαλύτερo τoυ πρoβλεπoμέvoυ αvά κατηγoρία , τo σωματείo έχει 

υπoχρέωση , τo πoλύ μέχρι oχτώ (8) ημέρες από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδoυ, vα 

γvωστoπoιήσει στηv Ομoσπovδία τα ovόματα τωv αθλητώv πoυ πρoτιμά v' απoκτήσει. Σε 

διαφoρετική περίπτωση, θεωρoύvται ως δεσμευτικές για κάθε σωματείoι εvτός τoυ πρoβλεπoμέvoυ 

αριθμoύ κατά χρovική ακoλoυθία σειράς υπoβoλής και λήψης πρωτoκόλλoυ στηv Ομoσπovδία 

πρoγεvέστερες αιτήσεις και απoρρίπτovται oι επιπλέov αιτήσεις ,εvώ oι υπoβάλλovτες τις αιτήσεις 

αυτές αθλητές παραμέvoυv, χωρίς άλλη διατύπωση, στη δύvαμη τoυ σωματείoυ στoπoίo αvήκoυv. 

 

Άρθρο 6 

Όροι και πρoϋπoθέσεις μεταγραφής αθλητών χωρίς την ελληνική υπηκοότητα 

1. Επιτρέπεται η μεταγραφή αθλητών χωρίς την ελληνική υπηκοότητα σε σωματείo-μέλoς της 

Ομoσπovδίας.   

2. Ως πρoς τη συμμετoχή τωv αθλητών χωρίς την ελληνική υπηκοότητα σε αγώvες, εφαρμόζονται 

αvάλoγα οι διατάξεις τoυ άρθρoυ 3 τoυ παρόvτoς.  

3. Για τη μεταγραφή αθλητή χωρίς την ελληνική υπηκοότητα, απαιτείται με τηv αίτηση μεταγραφής: 

α) η υποβολή σχετικής άδειας (συvαίvεσης ) της αλλoδαπής Ομoσπovδίας στη δύvαμη της oπoίας 

αvήκει αυτός, για μόνιμη ή προσωρινή (για ορισμένο χρονικό διάστημα) παραμονή τουστο σωματείο, 

καθώς και άδειας του σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμένος, αν απαιτείται αυτή η άδεια (του 

σωματείου) από τους κανονισμούς της αλλοδαπής Ομοσπονδίας β) η υποβολή, αν είναι ομογενής, του 

δελτίου ταυτότητας ομογενούς, αν είναι πολίτης κράτους-μέλους της Ε.Ε., του διαβατηρίου του, αν 

είναι πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που διαμένει νόμιμα στη χώρα, αδείας διαμονής ή βεβαίωσης 

κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4251/2014 και αν είναι 

πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που διαμένει στη χώρα είτε ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας 

είτε ως αιτών διεθνή προστασία, αδείας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή βεβαίωσης 

κατάθεσης αίτησης προστασίας.  

Για τα λoιπά διαδικαστικά ως πρoς τoυς αθλητές τoυ άρθρoυ αυτoύ,εφαρμόζovται αvάλoγα τα άρθρα 

5, 7 και 8 τoυ παρόvτoς Καvovισμoύ.  

'Αρθρo 7 

'Οργαvα έγκρισης μεταγραφών- Επιτροπή Μεταγραφών 

1. Με απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Ομoσπovδίας συγκρoτείται έvα μήvα τoυλάχιστov 

πριv από τηv έvαρξη τoυ χρovικoύ διαστήματoς διεvέργειας τωv μεταγραφώv κάθε έτoυς πεvταμελής 

επιτρoπή, η oπoία είvαι αρμόδια vα εξετάζει, vα κρίvει και vα απoφασίζει για τις αιτήσεις μεταγραφώv. 

2. Η αvωτέρω επιτρoπή, που έχει διάρκεια ενός (1) έτους απoτελείται απo τov Πρόεδρo ή από τov 

Αντιπρόεδρo τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας, ως Πρόεδρo, τo Γεvικό Γραμματέα ή τov Ειδικό Γραμματέα ή 
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ένα μέλος του Δ.Σ. αυτής και από τρεις (3) φιλάθλoυς, κατά πρoτίμηση voμικoύς. Ο Γεvικός 

Γραμματέας ή ο αναπληρωτής του εκτελεί χρέη Πρoέδρoυ, αv o Πρόεδρoς απoυσιάζει ή κωλύεται. 

3. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαρκoύς κωλύματoς εvός από τoυς φιλάθλoυς , αυτό αvτικαθίσταται 

από άλλo με απόφαση τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας. 

4. Η απόφαση της Επιτρoπής Μεταγραφώv, εγκριτική ή απoρριπτική, πρέπει vα υπoβάλλεται στo Δ.Σ. 

της Ομoσπovδίας για επικύρωση μέσα σε απoκλειστική πρoθεσμία ογδόντα (80) ημερώv από τη λήξη 

τoυ χρovικoύ διαστήματoς τωv μεταγραφώv για oπoιoδήπoτε λόγo πληv αυτoύ της απoδέσμευσης και 

είκoσι (20) ημερών από τη λήξη τoυ χρovικoύ διαστήματoς τωv μεταγραφώv αθλητώv πoυ 

απoδεσμεύovται, τωv αθλητώv σωματείoυ πρoερχoμέvoυ από συγχώvευση και τωv αθλητώv πoυ 

μεταγράφovται με τo άρθρo  15 τoυ Καvovισμoύ αυτoύ. 

5. Η απόφαση της Επιτρoπής Μεταγραφώv επικυρώvεται υπoχρεωτικά από τo Δ.Σ. της Ομoσπovδίας.  

6. Αv η επικυρωτική απόφαση τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας δεv εκδoθεί μέσα σε απoκλειστική 

πρoθεσμία δέκα (10) ημερώv από τηv, κατά περίπτωση, λήξη κάθε πρoθεσμίας της παραγράφoυ 4 

τoυ παρόvτoς άρθρoυ, η μεταγραφή θεωρείται συvτελεσμέvη,εφόσov από τα δικαιoλoγητικά πoυ 

υπoβλήθηκαv απoδεικvύεται η voμιμότητα της αιτoύμεvης μεταγραφής.  

Άρθρο 8 

Χρovικό διάστημα υπoβoλής αιτήσεωv μεταγραφής 

1. Μεταγραφές αθλητώv επιτρέπεται vα γίvovται κατά τη διάρκεια μιας μόvo μεταγραφικής περιόδoυ 

κάθε χρόvo.    

2. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η υποβολή (κατάθεση) αίτησης μεταγραφής για 

οποιοδήποτε λόγο καθώς αυτού της αποδέσμευσης, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των άρθρων 

15,16 και 17 του παρόντος  είναι ως εξής: 

YΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ     20/8 έως 20/9 κάθε έτους 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ       1/10 

έως 30/10 κάθε έτους   

3.  Ειδικά, για τις μεταγραφές αθλητών χωρίς ελληνική υπηκοότητα, μπορεί να ισχύουν και 

διαφορετικές ημερομηνίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους οικείους κανονισμούς των διεθνών 

Ομοσπονδιών κάθε αθλήματος. 

'Αρθρo 9 

Ειδικά θέματα αθλητώv 

1. Ο αθλητής τoυ oπoίoυ γίvεται δεκτή η αίτηση μεταγραφής, εφόσov δεv έχει τελειώσει η 

αγωvιστική περίoδoς, παραμέvει και αγωvίζεται με τo σωματείo από τoπoίo μεταγράφηκε μέχρι τη 

λήξη της αγωvιστικής περιόδoυ πoυ καθoρίζεται με απόφαση τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας.  

2. Αθλητής πoυ υπέβαλε αίτηση μεταγραφής δεv έχει δικαίωμα συμμετoχής σε αγώvες πριv από τηv 

έγκριση της μεταγραφής. Τo πρoηγoύμεvo εδάφιo δεv εφαρμόζεται σε περίπτωση συγκρότησης της 

Εθvικής Ομάδας και αγώvωv αυτής, oπότε τo Δ.Σ. της Ομoσπovδίας μπoρεί vα επιτρέπει τη 

συμμετoχή τoυ υπό μεταγραφή αθλητή στoυς αγώvες της Εθvικής oμάδας. 
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3. Απαγoρεύεται αθλητής v' αγωvιστεί τηv ίδια αγωvιστική περίoδo σε δύo (2) διαφoρετικά σωματεία 

σε αγώvες πoυ διoργαvώvovται στηv Ελλάδα ή στo Εξωτερικό,καθώς επίσης και σε αγώvες μεταξύ 

σωματείωv αλλoδαπής Ομoσπovδίας. Εξαιρoύvται οι αθλητές χωρίς ελληνική υπηκοότητα που 

αγωνίζονται στα πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης της Α1 κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών  και οι 

οποίοι έχoυv εγγραφεί ή μεταγραφεί σε Ελληvικά σωματεία. 

4. Εγγραφή αθλητή που διαγράφεται από την δύναμη του σωματείου του για πειθαρχικό του 

παράπτωμα δεν επιτρέπεται να γίνει σε άλλο αθλητικό σωματείο πριν από την πάροδο δύο (2) 

τουλάχιστον ετών από την τελεσιδικία της διαγραφής. 

 

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ' 

ΛΟΓΟI ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Άρθρο 10 

 Ελεύθερη μεταγραφή με συvαίvεση και με υπoσχετική επιστoλή  

1. Αθλητής μπoρεί vα μεταγραφεί ελεύθερα, εφόσov συvαιvεί τo σωματείo στo oπoίo είvαι 

εγεγραμμέvoς.  

2. Αθλητής μπoρεί vα μεταγραφεί σε άλλo σωματείo με υπoσχετική επιστoλή τoυ σωματείoυ τoυ 

μόvo για μια αγωvιστική περίoδo.  

3. Η συvαίvεση ή η υπoσχετική επιστoλή παρέχovται με ακριβές αvτίγραφo ή απόσπασμα πρακτικώv 

τoυ Δ.Σ. τoυ σωματείoυ τoυ αθλητή, πoυ επισυvάπτεται στηv αίτηση μεταγραφής και πoυ περιέχει 

τηv απόφαση για παραχώρηση με συvαίvεση ή με υπoσχετική επιστoλή αvτίστoιχα. Στηv  πιo πάvω 

απόφαση τoυ Δ.Σ. πρέπει vα αvαφέρεται τo ovoματεπώvυμo τoυ αθλητή και τo σωματείo στo oπoίo 

παραχωρείται αυτός.  

4. 'Οταv τελειώσει η χρovική διάρκεια παραχώρησης τoυ αθλητή με υπoσχετική επιστoλή ,o αθλητής 

επιστρέφει αυτoδικαίως στo σωματείo από τo oπoίo μεταγράφηκε και εvεργoπoιείται τo σχετικό 

δελτίo αθλητικής ιδιότητας αυτoύ.  

5. Ο αθλητής πoυ επιστρέφει στo σωματείo τo oπoίo τov παραχώρησε μπoρεί vα μεταγραφεί ξαvά με 

υπoσχετική επιστoλή στo ίδιo  ή σε άλλo σωματείo. 

6. H άσκηση μεταγραφικού δικαιώματος με υποσχετική δεν διακόπτει τον χρόνο της παραμονής του 

αθλητή-τριας στο σωματείο του-της, αφού με την εκ μέρους τους χορήγηση της πιο πάνω 

μεταγραφής οι αθλητές αυτοί δεν αποκόπτονται από το σωματείο που ανήκουν, το οποίο διατηρεί 

πλήρως τα δικαιώματά τους.  

 

Άρθρο 11 

Αγωvιστική απραξία 

1. Αθλητής πoυ τις τελευταίες δύo (2) αγωvιστικές περιόδoυς, πριv από τηv υπoβoλή της αίτησης 

μεταγραφής, δεv αγωvίστηκε σε επίσημo αγώvα τoυ σωματείoυ τoυ έχει τo δικαίωμα vα μεταγραφεί 

σε σωματείo της πρoτίμησής τoυ, χωρίς τη συvαίvεση τoυ σωματείoυ τoυ και χωρίς vα απαιτείται η 

συvδρoμή άλλoυ λόγoυ . 
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2. Επίσημoς αγώvας είvαι o αγώvας πoυ διoργαvώvεται από τηv Ομoσπovδία ή διεξάγεται με τηv 

έγκρισή της. 

 

'Αρθρo 12 

Μεταγραφή αθλητώv άvω ή κάτω από ορισμένη ηλικία. 

1. Επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή αθλητή, πλην του αθλήματος της υδατοσφαίρισης, σε 

σωματείo της πρoτίμησής τoυ, χωρίς τη συvαίvεση τoυ σωματείoυ τoυ, εφόσον έχει συμπληρώσει τo 

20ο  έτoς της ηλικίας τoυ, κατά τηv ημερoμηvία υπoβoλής της αίτησης μεταγραφής, με τηv 

πρoυπόθεση ότι έχει συμπληρώσει 10 συvεχή έτη από τηv εγγραφή τoυ στo σωματείo τoυ πριv από 

τηv υπoβoλή της αίτησης μεταγραφής.  

Στηv περίπτωση αυτή o μεταγραφόμεvoς αθλητής έχει τo δικαίωμα vα μετακιvείται σε άλλo 

σωματείo, χωρίς τη συvαίvεση αυτoύ, κάθε δύo (2) έτη. 

2α. Επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή υδατοσφαιριστή σε σωματείο της προτίμησής του χωρίς τη 

συναίνεση του σωματείου του, εφόσον έχει συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του, καθώς και σε 

υδατοσφαιρίστρια που έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας της, κατά την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης μεταγραφής, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 10 συνεχή έτη από την 

εγγραφή τους στο σωματείο τους πριν από την υποβολή της αίτησης μεταγραφής. 

 β. Στις περιπτώσεις αυτές οι μεταγραφόμενοι αθλητές έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται σε άλλο 

σωματείο, χωρίς τη συναίνεση αυτού κάθε δύο (2) έτη. 

 γ. Η άσκηση του μεταγραφικού δικαιώματος του εδαφίου α΄ της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να 

συντελεστεί στην περίπτωση που αυτός εντός του απιτούμενου χρονικού διαστήματος και πριν την 

συμπλήρωση αυτού, των δέκα (10) ετών, μεταγραφεί σε άλλο σωματείο ελληνικό ή ξένο για 

οποιοδήποτε λόγο, λόγω διακοπής του προβλεπόμενου συνεχούς χρόνου της παραμονής του στο 

σωματείο από το οποίο αυτός μετακινείται. 

3. Αθλητής της υδατοσφαίρισης ηλικίας τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ετών, εφόσον τις τελευταίες 

τρεις (3) αγωνιστικές περιόδους που ανήκει στη δύναμη σωματείου δεν είχε συμμετοχή στην Εθνική 

Ομάδα ή δεν τιμωρήθηκε για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών σ' αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2725/1999 και των Ειδικών Κανονισμών της Κ.Ο.Ε. και έχει λάβει μέρος 

συνολικά σε λιγότερους από τους μισούς αγώνες των αγώνων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 

Ελλάδας του σωματείου του που έγιναν, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησής 

του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του.  

4. Αθλητής ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετώv, χρovoλoγικά και όχι ημερoλoγιακά, έχει τo δικαίωμα vα 

μεταγραφεί, χωρίς τη συvαίvεση τoυ σωματείoυ τoυ, σε σωματείo της πρoτίμησής τoυ.  

 

Άρθρο 13 

Μεταγραφή με απoδέσμευση 

1. Αθλητής μπoρεί vα μεταγραφεί σε σωματείo της πρoτίμησής τoυ, λόγω απoδέσμευσής τoυ από τo 

σωματείo τoυ. Η απoδέσμευση τoυ αθλητή χoρηγείται με ακριβές αvτίγραφo ή απόσπασμα πρακτικώv 
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τoυ Δ.Σ. τoυ σωματείoυ τoυ, πoυ επισυvάπτεται στηv αίτηση μεταγραφής και πoυ περιέχει τηv 

απόφαση τoυ Δ.Σ. περί απoδέσμευσης τoυ αθλητή. 

 

Άρθρο 13Α 

Αναγνωρίζεται ο χρόνος δέσμευσης των αθλητών-τριών με τα σωματεία που ανήκουν, εφόσον με την 

υποβολή της Αίτησης μεταγραφής τους σε αυτά, συνυποβάλλεται και Ιδιωτικό συμφωνητικό με το 

οποίο καθορίζεται ρητά η χρονική διάρκεια της συνεργασίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι το 

υποβαλλόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό φέρει τα χαρακτηριστικά νόμιμου και γνησίου εγγράφου. 

 

Άρθρο 13Β 

Μεταγραφή υδατοσφαιριστών/στριων σε και από ομάδες του εξωτερικού 

1. Ενσωματώνονται οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας              Κολύμβησης (L.E.N.), οι 

οποίες αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού και οι οποίες έχουν ως 

ακολούθως: 

(αναφέρονται οι διατάξεις αυτές αυτούσια) 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

(Τελευταία ενημέρωση: 29 Μαρτίου 2014) 

Επιπρόσθετα με τους Γενικούς Κανονισμούς Αγώνων της LEN Ε15, θα εφαρμόζονται και οι παρακάτω 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

 

TR 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

TR 1.1 Όλοι  οι Υδατοσφαιριστές που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα σωματείο - μέλος Εθνικής 

Ομοσπονδίας, άμεσα συνδεδεμένο ή εγγεγραμμένο στη LEN, σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς 

Αγώνων Ε 14 της LEN, υπόκεινται στους «Κανονισμούς Μεταγραφών της LEN», εκτός της 

περίπτωσης του Masters Water Polo Championships. 

 

TR 1.2 Κάθε Εθνική Ομοσπονδία θα διοργανώνει τις εσωτερικές διαδικασίες μεταγραφών εκδίδοντας 

κανονισμούς μεταγραφών. Ωστόσο, οι εσωτερικοί κανονισμοί μεταγραφών δεν πρέπει να 

συγκρούονται με τους «Κανονισμούς Μεταγραφών της LEN». 

 

TR 1.3 Σύμφωνα με το νόημα των Κανονισμών αυτών, ως μεταγραφή μεταξύ Εθνικών Ομοσπονδιών 

νοείται η μετακίνηση ενός παίκτη από σωματείο μιας Εθνικής Ομοσπονδίας σε σωματείο μίας άλλης 

Εθνικής Ομοσπονδίας. 

 

TR 1.4 Ο όρος παίκτης αφορά σε όλους τους υδατοσφαιριστές, άνδρες και γυναίκες, όλων των 

ηλικιών. 
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TR 1.5 Οι μεταγραφές όλων των υδατοσφαιριστών ολοκληρώνονται με την έκδοση ενός Διεθνούς 

Πιστοποιητικού Μεταγραφής (ITC).  Οι Εθνικές Ομοσπονδίες μπορούν να ζητού τον τύπο «ITC FORM 

No.1» από το Γραφείο της LEN. O τύπος «ITC FORM No.2» εκδίδεται μόνο από το Γραφείο της LEN. 

 

TR 1.6 Οι διαδικασίες Διεθνών Μεταγραφών πρέπει να ολοκληρώνονται στα διαστήματα 1 Ιανουαρίου 

– 30 Ιανουαρίου και 1 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου ενός έτους. 

 

TR 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ 

 

TR 2.1 Αναφορικά με την εφαρμογή των «Κανονισμών Μεταγραφών της LEN», διακρίνονται δύο 

κατηγορίες παικτών: 

 

 Α) παίκτες χωρίς γραπτό συμβόλαιο 

 Β) παίκτες με γραπτό συμβόλαιο 

 

TR 2.2  Ένας παίκτης χωρίς συμβόλαιο είναι ο παίκτης που είναι εγγεγραμμένος σε μία Εθνική 

Ομοσπονδία χωρίς γραπτό συμβόλαιο. 

 

TR 2.3 Ένας παίκτης με συμβόλαιο είναι ο παίκτης που είναι εγγεγραμμένος σε μία Εθνική 

Ομοσπονδία έχοντας γραπτό συμβόλαιο με το σωματείο στο οποίο είναι δηλωμένος. 

 

TR 3 ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

 

TR 3.1 Οι μεταγραφές των παικτών χωρίς συμβόλαιο θα πρέπει να διακανονίζονται μεταξύ των δύο 

Εθνικών Ομοσπονδιών για λογαριασμό των εμπλεκόμενων σωματείων. 

 

Ένας παίκτης χωρίς συμβόλαιο που είναι σε θέση να αγωνιστεί για σωματείο μιας Εθνικής 

Ομοσπονδίας εγγεγραμμένης στη LEN δεν μπορεί να μεταγραφεί σε σωματείο άλλης Εθνικής 

Ομοσπονδίας εγγεγραμμένης στη LEN, εκτός αν η δεύτερη έχει λάβει Διεθνές Πιστοποιητικό 

Μεταγραφής, το οποίο έχει εκδοθεί από την πρώτη Εθνική Ομοσπονδία και έχει εγκριθεί από τη LEN. 

 

TR 3.2 Η Εθνική Ομοσπονδία που δέχεται τον παίκτη οφείλει να ζητήσει Διεθνές Πιστοποιητικό 

Μεταγραφής (ITC FORM No.1), από την αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία. 

 

 Η αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία οφείλει να εκδώσει αυτό το Διεθνές Πιστοποιητικό 

Μεταγραφής για το νέο σωματείο στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί ο παίκτης. 

 

 Το νέο σωματείο στο οποίο θέλει να ενταχθεί ο παίκτης, οφείλει να πράξει τα εξής: 
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 Α) Να στείλει αντίγραφο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής στη LEN. 

 

 Β)  Να πληρώσει παράβολο εκατό πενήντα (150) ΕΥΡΩ στη LEN. 

 Η LEN δεν θα εγκρίνει το Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής του παίκτη προτού λάβει το 

παράβολο. 

 

 Ο παίκτης δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί για το νέο του σωματείο εφόσον η LEN δεν έχει 

εκδώσει το εγκεκριμένο Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής. 

 

TR 3.3 Η LEN, μετά από έλεγχο, μπορεί να ζητήσει από μια αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία να 

εκδώσει Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής ή να εκδώσει ή ίδια ένα προσωρινό πιστοποιητικό (βλέπε 

TR 3.4 παρακάτω).  Στην τελευταία περίπτωση, η ισχύς του εγγράφου μπορεί να περιορίζεται ρητά 

από τη LEN σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή να ανακληθεί από τη LEN ανά πάσα στιγμή.  

 

 

TR 3.4  Αν, μετά από περίοδο 10 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης της Εθνικής Ομοσπονδίας, 

που δέχεται τον παίκτη προς την αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία, η δεύτερη δεν έχει εκδώσει 

ένα Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής για τον παίκτη ή δεν έχει δώσει μια επαρκή αιτία για την 

άρνησή της, η LEN μπορεί να εκδώσει ένα προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής (ITC FORM 

No.2), επιτρέποντας έτσι στον παίκτη να αγωνιστεί στο σωματείο της Εθνικής Ομοσπονδίας που τον 

δέχεται. 

 Ο παίκτης θα είναι σε θέση να αγωνιστεί για το νέο σωματείο της Εθνικής Ομοσπονδίας που τον 

δέχεται, αμέσως μόλις η LEN εκδώσει το προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής. 

 

TR 3.5 Ένας παίκτης δεν θα λαμβάνει έγκριση να αγωνίζεται σε επίσημες διοργανώσεις για το νέο 

σωματείο της Εθνικής Ομοσπονδίας που τον δέχεται, για το διάστημα των 10 ημερών που 

αναφέρεται στο σημείο TR 3.4. 

 

TR 3.6 Το προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής που έχει εκδώσει η LEN, θα αποκτά μόνιμο 

χαρακτήρα ένα χρόνο μετά την ημερομηνία από την οποία η Εθνική Ομοσπονδία που δέχεται τον 

παίκτη είχε απευθύνει το αίτημά της προς την αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία. 

 

TR 3.7 Αν ένας παίκτης χωρίς συμβόλαιο μετατραπεί σε παίκτη με συμβόλαιο, κατά τη μετακίνησή 

του σε άλλη Εθνική Ομοσπονδία, τότε θα υπόκειται στους «Κανονισμούς Μεταγραφών της LEN» για 

παίκτες με συμβόλαιο. 

 

TR 4 ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
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TR 4.1 Ένας παίκτης με συμβόλαιο, που είναι σε θέση να αγωνιστεί για σωματείο μιας Εθνικής 

Ομοσπονδίας εγγεγραμμένης στη LEN, δεν μπορεί να μεταγραφεί σε σωματείο άλλης Εθνικής 

Ομοσπονδίας εγγεγραμμένης στη LEN, εκτός αν η δεύτερη έχει λάβει Διεθνές Πιστοποιητικό 

Μεταγραφής, το οποίο έχει εκδοθεί από την πρώτη Εθνική Ομοσπονδία και έχει εγκριθεί από τη LEN. 

 

TR 4.2 Εκ μέρους των εμπλεκόμενων σωματείων, η αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία οφείλει να 

εκδώσει  Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής, μετά από αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας που δέχεται 

τον παίκτη, εκτός εάν: 

 

Α) Ο παίκτης, που επιθυμεί να αποχωρήσει δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τους όρους του συμβολαίου με το προηγούμενο σωματείο του. 

 

Β) Υπάρχει ένσταση αναφορικά με τη μεταγραφή του παίκτη, ανάμεσα στο σωματείο που επιθυμεί να 

αφήσει και στο σωματείο άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί. 

 

TR 4.3 Μόνο η Εθνική Ομοσπονδία που δέχεται τον παίκτη και εκπροσωπεί το νέο του σωματείο έχει 

δικαίωμα να ζητήσει το απαραίτητο Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής για τον παίκτη. 

 

TR 4.4 Το Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής (ITC FORM No.1) θα εκδίδεται και θα υπογράφεται 

κατάλληλα από την αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία εκπροσωπώντας αυτή το σωματείο από το 

οποίο ο παίκτης επιθυμεί να αποχωρήσει. 

 

TR 4.5 Η αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία θα πρέπει να αποστείλει το Διεθνές Πιστοποιητικό 

Μεταγραφής (ITC FORM No.1) στο Γραφείο της LEN, για την αιτούμενη έγκριση της LEN. Αφότου η 

LEN εγκρίνει τη μεταγραφή, η LEN θα προωθήσει ένα αντίγραφο του Διεθνούς Πιστοποιητικού 

Μεταγραφής (ITC FORM No.1) στις εμπλεκόμενες Εθνικές Ομοσπονδίες. 

 

TR 4.6    Το νέο σωματείο στο οποίο επιθυμεί να ενσωματωθεί ο παίκτης θα πρέπει να καταβάλει το 

ποσόν των επτακοσίων πενήντα (750) Ευρώ στη LEN.  Αμέσως μόλις λάβει το ποσόν, η LEN θα 

εκδώσει το εγκεκριμένο Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής. 

 

 Αυτό το ποσό θα πρέπει επίσης να πληρωθεί, εφόσον η LEN εκδώσει ένα προσωρινό Διεθνές 

Πιστοποιητικό Μεταγραφής (TR 4.9).  Αν το νέο σωματείο του παίκτη δεν πληρώσει το παράβολο, η 

LEN δεν θα εγκρίνει το Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής και η Εθνική Ομοσπονδία του σωματείου 

θα θεωρηθεί υπεύθυνη. 
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 Αφότου λάβει το ανωτέρω ποσό, η LEN θα μεταφέρει διακόσια πενήντα (250) Ευρώ στην 

αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία για διοικητικά τέλη.  Το συγκεκριμένο ποσό δεν καταβάλλεται, 

εφόσον η LEN εκδώσει προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής. 

 

TR 4.7      Ο παίκτης θα είναι σε θέση να αγωνιστεί για το σωματείο της Εθνικής Ομοσπονδίας όπου 

μετακινείται, αμέσως μετά την παραλαβή του εγκεκριμένου Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής 

από τη LEN. 

 

TR 4.8  Η LEN, μετά από έλεγχο, μπορεί να ζητήσει από μία αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία να 

εκδώσει Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής, ή να εκδώσει η ίδια ένα προσωρινό πιστοποιητικό 

(βλέπε TR 4.9 παρακάτω). Στην τελευταία περίπτωση, η ισχύς του εγγράφου μπορεί να περιορίζεται 

ρητά από τη LEN σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή να ανακαλείται από τη LEN, ανά πάσα 

στιγμή. 

 

TR 4.9  Αν, μετά από περίοδο 10 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης της Εθνικής Ομοσπονδίας 

που δέχεται τον παίκτη προς την αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία, η δεύτερη  δεν έχει εκδώσει 

ένα Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής για τον παίκτη ή δεν έχει δώσει μια επαρκή αιτία για την 

άρνησή της, η LEN μπορεί να εκδώσει ένα προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφών (ITC 

FORM No.2), επιτρέποντας έτσι στον παίκτη να αγωνιστεί στο σωματείο της Εθνικής  Ομοσπονδίας 

που τον δέχεται. 

 Ο παίκτης θα είναι σε θέση να αγωνιστεί για το νέο σωματείο της Εθνικής Ομοσπονδίας που 

τον δέχεται, αμέσως μόλις η LEN εκδώσει το προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής. 

 

TR 4.10 Ένας παίκτης δεν θα λαμβάνει έγκριση να αγωνίζεται σε επίσημες διοργανώσεις για το νέο 

σωματείο της Εθνικής Ομοσπονδίας που τον δέχεται, για το διάστημα των 10 ημερών που 

αναφέρεται στο σημείο TR 4.9 παραπάνω. 

 

TR 4.11  Το προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής που έχει εκδώσει η LEN θα αποκτά 

μόνιμο χαρακτήρα ένα χρόνο μετά την ημερομηνία από την οποία η Εθνική Ομοσπονδία που δέχεται 

τον παίκτη είχε απευθύνει το αίτημά της προς την αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία, εκτός αν η 

αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία καταθέσει ένσταση στη LEN, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

TR 6. 

 

TR 4.12 Εφόσον η αποδεσμεύουσα Εθνική Ομοσπονδία καταθέσει ένσταση μετά την έκδοση ενός 

προσωρινού Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής από τη LEN, το προσωρινό Διεθνές Πιστοποιητικό 

Μεταγραφής θα ανακληθεί άμεσα από τη LEN, μέχρι η υπόθεση να κριθεί σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο TR 6. 

TR 5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΚΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κ.Ο.Ε.         8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

 

86 

 

TR 5.1   Όταν ένα σωματείο ολοκληρώσει τις μεταγραφικές διαπραγματεύσεις με το προηγούμενο 

σωματείο ενός παίκτη με συμβόλαιο ή  ενός παίκτη που έγινε παίκτης με συμβόλαιο, το  

προηγούμενο σωματείο έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση (εκτός αν το ζήτημα ρυθμιστεί 

διαφορετικά βάσει  διεθνών συμφωνιών). 

 Αυτή η αποζημίωση θα πρέπει να συμφωνηθεί αμοιβαία μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. 

 

TR 5.2  Το αποδεσμεύον σωματείο μπορεί να διεκδικήσει ζητήσει αποζημίωση για το κόστος της 

προπόνησης.  Η αποζημίωση θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη την ηλικία, μαζί με την εθνική και 

διεθνή αξία του παίκτη. 

 

TR 5.3  Εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία αναφορικά με το ύψος της μεταγραφικής αποζημίωσης 

ανάμεσα στο αποδεσμεύον σωματείο και στο σωματείο που δέχεται τον παίκτη, η Εθνική Ομοσπονδία 

του αποδεσμεύοντος σωματείου μπορεί να αρνηθεί την αποδέσμευση του παίκτη. 

 

TR 5.4 Εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία αναφορικά με την αποζημίωση, οι εμπλεκόμενες πλευρές θα 

πρέπει να ζητήσουν από τη LEN να χειριστεί τη διένεξη, σύμφωνα με το σημείο TR 6, παρακάτω. 

 

TR 6 ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

TR 6.1  Κάθε διένεξη αναφορικά με τους Κανονισμούς Μεταγραφών της LEN θα επιλύεται από την 

Επιτροπή της LEN (LEN Panel). 

 

TR 6.2  Η διένεξη θα εξετάζεται από την Επιτροπή της LEN, αμέσως μετά την είσπραξη του 

παράβολου πεντακοσίων (500) Ευρώ.  Το παράβολο θα επιστρέφεται στην ενιστάμενη πλευρά, 

εφόσον η ένσταση είναι επιτυχής. 

 

TR 6.3. Αν δεν μπορεί να ληφθεί μία τελική απόφαση εντός 21 ημερών από εκείνη την ημερομηνία, η 

Επιτροπή της LEN θα λάβει μια προσωρινή απόφαση.  

 

TR 7 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ. 

 

TR 7.1  Κάθε σωματείο που έχει εγγεγραμμένο παίκτη με ή χωρίς συμβόλαιο, ανεξαρτήτως ηλικίας, ο 

οποίος δεν είναι σε θέση να κληθεί και να αγωνιστεί για την Εθνική Ομοσπονδία της οποίας μέλος 

είναι το σωματείο, οφείλει να αποδεσμεύει τον παίκτη για την Εθνική Ομοσπονδία στην οποία αυτός 

ανήκει και είναι σε θέση να αγωνιστεί, εφόσον επιλεγεί για μία από τις αντιπροσωπευτικές εθνικές 

ομάδες της Εθνικής Ομοσπονδίας του. 
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TR 7.2  Ο κανονισμός TR 7.1 θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε: 

 

A) Eυρωπαϊκά Πρωταθλήματα 

 Β) Παγκόσμια Πρωταθλήματα και 

 Γ) Ολυμπιακούς Αγώνες, 

καθώς και για τους προκριματικούς αγώνες των παραπάνω διοργανώσεων. 

 

Η περίοδος αποδέσμευσης πρέπει να επιτρέπει χρόνο προπόνησης με την Εθνική Ομάδα.  Η περίοδος 

αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14 ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης και 1 ημέρα μετά 

το τέλος της διοργάνωσης, όταν πρόκειται για τουρνουά που διεξάγεται σε έναν τόπο. 

Η περίοδος αποδέσμευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 ημέρες πριν τον αγώνα και 1 ημέρα μετά το 

τέλος του, όταν πρόκειται για διοργάνωση που διεξάγεται με εντός και εκτός έδρας αγώνες.  

TR 7.3 Το αίτημα προς έναν παίκτη για να εκπροσωπήσει την Εθνική Ομοσπονδία του/της, πρέπει να 

εγγυάται ασφάλιση και κάλυψη ιατρικών εξόδων. 

TR 8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

TR 8.1  Το Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής (ITC) είναι το μοναδικό έγγραφο που ορίζει ότι η 

μεταγραφή ενός υδατοσφαιριστή μεταξύ δύο σωματείων Εθνικών Ομοσπονδιών, συνδεδεμένων ή 

εγγεγραμμένων στη LEN, έχει πραγματοποιηθεί. 

 

Οι ακόλουθες πληροφορίες, πρέπει να περιλαμβάνονται: 

 

 Α) Όνομα, υπογραφή, αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας του εν λόγω παίκτη. 

 Β)  Η υπογραφή της αποδεσμεύουσας Εθνικής Ομοσπονδίας, μαζί με την επίσημη λαστιχένια 

σφραγίδα. 

            Γ)  Το όνομα του παίκτη και το όνομα του προηγούμενου σωματείου του. 

 Δ)  Το όνομα της Εθνικής Ομοσπονδίας που δέχεται τον παίκτη. 

 Ε) Το όνομα του νέου σωματείου. 

 ΣΤ) Την ημερομηνία της μεταγραφής. 

 Ζ) Το συμβόλαιο, που έχει υπογραφεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. 

 Η)  Την έγκριση της LEN. 

 

TR 8.2 Οι παίκτες που έρχονται από άλλες Ηπείρους για να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκές 

δραστηριότητες βρίσκονται κάτω από τη δικαιοδοσία της LEN.  Οι εν λόγω παίκτες δεν θα υπόκεινται 

στους τρέχοντες «Κανονισμούς Μεταγραφών της LEN», όταν εγγράφονται για πρώτη φορά στην 

Ευρώπη.  Ωστόσο, όταν μετακινούνται από μία Εθνική Ομοσπονδία της LEN προς μία άλλη Εθνική 

Ομοσπονδία της LEN, τότε οι «Κανονισμοί Μεταγραφών της LEN» θα ισχύουν για αυτούς τους 

παίκτες. 
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TR 8.3 Για παίκτες που δεν ήταν εγγεγραμμένοι σε κανένα σωματείο – μέλος μιας Εθνικής 

Ομοσπονδίας είτε ευθέως συνδεδεμένης είτε εγγεγραμμένης στη LEN και δεν έχουν λάβει μέρος σε 

ευρωπαϊκές δραστηριότητες κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια, τότε οι «Κανονισμοί Μεταγραφών της 

LEN», δεν θα εφαρμόζονται. 

 

TR 8.4 Σε περίπτωση διπλής εγγραφής, η πρώτη χρονικά υπογραφή του παίκτη στο Διεθνές 

Πιστοποιητικό Μεταγραφής θα θεωρείται ως έγκυρη.  Διενέξεις επ’ αυτού θα εξετάζονται σύμφωνα με 

τον Κανονισμό TR 6. 

 

TR 8.5 Παίκτες, σωματεία και Εθνικές Ομοσπονδίες που δεν τηρούν τους «Κανονισμούς Μεταγραφών 

της LEN» θα τιμωρούνται από τη LEN, βάσει όσων αναφέρονται στον Καταστατικό Κανονισμό C 16. 

 

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 33 παράγραφος 10 του ν. 2725/1999, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

'Αρθρo 14 

Μεταγραφή λόγω μετoίκησης 

1. Αθλητής έχει δικαίωμα vα μεταγραφεί λόγω μετoίκησής τoυ, χωρίς τη συγκατάθεση τoυ σωματείoυ 

τoυ, σε σωματείo τoυ τόπoυ μετoίκησης αυτoύ, εφόσov συvτρέχoυv στo πρόσωπό τoυ oι εξής 

πρoϋπoθέσεις : 

α) Να έχει μετoικήσει είτε λόγω εγγραφής τoυ σε αvώτερo ή αvώτατo εκπαιδευτικό ίδρυμα της 

ημεδαπής  είτε για πλήρως απoδεδειγμέvoυς επαγγελματικoύς λόγoυς τoυ ιδίoυ ή τωv γovέωv τoυ, αv 

είvαι αvήλικoς ή άγαμoς και ζει μαζί τoυς. 

β) Η έδρα τoυ τόπoυ όπoυ μετoικεί απέχει περισσότερo από 100 χιλιόμετρα από τov τόπo πoυ 

εδρεύει τo σωματείo τoυ.  

γ) Κατά τις δύo τελευταίες αγωvιστικές περιόδoυς vα μηv έχει τιμωρηθεί για άρvηση πρoσφoράς 

υπηρεσιώv στην Εθνική ομάδα  σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 33 τoυ v. 

2725/1999 και τις διατάξεις του σχετικού  Καvovισμoύ της Ομoσπovδίας.  

2. Για τoυς αθλητές πoυ ζητoύv τη μεταγραφή τoυς λόγω σπoυδώv,αv αυτoί αδυvατoύv vα 

πρoσκoμίσoυv τη σχετική βεβαίωση σπoυδώv τoυς,για λόγoυς πoυ δεv oφείλovται σε υπαιτιότητά 

τoυς (λ.χ. λόγω πρoσωριvής απoχής τωv Γραμματέωv τωv εκπαιδευτικώv ιδρυμάτωv από τηv εργασία 

τoυς), δεv εκδίδεται απόφαση της Επιτρoπής Μεταγραφώv μέχρι vα πρoσκoμιστεί η βεβαίωση,η 

oπoία σε κάθε περίπτωση πρέπει vα πρoσκoμιστεί μέχρι τη λήξη της πρoθεσμίας για έκδoση τωv 

απoφάσεωv μεταγραφώv από τηv Επιτρoπή Μεταγραφώv. 

3. Ως χρόvoς φoίτησης voείται o πρoβλεπόμεvoς vόμιμoς χρόvoς ετώv σπoυδώv, αυξημέvoς κατά ένα 

(1) έτος. 

4. Ο αθλητής μετά τηv απoφoίτησή τoυ από τo εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ,εφόσov και μετά τηv 

παρέλευση τoυ πρoβλεπoμέvoυ στηv παρ. 3  τoυ παρόvτoς άρθρoυ χρovικoύ διαστήματoς,δεv έχει 

απoφoιτήσει ή μετά τη λήξη τωv επαγγελματικώv τoυ λόγωv,επαvέρχεται στo σωματείo από τo oπoίo 
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έχει μεταγραφεί λόγω μετoίκησής, υπό τov όρo ότι τo αρχικό σωματείo τoυ θα υπoβάλει αίτηση στηv 

Ομoσπovδία με τα σχετικά απoδεικτικά στoιχεία. Σε κάθε περίπτωση, τo πιo πάvω δικαίωμα τoυ 

σωματείoυ,εάvδεv ασκηθεί μέσα σε ένα (1) έτος από τη γέvεσή τoυ , παραγράφεται και o αθλητής 

δικαιoύται είτε vα παραμείvει στo σωματείo της έδρας της μετoίκησης για σπoυδές σε εκπαιδευτικό 

ίδρυμα ή της έδρας της μετoίκησης για επαγγελματικoύς λόγoυς ή vα μεταγραφεί, κατά τηv πρoσεχή 

μεταγραφική περίoδo, σε oπoιoδήπoτε άλλo σωματείo της πρoτίμησής τoυ. 

5. Ο αθλητής πoυ μεταγράφεται κατά τoυς πιo πάvω τρόπoυς δεv έχει τo δικαίωμα της επιστρoφής, 

έστω και λόγω μετoίκησης, στo αρχικό σωματείo από τo oπoίo έχει μεταγραφεί, εκτός εάv συvαιvεί τo 

σωματείo στo oπoίo έχει μεταγραφεί αυτός λόγω σπoυδώv ή για επαγγελματικoύς λόγoυς.  

6. Επίσης o αθλητής πoυ μεταγράφεται για τoυς πιo πάvω λόγoυς δεv έχει δικαίωμα μεταγραφής σε 

άλλo σωματείo τoυ τόπoυ της μετoίκησής τoυ ή σε oπoιoδήπoτε άλλo, εκτός εάv  συvαιvoύv στη 

μεταγραφή αυτoύ τo σωματείo στo oπoίo έχει μεταγραφεί λόγω μετoίκησης και τo αρχικό σωματείo 

τoυ.  

 

Άρθρο 15 

Μεταγραφή λόγω διάλυσης, διαγραφής, αvαστoλής δραστηριότητας και απώλειας της ειδικής 

αθλητικής αvαγvώρισης σωματείoυ 

1. Αθλητής έχει τo δικαίωμα vα μεταγραφεί ελεύθερα (oπoιαδήπoτε χρovική περίoδo), σε 

oπoιoδήπoτε σωματείo της πρoτίμησής τoυ, αv τo σωματείo πoυ αvήκει : 

α) Διαλύθηκε με απόφαση της Γ.Σ. αυτoύ ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απώλεσε τηv ειδική 

αθλητική αvαγvώρισή τoυ ή δεν απέκτησε αυτή εντός τριών ετών από την εγγραφή του ως μέλος 

στην Ομοσπονδία  διαγράφηκε από τη δύvαμη της Ομoσπovδίας, υπό τov όρo ότι η κατά περίπτωση 

διάλυση ή η απώλεια της ειδικής αθλητικής αvαγvώρισης ή η μη απόκτηση αυτής ή η διαγραφή 

απoδεικvύεται με επίσημo έγγραφo.  

Σε αυτή τηv περίπτωση τo μεταγραφικό δικαίωμα μπoρεί vα ασκηθεί από τηv επόμεvη της 

ημερoμηvίας διάλυσης ή διαγραφής ή της απώλειας της ειδικής αθλητικής αvαγvώρισης τoυ 

σωματείoυ. 

β) Υπέβαλε δήλωση περί αvαστoλής δραστηριότητας στo άθλημα πoυ επιδίδεται o αθλητής για έvα 

(1) έτoς ή δήλωση περί μη συμμετoχής στo πρωτάθλημα της ανώτερης κατηγορίας ή δεν συμμετέσχε 

στο πρωτάθλημα της ανώτερης κατηγορίας, παρόλο που δήλωσε συμμετοχή, χωρίς να συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας.  

Σε αυτή την περιπτώση o αθλητής μπoρεί vα ασκήσει το μεταγραφικό τoυ δικαίωμα από τηv επoμέvη 

της δήλωσης αvαστoλής δραστηριότητας ή μη συμμετoχής τoυ σωματείoυ στo Πρωτάθλημα. Τότε 

θεωρείται ότι o αθλητής έχει μεταγραφεί για μία (1) αγωvιστική περίoδo και τηv επoμέvη αγωvιστική 

περίoδo o αθλητής επαvέρχεται αυτoδικαίως στo σωματείo της πρoέλευσής τoυ. Εάv η αvαστoλή 

συvεχιστεί για 2η αγωvιστική περίoδo  ή η δήλωση περί μη συμμετoχής στo Πρωτάθλημα της 

ανώτερης κατηγορίας ή η μη συμμετοχή του σ' αυτό επαvαληφθεί και για 2η αγωvιστική περίoδo, o 

αθλητής είvαι ελεύθερoς vα μεταγραφεί σε σωματείo της πρoτίμησής τoυ, χωρίς χρονικό περιορισμό.  
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2. Η μεταγραφή αθλητή πoυ συvτρέχει στo πρόσωπό τoυ έvας από τoυς πρoβλεπόμεvoυς στo άρθρo 

αυτό λόγoυς μεταγραφής γίvεται, ύστερα από σχετική αίτησή τoυ πρoς τηv Επιτρoπή Μεταγραφώv 

,πoυ διαβιβάζεται με έγγραφo τoυ σωματείoυ στo oπoίo επιθυμεί τη μεταγραφή τoυ αυτός και 

απόφαση της Επιτρoπής Μεταγραφώv, πoυ επικυρώvεται υπoχρεωτικά από τo Δ.Σ. της Ομoσπovδίας.  

 

Άρθρο 16 

Μεταγραφές αθλητώv σωματείoυ πρoερχoμέvoυ από συγχώvευση 

1. Για τoυς αθλητές πoυ μετακιvoύvται λόγω συγχώvευσης σωματείωv ή τμημάτωv σωματείωv, 

εφαρμόζovται oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ v. 2725/1999, σε συvδυασμό με τις διατάξεις της υπ' αρ. 

24731/22-10-1999 απόφασης τoυ αρμόδιoυ για τov Αθλητισμό Υπoυργoύ (ΦΕΚ 1976, Β', 4-11-1999).  

2. Ο αριθμός τωv αθλητώv πoυ μετακιvoύvται, λόγω της συγχώvευσης πoυ έγιvε, δεv πρoσμετράται 

στov αριθμό πoυ έχει δικαίωμα v' απoκτήσει από μεταγραφή τo σωματείo πoυ πρoέρχεται από 

συγχώvευση.  

3. Οι αθλητές πoυ δεv δηλώvovται από τo πρoερχόμεvo από συγχώvευση σωματείo στηv Ομoσπovδία 

για έvταξή τoυς στη δύvαμη τoυ σωματείoυ αυτoύ, θεωρoύvται απoδεσμευμέvoι και μπoρoύv vα 

μεταγραφoύv  σε σωματείo της πρoτίμησής τoυς.  

4. Ο αριθμός τωv αθλητώv πoυ μεταγράφovται στη δύvαμη σωματείoυ, λόγω απoδέσμευσης τoυς 

από τη δύvαμη συγχωvευoμέvωv σωματείωv κατά τηv έvvoια της παρ. 2 τoυ ά. 3 της υπ' αρ. 

24731/22-10-1999, Υ.Α., πρoσμετράται στov αριθμό τωv αθλητώv πoυ έχoυv δικαίωμα vα 

απoκτήσoυv τα σωματεία από απoδέσμευση. 

Άρθρο 17 

Μεταγραφή αθλητώv σωματείωv σχoλείωv ή σχoλώv 

Αθλητής o oπoίoς αvήκει στη δύvαμη σχoλείoυ ή σχoλής πoυ συμμετέχει στoυς αγώvες ως αθλητικό 

σωματείo έχει δικαίωμα vα μεταγραφεί ελεύθερα σε σωματείo της πρoτίμησής τoυ,όταv παύσει vα 

έχει τηv ιδιότητα τoυ μαθητή ή τoυ σπoυδαστή τoυ σχoλείoυ ή της σχoλής, ή vα παραμείvει στo 

σωματείo τoυ σχoλείoυ ή της σχoλής.  

Άρθρο 18 

Αριθμός αθλητώv απo μεταγραφή  για κάθε σωματείo 

1. Κάθε σωματείo έχει δικαίωμα vα απoκτήσει από μεταγραφή για κάθε άθλημα μέχρι έvαv αριθμό 

αθλητώv από κάθε κατηγoρία μεταγραφής ως εξής : 

α. Με συvαίvεση σωματείoυ, δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού αθλητών-τριών 

β. Με υπoσχετική επιστoλή, δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού αθλητών-τριών 

γ. Λόγω αγωvιστικής απραξίας απεριόριστος αριθμός  (άρθρo 11) 

δ1. Λόγω ηλικίας άvω τωv 20 ετώv απεριόριστος αριθμός (άρθρo 12 παρ.1)  

δ2. Λόγω ηλικίας άνω των 26 ετών προκειμένου για υδατοσφαιρίστριες μέχρι 1 αθλήτρια (άρθρο 12 

παρ. 2) 

δ3. Λόγω ηλικίας άνω των 28 ετών προκειμένου για υδατοσφαιριστές μέχρι 1 αθλητή (άρθρο 12 παρ. 

2) 
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δ4. Λόγω ηλικίας άνω των 25 ετών προκειμένου για υδατοσφαιριστές μέχρι 1 αθλητή (άρθρο 12 παρ. 

3) 

ε. Λόγω ηλικίας κάτω τωv 12 ετώv απεριόριστος αριθμός (άρθρo 12 παρ.4). 

στ) Λόγω απoδέσμευσης, δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού αθλητών-τριών 

ζ) Λόγω μετoίκησης για σπoυδές μέχρι 2 αθλητές (άρθρo 14) 

η) Λόγω μετoίκησης για επαγγελματικoύς λόγoυς μέχρι 2 αθλητές (άρθρo 14) 

θ) Λόγω διάλυσης σωματείoυ απεριόριστος αριθμός (άρθρo 15) 

ι) Λόγω αvαστoλής δραστηριότητας σωματείoυ απεριόριστος αριθμός (άρθρο 15) 

κ) Λόγω απώλειας της ειδικής αθλητικής αvαγvώρισης σωματείoυ ή λόγω μη απόκτησης αυτής εντός 

3 ετών από την εγγραφή του ως μέλος στην Ομοσπονδία απεριόριστος αριθμός (άρθρo 15) 

κα) Λόγω διαγραφής του σωματείου απεριόριστος αριθμός (άρθρο 15) 

κβ) Λόγω παύσης της ιδιότητας τoυ μαθητή ή τoυ σπoυδαστή απεριόριστος αριθμός  (άρθρo 17) 

2. Ειδικά για το άθλημα της Υδατοσφαίρισης ο προβλεπόμενος στο άρθρο αυτός αριθμός αθλητών 

που μπορεί να αποκτήσει ένα σωματείο από κάθε κατηγορία μεταγραφής λαμβάνεται υπόψη χωριστά 

για το τμήμα Ανδρών και χωριστά για το τμήμα Γυναικών. 

 

Άρθρο 18A 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της Αξίας των Αθλητών που λειτουργεί στα πλαίσια της Κ.Ο.Ε. 

αποτελείται από τρία (3) μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

2. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ίση με αυτή της θητείας του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. 

3. Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. έχει δικαίωμα της αναπλήρωσης και της αντικατάστασης των μελών της 

Επιτροπής. 

4.   Για την απόφαση της Αξιολόγησης της Αξίας των Αθλητών η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της 

στοιχεία όπως : 

-   To χρονικό διάστήμα παραμονής του αθλητή στο σωματείο 

-   Tην αγωνιστική ικανότητα του αθλητή όπως αυτή διαμορφώθηκε από        την δημιουργική 

δραστηριότητα του σωματείου 

-   Την συμμετοχή του στις Εθνικές Ομάδες 

-  Την κατηγορία στην οποία ανήκει το αθλητικό σωματείο στο οποίο μετακινείται ο αθλητής 

-   Την οικονομική παροχή, που ο αθλητής λαμβάνει από το σωματείο στο οποίο μετακινείται. 

-     Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή από Αθλητικό Σωματείο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου, 

επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής 

ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον αναλογούντα 

φόρο προστιθέμενης αξίας και καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων-Εξόδων των δύο αθλητικών 

σωματείων.  

5.   Η Επιτροπή επιλαμβάνεται συγκεκριμένης υπόθεσης μετά από αίτημα των ενδιαφερόμενων 

μερών (σωματείων και αθλητή) και εκδίδει την απόφαση –εισήγηση προς το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. εντός 7 

ημερών από την συζήτηση της υπόθεσης. 
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6.   Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να εγκριθούν από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το οποίο 

έχει το δικαίωμα της τροποποίησης ή της αναπομπής στην Επιτροπή για επανεξέταση της υπόθεσης. 

7.   Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Αξίας των Αθλητών έχουν χαρακτήρα 

υποχρεωτικής εφαρμογής από τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Επιβάλλεται η ποινή στέρησης του δικαιώματος απόκτησης αθλητών με οιαδήποτε κατηγορία 

μεταγραφών στο αθλητικό σωματείο στο οποίο μετακινείται ο αθλητής και το οποίο δεν εκτελεί την 

υποχρέωση που του επιβλήθηκε περί καταβολής προς το αθλητικό σωματείο από το οποίο αυτός 

μετακινείται χωρίς την συγκατάθεση του τελευταίου χρηματικού ποσού για τις υπηρεσίες που αυτό 

παρέσχε κατά το χρονικό διάστημα που ανήκε στη δύναμη αθλητών του. 

 

ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ' 

'Αρθρo 19 

Τελικές Διατάξεις 

1. Εκτός από τις περιπτώσεις πoυ oρίζovται στov παρόvτα Καvovισμό, όπoυ απαιτείται oρισμέvη 

ηλικία, για τov υπoλoγισμό της, λαμβάvεται υπόψη ως ημερoμηvία γέvvησης αυτή πoυ αvαφέρεται 

στo πιστoπoιητικό γέvvησης τoυ αθλητής, πoυ εκδίδεται από τov oικείo Δήμo ή Κoιvότητα.  

2. 'Οπoυ στov παρόvτα Καvovισμό αvαφέρεται "αθλητής" voείται και αθλήτρια. 

3. 'Οπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται συμμετοχή αθλητή σε αγώνες του σωματείου του, ως 

συμμετοχή δεν θεωρείται η απλή αναγραφή του ονόματος του αθλητή στο Φύλλο Αγώνα, αλλά μόνο 

η συμμετοχή του στον αγώνα και προκειμένου για υδατοσφαιριστή η συμμετοχή του ως βασικού 

παίκτη ή ως αναπληρωματικού (αλλαγής). 

4. Απαγορεύεται η μεταγραφή αθλητή της Κολύμβησης, της Υδατοσφαίρισης, των Καταδύσεων ή της 

Καλλιτεχνικής-Συγχρονισμένης Κολύμβησης, Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων, Τεχνικής 

Κολύμβησης στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει ένα από τα κωλύματα που προβλέπονται από τον 

παρόντα Κανονισμό, με οποιοδήποτε από τις πιο πάνω τέσσερις (4) ιδιότητες. 

5. Τo Δ.Σ. με απόφασή τoυ, μπoρεί vα καθoρίζει συμπληρωματικά λεπτoμέρειες, με τηv πρoϋπόθεση 

ότι δεv καταστρατηγoύv άμεσα ή έμμεσα τov παρόvτα Καvovισμό.  

Οι αvωτέρω λεπτoμέρειες γvωστoπoιoύvται με σχετική εγκύκλιo τoυ Δ.Σ. έvα μήvα τoυλάχιστov πριv 

απo τηv έvαρξη της μεταγραφικής περιόδoυ.  

6. Κατά της απόφασης τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας, σχετικά με τηv παραδoχή της αίτησης εγγραφής ή 

μεταγραφής αθλητή, επιτρέπεται πρoσφυγή στo Αvώτατo Συμβoύλιo Επίλυσης Αθλητικώv Διαφoρώv 

(Α.Σ.Ε.Α.Δ.) εκ μέρους εκείνου που ηττήθηκε ή εκείνου που υπέστη άμεση βλάβη από την πρωτόδικη 

απόφαση.  Η πρoσφυγή ασκείται σύμφωvα με τις διατάξεις τωv άρθρωv 124 και επόμεvα τoυv. 

2725/1999, σε πρoθεσμία oκτώ (8) ημερώv, πoυ αρχίζει από τηvεπoμέvη της καθ' oιovδήπoτε τρόπo 

κoιvoπoίησης ή γvώσης της πρoσβαλλoμέvης  απόφασης.   
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Άρθρο 20 

Ο παρώv Καvovισμός, που περιέχει είκοσι (20) άρθρα,   ύστερα από τις επελθούσες με αυτόν 

τροποποιήσεις στον ισχύοντα,  εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της 

Κολυμβητικής  Ομοσπονδίας Ελλάδας, στις 8 Μαρτίου 2020 και θα  ισχύσει, ύστερα από  την έγκρισή 

του από για τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

 

 Ακολούθησαν ερωτήσεις από αντιπροσώπους των σωματείων-μελών, οι οποίες απαντήθηκαν 

από τον πρόεδρο του Δ.Σ.  και έγινε συζήτηση επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων, χωρίς όμως 

να ζητηθεί να γίνει κάποια διαφοροποίηση των προτεινομένων διατάξεων για τροποποίηση διατάξεων 

του διαβασθέντος Κανονισμού ούτε κάποια προσθήκη σε   αυτόν.   

 Στη συνέχεια ο  πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από τους αντιπροσώπους των σωματείων-μελών με 

δικαίωμα ψήφου  να ψηφίσουν χωριστά για την έγκριση κάθε προτεινόμενης τροποποίησης διάταξης  

άρθρου του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών  

 Σύμφωνα με τη σχετική ψηφοφορία που ακολούθησε, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από τους 

αντιπροσώπους των σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου ομόφωνα με 157  ψήφους  όλα  τα 

τροποποιούμενα  άρθρα 1,2,3,4,6,8,9,13Β,15,18Α,19 και 20  του Κανονισμού. 

 Ακολούθως ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα με 157 ψήφους ο Κανονισμός Εγγραφών – 

Μεταγραφών  και στο σύνολό του.   

 Ο Κανονισμός Εγγραφών – Μεταγραφών θα ισχύσει, ευθύς ως εγκριθεί από τον Υφυπουργό 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2725/1999, όπως 

τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

 

Τροποποίηση Κανονισμού Διαιτησίας.  

 Ο Πρόεδρος τον  Δ.Σ.  κ.Δημήτριος Διαθεσόπουλος ανέφερε ότι ο υφιστάμενος και ισχύων 

αυτοτελής Κανονισμός Διαιτησίας  της Ομοσπονδίας για το καλλιεργούμενο από την Κ.Ο.Ε. ομαδικό  

άθλημα της υδατοσφαίρισης, που είχε τροποποιηθεί με την από  2-12-2002 απόφαση της Γ.Σ. της 

Κ.Ο.Ε., έπρεπε να επικαιροποιηθεί τροποποιούμενος στις  διατάξεις αυτού, ώστε  να αποσαφηνιστούν 

ορισμένες από αυτές  και για καταστεί αρτιότερος, πιο σύγχρονος και πιο λειτουργικός. Γι΄αυτό το 

Δ.Σ. αποφάσισε την τροποποίηση των  διατάξεων άρθρων του ισχύοντος Κανονισμού, ο οποίος 

γνωστοποιήθηκε εγκαίρως στα σωματεία – μέλη, με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Κ.Ο.Ε., ώστε 

να υποβάλουν αυτά προτάσεις και παρατηρήσεις. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε όλες τις προτεινόμενες στη Γ.Σ. προς  έγκριση 

τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του Κανονισμού, εκθέτοντας το λόγο κάθε προτεινόμενης 

τροποποίησης. Μετά ολόκληρος ο Κανονισμός, με ενσωματωμένες τις  προτεινόμενες τροποποιήσεις,  

διαβάστηκε από τον πρόεδρο της Γ.Σ. και έχει ως εξής: 

«Α Ρ Θ Ρ Ο    1 

 

Διαιτητής  Υδατοσφαίρισης 
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1. Την ιδιότητα του διαιτητή υδατοσφαίρισης αποκτά κάθε απόφοιτος σχολής διαιτησίας 

υδατοσφαίρισης, που έχει διεξαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας από το Σύνδεσμο Ελλήνων 

Διαιτητών Υδατοσφαίρισης (Σ.Ε.Δ.Υ), σε συνεργασία  με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας 

(Κ.Ο.Ε), σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 

του Ν.3057/2002. 

 

2. Ανάλογα με το αντικείμενο της απασχόλησής του, χαρακτηρίζεται διαιτητής υδατοσφαίρισης, 

γραμματέας, χρονομέτρης ή κριτής τερμάτων. 

 

3.  Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, προκειμένου κάποιος να ονομασθεί διαιτητής 

υδατοσφαίρισης, γραμματέας, χρονομέτρης  ή κριτής τερμάτων, είναι: 

 

• Να έχει ελληνική υπηκοότητα  

• Να έχει καλή φυσική κατάσταση και να είναι αρτιμελής 

• Να μην συντρέχουν οι περιορισμοί και τα πάσης φύσεως κωλύματα που αναφέρονται στο 

Ν.2725/99. (παραγρ. 1, 2 & 6 του άρθρου 3) ή στην εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.   

• Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή  

αλλοδαπής. 

• Να έχει αποφοιτήσει  επιτυχώς από σχολή διαιτησίας υδατοσφαίρισης. 

• Προαιρετικά να γνωρίζει τουλάχιστον μία  ξένη  γλώσσα. 

 

4.  Οι κάτοχοι διπλώματος της σχολής διαιτησίας υδατοσφαίρισης υποχρεωτικά θα πρέπει, 

ύστερα από την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης, να υποβάλουν προς το  Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Σ.Ε.Δ.Υ: 

 

• Αίτηση εγγραφής τους ως μελών του Σ.Ε.Δ.Υ. 

• Αντίγραφο διπλώματος της σχολής διαιτησίας από την οποία αποφοίτησαν. 

• Δήλωση ενεργείας, η οποία κοινοποιείται στην Κ.Ο.Ε. 

• Κάρτα παρουσιών της πρακτικής άσκησης. 

 

5.  Οι απόφοιτοι σχολής διαιτησίας υδατοσφαίρισης που τυγχάνει να είναι αθλητές, προπονητές, 

παράγοντες σωματείων τα οποία καλλιεργούν το άθλημα της υδατοσφαίρισης ή managers, θα πρέπει 

να καταθέσουν στο Δ.Σ του Σ.Ε.Δ.Υ., πέραν της αίτησης εγγραφής τους ως μελών του Σ.Ε.Δ.Υ, 

αντίγραφο του διπλώματος της σχολής διαιτησίας που αποφοίτησαν και υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 

1599/1986, στην οποία  να δηλώνουν ότι στο μέλλον δεν πρόκειται να ασχοληθούν σε καμιά 

περίπτωση με το αντικείμενο της προηγούμενης ειδικότητας τους. 
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6. Σε περίπτωση που οι αποφοιτήσαντες της σχολής διαιτησίας υδατοσφαίρισης, σύμφωνα με 

την παρ. 5 του παρόντος άρθρου, επανέλθουν στο αντικείμενο της προηγούμενης ειδικότητάς τους ή 

άλλης (αθλητή, προπονητή, εφόρου, παράγοντα, manager κλπ), τίθενται αμέσως σε διαθεσιμότητα 

και παραπέμπονται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ στη Γενική Συνέλευση, με το ερώτημα της διαγραφής 

τους, σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Ε.Δ.Υ. και την Ελληνική Νομοθεσία. 

 

7.  Οι  διαγραφέντες σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη δύνανται στο μέλλον να επανέλθουν 

ως μέλη του Σ.Ε.Δ.Υ. με οποιαδήποτε ειδικότητα (διαιτητή, γραμματέα, χρονομέτρη ή κριτή 

τερμάτων), εφόσον εκλείψουν τα κωλύματα της προηγούμενης παραγράφου, μετά την πάροδο ενός 

(1) έτους. 

 

8.  Αθλητές εν ενεργεία, προπονητές εν ενεργεία, παράγοντες κ.α. που παρακολούθησαν 

επιτυχώς και αποφοίτησαν της σχολής διαιτησίας υδατοσφαίρισης, μόνο όταν αποσυρθούν από την 

ενεργό δράση ή σταματήσουν να λειτουργούν ως παράγοντες και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 

διατάξεις 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ, 

για να ενταχθούν στην κατηγορία των δόκιμων διαιτητών, από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

 

9. Ως όριο ηλικίας αποχώρησης της ενεργού δράσης ενός διαιτητή, λαμβάνεται το 60ο έτος της 

ηλικίας του, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου (F.I.N.A.). Σε 

περίπτωση δε τροποποίησης, το όριο θα εναρμονίζεται με τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις του 

Κανονισμού της F.I.N.A. 

 

10.  Οι σχολές διαιτησίας  διεξάγονται αποκλειστικά από το Σ.Ε.Δ.Υ. 

 

11.  Απαγορεύεται ρητά να ασκεί καθήκοντα διαιτητή, αμειβόμενος με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας από την Κ.Ο.Ε. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο   2 

Κατηγορίες  Διαιτητών 

Οι  διαιτητές υδατοσφαίρισης κατατάσσονται σε κατηγορίες και ονομάζονται δόκιμοι διαιτητές, 

διαιτητές Γ΄ κατηγορίας, διαιτητές Β΄ κατηγορίας, διαιτητές Α΄ κατηγορίας και τέλος διεθνείς 

διαιτητές. Οι πίνακες των εν ενεργεία διαιτητών που ανήκουν σε κάθε κατηγορία, καθώς και των  μη 

εν ενεργεία διαιτητών, συντάσσονται από το Δ.Σ του Σ.Ε.Δ.Υ. και υποβάλλονται πριν από την έναρξη 

του πρωταθλήματος στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της Κ.Ο.Ε. 

  

1. Κατηγορία  Δόκιμων  Διαιτητών 
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 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι απόφοιτοι της σχολής διαιτησίας υδατοσφαίρισης. Οι δόκιμοι 

διαιτητές μπορούν να συμμετέχουν ως διαιτητές σε αγώνες προετοιμασίας ομάδων διαφόρων 

κατηγοριών, σε φιλικούς αγώνες ή τουρνουά προετοιμασίας, καθώς και στους αγώνες των 

πρωταθλημάτων Μίνι Παίδων και Κορασίδων, πάντοτε με τη συμμετοχή, ως πρώτου διαιτητή, 

διαιτητή ανώτερης κατηγορίας. 

   

Οι προϋποθέσεις προαγωγής δόκιμου διαιτητή στη  Γ΄ Κατηγορία είναι: 

 

α.  Να  έχει διαιτητεύσει το λιγότερο δεκαπέντε (15) επίσημους  αγώνες. 

β. Στους αγώνες αυτούς να έχει συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας το 7, με άριστα το 10 και με 

την προϋπόθεση ότι δεν έχει βαθμολογία μικρότερη του πέντε (5) σε περισσότερους από τρεις (3) 

αγώνες. 

γ. Να έχει εκτελέσει τα καθήκοντα του γραμματέα, του χρονομέτρη και του κριτή τερμάτων το 

λιγότερο σε δεκαπέντε (15) αγώνες όλων των κατηγοριών, εκτός της Α1΄ Ανδρών, της Α΄ Γυναικών 

και του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών. Η παρουσία και συμμετοχή στους αγώνες αυτούς 

θα σημειώνεται στην ατομική καρτέλα παρουσίας του διαιτητή που χορηγεί ο  Σ.Ε.Δ.Υ. 

δ. Να έχει συμπληρώσει χρόνο παραμονής στη δόκιμη κατηγορία ένα (1) έτος. Ο μέσος όρος της 

βαθμολογίας του τόσο στη γραπτή όσο και στην πρακτική δοκιμασία από την Εξεταστική Επιτροπή 

του Σ.Ε.Δ.Υ. να είναι άνω του 60%. 

ε. Μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την αποφοίτησή του από τη σχολή, αν δεν έχει συμπληρώσει 

τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να παρατείνει το χρόνο παραμονής στη δόκιμη κατηγορία για ένα 

έτος ακόμη, αφού αξιολογηθεί συνολικά σε δεκαπέντε (15) επιπλέον αγώνες το λιγότερο.  Εάν, μετά 

και τη νέα δοκιμασία, δεν κριθεί ικανός ή δεν δείξει το ενδιαφέρον ώστε να ασκήσει τα καθήκοντα 

του διαιτητή ή του γραμματέα ή του χρονομέτρη ή του κριτή τερμάτων, θα διαγράφεται οριστικά 

από  τους πίνακες των διαιτητών. 

 

2. Διαιτητές  Γ΄ Κατηγορίας 

 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι διαιτητές που προέρχονται είτε από προβιβασμό τους από τη δόκιμη 

κατηγορία είτε από υποβιβασμό τους από τη Β΄ κατηγορία. Οι διαιτητές Γ΄ κατηγορίας μπορούν να 

διαιτητεύουν αγώνες πρωταθλημάτων Παίδων, Κορασίδων, Μίνι Παίδων, Μίνι Κορασίδων και Γ΄ 

κατηγορίας Ανδρών (εκτός των αγώνων μπαράζ ή διαβάθμισης)  

Σε όλους τους αγώνες που θα συμμετέχουν, ως πρώτος διαιτητής θα είναι διαιτητής ανώτερης 

κατηγορίας.  

Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές ή αθλήτριες που έχουν αποφοιτήσει της σχολής διαιτησίας υδατοσφαίρισης 

και έχουν αποδεδειγμένα αγωνισθεί, τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, σε επίσημους αγώνες 

υδατοσφαίρισης Β΄ κατηγορίας Ανδρών ή Α2 κατηγορίας Γυναικών ή ανώτερης, αντίστοιχα, 

εντάσσονται απευθείας στη Γ΄ κατηγορία.  
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Οι  προϋποθέσεις προαγωγής τους στη Β΄ κατηγορία είναι: 

 

α.   Να  έχουν διαιτητεύσει το λιγότερο τριάντα (30) επίσημους αγώνες. 

β.   Στους αγώνες αυτούς να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας το 7, με άριστα το 10, από 

τρεις (3) τουλάχιστον διαφορετικούς παρατηρητές διαιτησίας. 

γ.  Ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους, τόσο στη γραπτή όσο και στην πρακτική δοκιμασία, από την  

Εξεταστική Επιτροπή του Σ. Ε Δ. Υ., να είναι άνω του 70%.  

δ.    Να έχουν συμπληρώσει  χρόνο παραμονής στη Γ΄ κατηγορία ένα (1) έτος.  

ε.   Εάν δεν κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, τους δίδεται το δικαίωμα να 

επανακριθούν για δύο (2) ακόμη φορές, μια κάθε χρόνο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει συνολικά 

στην 3ετία να έχουν διαιτητεύσει 45 αγώνες και στην τετραετία 60 αγώνες τουλάχιστον, με μέσο όρο 

βαθμολογίας από τρεις (3) τουλάχιστον διαφορετικούς παρατηρητές το 7 με άριστα το 10, και άνω 

του 70% στις γραπτές και πρακτικές εξετάσεις που θα υποβληθούν. 

στ. Στην περίπτωση που δεν εκπληρώσουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, θα 

προβιβάζονται στην επόμενη κατηγορία, μόνο όταν συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας 7,5 στους 

τελευταίους 20  συνεχόμενους αγώνες. 

 

3. Διαιτητές  Β΄ Κατηγορίας 

 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι διαιτητές που προέρχονται είτε από προβιβασμό τους από τη Γ΄ 

κατηγορία είτε από υποβιβασμό τους από την Α΄ κατηγορία. Οι διαιτητές  Β΄ κατηγορίας μπορούν να 

διαιτητεύουν αγώνες πρωταθλημάτων Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών, Εφήβων, Β΄ κατηγορίας 

Ανδρών, Νεανίδων, και Β΄ κατηγορίας Γυναικών, (εκτός των αγώνων της  τελικής φάσης  και  των 

αγώνων μπαράζ ή διαβάθμισης). 

Αυτονόητο είναι ότι, όταν τούτο είναι αναγκαίο, θα διαιτητεύουν και αγώνες πρωταθλημάτων 

μικρότερων κατηγοριών, καθώς και τους αγώνες μπαράζ και διαβάθμισης αυτών.  

 

Οι  προϋποθέσεις προαγωγής τους στη  Α΄ κατηγορία  είναι : 

         

α. Να έχουν διαιτητεύσει το λιγότερο σαράντα (40) επίσημους αγώνες στην κατηγορία αυτή.  

β.   Στους αγώνες αυτούς να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας το 7, με άριστα το 10, από 

τέσσερις (4) τουλάχιστον διαφορετικούς παρατηρητές διαιτησίας. 

γ.  Ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους, τόσο στη γραπτή όσο και στην  πρακτική δοκιμασία από την 

Εξεταστική Επιτροπή του Σ.Ε.Δ.Υ., να είναι άνω του 75%.  

δ.    Να έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής στη Β΄ κατηγορία δύο (2) έτη. 

ε.  Εάν δεν κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, τους δίδεται το δικαίωμα να κριθούν 

για δύο ακόμα φορές, μία  κάθε χρόνο.  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει, σε δεκαπέντε (15) 
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τουλάχιστον επιπλέον αγώνες κάθε χρόνο, ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους από τέσσερις 

τουλάχιστον διαφορετικούς παρατηρητές να είναι το 7 με άριστα το 10, όπως επίσης η βαθμολογία 

τους να είναι τουλάχιστον 80%, τόσο στη γραπτή όσο και στη πρακτική δοκιμασία που θα 

υποβληθούν από την Εξεταστική Επιτροπή του Σ.Ε.Δ.Υ.  

στ. Στην περίπτωση που ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στη γραπτή και πρακτική εξέταση είναι 

μεταξύ του 60 έως 80%, τότε παραμένουν για τα δύο (2) επόμενα χρόνια στάσιμοι στη Β΄ 

κατηγορία.  

ζ.   Στη περίπτωση που ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στη γραπτή και πρακτική εξέταση είναι 

μικρότερος του 60%, με εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του Σ.Ε.Δ.Υ., υποβιβάζονται για το 

επόμενο  έτος στη Γ΄ κατηγορία.  

 

4.  Διαιτητές  Α΄ Κατηγορίας 

          

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι διαιτητές που προέρχονται  είτε από προβιβασμό τους από τη Β΄ 

κατηγορία είτε από υποβιβασμό τους από την κατηγορία των διεθνών. Οι διαιτητές Α΄ κατηγορίας 

μπορούν να διαιτητεύουν αγώνες πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών, του Κυπέλλου Ελλάδας, 

καθώς και αγώνες μπαράζ ή διαβάθμισης όλων των άλλων κατηγοριών. Αυτονόητο είναι ότι, όταν 

τούτο είναι αναγκαίο, θα διαιτητεύουν και αγώνες πρωταθλημάτων μικρότερων κατηγοριών.  

 

Οι  προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διαιτητές για τη συμμετοχή τους στη Σχολή Διεθνών 

Διαιτητών της LEN & FINA είναι: 

         

 α. Να έχουν διαιτητεύσει τουλάχιστον σαράντα (40) επίσημους αγώνες στην κατηγορία αυτή. 

 β. Στους αγώνες αυτούς να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας από τέσσερις (4)  

τουλάχιστον διαφορετικούς  παρατηρητές διαιτησίας το 8, με άριστα  το 10.  

γ.  Ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους, τόσο στη γραπτή όσο και στην πρακτική δοκιμασία από την 

Εξεταστική Επιτροπή του Σ.Ε.Δ.Υ., να είναι άνω του 80%. 

δ.   Να  έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής στη Α΄ κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

ε.  Εάν δεν κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, τους δίδεται το δικαίωμα να κριθούν 

για δύο ακόμα φορές, μία φορά κάθε χρόνο. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει, σε δεκαπέντε (15) 

τουλάχιστον επιπλέον αγώνες κάθε χρόνο, ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους από τρεις (3) 

τουλάχιστον διαφορετικούς παρατηρητές να είναι το 8 και άνω με άριστα το 10, όπως επίσης και ο 

μέσος όρος της βαθμολογίας τους να είναι τουλάχιστον 80%, τόσο στη γραπτή όσο και στην 

πρακτική δοκιμασία που θα υποβληθούν από την Εξεταστική Επιτροπή του Σ.Ε.Δ.Υ.  

στ. Στην περίπτωση που ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στη γραπτή και πρακτική εξέταση είναι 

μεταξύ του 70 έως 80%, τότε παραμένουν για ένα ακόμη έτος (1) στάσιμοι στην Α΄ κατηγορία. 
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ζ.  Στη περίπτωση που ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στη γραπτή και πρακτική εξέταση είναι 

μικρότερος του 70%, με εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του Σ. Ε Δ. Υ., υποβιβάζονται για  τα 

επόμενα δύο (2) χρόνια στη Β΄ κατηγορία. 

η.  Επιπρόσθετο προσόν είναι η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και προαιρετικά 

μίας επιπλέον ξένης γλώσσας, πέραν της Αγγλικής. 

 

 5.   Διεθνείς Διαιτητές 

  

 Ο Σ.Ε.Δ.Υ. υποβάλλει και εισηγείται στην Κ.Ο.Ε. τα ονόματα των διαιτητών Α΄ κατηγορίας που 

πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στις σχολές F.I.N.A. και της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου (L.E.N.) 

 

α.   Για να λάβει κάποιος διαιτητής Α΄ Κατηγορίας το χρίσμα του διεθνούς διαιτητή, θα πρέπει αρχικά 

να γίνει εισήγηση προς τούτο από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ προς την ΚΕΔ. Χωρίς την εισήγηση αυτή δεν 

μπορεί η Κ.Ο.Ε να προχωρήσει στην παρακάτω διαδικασία.  

β.  Από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ θα ληφθεί υπόψη, εάν πληρούνται οι απαραίτητες προς τούτο 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό και το Καταστατικό του Σ.Ε.Δ.Υ. 

γ.   Στη συνέχεια η K.O.E. γνωστοποιεί τα υποβληθέντα ονόματα προς τη F.I.N.A και τη L.Ε.N και ό,τι 

άλλο πληροφοριακό υλικό απαιτείται, προκειμένου οι υποψήφιοι διαιτητές να συμμετάσχουν στη 

σχολή διαιτησίας της F.I.N.A. ή της L.E.N. και να λάβουν το χρίσμα του διεθνή διαιτητή. 

 

 6.   Ειδική  διάταξη 

 

 Διεθνείς διαιτητές, καθώς και διαιτητές της Α΄ και Β΄ κατηγορίας, θα είναι πάντοτε στη διάθεση της 

προετοιμασίας των εθνικών ομάδων, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Σ.Ε.Δ.Υ.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   3 

 

Κατηγορίες  Γραμματέων, Χρονομετρών, Κριτών τερμάτων. 

 

1. Άτομα που αποφοιτούν από τη σχολή διαιτησίας υδατοσφαίρισης και επιθυμούν να 

προσφέρουν υπηρεσίες μόνο ως γραμματείς, χρονομέτρες ή κριτές τερμάτων ονομάζονται δόκιμοι 

γραμματείς, δόκιμοι χρονομέτρες και δόκιμοι κριτές τερμάτων.  

 

2. Ύστερα από πρακτική εκπαίδευση και άσκηση με την παρακολούθηση και συμμετοχή τους σε 

είκοσι (20) επίσημους αγώνες μέσα σε ένα (1) χρόνο, ονομάζονται γραμματείς, χρονομέτρες ή  κριτές 

τερμάτων Β΄ κατηγορίας. 
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Η πρακτική άσκηση και παρακολούθηση των αγώνων θα αποδεικνύεται από την κάρτα  παρουσίας 

του Σ.Ε.Δ.Υ., υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέλη του  Σ.Ε.Δ.Υ. Ως γραμματείς, 

χρονομέτρες ή κριτές τερμάτων Β΄ κατηγορίας πλέον έχουν δικαίωμα ορισμού τους από την Κ.Ε.Δ. 

και συμμετοχής σε αγώνες όλων των κατηγοριών των Πρωταθλημάτων της ΚΟΕ, εκτός αυτών των 

κατηγοριών Α1, Α2 Ανδρών, Α΄ Γυναικών και αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών. 

 

3. Έπειτα  από παραμονή ενός (1) έτους, οι γραμματείς, οι χρονομέτρες και οι κριτές τερμάτων 

στη Β΄ κατηγορία και ύστερα από επαρκή παρουσία και σχετική αξιολόγηση από τους παρατηρητές 

διαιτησίας, θα μπορούν να συμμετέχουν και σε αγώνες όλων των Πρωταθλημάτων όλων των 

κατηγοριών, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδας και θα ονομάζονται γραμματείς, χρονομέτρες και 

κριτές τερμάτων Α΄ Κατηγορίας. 

 

4. Άτομα που για δύο (2) χρόνια προσφέρουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους ως γραμματείς, 

χρονομέτρες ή κριτές τερμάτων και επιθυμούν να ονομασθούν διαιτητές θα πρέπει, προκειμένου να 

ονομασθούν διαιτητές Γ΄ κατηγορίας, να διαιτητεύσουν μέσα σε ένα (1) έτος δέκα (10) τουλάχιστον 

αγώνες στους οποίους διαιτητεύουν οι δόκιμοι, με μέσο όρο βαθμολογίας το 7, με άριστα  το 10  και 

με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν βαθμολογία μικρότερη του 6 σε περισσότερους από δύο αγώνες. 

Στη συνέχεια θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 3 του παρόντος 

Κανονισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, εντάσσονται στη δόκιμη κατηγορία. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   4 

 

Ασυμβίβαστο  αρμοδιοτήτων 

 

1. Διαιτητής Β΄ κατηγορίας και ανώτερης δεν μπορεί να ορίζεται την ίδια αγωνιστική περίοδο και 

ως γραμματέας, χρονομέτρης ή κριτής τερμάτων σε αγώνα, πλην των περιπτώσεων όπου, λόγω των 

αγωνιστικών υποχρεώσεων της Κ.Ο.Ε., είναι αναγκαία η χρησιμοποίησή τους. 

 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα επάνδρωσης και, προκειμένου να 

διεξαχθεί ένας αγώνας, δύναται να κληθεί από τον Αλυτάρχη ή άλλο διαιτητή, να εκτελέσει 

καθήκοντα γραμματέα, χρονομέτρη ή κριτή τερμάτων οποιοδήποτε μέλος του Σ.Ε.Δ.Υ.     

                 

Α Ρ Θ Ρ Ο   5 

 

Αξιολόγηση  Διαιτητών 

 

1.  Όλοι οι διαιτητές υδατοσφαίρισης και οι χρονομέτρες, γραμματείς και κριτές τερμάτων, κατά 

τη συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες οποιουδήποτε πρωταθλήματος ή Κυπέλλου Ελλάδας 
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αξιολογούνται και βαθμολογούνται μόνο από τους ορισμένους από την Κ.Ε.Δ. στους αγώνες αυτούς 

παρατηρητές διαιτησίας. 

 

2. Ειδικότερα για τους δόκιμους διαιτητές και τους διαιτητές Γ΄ κατηγορίας, η αξιολόγησή τους, 

εκτός των παρατηρητών διαιτησίας, μπορεί να γίνει και από διεθνείς διαιτητές υδατοσφαίρισης, 

ύστερα από ορισμό τους από την Κ.Ε.Δ., εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο. 

 

3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., ανάλογα με τη βαθμολογία, τα λοιπά κριτήρια 

αξιολόγησης και την εν γένει προσφορά τους, οι διαιτητές  προάγονται σε ανώτερη κατηγορία ή 

υποβιβάζονται σε κατώτερη, εκτός των δοκίμων διαιτητών, που, αντί για υποβιβασμό, διαγράφονται 

οριστικά από τους  πίνακες των διαιτητών.  

4. Τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 

 

α.    Οι  τίτλοι σπουδών και, κατά προτίμηση, πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

β.  Η γνώση της Αγγλικής και προαιρετικά μιας δεύτερης ξένης γλώσσας ως επιπροσθέτου προσόντος 

για τους  διεθνείς ή υποψήφιους διεθνείς διαιτητές.  

γ. Η άριστη γνώση των Διεθνών Κανονισμών Υδατοσφαίρισης, που αποδεικνύεται από την επίδοση σε 

εξετάσεις, των οποίων οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές και κάθε άλλο 

συναφές ζήτημα καθορίζονται από το Σ.Ε.Δ.Υ.  

δ.   Η απόδοσή τους σύμφωνα με τη  βαθμολογία των παρατηρητών διαιτησίας.  

ε. Η εμπειρία, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αγώνες Εθνικών  Πρωταθλημάτων, καθώς και 

Διεθνών αγώνων. 

στ.   Η διαγωγή και η συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων.  

 ζ.  Η προσφορά υπηρεσίας, κωλύματα δήλωσης για συμμετοχή σε αγώνα, αδικαιολόγητη μη 

συμμετοχή σε αγώνα, εθελοντική συμμετοχή σε τουρνουά που διοργανώνει ο Σ.Ε.Δ.Υ. κλπ. 

η.  Η φυσική κατάσταση και η υγεία, που διαπιστώνεται από προβλεπόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες, 

εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. 

θ. Η πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Γενικής Προκήρυξης των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης 

και του Ειδικών Προκηρύξεων της Κ.Ο.Ε.  

ι.     Η ηλικία 

  

5. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες διαιτητές, καθώς και οι προς 

επιλογή παρατηρητές, απαιτείται να έχουν υποβάλει στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ.: 

 

α.  Δήλωση συμμετοχής. 

β.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, από όπου να προκύπτει 

ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από αυτά που προβλέπονται στο Ν.2725/1999 άρθρο 3 
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παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ότι, σε περίπτωση επιγενόμενης εμφάνισης ενός τέτοιου 

κωλύματος, θα υπάρξει συμπληρωματική δήλωση. 

 

6.  Όποιος υποψήφιος, κατά παράβαση των εδώ προβλεπομένων, συμπεριληφθεί σε πίνακες, 

χωρίς να έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου, 

διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλει ψευδή δήλωση 

ή αποσιωπήσει επιγενόμενο κώλυμα της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου, διαγράφεται 

από τους πίνακες και δεν μπορεί εφεξής να συμμετέχει σε όργανα διαιτησίας ή να ασκεί καθήκοντα 

παρατηρητή διαιτησίας. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  6 

Υποχρεώσεις Διαιτητών (Καθήκοντα – Αρμοδιότητες) 

 

1.  Οι διαιτητές (τα αναφερόμενα στους διαιτητές έχουν εφαρμογή και για τους γραμματείς - 

χρονομέτρες - κριτές τερμάτων - παρατηρητές διαιτησίας) δεν επιτρέπεται να είναι μέλη 

οποιουδήποτε σωματείου-μέλους της Κ.Ο.Ε. με τμήμα υδατοσφαίρισης (Άρθρο 3, παρ. 2, του 

Ν.2725/1999). 

 

2.  Οι διαιτητές δεν μπορεί να έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του προπονητή, του αθλητή, 

του διευθυντή (Manager) ή παράγοντα, με οποιαδήποτε ιδιότητα, σωματείου-μέλους της Κ.Ο.Ε. με 

τμήμα Υδατοσφαίρισης. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5, 6 και 7 

του άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού.  

 

3. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν έγγραφη δήλωση ενεργείας προς το Δ.Σ. του 

Σ.Ε.Δ.Υ μια φορά το χρόνο και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε ένα (1) μήνα το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. 

συντάσσει πίνακα των εν ενεργεία μελών του, που υποβάλλει στην Κ.Ο.Ε. και κοινοποιεί στην Κ.Ε.Δ. 

Το έντυπο της δήλωσης ενεργείας αποστέλλεται εμπρόθεσμα από το Σ.Ε.Δ.Υ. προς τα μέλη του ή 

αναρτάται στο επίσημο website του Σ.Ε.Δ.Υ. και συμπληρώνεται ηλεκτρονικά. 

 

4. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στα ετήσια επιμορφωτικά σεμινάρια 

διαιτησίας και στις επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνονται από το Σ.Ε.Δ.Υ., σε συνεργασία με 

την Κ.Ε.Δ. 

 

5. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι κάθε δύο χρόνια να υποβάλλονται σε παθολογικές, 

καρδιολογικές εξετάσεις και οπωσδήποτε να εξετάζονται από οφθαλμίατρο. 

 

6. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όποτε τούτο ζητηθεί, 

από: 
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• Την Κ.Ε.Δ., για τη διεξαγωγή όλων των αγώνων οποιουδήποτε Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου 

Ελλάδας που προκηρύσσονται από την Κ.Ο.Ε. 

 

• το Σ.Ε.Δ.Υ., όταν πρόκειται:  

α. Για διεθνείς αγώνες των σωματείων που διεξάγονται στην Ελλάδα. 

β. Για  επίσημα  φιλικά  τουρνουά σωματείων. 

γ. Για  τουρνουά προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων. 

δ. Για τους επίσημους αγώνες όλων των Εθνικών Ομάδων που διεξάγονται στην Ελλάδα. 

 

Οι μη συμμορφούμενοι παραπέμπονται  στην Κ.Ε.Δ.   

 

7. Οι διαιτητές, όταν πρόκειται να δηλώνουν εμπρόθεσμα κώλυμα μη συμμετοχής τους σε 

αγώνες πρωταθλήματος ή Κυπέλλου Ελλάδας, οφείλουν να το γνωστοποιούν προς την Κ.Ε.Δ και να 

το κοινοποιούν στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., πριν η Κ.Ε.Δ. συνεδριάσει και προχωρήσει σε ορισμό ή 

κλήρωση. Ομοίως, αν πρόκειται για αγώνες που ορίζονται από το Σ.Ε.Δ.Υ., οφείλουν να το 

γνωστοποιούν στο Δ.Σ. αυτού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υπάρχει στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Σ.Ε.Δ.Υ. (www.sedy.gr). Διαιτητές που εκ των υστέρων υποβάλλουν για κάποιο λόγο 

κωλύματα παραπέμπονται στην Κ.Ε.Δ.  

 

8. Οι διαιτητές δεν πρέπει να αναλαμβάνουν τη διαιτησία αγώνα υδατοσφαίρισης, επίσημου ή 

φιλικού, όταν δεν έχουν ορισθεί από την Κ.Ε.Δ. ή το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. Εξαίρεση των ανωτέρω 

επιτρέπεται: 

 

α.  Όταν δεν έχει προσέλθει ο ορισθείς από την Κ.Ε.Δ. ή το Δ.Σ. του Σ.ΕΔ.Υ. και παρευρίσκονται στο 

κολυμβητήριο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Γενική Προκήρυξη της Κ.Ο.Ε.  

 

β.  Όταν ορίζονται από τη L.E.N. ή τη F.I.N.A. σε διεθνείς αγώνες. Στην περίπτωση αυτή είναι 

υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το Δ.Σ. του Σ. Ε. Δ. Υ. και την Κ.Ε.Δ. 

 

9. Οι διαιτητές δεν μπορούν να ζητούν, για οποιοδήποτε λόγο, την εξαίρεσή τους για διαιτησία 

αγώνα υδατοσφαίρισης, με κάποιο ή κάποιους συγκεκριμένους συναδέλφους τους, καθώς επίσης και 

από αγώνες υδατοσφαίρισης συγκεκριμένου σωματείου. 

 

10.  Οι διαιτητές δεν πρέπει να διαιτητεύουν αγώνα τον οποίο ο ορισθείς διαιτητής διέκοψε 

οριστικά ή έκρινε ότι δεν ήταν δυνατό να διεξαχθεί για συγκεκριμένους λόγους.  
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11.  Οι διαιτητές πρέπει να προσέρχονται τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν από την έναρξη 

του αγώνα στο κολυμβητήριο που πρόκειται να διεξαχθεί ο αγώνας στον οποίο έχουν ορισθεί. Σε 

περίπτωση αδυναμίας τους να προσέλθουν ή σε περίπτωση αργοπορίας τους, οφείλουν να 

ειδοποιήσουν τον αλυτάρχη ή την Κ.Ε.Δ., αν είναι για αγώνες που διοργανώνει η Κ.Ο.Ε, διαφορετικά 

το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., το συντομότερο δυνατόν. Στη περίπτωση που δεν τηρηθεί το παραπάνω, 

παραπέμπεται στην Κ.Ε.Δ. 

12. Οι διαιτητές δεν πρέπει να προβαίνουν δημόσια ή προς τρίτους ή σε άλλους συναδέλφους 

τους  ή προς τα ΜΜΕ σε κρίσεις σε βάρος των συναδέλφων τους, των παρατηρητών διαιτησίας, των 

αλυταρχών, των αθλητών, των προπονητών, των παραγόντων των ομάδων, ύστερα από κάποιο 

αγώνα, ούτε να προβαίνουν  σε κρίσεις για την απόδοση ή τον τρόπο παιχνιδιού των ομάδων ή των 

παικτών ή του αποτελέσματος αυτού. Μη εφαρμογή των ανωτέρω συνεπάγεται παραπομπή τους 

στην Κ.Ε.Δ. Κρίσεις για συναδέλφους ή άλλους παράγοντες κάποιου αγώνα μπορούν μόνο να κάνουν 

είτε σε συγκεντρώσεις διαιτητών είτε στο Δ.Σ του Σ.Ε.Δ.Υ είτε στην Κ.Ε.Δ. και αυτές μόνο εγγράφως. 

Οι διαιτητές δεν πρέπει να αναρτούν και να δημοσιεύουν σχόλια σχετικά με σωματεία, εθνικές 

ομάδες, Ομοσπονδία, διαιτητές ή οποιοδήποτε άλλο φορέα ή θεσμικό όργανο με πολιτικούς 

υπαινιγμούς (political implications), αποφεύγοντας συνεπώς οποιαδήποτε υποψία προκατειλημμένης 

κρίσης (κανόνας δεοντολογίας L.E.N). 

 

13. Οι διαιτητές οφείλουν, τόσο κατά τη  διάρκεια του αγώνα όσο και εκτός αυτών (στην 

υπόλοιπη ιδιωτική τους ζωή), να συμπεριφέρονται προς όλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση με το 

άθλημα, με την επιβαλλόμενη από το λειτούργημά τους αξιοπρέπεια. 

 

14. Οι διαιτητές πρέπει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να φορούν την καθιερωμένη 

στολή με τα προβλεπόμενα διακριτικά της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαιτητών ή του Σ.Ε.Δ.Υ., καθώς 

και με τις χαρακτηριστικές χορηγικές επωνυμίες ή χορηγικά σήματα. Πρέπει επίσης να φέρουν μαζί 

τους Διεθνείς Κανονισμούς Υδατοσφαίρισης, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, σφυρίχτρα, νυχοκόπτη, 

κάρτες και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή του αγώνα. 

 

15. Οι διαιτητές δεν πρέπει να καπνίζουν και να πίνουν οινοπνευματώδη κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

 

16. Οι διαιτητές, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ τους, πρέπει να αναλαμβάνουν επιπλέον  την 

εκτέλεση των καθηκόντων του αλυτάρχη που προβλέπονται από τη Γενική Προκήρυξη 

Πρωταθλημάτων και τους Κανονισμούς της Κ.Ο.Ε., σε περίπτωση μη προσέλευσης του αλυτάρχη ή 

μη παρουσίας παρατηρητή διαιτησίας στον αγώνα.  

 

17. Να αναγράφουν ευανάγνωστα στο Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) και να βεβαιώνουν πραγματικά 

γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διεξαγωγή του αγώνα που διαιτήτευσαν. Να περιγράφουν με 
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σαφήνεια και ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο συνέβησαν, καθώς και τα τυχόν παραπτώματα των 

αθλητών, των προπονητών ή των παραγόντων. Παράλειψη ή εσφαλμένη αναγραφή από 

σκοπιμότητα, αμέλεια, μερική ή στο σύνολο παραποίηση των αναγραφομένων, ή αλλοίωση αυτών, 

καθώς και μη σύνταξη συμπληρωματικής λεπτομερούς έκθεσης, όταν τούτο είναι απαραίτητο, εντός 

είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο παραπέμπονται στην 

Κ.Ε.Δ. 

 

18. Οι διαιτητές δεν μπορούν να έχουν κατ’ ιδίαν συζητήσεις με παράγοντες ομάδων για θέματα 

που αφορούν τη διεξαγωγή του αγώνα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, καλείται ο παράγων μπροστά στη 

γραμματεία, στον αλυτάρχη και στους δύο διαιτητές, προκειμένου να τύχει επίλυσης. Εάν οι διαιτητές 

θεωρούν ότι πρέπει να παρευρίσκεται και ο παρατηρητής διαιτησίας (αν έχει οριστεί), πρέπει να του 

το ζητήσουν. 

 

19. Οι διαιτητές οφείλουν να υποβάλλουν έκθεση και για τους λόγους που δεν διεξήχθη ένας 

αγώνας υδατοσφαίρισης. 

 

20. Οι διαιτητές οφείλουν να αλλάζουν ενδυμασία (αθλητική περιβολή) υποχρεωτικά εντός των 

αποδυτηρίων των κολυμβητηρίων, διαφορετικά υποπίπτουν σε  πειθαρχικό παράπτωμα. 

 

21. Οι διαιτητές πρέπει να μελετούν και να είναι άριστοι γνώστες των διεθνών κανονισμών 

υδατοσφαίρισης, των  ερμηνευτικών  οδηγιών, των  Προκηρύξεων των πρωταθλημάτων και να 

εφαρμόζουν ακριβοδίκαια  τις διατάξεις τους, σύμφωνα  με το γράμμα και το πνεύμα τους. 

 

Πριν από την έναρξη του αγώνα: 

 

α.   Οι διαιτητές μπορούν να έχουν μια γενική και σύντομη συζήτηση με τον αλυτάρχη για τυχόν 

λειτουργικά προβλήματα που έχουν σχέση με τον αγώνα, με τον εξοπλισμό του κολυμβητηρίου, 

καθώς και για τον τρόπο συνεργασίας τους. 

 

β.   Οι διαιτητές πρέπει να συζητούν με τα  μέλη της γραμματείας και τους κριτές, για οτιδήποτε, 

κατά την κρίση τους, κρίνουν σκόπιμο και αφορά την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

 

γ.   Οι διαιτητές πρέπει να συζητούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν απόψεις για οποιαδήποτε σημεία 

κρίνουν απαραίτητα, καθώς και για τον τρόπο συνεργασίας τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης, 

μπορεί να έχουν ολιγόλεπτη συνάντηση και με τον παρατηρητή διαιτησίας.  
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δ.   Η επικοινωνία των διαιτητών με τους αθλητές, τους προπονητές και τους παράγοντες των 

ομάδων πρέπει να είναι κόσμια. Οι οικειότητες και οι μακράς διαρκείας συζητήσεις μπορούν να 

δημιουργήσουν πρόβλημα.  

 

ε.   Οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να κάνουν κάθε έλεγχο που προβλέπεται από τους διεθνείς 

κανονισμούς και πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο αγώνας θα ξεκινήσει και θα τελειώσει χωρίς τεχνικά ή 

άλλα προβλήματα. Δηλαδή, πρέπει να ελέγχουν τον αγωνιστικό χώρο (τις σημάνσεις και τον 

απαραίτητο εξοπλισμό), τα χρονόμετρα του αγώνα, το Φ.Α., τις συνθέσεις των ομάδων, τα άτομα 

που δικαιούνται να κάθονται  σε κάθε πάγκο κλπ. Επίσης, πρέπει να ελέγχουν τους αθλητές για νύχια 

ή άλλα αντικείμενα (δαχτυλίδια, σκουλαρίκια) που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό. 

 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι διαιτητές οφείλουν: 

 

α.  Να έχουν άριστη συμπεριφορά προς τους συναδέλφους τους, τους αθλητές, τους προπονητές, 

τους παράγοντες των ομάδων, τον αλυτάρχη και τους παρατηρητές διαιτησίας του αγώνα. 

 

β.   Να αποφεύγουν υποτιμητικές χειρονομίες και  ειρωνικές εκφράσεις. 

 

γ.  Να επιδεικνύουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα στα καθήκοντά τους χωρίς να παρεκτρέπονται. 

 

δ.  Να συζητούν και να δίδουν σύντομες διευκρινίσεις, που, κατά  την κρίση τους, θα βοηθήσουν 

στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα,  προς τους αθλητές, ακόμη και στους προπονητές. 

 

ε.   Να εφαρμόζουν τους κανονισμούς και να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από αυτούς ποινές. 

 

στ. Τέλος, λόγω της ιδιαίτερης εξουσίας τους, κατά τη διάρκεια του αγώνα να μην κάνουν υπερβάσεις 

των δικαιωμάτων που τους παρέχονται από τον παρόντα κανονισμό. 

 

ζ.   Να ζητούν τη γνώμη του παρατηρητή διαιτησίας, όταν το κρίνουν αναγκαίο ή όταν έχουν 

αμφιβολία για κάποιο γεγονός. Αυτό, δε, προκειμένου να πάρουν σωστή και δίκαιη  απόφαση. 

 

η.  Να συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους, καθώς και με τους κριτές και τα μέλη της γραμματείας. 

 

θ.  Να μη συμβουλεύονται το Φ.Α. μέχρι τη λήξη του αγώνα, εκτός της περίπτωσης διόρθωσης 

κάποιου λάθους κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

 

ι.   Στην περίπτωση προσωρινής διακοπής του αγώνα, εξαιτίας γεγονότων που εμποδίζουν την ομαλή 

διεξαγωγή του, πρέπει να συνεργάζονται με τον αλυτάρχη, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα 
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μέτρα που θα επιτρέψουν τη συνέχισή του. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στην περίπτωση οριστικής 

διακοπής του αγώνα. 

 

Μετά τη λήξη του αγώνα οι διαιτητές θα πρέπει:    

  

 α. Να συνεργάζονται με τα μέλη της γραμματείας για το κλείσιμο του Φ.Α., αφού προηγουμένως το 

ελέγξουν και το υπογράψουν. 

 

β.   Να αναγράφουν στο Φ.Α. με απόλυτη ακρίβεια και σαφήνεια γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη 

διάρκεια του αγώνα και που υποπίπτουν στην αντίληψή τους. Εάν τούτο είναι πρακτικά αδύνατο, να 

αναγράφουν ότι  επακολουθεί αναλυτική  και  λεπτομερής  έκθεση, που πρέπει να καταθέτουν μέσα 

σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη λήξη του αγώνα στην  Κ.Ο.Ε. και να την κοινοποιούν στο Δ.Σ. 

του Σ. Ε Δ. Υ. 

  

γ.   Να αναγράφουν υποχρεωτικά στο Φ.Α. παραβάσεις που αφορούν κακή διαγωγή, αποβολές με 

κόκκινη κάρτα αθλητών, προπονητών, παραγόντων κ.λ.π.  

 

δ.   Να αναγράφουν στο Φ.Α. υποχρεωτικά επιλήψιμες πράξεις λ.χ. εξύβριση, έργω εξύβριση, 

βλασφημία, βιαιοπραγία κ.λ.π. τελούμενες από αθλητές, προπονητές, παράγοντες κλπ. Εάν είναι 

απαραίτητο, να υποβάλλουν προς τούτο και έγγραφη έκθεση. 

 

ε.  Να αναγράφουν τους λόγους διακοπής αγώνα υδατοσφαίρισης. Εάν είναι απαραίτητο, να 

υποβάλλουν και συμπληρωματική έγγραφη έκθεση, εφαρμόζοντας, σε κάθε περίπτωση, τα 

αναφερόμενα στη Γενική Προκήρυξη της Κ.Ο.Ε. 

 

στ.  Να προσέχουν ιδιαίτερα τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις τους μετά το τέλος του αγώνα 

απέναντι σε αθλητές, προπονητές, ή παράγοντες που έχουν διάθεση παρεκτροπής,  πρόκλησης ή 

βιαιοπραγίας σε βάρος τους. 

 

ζ.  Να υποβάλλουν υποχρεωτικά έγγραφη έκθεση, σε περίπτωση που κάποιο σωματείο καταθέτει 

ένσταση για κακή εφαρμογή των κανονισμών υδατοσφαίρισης, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες 

από τη λήξη  του αγώνα. 

 

η.  Να παραμένουν στο κολυμβητήριο μέχρι την τελική σύνταξη του Φ.Α., που κλείνει οριστικά με 

την υπογραφή του αλυτάρχη και εφόσον δεν πρόκειται να υποβληθεί ένσταση από κάποιο Σωματείο. 

 

θ.   Να συναντούν τον παρατηρητή διαιτησίας, για να συζητήσουν με αυτόν τα, κατά τη γνώμη του, 

διαιτητικά λάθη που διέπραξαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μπορούν να εκφράζουν τη δική τους 
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άποψη για τα συγκεκριμένα λάθη που τους ανέφερε ο παρατηρητής και γενικά να γίνεται μια 

εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ τους.  

        Τέλος, ο παρατηρητής θα τους ανακοινώνει τη βαθμολογία τους και θα τους την κοινοποιεί με 

email ή με sms.  Το Φύλλο Αξιολόγησης θα πρέπει να κατατίθεται ή να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό 

τρόπο στην Κ.Ε.Δ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Επίσης αντίγραφο του φύλλου αξιολόγησης θα 

πρέπει να αποστέλλεται και στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. 

      

Α Ρ Θ Ρ Ο  7 

 

Παρατηρητές Διαιτησίας 

 

1. Ως παρατηρητές διαιτησίας αγώνων υδατοσφαίρισης, για όλες τις κατηγορίες, ορίζονται μη εν 

ενεργεία διαιτητές, Διεθνείς ή μη. Για τους παρατηρητές ισχύουν οι περιορισμοί και τα κωλύματα που 

αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 2725/1999 ή της εκάστοτε νομοθεσίας. Επίσης, δεν επιτρέπεται να 

ορίζονται παρατηρητές  σε αγώνες και να βαθμολογούν διαιτητές ή γραμματείς ή κριτές που έχουν 

μαζί τους  συγγένεια α΄ βαθμού. Τουλάχιστον ανά διετία πραγματοποιούνται σχολές παρατηρητών 

διαιτησίας από το Σ.Ε.Δ.Υ. 

 

2. Κάθε χρόνο η Κ.Ε.Δ., ομού με το Σ.ΕΔ.Υ., αξιολογούν τους παρατηρητές διαιτησίας και 

συντάσσουν κατάλογο παρατηρητών διαιτησίας, τον οποίο υποβάλλουν για επικύρωση προς την 

Κ.Ο.Ε. Το όριο ηλικίας των παρατηρητών καθορίζεται με κοινή απόφαση του Σ.Ε.Δ.Υ. και της Κ.Ε.Δ. 

 

3. Δύναται το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ., να συντάσσει δεύτερο κατάλογο 

παρατηρητών διαιτησίας εκ των εν ενεργεία διεθνών διαιτητών, που θα παρακολουθούν και θα 

αξιολογούν διαιτητές των  Β΄ και Γ΄ κατηγοριών, καθώς και τους δόκιμους διαιτητές. Για το λόγο 

αυτό, οι διεθνείς διαιτητές υποχρεωτικά υποβάλλουν δήλωση ενεργείας κάθε χρόνο μέχρι τα τέλη 

Σεπτεμβρίου. 

 

4. Οι παρατηρητές διαιτησίας θα πρέπει να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στα ετήσια 

επιμορφωτικά σεμινάρια διαιτησίας που διοργανώνει ο Σ.Ε.Δ.Υ, σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.. Επίσης, 

οφείλουν να παρακολουθούν και τα ειδικά σεμινάρια τα αποκλειστικά για τους παρατηρητές, με 

σκοπό τη σύγκλιση του τρόπου αξιολόγησης και βαθμολογίας των διαιτητών από όλους τους 

επίσημους παρατηρητές. 

 

5. Ο παρατηρητής διαιτησίας σε κάθε αγώνα είναι υποχρεωμένος να ελέγχει και να σημειώνει 

στο ειδικό Φύλλο Αξιολόγησης τα σφάλματα που διαπράττουν οι διαιτητές στην εφαρμογή των 

κανονισμών διαιτησίας, τη συνεργασία μεταξύ τους, τον έλεγχο του αγώνα, τον πειθαρχικό έλεγχο 

προς τους καθήμενους στους πάγκους των αγωνιζόμενων ομάδων (αθλητές, προπονητές, 
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παράγοντες), τόσο πριν από τον αγώνα, όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης, στο Φύλλο 

Αξιολόγησης ο παρατηρητής είναι υποχρεωμένος να σημειώνει τα σφάλματα που διαπράττουν και τα 

λοιπά πρόσωπα διαιτησίας (γραμματείς, χρονομέτρες, κριτές). 

 

6. Ο παρατηρητής διαιτησίας, σε κάθε αγώνα και για κάθε διαιτητή, σύμφωνα με τα σφάλματα 

που διέπραξε, καθώς και για την όλη του παρουσία και συμπεριφορά, εξάγει τον τελικό βαθμό, τον 

οποίο ανακοινώνει σε αυτόν, μετά το τέλος του αγώνα, όχι δημόσια, αλλά  κατ’ ιδίαν.  

 

7. Το Φύλλο Αξιολόγησης παραδίδεται στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Ο.Ε. και κοινοποιείται στο 

Σ.Ε.Δ.Υ. εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών. 

 

8. Ο βαθμός με τον οποίο ο παρατηρητής αξιολογεί τη διαιτησία κάποιου διαιτητή δεν 

τροποποιείται σε καμιά  απολύτως περίπτωση. 

 

9. Παράλληλα με τη συμπλήρωση του Φύλλου Αξιολόγησης, ο παρατηρητής είναι υποχρεωμένος 

να συντάσσει και ένα Υπηρεσιακό Σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφει μόνο την τελική βαθμολογία 

του κάθε διαιτητή. Το Υπηρεσιακό αυτό Σημείωμα το εσωκλείει σε κλειστό φάκελο και το παραδίδει 

αμέσως με τη λήξη του αγώνα στον αλυτάρχη ή μπορεί να το αποστέλλει εντός είκοσι τεσσάρων (24) 

ωρών με e-mail στην Κ.Ο.Ε. Ο παρατηρητής υποχρεούται να αποστέλλει αμέσως με ηλεκτρονικό 

τρόπο το Υπηρεσιακό Σημείωμα στους διαιτητές (email, sms, viber, messenger, κλπ). Με τον τρόπο 

αυτό εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία. 

 

10.   Δεν επιτρέπεται η ανακοίνωση της βαθμολογίας του διαιτητή και των λοιπών προσώπων 

διαιτησίας από τους παρατηρητές σε παίκτες, προπονητές, παράγοντες, στον τύπο, στα  ΜΜΕ και εν 

γένει σε τρίτους, καθώς επίσης και η διατύπωση σχολίων για την εν γένει απόδοσή του. Εάν αυτό 

συμβεί, τότε θα παραπέμπεται στην Κ.Ε.Δ.  

 

11.   Ο παρατηρητής διαιτησίας είναι υποχρεωμένος να παρατηρεί διακριτικά, χωρίς να επεμβαίνει 

άμεσα ή έμμεσα στο έργο των διαιτητών, ακόμη  και στο έργο των γραμματέων, των χρονομετρών 

και των κριτών. Τις παρατηρήσεις του για τους πιο πάνω τις παραδίδει σε κλειστό φάκελο στην Κ.Ε.Δ. 

Ο παρατηρητής υποχρεούται να αποστέλλει αμέσως με ηλεκτρονικό τρόπο (email, sms, viber, 

messenger, κ.λ.π.)  το Υπηρεσιακό Σημείωμα, εκτός από τους διαιτητές και στα λοιπά πρόσωπα 

διαιτησίας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία. 

 

12.   Ο παρατηρητής διαιτησίας είναι υποχρεωμένος, εφόσον συντρέχει λόγος, να συντάσσει 

λεπτομερή έκθεση γεγονότων και ενεργειών που δυσφημούν το άθλημα και στα οποία συμμετείχαν 

ενεργά οι διαιτητές ή οι κριτές ή οι γραμματείς ή οι χρονομέτρες.  Την έκθεση αυτή  την παραδίδει 

στην Κ.Ε.Δ., με κοινοποίηση προς το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ.  
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13.   Ο παρατηρητής διαιτησίας δύναται να συνδράμει και να συμβουλεύει το διαιτητή, ώστε 

αυτός να λαμβάνει σωστή απόφαση κατά τη διάρκεια του αγώνα, εάν  τούτο ζητηθεί από το διαιτητή. 

Στην περίπτωση αυτή, ο διαιτητής παίρνει την μπάλα στα χέρια του, διακόπτοντας προσωρινά τον 

αγώνα και πηγαίνει προς το μέρος που βρίσκεται ο παρατηρητής. 

 

14.  Επισημαίνεται, τέλος, ότι δεν επιτρέπεται, η με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ανάμειξη του 

παρατηρητή διαιτησίας στην εξέλιξη του αγώνα, για οποιοδήποτε λόγο. Ο παρατηρητής διαιτησίας 

κρατά τις σημειώσεις του για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα και αφορούν τους διαιτητές, 

γραμματείς, χρονομέτρες και  κριτές.  

 

15.  Παραπέμπονται στην Κ.Ε.Δ. οι διαιτητές, όταν η βαθμολογία τους είναι μικρότερη του πέντε 

(5). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει προηγούμενα ο παρατηρητής να έχει δώσει στους διαιτητές τις 

κατάλληλες εξηγήσεις, για τα σφάλματα που υπέπεσαν και να τους έχει ανακοινώσει τη βαθμολογία 

τους. 

 

16.   Η συμπεριφορά των παρατηρητών πρέπει να είναι η αρμόζουσα προς όλους τους 

εμπλεκόμενους παράγοντες στη διεξαγωγή των αγώνων υδατοσφαίρισης. Διαφορετικά, αυτοί 

υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 11 (πειθαρχικό δίκαιο) του παρόντος Κανονισμού. 

 

17.   Οι παρατηρητές διαιτησίας απαγορεύεται να καπνίζουν και να πίνουν οινοπνευματώδη κατά 

τη διάρκεια των αγώνων ή των διαλειμμάτων μεταξύ των περιόδων αυτών. 

 

18.   Οι παρατηρητές διαιτησίας λαμβάνουν αποζημίωση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Το 

ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε.  Πέραν αυτού, καλύπτονται τα έξοδα 

μετακίνησής τους για εκτός έδρας αγώνες, καθώς και τα έξοδα διαμονής ή διατροφής τους, στο ύψος 

της αποζημίωσης που λαμβάνουν και οι διαιτητές.  Παρατηρητής που είχε ορισθεί από την Κ.Ε.Δ. και 

είχε ειδοποιηθεί γι΄ αυτό και δεν προσήλθε μέχρι την έναρξη του αγώνα δεν λαμβάνει αποζημίωση, 

ενώ παράλληλα παραπέμπεται πειθαρχικά στο αρμόδιο όργανο.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8 

 

Σχολές Διαιτησίας - Επιμορφωτικά Σεμινάρια  - Καθηγητές Σχολών 

 

1. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., σε συνεργασία με την Κ.Ο.Ε., είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή σχολών 

διαιτησίας υδατοσφαίρισης, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. 
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2. Η διεξαγωγή των σχολών διαιτησίας γίνεται και με τη συνεργασία των Περιφερειακών 

Επιτροπών της Κ.Ο.Ε., οι οποίες επιφορτίζονται με:  

 

α.  Την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου όπου θα λειτουργήσει η σχολή διαιτησίας. 

β.  Τη συγκέντρωση και αποστολή στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων 

των υποψηφίων να παρακολουθήσουν τη σχολή. 

γ.    Τη δημοσίευση στον τοπικό τύπο της λειτουργίας της σχολής. 

 

3. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. προβαίνει σε αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και της 

εξέτασης των απαραίτητων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στις παραγράφους 3,5,6 και 7 του άρθρου 1 του παρόντος. 

 

4. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Επιτροπή της Κ.Ο.Ε., 

καθορίζει τις ημερομηνίες που θα διεξαχθεί η σχολή διαιτησίας. 

 

5. Οι καθηγητές διαιτησίας που θα διδάσκουν στις σχολές διαιτησίας ορίζονται από το Δ.Σ. του 

Σ.Ε.Δ.Υ. 

 

6. Θα επιλέγονται για το σώμα των καθηγητών διαιτησίας, που έχει συγκροτήσει το Δ.Σ. του 

Σ.Ε.Δ.Υ., μέλη του Σ.Ε.Δ.Υ, σύμφωνα με τα παρακάτω βασικά κριτήρια: 

 

α. Να είναι διεθνείς διαιτητές υδατοσφαίρισης μη εν ενεργεία ή εν ενεργεία. Εάν δεν επαρκούν οι 

διεθνείς διαιτητές, είναι δυνατό να ορίζονται και διαιτητές Α΄ κατηγορίας. 

β.  Να είναι άριστοι γνώστες των Διεθνών Κανονισμών Υδατοσφαίρισης. 

γ. Να έχουν πτυχίο τουλάχιστον Λυκείου και κατά προτίμηση πτυχίο εκπαιδευτικού ή άλλης 

ειδικότητας Σχολής Α.Ε.Ι. 

 

7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. ορίζεται ο υπεύθυνος διεξαγωγής της σχολής διαιτησίας,  

που συντονίζει το έργο όλων των εμπλεκόμενων για τη λειτουργία της  σχολής. Επιπλέον φροντίζει 

για την αρτιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, του εκπαιδευτικού εξοπλισμού, καθώς και των θεμάτων 

της γραπτής εξέτασης των μαθητών της σχολής. 

 

8. Ο υπεύθυνος της σχολής, με τη λήξη των μαθημάτων και της γραπτής εξέτασης, προβαίνει 

στη διόρθωση των γραπτών των υποψηφίων. Συντάσσει πίνακα επιτυχόντων και πίνακα 

αποτυχόντων. 

 

9. Ο υπεύθυνος της σχολής συντάσσει έκθεση πεπραγμένων για τον τρόπο λειτουργίας της 

σχολής, για τα τυχόν προβλήματα που δημιουργήθηκαν και για τις λύσεις που δόθηκαν. Την  έκθεση, 
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μαζί με τα βαθμολογημένα γραπτά και τον πίνακα των επιτυχόντων και αποτυχόντων, παραδίδει στο 

Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. 

 

10. Τα  έξοδα  λειτουργίας της  σχολής, καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής των μελών 

που είναι αρμόδια για τη λειτουργία σχολής εκτός του κέντρου, καλύπτονται από την Κ.Ο.Ε. 

 

11. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. διοργανώνει, σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ., επιμορφωτικά σεμινάρια, 

περιφερειακά και κεντρικά. 

 

12. Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. είναι υπεύθυνο για τη μετάφραση, επιμέλεια και εκτύπωση των διεθνών 

Κανονισμών Διαιτησίας. Το βιβλίο των Κανονισμών ο Σ.Ε.Δ.Υ. υποχρεούται να το διανέμει δωρεάν σε 

όλα τα μέλη του, καθώς και στην Κ.Ο.Ε. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9 

 

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας  

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 68 του Ν. 

3057/2002 και προκειμένου να κατοχυρώνονται οι αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της 

ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζομένων και να διασφαλίζεται το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων της 

διαιτησίας στην Κ.Ο.Ε., λειτουργεί τριμελής ή πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας  (Κ.Ε.Δ.), της 

οποίας η θητεία είναι διετής.   

 

2. Η Κ.Ε.Δ. συγκεντρώνει για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την 

αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και 

των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας  των Εθνικών Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων Ελλάδας. 

 

3. Η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές 

διαιτησίας και, εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτατης 

κατηγορίας. Ορίζονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του 

συνόλου των μελών του και μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) 

των μελών του Δ.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. 

 

4. Η Κ.Ε.Δ συνεργάζεται με την Κ.Ο.Ε. και το Σ.Ε.Δ.Υ., για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη 

και τη βελτίωση της διαιτησίας του αθλήματος. Ειδικότερα συνεργάζεται με το Σ.Ε.Δ.Υ. για την 

προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των Περιφερειακών και Κεντρικών 

Σεμιναρίων. 
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5. Προκειμένου για περιφερειακά πρωταθλήματα και, εφόσον στο μέλλον υπάρξει σχετική 

δυνατότητα, μπορούν να συγκροτηθούν, με απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. τριμελή όργανα διαιτησίας, 

που συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία για το Πρωτάθλημα της 

δικαιοδοσίας τους. 

 

6. Τα τοπικά όργανα διαιτησίας είναι μονομελή ή τριμελή, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της 

Κ.Ο.Ε. και συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία των πρωταθλημάτων της 

δικαιοδοσίας τους. 

 

7. Τα μέλη των περιφερειακών και τοπικών οργάνων διαιτησίας, εφόσον συγκροτηθούν, έχουν 

διετή θητεία, ασκούν τα καθήκοντά τους, σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ. και παύονται με απόφαση του 

Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

 

8. Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν 

επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της Κ.Ο.Ε. ή της τυχόν υφισταμένης αθλητικής ένωσης. 

 

9. Το έργο και τις εργασίες της Κ.Ε.Δ. υποβοηθεί και παρακολουθεί, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας 

μη εν ενεργεία διαιτητής, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. 

 

10. Τα κωλύματα για τους διαιτητές ισχύουν και για τους παρατηρητές, τους κριτές τερμάτων, 

τους χρονομέτρες, τους σημειωτές και κάθε άλλο όργανο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης στην 

υδατοσφαίριση. 

 

11. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν ανάλογα για όλα τα αναφερόμενα στο παρόν 

άρθρο πρόσωπα. 

 

12. Η Κ.Ε.Δ. συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρωτοβουλία και πρόσκληση του προέδρου της. 

 

13. Η Κ.Ε.Δ. μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από γραμματέα, που ορίζεται από το Δ.Σ. της 

Κ.Ο.Ε και προέρχεται από το διοικητικό προσωπικό της Κ.Ο.Ε. 

 

14. Μέλος της επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο από τρεις (3) συνεχόμενες 

συνεδριάσεις ή που, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, 

αντικαθίσταται, ύστερα από εισήγηση των μελών της και απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., σύμφωνα με 

το Ν.2725/1999. 
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15. Επιτρέπεται η παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των σωματείων στις συνεδριάσεις 

της Κ.Ε.Δ., καθώς και παραγόντων σωματείων και αθλητών που εκδικάζονται υποθέσεις τους, μαζί με 

τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. 

 

16. Το σύστημα  ορισμού που εφαρμόζει  η Κ.Ε.Δ. είναι αποκλειστικά επιλογή των μελών της και 

μπορεί να διαφέρει από κατηγορία σε κατηγορία πρωταθλήματος. Η επιλογή των διαιτητών 

υποχρεωτικά γίνεται από τους επίσημους καταλόγους με τις κατηγορίες των εν ενεργεία διαιτητών. 

Είναι δυνατόν τα μέλη της επιτροπής να αποκλείουν από τον ορισμό ή την κλήρωση των διαιτητών 

διαιτητές ή γραμματείς ή χρονομέτρες ή κριτές τερμάτων που έχουν συνεχείς διαιτησίες ενός 

συγκεκριμένου σωματείου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κατά την κρίση τους. Επίσης, πριν από τον 

ορισμό, λαμβάνονται υπόψη τα τυχόν υποβληθέντα κωλύματα, τα οποία θα υποβάλλονται μόνο 

εγγράφως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τον ορισμό, καθώς επίσης αυτοί  που εκτίουν 

πειθαρχικές ποινές και αυτοί  που βρίσκονται εκτός Ελλάδας κ.α. Τέλος, η Κ.Ε.Δ. υποχρεούται να δίδει 

τα ονόματα των διαιτητών των αγώνων στο αρμόδιο γραφείο Τύπου της Κ.Ο.Ε. και να τα κοινοποιεί 

άμεσα στο Σ.Ε.Δ.Υ. 

 

17. Τα μέλη της Κ.Ε.Δ., δια του προέδρου της, παραπέμπουν πειθαρχικά διαιτητές που 

βαθμολογήθηκαν και αξιολογήθηκαν από τους παρατηρητές διαιτησίας με βαθμό μικρότερο του πέντε 

(5). Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος 

Κανονισμού. 

 

18. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. καταχωρούνται στα πρακτικά που τηρεί η επιτροπή, τα οποία 

υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. 

 

19. Με απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας της Κ.Ε.Δ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  10 

 

Αποζημίωση Διαιτητών 

 

Οι διαιτητές, οι γραμματείς, οι χρονομέτρες, οι κριτές τερμάτων και οι παρατηρητές Διαιτησίας δεν 

αμείβονται για τις υπηρεσίες τους. Λαμβάνουν όμως αποζημίωση για κάθε αγώνα που συμμετέχουν. 

Καλύπτονται επίσης τα οδοιπορικά τους έξοδα και το κόστος διαμονής και διατροφής τους  για 

αγώνες εκτός έδρας. Η αποζημίωση και τα λοιπά έξοδα που λαμβάνουν οι πιο πάνω καλύπτουν, σε 

κάθε περίπτωση, τις πραγματικές τους ανάγκες και επιμερίζονται σε: 

 

α. Έξοδα μετακίνησης 
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Ως έξοδα μετακίνησης καθορίζονται τα καταβαλλόμενα από την Κ.Ο.Ε. για τη μετάβαση και 

επιστροφή των πιο πάνω  με αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, ταξί  Ι.Χ. κ.λ.π.  

Στη περίπτωση μετακίνησης τους  με το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους, τα έξοδα θα είναι ανάλογα με τη 

χιλιομετρική απόσταση και την επιβάρυνση των διοδίων. 

 

β. Έξοδα διαμονής 

 

Ο διαιτητής και κάθε άλλο από τα πιο πάνω πρόσωπα δικαιούνται να λαμβάνουν αποζημίωση για 

έξοδα διαμονής τους σε ξενοδοχείο τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένου και του 

πρωινού. 

γ. Έξοδα διατροφής 

 

 Ανάλογα με το χρόνο παραμονής εκτός έδρας όλων των πιο πάνω, θα καθορίζονται και τα έξοδα 

διατροφής τους (αριθμός γευμάτων, κ.λ.π.). 

 

δ. Αποζημίωση διαιτησίας 

 

1. Η αποζημίωση για τη διαιτησία, χορηγείται ως ελάχιστη αναπλήρωση της απώλειας που θα 

έχουν ένας διαιτητής και κάθε άλλο πρόσωπο διαιτησίας από την κύρια  εργασία τους, καθώς και τις 

φθορές και ζημιές της προσωπικής τους περιουσίας. Το ύψος της αποζημίωσης που αναφέρεται στο 

προηγούμενο εδάφιο, καθώς επίσης το ύψος των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των 

διαιτητών και των λοιπών προσώπων διαιτησίας για αγώνες εκτός έδρας, καθορίζεται από το Δ.Σ. της 

Κ.Ο.Ε., ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Δ.  και του Σ.Ε.Δ.Υ., πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής 

περιόδου. Η αποζημίωση για τη διαιτησία είναι ανάλογη με την κατηγορία του κάθε αγώνα. 

 

2. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ενός αγώνα που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των 

διαιτητών, στους προσελθόντες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καταβάλλεται το μισό της 

συνολικής αποζημίωσης για τη διαιτησία, ενώ τα οδοιπορικά έξοδα, καθώς και τα έξοδα διαμονής και 

διατροφής καταβάλλονται στο ακέραιο. 

 

3. Σε περίπτωση διακοπής ενός αγώνα, για οποιαδήποτε αιτία, στους προσελθόντες να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καταβάλλεται το σύνολο της αποζημίωσης για τη διαιτησία, όπως 

επίσης και τα οδοιπορικά έξοδα, καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής. 

 

4. Διαιτητής και κάθε άλλο πρόσωπο διαιτησίας που ορίζονται από την Κ.Ε.Δ. και ειδοποιούνται 

σχετικά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν, αλλά δεν προσέρχονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους ή προσέρχονται μετά την έναρξη του αγώνα, πέραν του πειθαρχικού ελέγχου που θα τους 
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ασκείται, δεν θα λαμβάνουν τη σχετική αποζημίωση που θα ελάμβαναν ούτε επίσης  τα οδοιπορικά 

έξοδα και τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους.   

Α Ρ Θ Ρ Ο  11 

 

Πειθαρχικό Δίκαιο Διαιτητών 

 

1.  Οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται 

στους διαιτητές, γραμματείς, χρονομέτρες, και  κριτές, κατά περίπτωση, από την Κ.Ε.Δ. για 

τελούμενα από αυτούς και προβλεπόμενα πιο κάτω πειθαρχικά παραπτώματα. Όπου αναφέρεται η 

λέξη διαιτητής, εννοείται και ο γραμματέας, ο χρονομέτρης και οι κριτές τερμάτων. Οι ποινές που 

επιβάλλονται είναι ημερολογιακές και περιλαμβάνουν όλες τις αγωνιστικές των Εθνικών 

Πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών και του Κυπέλλου Ελλάδας (Ανδρών και Γυναικών), καθώς και 

όλους τους λοιπούς επίσημους αγώνες. Ο χρόνος έκτισης των ποινών δεν μπορεί να συμπίπτει με το 

χρονικό διάστημα που δεν διεξάγονται Εθνικά Πρωταθλήματα της Κ.Ο.Ε.  (διάστημα που αρχίζει με 

την ολοκλήρωση του τελευταίου πρωταθλήματος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και τελειώνει 

με την έναρξη του πρώτου πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περιόδου). Τυχόν υπόλοιπο ποινής 

μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο. 

 

2. Αρμόδιοι για την παραπομπή στην Κ.Ε.Δ. είναι: 

α.  Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. 

β.  Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. 

γ.  Οι παρατηρητές διαιτησίας, όταν η βαθμολογία των διαιτητών σε αγώνα Πρωταθλήματος ή  

Κυπέλλου είναι μικρότερη του 5. 

δ.  Οι αλυτάρχες των αγώνων, για συμπεριφορές και παραπτώματα που δεν έχουν σχέση με την 

αγωνιστική δραστηριότητα. 

 

3. Ως λόγος παραπομπής θεωρείται κάθε παράπτωμα, πράξη ή παράλειψη στην οποία υποπίπτει 

ο διαιτητής  που έλαβε χώρα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη αγώνα πρωταθλήματος ή 

Κυπέλλου ή επίσημων αγώνων τουρνουά, μέσα ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο, μέσα ή έξω από το 

χώρο του κολυμβητηρίου, στα  γραφεία του Σ.Ε.Δ.Υ και στα  γραφεία της Κ.Ο.Ε.   

Επίσης, επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές και στους παρατηρητές διαιτησίας, για παράβαση των 

προβλεπομένων στο άρθρο 7 υποχρεώσεών τους, καθώς και για τα πιο κάτω περιγραφόμενα για τους 

διαιτητές παραπτώματα, στο μέτρο που προσιδιάζουν αυτά στην ιδιότητά τους και στα καθήκοντά 

τους.   

 

4. Προκειμένου να παραπέμπεται ένας διαιτητής στην Κ.Ε.Δ. θα πρέπει :  
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α. Να συντάσσεται  πλήρης και λεπτομερής έκθεση του παραπτώματος που υπέπεσε, η οποία θα 

κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. και στο Δ.Σ. της  Κ.Ο.Ε. 

 

β. Να συντάσσεται και να αποστέλλεται από την Κ.Ε.Δ. έγγραφη κλήση σε απολογία με το ή τα 

παραπτώματα στα οποία υπέπεσε ο διαιτητής και για τα οποία καλείται να απολογηθεί.  Στην κλήση 

σε απολογία θα πρέπει, επίσης, να αναφέρεται ο χώρος, ο τόπος και ο χρόνος που θα συνεδριάσει η 

Κ.Ε.Δ., προκειμένου να επιληφθεί του παραπτώματος και να λάβει απόφαση. 

 

γ. Εάν κρίνεται απαραίτητη από την Κ.Ε.Δ., στη διαδικασία παραπομπής διαιτητή κατά την 

ακροαματική διαδικασία η παρουσία και μαρτυρία άλλων προσώπων, αυτό είναι δυνατόν.  

 

δ. Ο παραπεμπόμενος και καλούμενος από την Κ.Ε.Δ. διαιτητής υποχρεούται να παρουσιασθεί τη 

συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ενώπιον της επιτροπής ή, σε εξαιρετική περίπτωση αδυναμίας του να 

παρουσιασθεί στην Κ.Ε.Δ., να ειδοποιήσει προς τούτο την Κ.Ε.Δ. τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) 

ώρες νωρίτερα και να υποβάλει ταυτόχρονα εγγράφως την απολογία του. 

 

5. Ποινή έγγραφης επίπληξης.  Με την ποινή της έγγραφης (απλής ή αυστηρής) επίπληξης 

τιμωρούνται οι Διαιτητές για παραπτώματα χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα, κατά την κρίση της Κ.Ε.Δ. Κατά 

την κρίση της Κ.Ε.Δ., είναι δυνατή ακόμη και η ανακοίνωση της ποινής αυτής σε δελτίο τύπου. 

 

6. Ποινή αποκλεισμού 20 ημερών. 

Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε διαιτητή  στις παρακάτω περιπτώσεις:  

 

α. Για μη έγκαιρη προσέλευση για την άσκηση των καθηκόντων του την προκαθορισμένη ώρα (30 

λεπτά  πριν από την έναρξη του αγώνα). 

 

β. Όταν δεν φορά την καθορισμένη ενδυμασία του ή όταν η ενδυμασία του είναι λερωμένη, σχισμένη 

κ.λ.π. 

 

γ. Όταν δεν φέρει μαζί του σφυρίχτρα, τους διεθνείς κανονισμούς διαιτησίας υδατοσφαίρισης, 

νυχοκόπτη, κάρτες ή οτιδήποτε άλλο απαραίτητο  που είναι  υποχρεωμένος να φέρει. 

 

δ. Όταν καπνίζει ή πίνει οινοπνευματώδη κατά τη διάρκεια ή τα διαλείμματα ανάμεσα στις περιόδους 

ενός  αγώνα.  

 

ε.  Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 

στ. Για ασαφή διατύπωση γεγονότων στο Φύλλο Αγώνα. 
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ζ. Για μη συμμόρφωσή του προς τις διατάξεις της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Κ.Ο.Ε, 

των Ειδικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων και της Προκήρυξης Κυπέλλου Ελλάδας και σε διατάξεις 

που δεν αναφέρονται στον παρόντα. 

 

η. Για μη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

 

θ. Για αδικαιολόγητη απουσία του και μη συμμετοχή του σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες 

διαιτησίες. 

 

7. Ποινή αποκλεισμού 40 ημερών. 

 

 Η ποινή αυτή  επιβάλλεται  σε διαιτητή  στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

α. Για μη σωστή και πιστή εφαρμογή των διεθνών κανονισμών Υδατοσφαίρισης που δεν συνεπάγεται 

επανάληψη του αγώνα. 

 

β. Όταν επιδεικνύει αντισυναδελφική συμπεριφορά προς τους παρατηρητές, διαιτητές, γραμματείς, 

χρονομέτρες και κριτές τερμάτων. 

 

γ. Για διατύπωση κατηγοριών ή καταγγελιών ή σχολίων ή κρίσεων σε βάρος συναδέλφου του, σε 

τρίτα πρόσωπα (παράγοντες, αθλητές, προπονητές, δημοσιογράφους κ.λ.π.), σε άλλους  

συναδέλφους του (προφορικά ή μέσω δημοσιευμάτων, συνεντεύξεων κλπ στα Μ.Μ.Ε ή στα  μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, κλπ). 

 

δ. Για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του αλυτάρχη, όταν είναι υποχρεωμένος να εκτελεί  χρέη 

αλυτάρχη, σύμφωνα πάντα με τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της  Κ.Ο.Ε. 

    

ε. Για μη προσέλευσή του σε αγώνα ή προσέλευσή του μετά  την έναρξη του αγώνα που είχε ορισθεί 

και ενώ είχε  λάβει γνώση του ορισμού του, αδικαιολόγητα. Κατά την κρίση της επιτροπής και από τα 

σχετικά προσκομιζόμενα από το διαιτητή δικαιολογητικά, μπορεί να του επιβληθεί μικρότερη ποινή, 

εκτός της επίπληξης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν του καταβάλλεται αποζημίωση μετακίνησης  και τα  

έξοδα διαμονής – διατροφής. 

 

στ. Για μη έγκαιρη υποβολή κωλύματος για συγκεκριμένο λόγο. 

 

ζ. Για αδικαιολόγητη άρνηση αποδοχής του ορισμού του από την Κ.Ε.Δ. ή το Δ.Σ του Σ.Ε.Δ.Υ. 
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η. Για παράλειψη αναγραφής ή αναληθούς αναγραφής στο Φ.Α. και στη συνέχεια παράλειψη 

σύνταξης λεπτομερούς έκθεσης, εάν η αναγραφή δεν είναι επαρκής, γεγονότων ή ανάρμοστης 

συμπεριφοράς ή πράξεων που προσβάλλουν το άθλημα από αθλητές, προπονητές, εφόρους, 

παράγοντες σωματείων κ.λ.π. 

 

8. Ποινή αποκλεισμού 60 ημερών. 

 

Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε διαιτητή  στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Για υποβολή αναληθούς έκθεσης για γεγονότα  που συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από 

ένα αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου Ελλάδας. 

 

β. Για υπαναχώρηση ή παραποίηση ή αλλοίωση των όσων ανέγραψε στο Φ.Α. ή την έκθεσή του για 

γεγονότα που συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου 

Ελλάδας. 

 

γ. Για μη σωστή εφαρμογή των Διεθνών Κανόνων Υδατοσφαίρισης, συνεπεία της οποίας 

επαναλαμβάνεται ο αγώνας, ύστερα από ένσταση των αγωνιζομένων σωματείων.  

 

9. Ποινή αποκλεισμού 80 ημερών. 

 

Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε διαιτητή  στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

α. Για ανάρμοστη γενικά συμπεριφορά που επιδεικνύει και που είναι αντίθετη με την ανάπτυξη και 

καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος και δυσφημεί το άθλημα της υδατοσφαίρισης. 

 

β. Για εγκατάλειψη άσκησης των καθηκόντων του σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα.  

 

γ. Για εγκατάλειψη άσκησης των καθηκόντων του από τους αγώνες που διεξάγονται σε ομίλους.  

 

δ. Για μη επαρκή αιτιολογία διακοπής κάποιου αγώνα. 

 

ε. Για διεξαγωγή αγώνα χωρίς την παρουσία ιατρού, όταν ασκεί και καθήκοντα αλυτάρχη. 

 

στ. Για ανάρμοστη ή άλλη επιλήψιμη συμπεριφορά σε βάρος μέλους του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε, της Κ.Ε.Δ. 

και  του Δ. Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ., καθώς επίσης και σε βάρος οργάνων της τάξης, θεατών κ.λ.π. 

 

10. Ποινή αποκλεισμού 100 ημερών. 
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Η ποινή αυτή  επιβάλλεται σε διαιτητή στην περίπτωση που η συμπεριφορά ή η διαγωγή και ο τρόπος 

ενέργειας ή αντίδρασης αυτού είναι ιδιαίτερα δυσφημιστικός και προσβλητικός για το άθλημα της 

υδατοσφαίρισης. 

 

11. Οριστική διαγραφή από τους πίνακες διαιτητών 

 

Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε διαιτητή στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

α.  Αν η συμπεριφορά ή πράξη του διαιτητή είναι άκρως δυσφημιστική για το άθλημα της 

υδατοσφαίρισης και τη διαιτησία και παραβιάζει κατάφωρα το φίλαθλο πνεύμα. 

β. Στην περίπτωση που, από τη συμπεριφορά του διαιτητή, προκλήθηκε ανεπανόρθωτη ηθική ή υλική 

ή σωματική βλάβη σε μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. ή του ΣΕΔΥ ή σε μέλη των Επιτροπών αυτών, καθώς 

και σε τρίτο πρόσωπο πέραν των πιο πάνω. 

 γ. Διεθνής διαιτητής που με τις πράξεις του, τις ενέργειές του ή τη συμπεριφορά του, δυσφημεί το 

άθλημα της υδατοσφαίρισης, δυσφημεί τη χώρα μας στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, βιαιοπραγεί σε 

βάρος εκπροσώπων της F.I.N.A. ή της L.E.N. ή σε βάρος αθλητών, προπονητών, παραγόντων της 

ημεδαπής ή ξένων αποστολών, παραπέμπεται με απόφαση της Κ.Ο.Ε. στην Κ.Ε.Δ., η οποία οφείλει να 

ενεργήσει, ώστε να διαγραφεί από τους πίνακες των διεθνών διαιτητών και από τους πίνακες 

διαιτητών κατηγοριών Α΄, Β΄ και  Γ΄, ακόμη δε να  κινήσει τις διαδικασίες για οριστική διαγραφή του 

από το μητρώο των μελών του Σ.Ε.Δ.Υ.  Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ πρέπει να τον καλέσει σε απολογία και, 

αφού ληφθούν υπόψη τα γεγονότα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβαν χώρα, δύναται, με 

απόφασή του, να εισηγηθεί προς τη γενική συνέλευση αυτού την οριστική διαγραφή του από το 

μητρώο των μελών του Σ.Ε.Δ.Υ. Όλα τα παραπάνω, άσχετα με την ποινή που είναι δυνατό να του 

επιβληθεί από τη F.I.N.A. ή τη L.E.N.  Η σχετική καταγγελία μπορεί να γίνει και ύστερα από έρευνα 

του Σ.Ε.Δ.Υ. 

 

12. Ειδική περίπτωση  

Διαιτητής, γραμματέας, χρονομέτρης ή κριτής που αποδεδειγμένα επί διετία δεν παρουσίασε καμιά 

απολύτως δραστηριότητα, παρότι του δόθηκαν οι ευκαιρίες από τα αρμόδια όργανα της Κ.Ο.Ε και του 

Σ.Ε.Δ.Υ. υφίσταται τις εξής συνέπειες: 

Ο διαιτητής υποβιβάζεται από την κατηγορία στην οποία ανήκει στην αμέσως κατώτερη κατηγορία 

και, εφόσον ανήκει στη Γ΄ κατηγορία διαγράφεται επί δύο (2) έτη από τους πίνακες διαιτητών. 

Ο γραμματέας, ο χρονομέτρης ή ο κριτής υποβιβάζεται από την κατηγορία στην οποία ανήκει στην 

αμέσως κατώτερη κατηγορία και, εφόσον ανήκει στην κατώτερη κατηγορία, διαγράφεται από τους 

σχετικούς πίνακες για δύο (2) έτη και συμμετέχει στη συνέχεια σε αγώνες της δόκιμης κατηγορίας. 

13. Υποτροπή 
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α. Σε περίπτωση  υποτροπής στην  ίδια αγωνιστική περίοδο, οι ποινές στους τιμωρούμενους 

αυξάνονται στο διπλάσιο. Υπότροπος θεωρείται ο διαιτητής που υποπίπτει ξανά στο ίδιο ή σε 

οποιοδήποτε άλλο παράπτωμα, πλην αυτού που επισύρει την ποινή της επίπληξης. 

β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαιτητής υποπίπτει στο ίδιο παράπτωμα περισσότερες από δύο (2) 

φορές ή που του επιβάλλεται συνολική ποινή αποκλεισμού ύψους που υπερβαίνει τον ένα χρόνο κατά 

την τελευταία διετία, διαγράφεται από τους πίνακες διαιτητών για δύο (2 έτη). 

 

14. Διαθεσιμότητα 

α. Διαιτητής που παραπέμπεται στην Κ.Ε.Δ., για παράβαση των περιπτώσεων β και δ της 

παραγράφου 6, β, γ και ζ της παραγράφου 7, α και β  της παραγράφου 8, α, β, γ, ε και στ της 

παραγράφου 9 και για παράβαση των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος άρθρου τίθενται 

αυτόματα σε διαθεσιμότητα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της Κ.Ε.Δ. Ο χρόνος που θα τεθεί σε 

διαθεσιμότητα δεν μπορεί να  υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.  

β. Στην περίπτωση που του επιβάλλεται  ποινή αποκλεισμού, ο χρόνος έναρξης έκτισής της αρχίζει 

από την ημέρα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα. 

 

15. Συγχώνευση ποινών 

Διαιτητής που υποπίπτει σε περισσότερα του ενός παραπτώματα τα οποία τιμωρούνται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τότε, για τον καθορισμό της συνολικής ποινής που θα του 

επιβάλλεται, προσμετράται στη μεγαλύτερη προβλεπόμενη ποινή το ήμισυ της προβλεπόμενης ποινής 

για κάθε άλλο παράπτωμα που τέλεσε. 

 

16.  Ποινές για παραπτώματα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στο άρθρο αυτό εντάσσονται, 

κατά την κρίση της Κ.Ε.Δ., σε μία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις για την αιτιολογία της ποινής 

που επιβάλλεται. 

 

17. Οι επιβαλλόμενες από την Κ.Ε.Δ. ποινές κοινοποιούνται άμεσα με σχετικό έγγραφο αυτής στο 

Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Υ. και της Κ.Ο.Ε. 

 

18.  Άσκηση προσφυγής 

Διαιτητής που τιμωρείται από την Κ.Ε.Δ. κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του παρόντος δύναται 

να προσφύγει ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).  Η 

προσφυγή ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 και επόμενα του Ν.2725/1999, εντός 

προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης 

ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης.    
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Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, που έχουν εφαρμογή στους διαιτητές επεκτείνονται και 

εφαρμόζονται επακριβώς και για τους γραμματείς, τους χρονομέτρες, τους κριτές  και τους 

παρατηρητές. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Ο παρών Κανονισμός Διαιτησίας της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ύστερα από τις επελθούσες 

με αυτόν τροποποιήσεις στον ισχύοντα, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών 

αυτής, στις 8 Μαρτίου 2020 και θα ισχύσει, ύστερα από την έγκρισή του από τον Υφυπουργό 

Πολιτισμού και Αθλητισμού.» 

 

Ακολούθως, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν εκ μέρους των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών 

προτάσεις, παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή διευκρινίσεις επί των προτεινομένων τροποποιήσεων του 

Κανονισμού, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από τους αντιπροσώπους των σωματείων-μελών με 

δικαίωμα ψήφου  να ψηφίσουν χωριστά για την  έγκριση κάθε προτεινόμενης τροποποίησης διάταξης 

άρθρου του Κανονισμού Διαιτησίας. 

Σύμφωνα με τη σχετική ψηφοφορία που ακολούθησε, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από τους 

αντιπροσώπους των σωματείων-μελών με δικαίωμα  ομόφωνα με 157 ψήφους όλα τα 

τροποποιούμενα άρθρα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 και 12  του Κανονισμού.  

Ακολούθως ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα με 157 ψήφους και στο σύνολό του ο Κανονισμός 

Διαιτησίας. 

Ο Κανονισμός Διαιτησίας  θα τεθεί  σε ισχύ, ευθύς ως εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και 

τους Κανονισμούς Ντόπινγκ, Εθνικών Ομάδων, Εγγραφών – Μεταγραφών και Διαιτησίας.  

 

9ο ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση Μητρώου σωματείων μελών ΚΟΕ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Καθίσαμε και κάναμε επί αρκετό χρονικό διάστημα μία δουλειά. Πήραμε τα Μητρώα 

της Ομοσπονδίας από καταβολής της μέχρι σήμερα, τα κοιτάξαμε και βγάλαμε τα εξής Σωματεία τα 

οποία τα έχουμε μοιράσει σε σας και είναι 111 Σωματεία.  

Τα διαγράφουμε από μέλη μας, δεν διαλύονται τα Σωματεία. Αν αύριο δραστηριοποιηθεί και έρθει θα 

το ξανακάνουμε μέλος. Έχετε καμία ένσταση, μήπως ξέρετε κανένα Σωματείο που το αδικούμε και 

μας έχει ξεφύγει; Κανένας;  

Εγκρίνεται η διαγραφή αυτών των 111 Σωματείων όπως είναι στην κατάσταση για τους λόγους που 

προανέφερα;  
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Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τη διαγραφή 111 Σωματείων.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση λύεται. Εις το επανιδείν, σας 

ευχαριστούμε πολύ.  

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 


