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Άρθρο 1° Έννοια – Σκοπός 
 

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της 

διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.) και 

των συμμετεχόντων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία των Εθνικών 

Ομάδων, στο άθλημα του μπόουλινγκ. 

2. Ειδικότερα ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στο να καθορίσει επακριβώς όλα 

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

Τεχνικής Επιτροπής και του προπονητή, καθώς και τα δικαιώματα, 

καθήκοντα και υποχρεώσεις των αθλητών των Εθνικών ομάδων. 

 

Άρθρο 2° Ορισμοί 
 

1. Όπου στη συνέχεια του παρόντος γίνεται λόγος για «Εθνική Ομάδα», 

εννοείται κάθε ομάδα, Εθνική Ανδρών, Γυναικών, Seniors και Νέων Ηλικιών, 

Αντιπροσωπευτική, προ-εθνική ή όποια άλλη ομάδα συσταθεί με απόφαση 

του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. 

2. Όπου στη συνέχεια του παρόντος γίνεται λόγος για «Αθλητές» ή «Αθλητής», 

εννοείται και Αθλήτριες ή Αθλήτρια αντίστοιχα.  

 

 Άρθρο 3° Αρμόδια Όργανα 
 

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

και της συμμετοχής των Εθνικών Ομάδων, σε όλες τις επίσημες και 

ανεπίσημες διεθνείς διοργανώσεις, όπως αυτές καθορίζονται, τόσο από την 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπόουλινγκ (IBF), όσο και από την Πανευρωπαϊκή  

Ομοσπονδία Μπόουλινγκ (ETBF), αλλά και από συμφωνίες με άλλες 

αλλοδαπές Ομοσπονδίες και αθλητικούς οργανισμούς του εξωτερικού.  

2. Την ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και δράση των Εθνικών Ομάδων, 

έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου της E.O.A.A. έχει η Τεχνική Επιτροπή, 

εκτός εάν διαφορετικά ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα καθήκοντα και οι 
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αρμοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής περιγράφονται στο κανονισμό της 

επιτροπής και ρυθμίζονται µε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 

E.O.A.A. 

 

Άρθρο 4° Συγκρότηση – Επιλογή Εθνικών Ομάδων 
 

1. Η στελέχωση των Εθνικών και Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Ανδρών, 

Γυναικών, Seniors και Νέων Ηλικιών, πραγματοποιείται με την διαδικασία 

των αγώνων επιλογής (trials). Τα κριτήρια συμμετοχής στα trials θα 

αναγράφονται στην κεντρική προκήρυξη του εκάστοτε έτους όπως τα ορίζει 

η Τεχνική Επιτροπή και τα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, η στελέχωση Εθνικής ομάδας, μπορεί να 

αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Τεχνική 

Επιτροπή και τον προπονητή. Ως εξαιρετικές περιπτώσεις αναφέρονται 

τραυματισμοί αθλητών, πειθαρχικά παραπτώματα, αδυναμία συμμετοχής σε 

Εθνική αποστολή για άλλους λόγους υγείας καθώς και η μη δυνατότητα 

εκτέλεσης των κριτηρίων συμμετοχής (trials) για τεχνικούς ή άλλους λόγους 

που υπόκεινται σε υπουργικές αποφάσεις (πανδημίες κτλ).    

2. Για την καλύτερη προετοιμασία και τεχνική παρακολούθηση των 

υποψηφίων να συγκροτήσουν Εθνική Ομάδα οποιασδήποτε κατηγορίας και 

φύλου, η Ε.Ο.Α.Α δύναται να συγκροτεί προ-εθνικές ομάδες αποτελούμενες 

από μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων για να 

στελεχώσουν τις Εθνικές Ομάδες. 

 

Άρθρο 5°  Διοικητική Δομή 
 

1. Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Α.Α. 

2. Επιτροπή Εθνικών Ομάδων  

• Τεχνική Επιτροπή Μπόουλινγκ 

• Προπονητής 
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• Αρχηγός Αποστολής 

 

Άρθρο 6°  Τεχνική Επιτροπή Μπόουλινγκ 
 

1. Η Τεχνική Επιτροπή Μπόουλινγκ της Ε.Ο.Α.Α είναι υπεύθυνη  

α. Για τη γενική διαχείριση που αφορά τις Εθνικές Ομάδες σε ότι αφορά 

την ομαλή εξέλιξη της προετοιμασίας των ομάδων.  

β. Να παρακολουθεί την εφαρμογή των προπονητικών προγραμμάτων. 

γ. Να δίνει λύσεις σε διοικητικά θέματα. 

δ. Να μεριμνά για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών 

και προϋποθέσεων, μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία κάθε Εθνικής Ομάδας (δελτία συμμετοχής, μετακινήσεις, 

διαμονή – διατροφή κτλ ). 

ε. Για τη φύλαξη και διανομή του υλικού αθλητικών εμφανίσεων. 

στ. Να συνεργάζεται με την Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα 

ελλείψεων ή εφοδιασμού (αθλητικές εμφανίσεις, εισιτήρια κτλ). 

ζ. Να είναι ο δίαυλος ανάμεσα στους Αθλητές της Εθνικής Ομάδας και 

της Διοίκησης της Ε.Ο.Α.Α. 

2. Στην εκτέλεση καθηκόντων της Τεχνικής Επιτροπής είναι και η στενή 

συνεργασία με τον προπονητή και τον αρχηγό αποστολής. 

Άρθρο 7° Προπονητής 
 

7.1 Προϋποθέσεις Προσόντων Προπονητών 

1. Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Προπονητών της Ε.Ο.Α.Α. και της Γ.Γ.Α. 

2. Να είναι απόφοιτος Σχολής Προπονητών Μπόουλινγκ της Γ.Γ.Α. ή  

3. Να διαθέτει αντίστοιχο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ.Α. πτυχίο. 

7.2 Αρμοδιότητες 

1. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος της τεχνικής ηγεσίας των Εθνικών Ομάδων 

και απόλυτα υπεύθυνος για την εν γένει καθοδήγησή τους.  
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2. Καθορίζει το πρόγραμμα προετοιμασίας των ομάδων, και ελέγχει την πιστή 

εφαρμογή του.  

3. Αναφέρει στην Τεχνική Επιτροπή κάθε επεισόδιο πειθαρχικού 

παραπτώματος των αθλητών. 

4. Συνεργάζεται με την Τεχνική Επιτροπή σε θέματα μετακινήσεων, αθλητικών 

εγκαταστάσεων κτλ. 

5. Εισηγείται στη Τεχνική Επιτροπή, για οποιαδήποτε υποστήριξη κρίνει ότι 

χρειάζεται που αφορά τη προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας, τόσο σε τεχνικό 

εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.  

6. Παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές, προκειμένου να 

συμμετέχουν, αν κριθεί αναγκαίο, ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, στην 

προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων. 

7. Η ατομική σύμβαση, με την οποία συνδέεται με την Ε.Ο.Α.Α. ο προπονητής, 

μπορεί να προβλέπει καθήκοντα και αρμοδιότητες επιπλέον των ανωτέρων. 

 

Άρθρο 8° Αρχηγός Αποστολής 
 

1. Ο αρχηγός αποστολής έχει όλη την ευθύνη της αποστολής , και η συμμετοχή 

του αρχηγού αποστολής στις Εθνικές Ομάδες κρίνεται αναγκαία και ορίζεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α.. Σε περίπτωση που το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α αποφασίσει ότι δεν δύναται η παρουσία του, χρέη 

αρχηγού αποστολής εκτελεί ο προπονητής.    

2. Αρχηγό αποστολής μπορεί να ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. 

οποιονδήποτε κρίνει ότι μπορεί να φέρει εις πέρας τις απαιτήσεις κάθε 

αποστολής, με την προϋπόθεση να είναι μέλος σωματείου ή Τεχνικής 

Επιτροπής του αθλήματος που αναλαμβάνει να συνοδεύσει. Κάθε 

παλαιότερη εμπειρία από συνοδεία σε Εθνικές αποστολές θα προσμετράται.     

3. Ο αρχηγός αποστολής καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. 

λεπτομερή αγωνιστικό και οικονομικό απολογισμό της αποστολής το 

αργότερο 10 ημέρες μετά την λήξη των αγώνων. 
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4. Ο αρχηγός αποστολής έχει την δυνατότητα να αποβάλει αθλητή ή άλλο 

µέλος της αποστολής από την Εθνική Ομάδα εφ' όσον θεωρήσει ότι αυτό 

είναι επιβεβλημένο και πλήρως αιτιολογημένο σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία1. 

5. Ο αρχηγός αποστολής είναι ο µόνος που επιτρέπεται να συνομιλεί µε τους 

οργανωτές για λογαριασμό του συνόλου ή µέλους της ομάδας, είναι αυτός 

που καθ’ όλη την διάρκεια της εθνικής αποστολής έχει την υποχρέωση να 

φροντίζει την εφαρμογή του προγράμματος που θα ακολουθείται και να 

μεριμνά ώστε οι αθλητές να είναι αφοσιωμένοι μόνο στην καλύτερη 

αθλητική τους απόδοση. 

6. Οι συνοδοί αποστολών, μπορεί να είναι µέλη οικογενειών ή φίλοι ή άλλοι 

αθλητές που επιθυμούν να συνοδεύσουν την Εθνική Ομάδα σε διεθνείς 

αγώνες. Οφείλουν να υπακούν τον αρχηγό της αποστολής σε θέματα που 

άπτονται της αξιοπρεπούς εμφάνισης της Ελλάδας. Τα επίσημά µέλη της 

ομάδας είναι υπεύθυνα για τη συμπεριφορά όσων ατόμων, ζητήθηκαν από 

τους ίδιους, να συμπεριληφθούν στην ομάδα ως συνοδοί.    

 

Άρθρο 9° Υποχρεώσεις Αθλητών 
 

1. Η πρόσκληση και συμμετοχή των αθλητών-τριών στην Εθνική Ομάδα, 

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. 

2. Η πρόσκληση των Αθλητών για τη συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα, αλλά και 

για την προετοιμασία και συμμετοχή τους στις διάφορες αγωνιστικές 

εκδηλώσεις, απευθύνονται εγγράφως στα σωματεία στα οποία ανήκουν. Τα 

σωματεία έχουν τη αποκλειστική ευθύνη της ειδοποίησης του αθλητή για τη 

συμμετοχή τους στην Εθνική Ομάδα. 

                                                 
1 Ν. 2725/99 – Άρθρο 41 
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3. Σε περίπτωση κωλύματος, λόγω ανωτέρας βίας, συμμετοχής αθλητή, που 

έχει προσκληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω στην Εθνική Ομάδα, αυτός 

υποχρεούται να ενημερώσει το σωματείο του για τους λόγους που 

δημιουργούν το κώλυμα συμμετοχής του. Το σωματείο στη συνέχεια οφείλει 

να ενημερώσει άμεσα την Ομοσπονδία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α, 

είναι αρμόδιο να κρίνει την βασιμότητα των επικαλούμενων λόγων και να 

αποφασίσει για την απαλλαγή του αθλητή από την υποχρέωση συμμετοχής 

του στην εκδήλωση. 

4. Οι αθλητές που προσκαλούνται στην Εθνική Ομάδα υποχρεούνται 

ανελλιπώς να παρακολουθούν το πρόγραμμα συμμετέχοντας σε όλες τις 

καθορισμένες εκδηλώσεις (προπονήσεις, συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, 

παραμονή σε ξενοδοχεία ή camps). Το πρόγραμμα των Εθνικών Ομάδων με 

ευθύνη της Τεχνικής Επιτροπής και του προπονητή θα εκπονείται με 

προσοχή ώστε να επιτρέπει στον αθλητή και τη συμμετοχή τους στις 

αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου στον οποίο ανήκει. 

5. Τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Α.Α. υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή 

διευκόλυνση στους αθλητές του προκειμένου να παρακολουθούν την 

προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων. 

6. Οι αθλητές πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του προπονητή και να 

καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια, ώστε να προετοιμαστούν 

κατάλληλα για το μέγιστο της ατομικής τους επίδοσης, προς όφελος του 

συνόλου. 

7. Οι αθλητές πρέπει να φορούν κατά τους επίσημους ή φιλικούς αγώνες, όπως 

και στις επίσημες προπονήσεις, παρουσίαση ομάδας κτλ., τις αθλητικές 

εμφανίσεις της ομάδας, τις οποίες έχουν προμηθευτεί από τη Τεχνική 

Επιτροπή.  

8. Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών χορηγών σε όλες τις εμφανίσεις και 

υποχρεώσεις της προ-εθνικής και Εθνικής ομάδας όλων των κατηγοριών.  

9. Οι αθλητές πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του προπονητή και του 

αρχηγού αποστολής όσον αφορά τη διαμονή στο ξενοδοχείο, τη διαβίωση 
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και την έξω γηπεδική συμπεριφορά πριν από τους αγώνες, ως και στις τυχόν 

καθορισμένες εκδηλώσεις.  

10. Οι αθλητές των Εθνικών Ομάδων υποχρεούνται να υποβάλλονται σε 

εξετάσεις ντόπινγκ, όποτε αυτό τους ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.  

11. Οι αθλητές των Εθνικών Ομάδων πρέπει να συμπεριφέρονται με τη δέουσα 

κοσμιότητα προς τους εκπροσώπους των αθλητικών αρχών, των Μ.Μ.Ε., 

τους φιλάθλους και κάθε τρίτο και με τη συνολική παρουσία τους να 

προβάλλουν το άθλημα του Μπόουλινγκ και το αθλητικό ιδεώδες, 

γενικότερα.  

12. Σε κάθε περίπτωση οι αθλητές οφείλουν να τηρούν πιστά όλες διατάξεις του 

παρόντος, του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α. και της Αθλητικής Νομοθεσίας, οι 

οποίες θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη του παρόντος. 

 

Άρθρο 10° Πειθαρχικό Δίκαιο 
 

10.1 Αθλητές 

1. Η προσφορά υπηρεσιών στις Εθνικές Ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των 

αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του στην αντίστοιχη Εθνική Ομάδα, και δεν τον έχει απαλλάξει το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α, τιμωρείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη 

νομοθεσία, με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας, των 

πρωταθλημάτων και του κυπέλου και στερείται τις κάθε είδους παροχές της 

ομοσπονδίας. Αθλητής που τιμωρείται για άρνηση προσφοράς των 

υπηρεσιών του στην Εθνική Ομάδα, στερείται επίσης των κάθε είδους 

παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του παρόντος και των τυχόν ειδικών φορολογικών απαλλαγών2. 

2. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους 

ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τη φαρμακοδιέγερση. 

Αθλητής που τιμωρείται από την Ε.Ο.Α.Α. ή την IBF ή την ETBF για παράβαση 

                                                 
2 Ν. 2725/99 – Άρθρο 27 
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των κανονισμών περί φαρμακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές 

από την Ε.Ο.Α.Α., όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και 

τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις 

τυχόν φορολογικές απαλλαγές και επιβάλλεται αγωνιστική ποινή από την 

πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Α3. 

1. Σε αθλητή που δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού 

παραπέμπεται έπειτα από εισήγηση του προπονητή ή του αρχηγού 

αποστολής ή της Τεχνικής Επιτροπής στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Α 

η οποία αποφασίζει για την ποινή που θα επιβληθεί. Κατά της αποφάσεως 

της Πειθαρχική  Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ4. 

 

10.2 Προπονητής 

2. Στον προπονητή που παρεμποδίζει εμπράκτως την συμμετοχή αθλητή του 

στην Εθνική Ομάδα, ή έχει αντιαθλητική συμπεριφορά στη διάρκεια των 

αγώνων ή της προετοιμασίας, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις, ύστερα 

από απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Ο.Α.Α.: 

α. Έγγραφη επίπληξη 

β. Άμεση λήξη της σύμβασης με την Ε.Ο.Α.Α. 

γ. Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό 

διάστημα από δεκαπέντε ημέρες έως και έναν χρόνο 

δ. Πρόταση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση 

άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος. 

3. Καμιά από τις πιο πάνω κυρώσεις δεν επιβάλλεται σε προπονητή αν δεν 

λάβει με βεβαιωμένης λήψης έγγραφο, κλήση προς απολογία ενώπιον της 

Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Ο.Α.Α. και με συγκεκριμένο κατηγορητήριο. 

4. Κατά της αποφάσεως της Πειθαρχική  Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή 

ενώπιον του ΑΣΕΑΔ5. 

 

                                                 
3 Ν. 2725/99 – Άρθρο 27 
4 Ν. 2725/99 – Άρθρο 126 παρ. 1 
5 Ν. 2725/99 – Άρθρο 126 παρ. 1 



Ε.Ο.Α.Α  
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Άρθρο 11° Τελικές Διατάξεις 
 

Ο παρών κανονισμός αποτελούμενος από έντεκα (11) άρθρα συντάχθηκε από τη 

προσωρινή διοίκηση της Ε.Ο.Α.Α. και ψηφίστηκε στην Γενική Συνέλευση των 

σωματείων - μελών την 23/05/2021. Η ισχύς του αρχίζει από την επομένη ημέρα της 

έγκρισής του από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό. 
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