
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ  

Α.Ο.Ν.Μ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Α. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της ΑΟΝΜ 

και των συμμετεχόντων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη συγκρότηση, οργάνωση, λειτουρ-

γία και δράση των Εθνικών Ομάδων και Προ-Εθνικών Ομάδων νεφροπαθών και μετα-

μοσχευμένων αθλητών. 

Β. Η ΑΟΝΜ, ως αποκλειστικά υπεύθυνη και αρμόδια σε εθνικό επίπεδο για την καλλιέρ-

γεια και ανάπτυξη του αθλητισμού νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών, συστή-

νει: 

i. Προ-Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών, με σκοπό τη στενή 

επίβλεψη και αποτελεσματική προετοιμασία των καλύτερων νεφροπαθών και μεταμο-

σχευμένων αθλητών και την επιλογή από αυτούς των αθλητών που θα στελεχώσουν τις 

Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών, και  

ii. Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών,  με σκοπό την εκπρο-

σώπηση της χώρας στα πάσης φύσεως διεθνή πρωταθλήματα νεφροπαθών και μετα-

μοσχευμένων που διοργανώνονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

Αρμόδια όργανα για τη συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των Εθνικών Ο-

μάδων και Προ-Εθνικών Ομάδων νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών είναι ως 

εισηγητικό όργανο η Τεχνική Επιτροπή της ΑΟΝΜ (άρθρο 23 του καταστατικού της Α-

ΟΝΜ), η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν και τις εισηγήσεις των Ομοσπονδιακών Προπονητών 

της ΑΟΝΜ, και ως αποφασιστικό όργανο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ (άρθρο 14 

του καταστατικού της ΑΟΝΜ).  
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

Α. Στις Προ-Εθνικές Ομάδες και Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων α-

θλητών μπορούν να ενταχθούν μόνο Έλληνες αθλητές, που δεν είναι τιμωρημένοι πει-

θαρχικά ούτε από το σωματείο τους ούτε από την ΑΟΝΜ. 

Β. Για την ένταξη αθλητή στις Προ-Εθνικές Ομάδες και Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και 

μεταμοσχευμένων αθλητών και για συμμετοχή αθλητή στα πάσης φύσεως διεθνή πρω-

ταθλήματα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων που διοργανώνονται στο εξωτερικό και 

το εσωτερικό απαιτείται σωρευτικά:  

i. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ και  

ii. υπεύθυνη δήλωση του αθλητή προς την ΑΟΝΜ ότι αποδέχεται την απόφαση του Διοι-

κητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ και τις διατάξεις του καταστατικού της ΑΟΝΜ, του εσω-

τερικού κανονισμού λειτουργίας της ΑΟΝΜ, του πειθαρχικού κανονισμού της ΑΟΝΜ και 

του παρόντος κανονισμού. 

Γ. Για την ένταξη αθλητή στις Προ-Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων 

αθλητών λαμβάνονται υπ’ όψιν η επίδοσή του στο επίμαχο άθλημα, το ήθος του, η συ-

μπεριφορά του προς τους συναθλητές του, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των 

σωματείων της ΑΟΝΜ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ, καθώς και η 

συμβολή του, με ενέργειές του και διά της συστηματικής και ουσιαστικής του προσφοράς, 

στην ίδρυση και μεγαλουργία της ΑΟΝΜ και στην προαγωγή των σκοπών της.  

Δ. Περαιτέρω, για την ένταξη αθλητή στις Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και μεταμοσχευ-

μένων αθλητών λαμβάνονται υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, η επιμέλεια του στις προπο-

νήσεις των Προ-Εθνικών Ομάδων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, η ανάπτυξη, καλλιέρ-

γεια και διάδοση κάθε αθλήματος της ΑΟΝΜ, ο αριθμός των αθλητών που μπορούν να 

μετέχουν σε κάθε αγώνισμα και διοργάνωση και οι προοπτικές διάκρισης του αθλητή σε 

διεθνείς αγώνες και στα πάσης φύσεως διεθνή πρωταθλήματα νεφροπαθών και μεταμο-

σχευμένων που διοργανώνονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό.  

Ε. Η ένταξη αθλητή τις Προ-Εθνικές Ομάδες και Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και μετα-

μοσχευμένων αθλητών αποτελεί μέγιστη τιμή για κάθε αθλητή. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

Α. Η προσφορά υπηρεσιών στις Εθνικές Ομάδες της ΑΟΝΜ είναι ύψιστη υποχρέωση 

των νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα 

να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις Εθνικές Ομάδες της ΑΟΝΜ τιμωρείται, σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες των 

Εθνικών Ομάδων της ΑΟΝΜ, των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου και στερείται τις 

κάθε είδους παροχές της ΑΟΝΜ. Αθλητής που τιμωρείται για άρνηση προσφοράς των 

υπηρεσιών του στις Εθνικές Ομάδες της ΑΟΝΜ, στερείται επίσης των κάθε είδους πα-

ροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 

2725/1999 και των τυχόν ειδικών φορολογικών απαλλαγών. 

Β. Αθλητής που επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ ως μέλος 

των Προ-Εθνικών Ομάδων της ΑΟΝΜ και υποβάλει την προβλεπόμενη υπεύθυνη δή-

λωση προς την ΑΟΝΜ δικαιούται να συμμετάσχει στις Προ-Εθνικές Ομάδες της ΑΟΝΜ 

και επομένως να συμμετάσχει στην προετοιμασία για τη στελέχωση των Εθνικών Ομά-

δων της ΑΟΝΜ.  

Γ. Αθλητής που επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ ως μέλος 

των Εθνικών Ομάδων της ΑΟΝΜ και υποβάλει την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση 

προς την ΑΟΝΜ δικαιούται να συμμετάσχει στις Εθνικές Ομάδες της ΑΟΝΜ και στα πά-

σης φύσεως διεθνή πρωταθλήματα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων που διοργανώ-

νονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό, για τα οποία έχει ληφθεί η συγκεκριμένη από-

φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ.  

Δ. Αθλητής που διακρίνεται σε διεθνείς αγώνες ως μέλος των Εθνικών Ομάδων της Α-

ΟΝΜ απολαμβάνει των εκάστοτε προβλεπόμενων προνομίων, ευεργετημάτων και οικο-

νομικών ή άλλων επιβραβεύσεων.  

Ε. Αθλητής που τιμωρείται πειθαρχικά είτε από το σωματείο του είτε από την ΑΟΝΜ δεν 

δικαιούται ούτε να επιλεχθεί στις Προ-Εθνικές Ομάδες και στις Εθνικές Ομάδες της Α-

ΟΝΜ ούτε να παραμείνει σε αυτές (σε τυχόν περίπτωση που είχε ήδη επιλεχθεί) ούτε να 

λάβει οποιοδήποτε προνόμιο ή ευεργέτημα ή οικονομική ή άλλη επιβράβευση από τη 
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συμμετοχή του στις Προ-Εθνικές Ομάδες και στις Εθνικές Ομάδες της ΑΟΝΜ, ακόμα και 

αν αυτά αφορούν διακρίσεις που σημειώθηκαν πριν την επιβολή της τιμωρίας. 

ΣΤ. Κάθε αθλητής των Εθνικών Ομάδων και Προ-Εθνικών Ομάδων της ΑΟΝΜ οφείλει: 

i. Να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και να ακολουθεί τις οδηγίες του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, της Τεχνικής Επιτροπής, των Ομοσπονδιακών Προπονητών, των Αρχηγών Α-

ποστολής και τυχών ορισθέντων Εφόρων (Team Managers) σε όλα τα θέματα που αφο-

ρούν την συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των Εθνικών Ομάδων, συμπε-

ριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν τη διαμονή στο ξενοδοχείο, όπου καταλύ-

ουν οι εθνικές αποστολές, τη διαβίωση, την εξωγηπεδική συμπεριφορά και τις τυχόν εκ-

δηλώσεις και συναντήσεις εργασίας των Εθνικών Ομάδων. 

ii. Να προσέχει τη διατροφή και τη φαρμακευτική αγωγή που του συστήνουν οι ιατροί 

του. 

iii. Να υποβάλλεται σε εξετάσεις αντιντόπινγκ, αν και όποτε αυτό του ζητηθεί από τις 

αρμόδιες αρχές. Αθλητής που τιμωρείται από την ΑΟΝΜ ή την αντίστοιχη διεθνή ομο-

σπονδία για παράβαση των κανονισμών περί φαρμακοδιέγερσης στερείται τις κάθε εί-

δους παροχές της ΑΟΝΜ, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα 

ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2725/1999 και τις τυχόν φορο-

λογικές απαλλαγές.  

iv. Να έχει ευπρέπεια συμπεριφοράς, να συμπεριφέρεται με τη δέουσα κοσμιότητα προς 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής της 

ΑΟΝΜ, τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές, τους Αρχηγούς Αποστολών, τους τυχόν ο-

ρισθέντες Εφόρους (Team Managers), τους συναθλητές του, τους προπονητές, τους εκ-

προσώπους αθλητικών αρχών, τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, τους φιλάθλους και κάθε 

τρίτο και με τη συνολική κοινωνική παρουσία του να τιμά και προβάλλει τους σκοπούς 

και στόχους της ΑΟΝΜ, του ειδικού αθλητισμού και του αθλητικού ιδεώδους γενικότερα. 

v. Να υποβάλλει οποιαδήποτε τυχόν παράπονα ή διαμαρτυρίες ή άλλα ζητήματα έχει 

αποκλειστικά και μόνο μέσω του σωματείου του, σεβόμενος την ιεραρχία εντός της Α-

ΟΝΜ. 

v. Όταν συμμετέχει σε αγώνες ως μέλος των Εθνικών Ομάδων, να χρησιμοποιεί απο-

κλειστικά τα πάσης φύσεως είδη ιματισμού που χορηγεί η ΑΟΝΜ και όχι οποιαδήποτε 

άλλα είδη ιματισμού. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διαφήμιση οποιουδήποτε άλλου 

χορηγού ιδίου αντικειμένου, πλην αυτών που έχουν συμβληθεί με την ΑΟΝΜ, σε όλη τη 
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χρονική διάρκεια των αποστολών των Εθνικών Ομάδων, δηλαδή στα αεροδρόμια και 

στα ξενοδοχεία που καταλύουν οι Εθνικές Ομάδες, σε όλη τη χρονική διάρκεια των προ-

πονήσεων και αγώνων των Εθνικών Ομάδων και ιδιαίτερα μέσα στο χώρο διεξαγωγής 

των αγώνων, καθώς και σε εκδηλώσεις της ΑΟΝΜ, όπως εορτές, βραβεύσεις, συνεντεύ-

ξεις τύπου ή συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές, εφ’ όσον παρίσταται σε αυτές ως 

μέλος των Εθνικών Ομάδων.  

vi. Να μη προβαίνει σε οικονομική εκμετάλλευση του λογοτύπου και των εν γένει στοι-

χείων της προσωπικότητας της ΑΟΝΜ, π.χ. σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ή μέσα κοι-

νωνικής δικτύωσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΑΟΝΜ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ 

 

Α. Αθλητής που δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο προηγού-

μενο άρθρο ή υποπέσει στα παρακάτω παραπτώματα 

i. Καθυστέρηση προσέλευσης στον αγωνιστικό χώρο για την προετοιμασία ή για οποιο-

δήποτε αγώνα των Εθνικών Ομάδων 

ii. Καθυστέρηση προσέλευσης σε οποιοδήποτε χώρο (π.χ. στο αεροδρόμιο) για μετακί-

νηση των Εθνικών Ομάδων 

iii. Παραβίαση των οδηγιών της Ιατρικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις ασθένειας ή τραυ-

ματισμών 

iv. Δημιουργία κλίματος που δεν επιτρέπει τη σωστή προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων 

(π.χ. παρεμπόδιση συμπαικτών του κατά το χρόνο της προετοιμασίας), 

τιμωρείται πειθαρχικά από την ΑΟΝΜ με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 35 του 

καταστατικού και στο άρθρο 3 του πειθαρχικού κανονισμού της ΑΟΝΜ, μετά από από-

φαση της Δικαστικής Επιτροπής της ΑΟΝΜ, που επικυρώνεται υποχρεωτικά από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ. 

Β. Σε περίπτωση που αθλητής που εντάσσεται στις Προ-Εθνικές Ομάδες και Εθνικές 

Ομάδες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών, δηλώσει τραυματίας ή ασθενής, 

είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην ΑΟΝΜ τις ιατρικές γνωματεύσεις που αποδει-

κνύουν τον τραυματισμό ή την ασθένεια αντίστοιχα. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Α. Για περιπτώσεις ή θέματα που δεν προβλέπονται ή δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, του κατα-

στατικού της ΑΟΝΜ, του εσωτερικού κανονισμού της ΑΟΝΜ, του πειθαρχικού κανονι-

σμού της ΑΟΝΜ και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ για το εκάστοτε 

θέμα. Για κάθε ασάφεια ή κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να αποφασίσει είναι 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ. 

Β. Η μη εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος κανονισμού δεν αποτελεί κα-

τάργηση ή παραίτηση από αυτή εκ μέρους της ΑΟΝΜ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται «αθλητής» νοείται και αθλήτρια. 

Β. Για την κατάρτιση του ανωτέρω κανονισμού εθνικών και Προεθνικών ομάδων , έχουν 

ληφθεί υπ’ όψιν οι κανονισμοί της παγκόσμιας αθλητικής ομοσπονδίας μας (W.T.G.F.) 

και της πανευρωπαϊκής αθλητικής ομοσπονδίας μας (E.T.D.S.F.).   

Γ. Ο παρών κανονισμός αποτελεί κανονισμό Εθνικών Ομάδων και Προ-Εθνικών Ομά-

δων της ΑΟΝΜ, ο οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2725/1999, 

ισχύει από την ψήφισή του και θα υποβληθεί για έλεγχο νομιμότητας από τα αρμόδια 

όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

 

 

         


