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3. Προγραμματισμός Εθνικών Ομάδων 

(Η πορεία υλοποίησης του παρόντος αγωνιστικού σχεδιασμού, θα 
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από την Πολιτεία). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

Ένας σχεδιασμός προοπτικής για να αποδώσει χρειάζεται βάθος χρόνου. Στόχος 

μας είναι η  δημιουργία  μιας πλατιάς και σταθερής βάσης. Ο σχεδιασμός, θα πρέπει να 

εξελίσσεται απέναντι σε οποιαδήποτε διοικητική αλλαγή και να αντιμετωπίζει τα 

προβλήματα που προκύπτουν στην πορεία του χρόνου. 

Ο  σχεδιασμός περιλαμβάνει το διοικητικό και τον τεχνικό τομέα. Και οι δυο τομείς  

συμβαδίζουν με την εξέλιξη του σχεδιασμού, έχοντας διαφορετικούς ρόλους και 

καθήκοντα.  

Ο σχεδιασμός δεν είναι κάτι το ανελαστικό. Στην πορεία θα υπάρχουν αλλαγές και 

διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την εξέλιξή του και χωρίς να αλλοιώνεται η βασική του 

φιλοσοφία. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία και την γενική εμπειρία ένας αθλητικός 

μακρόκυκλος ολοκληρώνεται ανά διετία αλλά κυρίως ανά τετραετία (Ολυμπιακός 

Κύκλος). Σε έναν αθλητικό oργανισμό μετά την πάροδο 6 έως 8 χρόνων παγιώνεται από 

τα αποτελέσματα και την εμπειρία που έχει αποκομίσει και θα αποτελεί πλέον «πυξίδα» 

για τις επόμενες γενιές. 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Το πρώτο, που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν είναι οι συνθήκες της παρούσας 

κατάστασης τόσο οι οικονομικές όσο και οι κοινωνικές που αφορούν το άθλημά μας, που 

δυστυχώς δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Απαιτείται λοιπόν προσαρμογή, 

λογική και συναίσθηση των παρόντων συνθηκών. 

Ως κύτταρο ανάπτυξης θα είναι οι σύλλογοι, οι οποίοι με γεωγραφικά και άλλα κριτήρια 

θα αποτελούν πυρήνες ανάπτυξης, έχοντας πάντα υπ’ όψιν μας ότι πρέπει να υπάρχει  

μια άρρηκτη συναρμογή, ΕΠΙΛΟΓΗ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. Έτσι οι σημερινές  

συνθήκες, μας οδηγούν σε ένα αποκεντρωμένο μοντέλο λειτουργίας. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ –  ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Τα συνθήματα μας είναι Ενδυνάμωση και Τεχνική. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Σήμερα δυστυχώς το άθλημα μας δεν προβάλλεται καθόλου. Οι επισκέψεις σε 

σχολεία δεν είχαν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Το ερώτημα που τίθεται είναι, τι 

πρέπει να κάνουμε; 

α/ Πρέπει να γίνεται επίσκεψη στο σχολείο, παρουσία κάποιων επώνυμων αθλητών και 

μελών του Δ.Σ. Κατόπιν να μεταβαίνουν οι προπονητές μας και κυρίως οι εξειδικευμένοι 

καθηγητές φυσικής αγωγής. Να λειτουργούμε με βάση ένα προκαθορισμένο ενιαίο 

πρωτόκολλο επιλογής, με συγκεκριμένες δοκιμασίες.  

β/ Ο τρόπος διδασκαλίας της τεχνικής πρέπει να είναι κοινός σε όλους τους πυρήνες 

ανάπτυξης.  

γ/ Στο προπονητικό πρόγραμμα πρέπει να ακολουθούμε τις αρχές της προπονητικής 

(υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία π.χ. εξατομίκευση, αρχή της προοδευτικής αύξησης 

της επιβάρυνσης, αρχή της ποικιλομορφίας έργου, αρχή της αντιστροφής και πρέπει 

πλέον να βασιζόμαστε με «θρησκευτική» ευλάβεια στην κυκλικότητα και στον 

περιοδισμό). Όταν ολοκληρώσουμε τον σχεδιασμό θα αναφερθούμε λεπτομερειακά και 

σε αυτό.  

δ/ Αυτό βέβαια θα συζητηθεί εκτεταμένα, γιατί πρέπει να έχει πραγματική οικονομική 

βάση, αθλητική υποστήριξη και μέσω αυτής της οργάνωσης,  θα ακολουθηθεί ένας 

δρόμος ευθύς που τελικά θα ευεργετήσει το άθλημα και θα επιτύχουμε τους στόχους 

μας. Η ολοκλήρωση, η ενίσχυση και η ροή είναι η βάση του σχεδιασμού. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

Αυτά είναι τα θεμέλια του συστήματος.  

Προβάλουν το έργο μας εκτός από την προπόνηση με εκδηλώσεις, απλές αθλητικές 

διοργανώσεις που θα τις οργανώνουν μόνοι τους και στη δημιουργία αθλητών που θα 

πλαισιώνουν τις εθνικές ομάδες. Για τους προπονητές είναι ευθύνη της Τεχνικής 

Επιτροπής η συνεχής ενημέρωση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων τους τόσο σε 

τεχνικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο σε αυτά που απαιτεί το άθλημα μας . 

Όλα αυτά, μαζί με επιμονή και υπομονή, καρτερία και πιστή θα μας οδηγήσουν σε 

διακρίσεις. Το Σωματείο, λοιπόν, είναι ζωτικό κύτταρο για την Ανάπτυξη. Όπως ήδη 

αναφέραμε, κάποια σωματεία θα αποτελούν έναν πυρήνα ανάπτυξης με έναν τοπικό 

συντονιστή ο οποίος θα συνεργάζεται με τον Εθνικό Προπονητή Ανάπτυξης -  

Συντονιστή Ομοσπονδιακό Προπονητή. 
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Επειδή οι συνθήκες είναι δύσκολες θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να 

επινοηθούν και νέοι τρόποι διάδοσης και ανάπτυξης του αθλήματος. Στα παιδιά θα  

προσφέρουμε κάποια camp προετοιμασίας Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι. Οι 

σύλλογοι θα πρέπει να δημιουργούν ημερίδες κυρίως με ομαδική αξιολόγηση με Sinclair 

4-6 άτομα με ομαδική βράβευση που εκ του παραλλήλου θα μπορούμε να βλέπουμε και 

την ατομική εξέλιξη. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία συλλόγων σε διάφορες πόλεις 

όπου δεν υπάρχει το άθλημα με τη στήριξη τοπικών αρχών.  

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

Η βελτίωση των προπονητών θα αποτελεί έργο της Τεχνικής Επιτροπής. 

Προτείνουμε αρχικά τη δημιουργία 3 επιπέδων σεμιναρίων που θα διοργανώσει η ΕΟΑΒ. 

Με αυτόν τον τρόπο οι προπονητές μας θα εξελίσσονται από εμάς, πέραν των σχολών 

που θα διοργανώσει η Πολιτεία. Η  εξέλιξη της τεχνικής και θεωρητικής γνώσης «τρέχει» 

ιλιγγιωδώς καθημερινά στον αθλητικό κόσμο και οι προπονητές πρέπει να προάγουν 

συνεχώς τις γνώσεις τους. Αρωγός σε αυτό και κινητήρια δύναμη θα πρέπει να είναι η 

ΕΟΑΒ και η ΤΕ αυτής. Οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής των Πανεπιστημίων που δεν 

υπήρξαν αθλητές για να έχουν αξία για εμάς θεωρείται από το νόμο ότι η θεωρητική τους 

κατάρτιση είναι επαρκής, όμως θα πρέπει να ακολουθήσουν το πρακτικό προπονητικό 

επίπεδο που θα έχουμε καταρτίσει. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Τεχνική Επιτροπή θα 

στέλνει κάποια θέματα ενημέρωσης στους προπονητές, όπως και διάφορες «ανοιχτές 

συζητήσεις» με θεματολογία του αθλήματος  μας. 

Επίσης, η κατανομή των πυρήνων ανάπτυξης στους συλλόγους και οι υπεύθυνοι  

προπονητές που θα αναλάβουν, θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Επειδή δεν μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και η ανάπτυξη θα 

πρέπει να έχει κοινή συνισταμένη το οικοδόμημα από το σύλλογο μέχρι τον αθλητή 

υψηλών επιδόσεων θα πρέπει να έχει μια συνέχεια. Ο Συντονιστής Εθνικός Προπονητής 

και κυρίως για την νέα χρονιά, η οποία είναι και προ-Oλυμπιακή, θα πρέπει να 

ανακοινώνει στην ΤΕ τον Σχεδιασμό που έχει για τους αθλητές υψηλών επιδόσεων, τους 

στόχους και το ποσοστό επιτυχίας αυτών.  

Οι προπονητές των «πυρήνων ανάπτυξης» σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εθνικό 

Προπονητή, θα κάνουν σχεδιασμό, θα θέτουν τους στόχους και θα αξιολογούνται με 

ποσοστά επιτυχίας στο τέλος κάθε κύκλου.  
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Επίσης, η ΤΕ θα πρέπει να βρίσκει διεθνείς διοργανώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι 

αθλητές των εθνικών ομάδων και κυρίως οι νέοι, γιατί κατά γενική ομολογία τους λείπει η 

αγωνιστική διεθνής εμπειρία. Για την συμμετοχή των αθλητών μας στις μεγάλες διεθνείς 

διοργανώσεις απαραίτητο είναι να υπάρχουν όρια συμμετοχής.  

ΚΙΝΗΤΡΑ  ΑΘΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

Στους αθλητές –τριες με διάκριση, πρόοδο και επίδοση όπως και στους προπονητές τους, 

σε συνεργασία με τη Διοίκηση και στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων, θα 

δίνονται κάποια οδοιπορικά ή πριμ. Θα έχουμε υπόψη μας ότι κίνητρο αποτελεί η 

μοριοδότηση των αθλητών - μαθητών και έτσι βασική μας υποχρέωση είναι σε όλα τα 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα των κατηγοριών να δημιουργούνται οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις επίτευξης αυτού του στόχου. Για το λόγο αυτό από φέτος αυξάνεται ο 

αριθμός των αθλητών που θα προκρίνονται στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. 
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1. Αγωνιστικό Πρόγραμμα 

 
1.1 Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2023 

 

Ιανουάριος 

 
 

 
Φεβρουάριος 

Ημερίδα άρσης βαρών “Lift for Life” - Άρης Θεσσαλονίκης 
 
Αγώνες Επίλεκτων Αθλητών – Αθλητριών/Αγώνες πρόκρισης προ-
Εθνικών ομάδων 
 

 
Μάρτιος 

Ανοικτά πρωταθλήματα Εφήβων / Νεανίδων / Παίδων / Κορασίδων & 
αγωνιστικό τεστ Παμπαίδων - Παγκορασίδων (ανά όμιλο) 
 
25-3 έως 5-4-23 IWF Youth World Championships - Durres/ALB 
 
Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα 
 
Masters World Cup - Auckland/NZL 
 

 

Απρίλιος 

 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων / Νεανίδων & Παίδων /  Κορασίδων  
 
15-4 έως 23-4-23 European Championships  (Paris 2024 Qual. Event) – 
Yerevan, ARM 

 

  

https://www.iwf.net/competitions/calendar/?cy=2020
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Μάιος 

Ανοικτά Πρωταθλήματα Ανδρών / Γυναικών / Νέων Ανδρών / Νέων 
Γυναικών (ανά όμιλο) 
 

 

Ιούνιος 

Ανοικτά πρωταθλήματα Εφήβων / Νεανίδων / Παίδων / Κορασίδων & 
αγωνιστικό τεστ Παμπαίδων - Παγκορασίδων (ανά όμιλο) & 
ΤΣΙΝΤΣΑΡΙΑ ΣΕΡΡΕΣ   
 
3-6 έως 13-6-23 Grand Prix (Paris 2024 Qual. Event) – Αβάνα, Κούβα  
 

Διεθνές Κύπελλο “Γιώργος Οικονόμου” - ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
 

 
 

Ιούλιος - Αύγουστος 

6-7 έως 17-7-2023 European Youth – U15 Championships, - Chisinau, 
MDA 
 
STREET WEIGHTLIFTING - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ (αποκλειστικός χρηματοδότης 
Περιφέρεια Χανίων-Χορηγοί) 
 
24-7 έως 3/8  European U23 & JUNIORS Championships - BUCHAREST 
ROMANIA 
 

 
Σεπτέμβριος 

2-9 έως 17-9-2023 IWF World Championships – (Paris 2024 Qual. 
Event) - Riyadh, KSA. 
 
Ανοικτά Πρωταθλήματα Ανδρών / Γυναικών / Νέων Ανδρών/ Νέων 
Γυναικών (ανά όμιλο)   
 
GRAND PRIX DE GANDIA - Candia Spain (με έξοδα Σωματείων) 

 

Οκτώβριος 

 
Ανοικτά πρωταθλήματα Εφήβων / Νεανίδων / Παίδων/ Κορασίδων & 
αγωνιστικό τεστ Παμπαίδων - Παγκορασίδων (ανά όμιλο) 
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Νοέμβριος 

 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  Ανδρών / Γυναικών / Νέων Ανδρών/ Νέων 
Γυναικών 
 
1 - 11 έως 30 - 11- 2023 IWF Junior World Championships (DATE TO BE 
CONFIRMED) - Guadalajara, MEX          

 
Πανελλήνιο Κύπελλο 
 

 

Δεκέμβριος 

1-12 έως 17 – 12 - 2023 IWF Grand Prix – Paris 2024 Qual. Event 
(DATE TO BE CONFIRMED) - Doha, QA  
 
Ανοικτά Πρωταθλήματα Παίδων / Κορασίδων & αγωνιστικά τεστ 
Παμπαίδων / Παγκορασίδων (ανά όμιλο) 
 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα παλαιμάχων αθλητών/τριών, 
                   
Αγώνες Σωμάτων Ασφαλείας (Σε συνεργασία με το ΑΣΑΕΔ) 
 

 
Επισήμανση: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εσωτερικών διοργανώσεων δεν 

είναι δεσμευτικές. Θα υπάρξουν ενδεχόμενες μεταβολές λόγω Εθνικών Εκλογών.  
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1.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα 
 
Α) Ανοιχτά πρωταθλήματα Ανδρών/Γυναικών/Νέων Ανδρών/Νέων 

Γυναικών/Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων  

Συμμετέχουν αθλητές & αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον τρεις 

μήνες πριν τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων ή με υπεύθυνη δήλωση - βεβαίωση 

από τον προπονητή του συλλόγου για την τεχνική επάρκεια - δυνατότητα τους να 

αγωνιστούν και έχουν ανανεώσει το δελτίο τους για την αγωνιστική περίοδο 

2023. Για την διεξαγωγή των αγώνων ανά όμιλο απαιτείται ελάχιστος 

αριθμός συμμετοχής 40 αθλητές / αθλήτριες. 

 

Β) Πανελλήνια πρωταθλήματα 2023   

   

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών 

Συμμετέχουν οι δεκατέσσερις αθλητές κατηγορίας Ανδρών με τις καλύτερες 

επιδόσεις στο σύνολο, στα Πρωταθλήματα 2023 και με την προϋπόθεση ότι 

έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια συμμετοχής (Σχετικός πίνακας σελ.14). Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 14η θέση συμμετέχουν όλοι οι 

ισοβαθμήσαντες αθλητές.  

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών 

Συμμετέχουν οι δεκατέσσερις αθλήτριες κατηγορίας Γυναικών με τις καλύτερες 

επιδόσεις στο σύνολο, στα Πρωταθλήματα 2023 και με την προϋπόθεση ότι 

έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια συμμετοχής (Σχετικός πίνακας σελ. 14). Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 14η θέση συμμετέχουν όλες οι 

ισοβαθμήσασες αθλήτριες.  
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων  Ανδρών (έως 23 ετών) 

Συμμετέχουν οι δεκατέσσερις  αθλητές κατηγορίας Νέων Ανδρών με τις 

καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο, στα Πρωταθλήματα 2023 και με την 

προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια συμμετοχής (Σχετικός πίνακας 

σελ. 14). Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 14η θέση συμμετέχουν όλοι 

οι ισοβαθμήσαντες αθλητές.  

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών (έως 23 ετών)  

Συμμετέχουν οι δεκατέσσερις αθλήτριες κατηγορίας Νέων Γυναικών με τις 

καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο, στα Πρωταθλήματα 2023 και με την 

προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια συμμετοχής (Σχετικός πίνακας 

σελ. 14). Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 14η θέση συμμετέχουν όλες 

οι ισοβαθμήσασες αθλήτριες. 

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Έφηβων 

Συμμετέχουν οι δεκατέσσερις αθλητές κατηγορίας Εφήβων με τις καλύτερες 

επιδόσεις στο σύνολο, στα  πρωταθλήματα 2023 και το αντίστοιχο Σχολικό 

Πρωτάθλημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 14η θέση συμμετέχουν 

όλοι οι ισοβαθμήσαντες αθλητές.  

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων 

Συμμετέχουν οι δεκατέσσερις αθλήτριες κατηγορίας Νεανίδων με τις καλύτερες 

επιδόσεις στο σύνολο, στα πρωταθλήματα 2023 και το αντίστοιχο Σχολικό 

Πρωτάθλημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 14η θέση συμμετέχουν 

όλες οι ισοβαθμήσασες αθλήτριες.  
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων 

Συμμετέχουν οι δεκατέσσερις αθλητές κατηγορίας Παίδων με τις καλύτερες 

επιδόσεις στο σύνολο, στα πρωταθλήματα 2023 και το αντίστοιχο Σχολικό 

Πρωτάθλημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 14η θέση συμμετέχουν 

όλοι οι ισοβαθμήσαντες αθλητές.  

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων 

Συμμετέχουν οι δεκατέσσερις αθλήτριες κατηγορίας Κορασίδων με τις καλύτερες 

επιδόσεις στο σύνολο, στα πρωταθλήματα 2023 και το αντίστοιχο Σχολικό 

Πρωτάθλημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 14η θέση συμμετέχουν 

όλες οι ισοβαθμήσασες αθλήτριες. 

 

Πανελλήνιο Κύπελλο 

Συμμετέχουν 24 αθλητές και 12 αθλήτριες με βάση την Ranking List του 2023 και 

όσα θα ορίζει η προκήρυξη των αγώνων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί με το σύστημα  

Sinclair. 

 

Παρατηρήσεις 

Στα Πανελλήνια πρωταθλήματα δικαίωμα συμμετοχής έχουν, σύμφωνα με το 

άρθρο 30 του ν. 4726/2020 όλα τα Σωματεία τα οποία κατά την ημερομηνία 

έκδοσης της προκήρυξης διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και είναι 

εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ στο 

άθλημα της άρσης βαρών. 

 

Οι αθλητές / αθλήτριες που θα συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες του 2023, θα 

αγωνιστούν κατ’ εξαίρεση και καθ΄ υπέρβαση των 14 προκριθέντων, στα  

Πανελλήνια πρωταθλήματα 2023, σύμφωνα και με όσα ορίζει η προκήρυξη του 

αντίστοιχου πρωταθλήματος.  

  



12 
 

1.3 Διοργάνωση Αγώνων από Σωματεία 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού «Εσωτερικών Διοργανώσεων και 

σχέσεων ομοσπονδίας με Σωματεία Μέλη», τα σωματεία που επιθυμούν να 

διοργανώνουν φιλικούς αγώνες, τουρνουά, ή επίσημες διασυλλογικές ημερίδες 

υποχρεούνται να απευθύνουν εγκαίρως γραπτή αίτηση - εκδήλωση 

ενδιαφέροντος προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β.  Η αίτηση θα συνοδεύεται από την 

προκήρυξη των αγώνων, η όποια δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται από τις 

αντίστοιχες της Ε.Ο.Α.Β. παρά μόνο στα σημεία που επιτρέπεται, τις ημερομηνίες, 

το πρόγραμμα των αγώνων, την άδεια παραχώρησης των εγκαταστάσεων από 

τον εποπτεύοντα φορέα κ.α. Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί στην ομοσπονδία  

2 μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων. Στους αγώνες πρέπει 

να συμμετέχουν τουλάχιστον τρία σωματεία με σχετική δήλωση τους, που θα 

επισυνάπτεται στην αίτηση του διοργανωτή.  

 

Η Ε.Ο.Α.Β. θα εξετάζει και θα αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη  του 

αιτήματος, θα ορίζει την επιτροπή των αγώνων και την τεχνική υποστήριξη 

αυτών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 6 του 

Ν.2725/1999 “Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες 

που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από 

την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές 

ομοσπονδίες”.  

 

Μετά το τέλος των αγώνων ο διοργανωτής υποχρεούται να αποστείλει στην 

Ε.Ο.Α.Β. λεπτομερή αναφορά με τα στοιχεία των διεξαχθέντων αγώνων 

(αποτελέσματα, συμμετοχές, στατιστική κλπ) καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο πιθανά ζητηθεί. Προτείνεται η διοργάνωση κάθε διασυλλογικού αγώνα – 

τουρνουά να φέρει επωνυμία σχετική με το άθλημα της Άρσης Βαρών από τον 

ιστορικό της χώρο. Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται σε διοργανώσεις 

αναπτυξιακού χαρακτήρα. 
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1.4 Βαθμολογίες πρωταθλημάτων 
 

Σε όλα τα Πανελλήνια πρωταθλήματα ισχύει η βαθμολογία με βάση την IWF: 1η 

θέση: 28, 2η θέση: 25, 3η θέση: 23, 4η θέση: 22 κ.ο.κ. (ακολουθεί σχετικός 

πίνακας). Η βαθμολόγηση ισχύει στο αρασέ, ζετέ και στο σύνολο των δύο 

κινήσεων. Στους τρεις πρώτους νικητές / νικήτριες της κατηγορίας και σε κάθε 

κίνηση (Αρασέ, Ζετέ, Σύνολο) απονέμονται αντίστοιχα μετάλλια - διπλώματα. 

Στους πρώτους νικητές στο σύνολο απονέμονται έπαθλα. Επιπλέον, έπαθλα θα 

δίνονται και στα έξι σωματεία με βάση την βαθμολογία του πρωταθλήματος.  

 

Στα Ανοιχτά Πρωταθλήματα η κατάταξη των αθλητών – αθλητριών θα γίνεται 

στο σύνολο των δύο κινήσεων και θα απονέμονται αντίστοιχα μετάλλια - 

διπλώματα στους τρεις πρώτους νικητές / νικήτριες, σύμφωνα και με όσα ορίζει η 

προκήρυξη του αντίστοιχου πρωταθλήματος.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  I.W.F. 

1η θέση 28 βαθμούς 14η θέση 12 βαθμούς 

2η θέση 25 βαθμούς 15η θέση 11 βαθμούς 

3η θέση 23 βαθμούς 16η θέση 10 βαθμούς 

4η θέση 22 βαθμούς 17η θέση 09 βαθμούς 

5η θέση 21 βαθμούς 18η θέση 08 βαθμούς 

6η θέση 20 βαθμούς 19η θέση 07 βαθμούς 

7η θέση 19 βαθμούς 20η θέση 06 βαθμούς 

8η θέση 18 βαθμούς 21η θέση 05 βαθμούς 

9η θέση 17 βαθμούς 22η θέση 04 βαθμούς 

10η θέση 16 βαθμούς 23η θέση 03 βαθμούς 

11η θέση 15 βαθμούς 24η θέση 02 βαθμούς 

12η θέση 14 βαθμούς 25η θέση 01 βαθμούς 

13η θέση 13 βαθμούς   
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1.5.Γενικές διατάξεις 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
 

1 ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ≥13  ετών  (αθλητές – αθλήτριες  ≥ 2010)  
2 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13-23 ετών ( αθλητές – αθλήτριες με έτος 

γέννησης από 2000 - 2010) 

3 ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ: 13 – 20 ετών (αθλητές – αθλήτριες με έτος 
γέννησης  από 2003 - 2010) 

4 ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: 13 – 17 ετών (αθλητές – αθλήτριες με έτος 
γέννησης από  2006 - 2010) 

5 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10-12 ετών (αθλητές – αθλήτριες με έτος 
γέννησης  από 2011 –2013) 

6 MASTERS: αθλητές – αθλήτριες  ≥35 ετών 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 
 

ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ -
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
IWF 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
IWF 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

55 61 45 49 49 40 

61 73 49 59 55 45 

67 89 55 71 61 49 

73 102 59 81 67 55 

81 +102 64 +81 73 59 

89  71  81 64 

96  76  89 71 

102  81  96 76 

109  87  102 81 

       +109   +87  +102 +81 

 
 

• Οι αγώνες της ΕΟΑΒ διεξάγονται με βάση τις κατηγορίες της IWF  
 

• Σε όλους τους αγώνες για να συμμετέχουν οι αθλητές - αθλήτριες θα 
πρέπει να έχουν εκδώσει δελτίο τρεις μήνες πριν από τον συγκεκριμένο 
αγώνα συμμετοχής τους, εκτός εάν η προκήρυξη των αγώνων προβλέπει 
συγκεκριμένο αριθμό αθλητών – αθλητριών, για τους οποίους ο 
Σωματειακός Προπονητής θα βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωση του, ότι ο 
αθλητής ή η αθλήτρια γυμνάζεται υπό την εποπτεία του πέραν του 
τρίμηνου και διαθέτει την τεχνική επάρκεια - δυνατότητα να αγωνιστεί. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Κατηγοριών Παμπαίδων - Παγκορασίδων 

 
1. Όλα τα σωματεία πριν προχωρήσουν στην εγγραφή αθλητών - αθλητριών 

ηλικίας 10-12 ετών  θα πρέπει να τηρούν απόλυτα τους προβλεπόμενους 

κανόνες τόσο ιατρικής όσο και προπονητικής παρακολούθησης. 

 

2. Οι αθλητές - αθλήτριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να ακολουθούν 

ειδικά προγράμματα τεχνικής κατάρτισης, για τα οποία έχουν ήδη ενημερωθεί  οι 

προπονητές ενώ  σε καμία περίπτωση δεν  θα  πρέπει να ανυψώνουν βάρη. 

 

3. Στις περιοχές Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Περιφέρειας όπου υπάρχουν  

Εθνικά - Περιφερειακά Ομοσπονδιακά Κέντρα  οι αθλητές – αθλήτριες, αμέσως 

μετά την εγγραφή τους,  θα έχουν την δυνατότητα άμεσης ένταξης στις 

Ακαδημίες Παμπαίδων - Παγκορασίδων. 

 

4. Τα αγωνιστικά τεστ των αθλητών - αθλητριών αυτής της κατηγορίας θα 

αφορούν αποκλειστικά τη βαθμολόγηση της  τεχνικής τους ικανότητας. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2023 
 

ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

 
 

ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
IWF 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΑΝΔΡΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

55 110 108 

61 132 125 

67 158 148 

73 168 160 

81 193 185 

89 198 190 

96 203 195 

102 208 200 

109 213 205 

+109 215 208 

 
 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

IWF 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

45 51 45 

49 55 50 

55 61 55 

59 65 60 

64 76 70 

71 82 75 

76 88 80 

81 95 85 

87 98 90 

 +87 100 93 

 
  



17 
 

Διαδικασία δήλωσης αθλητών – αθλητριών στα Πρωταθλήματα 
 

Όλοι οι Σωματειακοί προπονητές θα πρέπει να συμπληρώνουν και να 

αποστέλλουν στην Ε.Ο.Α.Β. τις παρακάτω δηλώσεις με την ακόλουθη διαδικασία: 

 

 
Στην αρχή της περιόδου 

 

Δήλωση Προπονητή Άρσης Βαρών για την αγωνιστική περίοδο 2023 

 

O/Η υπογράφων/ουσα προπονητής/τρια …………….……..…………..………….. 

του Σωματείου……………………………………………………………………………………. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

1) Έχω ενημερωθεί για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ε.Ο.Α.Β, τις διατάξεις του 

Κανονισμού Ντόπινγκ αυτής και τις διατάξεις του Ν.2725/99 περί καταπολέμησης 

του Ντόπινγκ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

 

2) Έχω ενημερώσει όλους  τους αθλητές - αθλήτριες του Σωματείου μου καθώς 

επίσης και τους γονείς των ανήλικων αθλητών - αθλητριών. 

 

  

                 (Τόπος)………………………………..………………  …..…./………../2023 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 
(Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο) 
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Πριν από την έναρξη κάθε πρωταθλήματος μαζί με την δήλωση συμμετοχής 

 
Δήλωση Προπονητή Άρσης Βαρών για τη συμμετοχή αθλητών -

αθλητριών στους αγώνες  
 

O/Η υπογράφων/ουσα προπονητής/τρια …………….……..…………..………….. 

του Σωματείου……………………………………………………………………………………. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

1) Έχω ενημερωθεί για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ε.Ο.Α.Β, τις διατάξεις του 

Κανονισμού Ντόπινγκ αυτής και τις διατάξεις του Ν.2725/99 περί καταπολέμησης 

του Ντόπινγκ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

 

2) Έχω ενημερώσει όλους τους αθλητές - αθλήτριες του Σωματείου μου  

1  8  

2  9  

3  10  

4  11  

5  12  

6  13  

7  14  

καθώς επίσης και τους γονείς των ανήλικων αθλητών – αθλητριών που 

συμμετέχουν στους αγώνες για τους οποίους έχω την αποκλειστική ευθύνη της 

αγωνιστικής τους προετοιμασίας. 

(Τόπος)………………………………..………………  …..…./………../2023 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

 

 

 

 

 
(Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο)  
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1.7.Υποχρεώσεις Σωματειακών Προπονητών  
 
Οι σωματειακοί προπονητές θα πρέπει να φέρουν την άδεια άσκησης 

επαγγέλματος προπονητή Άρσης Βαρών σ’ όλες τις διοργανώσεις της 

Ε.Ο.Α.Β., την οποία και θα επιδεικνύουν όταν τους ζητηθεί από την Επιτροπή 

Αγώνων. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα 

αποβολής του προπονητή από τον συγκεκριμένο αγώνα. 

 

Οι Σωματειακοί Προπονητές κατά την διάρκεια των αγώνων θα είναι υπεύθυνοι 

για την αγωνιστική προετοιμασία των  αθλητών - αθλητριών του σωματείου το  

οποίο εκπροσωπούν και οι οποίοι έχουν δηλωθεί για τον συγκεκριμένο αγώνα, 

καθώς και για την ενημέρωση των συμμετεχόντων αθλητών- αθλητριών  για τις 

διατάξεις των κανονισμών της Ε.Ο.Α.Β. καθώς και για τις διατάξεις του Ν.2725/99  

περί καταπολέμησης του Ντόπινγκ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

σήμερα. 

 

Οι Συνοδοί - Σωματειακοί Προπονητές θα είναι υπεύθυνοι για την μετακίνηση και  

την διαμονή των αθλητών - αθλητριών τους σ’ όλη την διάρκεια της διοργάνωσης 

για την οποία έχουν δηλωθεί. 

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του ν.2725/1999, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το ν.4726/2020, “οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου 

κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που 

καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, ο εν ενεργεία 

προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού 

σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να 

μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε 

καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως 

αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς 

αγώνες”.  
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1.8 Υποχρεώσεις Σωματείων 

 
1) Σύμφωνα με  το άρθρο 6 του κανονισμού «Εσωτερικών Διοργανώσεων και 

σχέσεων ομοσπονδίας με Σωματεία Μέλη», θα πρέπει να ορίσουν εγγράφως στην 

Ε.Ο.Α.Β., πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, τα ονόματα των 

προπονητών τους. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού του 

Σωματείου. Κάθε αλλαγή προπονητή πρέπει να γνωστοποιείται εντός 72 ωρών 

εγγράφως στην Ε.Ο.Α.Β. Προκειμένου να επιτευχθεί η άμεση και άρτια 

επικοινωνία της Επιτροπής Αγώνων με τα Σωματεία, θα πρέπει τα σωματεία να 

γνωστοποιούν εγγράφως στην Ε.Ο.Α.Β., πριν από την έναρξη τις αγωνιστικής 

περιόδου, τον εκπρόσωπο τους για την αγωνιστική περίοδο 2022 (συνημμένη 

φόρμα – δήλωση συμμετοχής). 

Επισήμανση: Ο ανωτέρω ορισμός δεν αφορά τους αντιπροσώπους των 

Σωματείων για τις Γενικές Συνελεύσεις. 

 

2) Το Σωματείο με την δήλωση συμμετοχής στα πρωταθλήματα της Ε.Ο.Α.Β. 

αποδέχεται: α) Τον Αγωνιστικό Σχεδιασμό, β) Τους κανονισμούς της Ε.Ο.Α.Β. γ) 

Τις διατάξεις της προκήρυξης των αγώνων και δ) Είναι υπεύθυνο για την 

ενημέρωση των αθλητών - αθλητριών του για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της 

Ε.Ο.Α.Β, τις διατάξεις του Κανονισμού Ντόπινγκ αυτής και τις διατάξεις του 

Ν.2725/99 περί καταπολέμησης του Ντόπινγκ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν σήμερα.  

 

3) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού «Εσωτερικών Διοργανώσεων και 

σχέσεων ομοσπονδίας με Σωματεία Μέλη» τα σωματεία οφείλουν να 

γνωστοποιούν  στην Ε.Ο.Α.Β. τα εξής: α) Κάθε τροποποίηση που επέρχεται στο 

καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό τους. β) Κάθε μεταβολή που 

πραγματοποιείται στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τους. γ) Τις τυχόν 

αλλαγές της διεύθυνσης των γραφείων τους, του αριθμού τηλεφώνου, του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων χρήσιμων στοιχείων τους. δ) Τις ποινές 
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που τυχόν επιβάλουν στους αθλητές τους. 

 

4) Σε όλους τους αγώνες της Ε.Ο.Α.Β. οι αθλητές - αθλήτριες θα συνοδεύονται 

από τον προπονητή του σωματείου, ο οποίος θα πρέπει να φέρει άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος και να είναι δηλωμένος από το Σωματείο του στην Ε.Ο.Α.Β. κατά 

την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση οι αθλητές -  

αθλήτριες θα αποκλείονται από τους αγώνες. 

 

5) Σημειώνεται ότι με βάση το Ν. 2725/1999 Άρθρο 31 παράγραφος 6, «κάθε 

προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον 

οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση 

εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση 

για να είναι έγκυρη απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ.». 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Δηλώνουμε συμμετοχή στα πρωταθλήματα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ για την Αγωνιστική Περίοδο 2023, αποδεχόμενοι ρητά και 

ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Αγωνιστικού Σχεδιασμού, των κανονισμών της 

Ε.Ο.Α.Β. και των Προκηρύξεων των Αγώνων. 

 

Τα ακριβή στοιχεία του Σωματείου μας είναι: 
 

Επωνυμία:  

  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
Γ.Γ.Α.: (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ) (π.χ. ΑΑ 00)  

Διεύθυνση:  

  

Περιοχή /Ταχ. κωδικός  

Τηλέφωνο/Φαχ:   

E-mail:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟΥ /Δ.Ο.Υ. 

  

 

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  
 

Εκπρόσωπος του τμήματος Άρσης Βαρών του Σωματείου μας για την 
Αγωνιστική Περίοδο 2023 θα είναι:  
  
(Δεν αφορά τους αντιπροσώπους των σωματείων στις Γενικές Συνελεύσεις) 
 

Όνομα:  

Επώνυμο:  

Τηλέφωνο:  

E-mail:  
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ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 

Δηλώνουμε ότι Προπονητής του Σωματείου μας για την Αγωνιστική 
Περίοδο 2023 θα είναι: 

 

Όνομα:  

Επώνυμο:  

ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Γ.Α.:  

Τηλέφωνα/Φαχ:  

Τηλέφωνο (κινητό):  

Διεύθυνση:  

Περιοχή / Ταχ. Κωδικός  

E-mail:  

 
 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή                Σφραγίδα Σωματείου            Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή 

 

 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η αποστολή της Δήλωσης Συμμετοχής Σωματείου θα πρέπει να έχει κατατεθεί 
στην ομοσπονδία έως 31/1/2023, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή 
η συμμετοχή του σωματείου σε αγώνες κατά την αγωνιστική περίοδο 2023.  
 
Σωματεία που θα εγγράφουν στην διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου θα 
μπορούν να συμμετάσχουν με την προϋπόθεση ότι θα έχουν καταθέσει την 
Δήλωση Συμμετοχής Σωματείου πριν την έκδοση της προκήρυξης των αγώνων. 
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1.9 ΟΜΙΛΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 
Σε περιφερειακό επίπεδο τα σωματεία χωρίζονται στους εξής ομίλους:  
 
ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
 
Α΄ Όμιλος  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
 

1. Α.Γ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΗΣ 
2. Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
3. Α.Σ. ‘Ο ΠΥΡΡΟΣ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
4. Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ 
5. Α.Ε. ΠΕΡΑΙΑΣ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
6. Π.Α.Ο.Κ. 
7. Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 
8. Α.Γ.Ε.Μ.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ  
9. Α.Ε.Σ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΠΥΛΑΙΑΣ 
10. Α.Σ. ΥΠΕΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ  
11. Γ.Α.Σ. ΥΠΕΡΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ 
12. Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
13. ΕΠΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΥΛΑ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ 
14. Α.Σ. ΑΛΦΑ 

 
 
Β΄ Όμιλος (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
 

1. Α.O. ΒΙΚΤΩΡΙΑ  
2. Α.Ε.Σ. ΙΑΣΩΝ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 
3. Γ.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
4. Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ  
5. Γ.Σ. ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 
6. Π.Α.Σ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
7. Α.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ  
8. Φ.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑΣ  
9. Φ.Ο. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ  
10. Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
11. Α.Σ.Α. ΑΝΤΑΙΟΣ 
12. Α.Π.Ε.Σ. ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
13. Α.Γ.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
14. Α.Π.Σ. ΙΚΜΑΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
15. Α.Γ.Σ.ΔΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
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Γ΄ Όμιλος (ΔΡΑΜΑ) 
 

1. Μ.Γ.Σ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
2. Σ.Α.Β. ΔΡΑΜΑΣ Ο ΒΥΒΩΝ 
3. Α.Σ. ΞΑΝΘΗΣ Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
4. Α.Γ.Σ. ΕΥΡΩΣΤΙΑ-ΕΥΕΞΙΑ 
5. Γ.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 
6. Α.Σ. ΣΕΡΡΩΝ Ο ΚΡΟΝΟΣ 
7. Σ.Α.Β. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Ο ΠΥΡΣΟΣ   
8. Α.Σ. ΣΕΡΡΩΝ Ο ΠΛΑΤΩΝ 
9. Α.Ο. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
10. Α.Ο. ΜΑΧΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 
11. Α.Σ. ΑΡΣΙΝΟΗ 

 
ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 
Α΄ Όμιλος (ΑΘΗΝΑ) 

 
1. Π.Σ.Φ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο ΑΤΛΑΣ 
2. Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
3. Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ  
4. ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 
5. Α.Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  
6. Α.Σ. ΜΑΡΟΥΣΙ 2004 
7. Α.Ο.Ν.Σ. Ο ΜΙΛΩΝ 
8. ΠΡΟΤΥΠΟ Α.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
9. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. 
10. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 
11. Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
12. Α.Σ. ΜΕΝΕΚΛΗΣ 
13. ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΣΕΥΣ 
14. Φ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  
15. Α.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
16. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΌΛΕΩΣ 
17. Α.Σ. ΒΥΒΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
18. Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 
19. Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 
20. Α.Σ. ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ  
21. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 
22. Α.Σ. ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
23. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ Α.Γ.Σ. 
24. Α.Γ.Σ ΠΗΛΕΑΣ 
25. Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
26. Α.Σ. ‘ΛΕΥΚΗ ΤΙΓΡΗΣ’ 
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27. Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 
28. Α.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΟΥ ΑΓΩΝ 
29. Α.Π.Σ. Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ» 
30. Γ.Σ. ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 
31. Γ.Σ. ΖΩΗ 
32. Α.Π.Σ. ΔΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
33. Α.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ  

 
Β΄ Όμιλος (ΑΘΗΝΑ) 
 

1. Α.Ο. ΑΘΗΝΑ  
2. Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
3. Α.Σ. ΑΡΚΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΣΤΡΟΥΣ 
4. Α.Σ. ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
5. Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ 
6. Α.Σ. ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 
7. Α.Σ. ΚΑΠΕΤΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ 
8. Α.Π.Ε.Σ.Δ.Α.Σ ΚΕΦΑΛΟΣ 
9. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 
10. OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π 
11. Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΡΟΥ 
12. Α.Ο. ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ 
13. Γ.Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 
14. Α.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
15. Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 
16. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΛΗΣ ΑΥΛΩΝΑ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ 
17. Α.Σ.Δ.Α. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
18. Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΕΥΜΑΣΤΑΣ 
19. Α.Ο.Ν.Ρ.Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
20. Α.Σ. Α.Ε.Κ. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 
21. Α.Σ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
22. Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΚΛΗΣ 
23. Α.Γ.Ε.Ε. ΑΡΣΙΣ ΛΕΣΒΟΥ  
24. Π.Α.Σ ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ 
25. Α.Σ.Δ.Α ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
26. Α.Π.Ε.Σ ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
27. Α.Σ. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ-ΑΔΩΝΙΣ 
28. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΧΙΟΥ 
29. Α.Σ.ΤΡΙΤΩΝ ΧΙΟΥ 
30. ΝΕΜΕΣΙΣ THE G. PROGECT 
31. Α.Ο. ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
32. Α.Π.Σ. ΒΥΒΩΝ ΒΥΡΩΝΑ 
33. Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ «Ο ΜΙΛΩΝ» 
34. Α.Σ. ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
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Γ΄ Όμιλος (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 

1. Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
2. Σ.Β.Α. ΑΝΤΥΠΑΣ 
3. Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
4. Α.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
5. Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 
6. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937  
7. Α.Σ. ΛΑΡΙΣΟΣ 
8. Α.Σ.Α.Β. ΠΥΡΗΝΑΣ  
9. Γ.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ  
10.  Ε.Α.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  
11.  Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
12. Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ  
13. Μ.Σ. ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
14. Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 
15. Α.Σ. ΑΤΛΑΝΤΕΣ 
16. Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
 

 
Δ΄ Όμιλος (ΧΑΝΙΑ) 

1. Α.Σ. Ο ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
2. Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ  
3. Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
4. Α.Ο. ΚΥΔΩΝ  
5. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
6. Π.Α.Σ. ΜΙΝΩΑΣ 
7. Α.Σ.Π.Τ. ΧΙΟΥΜΑΝ ΤΣΕΣ (HUMAN CHESS) 
8. Α.Σ. ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ CROSFITT ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
9. Α.Π.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
10. Σ.Π.Α ΔΙΟΓΝΗΤΟΣ 
11. Α.Σ ΠΑΛ.ΕΥ.Ε 
12. A.Π.Σ Ο ΑΝΕΜΟΣ 
13. Α.Σ.ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
14. Α.Σ. ΤΙΤΑΝΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
Ε΄ Όμιλος  (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 
 

1. Α.Ο. ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
2. Α.Σ. AΜΙΛΛΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
3. Α.Σ. ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
4. Α.Σ.Ι. ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ 
5. Α.Ο. ΜΙΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
6. Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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7. Π.Γ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο ΤΙΓΡΗΣ 
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
9. ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ Γ.Σ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

 
 

*Τα σωματεία που θα εγγραφούν στην ομοσπονδία κατά την διάρκεια του έτους 
2023 θα εντάσσονται σε ομίλους ανάλογα με τον τόπο που δραστηριοποιούνται. 
 
 

*Αθλητής - αθλήτρια μπορεί να αγωνιστεί σε άλλον όμιλο από αυτόν που ανήκει 
το Σωματείο του, μόνο σε περίπτωση που σπουδάζει ή εργάζεται σε διαφορετική 
πόλη. Αυτό θα πρέπει να προκύπτει από επίσημα έγγραφα και να δηλώνεται στη 
«Δήλωση Συμμετοχής του Σωματείου».  
 
*Μετά την αποστολή από τα σωματεία της δήλωσης συμμέτοχης για την 
αγωνιστική περίοδο 2023, υπάρχει περίπτωση αναδιάταξης των ομίλων και με 
σχετική εισήγηση της Τ.Ε και απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β., προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. 
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1.10. Πρόγραμμα  Συνδρομών Σωματείων  
 
Α. Συνδρομές Σωματείων για εγγραφές αθλητών - αθλητριών 

Ηλικίες < των 17 ετών Χωρίς συνδρομή 

Ηλικίες 18-20 ετών 3 ευρώ 

Ηλικίες 21 και άνω 5  ευρώ 

 

Β. Συνδρομές Σωματείων  για μεταγραφές αθλητών - αθλητριών 

Ηλικίες < των 17 ετών   5 ευρώ 

Ηλικίες 18-23 ετών 10 ευρώ 

Ηλικίες 23 και άνω 15  ευρώ 

 

Γ. Συνδρομές Σωματείων για  Συμμετοχή σε  Ανοιχτά & Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα 

Ηλικίες < 17 ετών     3 ευρώ 

Ηλικίες 18-35 ετών   10 ευρώ 

Ηλικίες 36 και άνω   20  ευρώ 
 

Παρατήρηση: Οι αθλητές - αθλήτριες όλων των κατηγοριών, που είχαν συμμετοχή 

με την Εθνική ομάδα σε διεθνείς διοργανώσεις την τρέχουσα ή την προηγούμενη 

αγωνιστική περίοδο, εξαιρούνται της καταβολής συνδρομών για συμμετοχή σε 

αγώνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Δ. Δαπάνες Διαμονής – Διατροφής - Μετακίνησης σε  Ανοιχτά - Πανελλήνια 

πρωταθλήματα & Αγωνιστικές Συναντήσεις 

Ανοιχτά  Πρωταθλήματα & Αγωνιστικές Συναντήσεις  

Για όλες τις κατηγορίες αθλητών - αθλητριών  οι δαπάνες θα αναλαμβάνονται  από 

τα Σωματεία.  

Πανελλήνια πρωταθλήματα 

Οι δαπάνες στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα θα γίνονται με ευθύνη των 

σωματείων. Η Ε.Ο.Α.Β. με βάση τις οικονομικές της δυνατότητες ενδέχεται να 

καλύψει μέρος των δαπανών των Σωματείων για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 

σύμφωνα  και με τους όρους της προκήρυξης. 

Τα πρώτα έξι (6) σωματεία σε αριθμό συμμετεχόντων αθλητών-

αθλητριών τo 2022, δεν θα καταβάλουν στα περιφερειακά - ανοικτά 

πρωταθλήματα συνδρομές συμμετοχής σε αγώνες το 2023.  
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2. Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 

2.1 Στόχοι Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 2023 

α)  Δημιουργία εκπαιδευτικών ακαδημιών άρσης βαρών β) Οργάνωση σεμιναρίων 

επιμόρφωσης  γ) Εκπόνηση ενιαίων προπονητικών προγραμμάτων δ) Αξιολόγηση 

σωματείων και σωματειακών προπονητών. Η υλοποίηση του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού συντονίζεται από Επιτροπή Ανάπτυξης, την οποία συγκροτεί η 

Τεχνική Επιτροπή.  

2.2 Δημιουργία Εκπαιδευτικών Ακαδημιών Άρσης Βαρών  

Με απόφαση της Τ.Ε. θα δημιουργηθούν Εκπαιδευτικές Ακαδημίες Άρσης Βαρών 

σε περιοχές όπου έχουν αποσπαστεί Κ.Φ.Α. στην Ε.Ο.Α.Β. 

Κάθε Εκπαιδευτική Ακαδημία θα αποτελεί ένα αυτοδύναμο πυρήνα ανάπτυξης. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης θα συντονίζει το έργο των ακαδημιών ενώ την ευθύνη της 

οργάνωσης και λειτουργίας τους θα έχουν οι αποσπασμένοι Κ.Φ.Α. 

συνεπικουρούμενοι από την  υγειονομική επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β.  

Οι αποσπασμένοι Κ.Φ.Α. στην αρχή της περιόδου, με βάση τις κατευθύνσεις της 

Επιτροπής Ανάπτυξης,  θα καταθέτουν  τον  προγραμματισμό ενεργειών τους, 

στον οποίο θα περιλαμβάνονται: 

1) Προσέλκυση νέων αθλητών / αθλητριών (σύνδεση με σχολεία περιοχής)  

2) Διοργάνωση αγώνων Παμπαίδων - Παγκορασίδων 

3) Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για αθλητές, γονείς, προπονητές 

4) Διοργάνωση αγωνιστικών συναντήσεων μεταξύ σωματείων 

5) Προβολή του αθλήματος 
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2.3 Οργάνωση Σεμιναρίων και δημιουργία επιτροπής για σύνταξη 

ενιαίων προπονητικών προγραμμάτων   

Η Τεχνική Επιτροπή  της Ε.Ο.Α.Β. σε συνεργασία με τον  Π.Σ.Ε.Π.Α.Β.  θα 

προγραμματίσουν  την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης των προπονητών 

καθώς επίσης την δημιουργία επιτροπής για την σύνταξη και εκπόνηση ενιαίων 

προπονητικών προγραμμάτων  για την υποστήριξη του έργου των προπονητών  

2.4.Διοργάνωση Σεμιναρίων Κριτών και Γραμματειακής Υποστήριξης 

Η Τεχνική επιτροπή θα συντονίσει την οργάνωση σεμιναρίων Κριτών και 

Γραμματειακής Υποστήριξης με στόχο τη δυνατότητα δημιουργία αυτοδύναμης 

οργανωτικής υποδομής σε περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης 

αγώνων Άρσης Βαρών 

2.5. Αξιολόγηση Σωματείων 
 

Με τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2023 θα γίνει η αξιολόγηση των Σωματείων 

και θα ανακηρυχθούν οι τρεις πρώτοι σύλλογοι (συνολική βαθμολογία & 

αγωνιστικές διακρίσεις) σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Από τις διοργανώσεις της Ε.Ο.Α.Β., όπως ορίζεται στο 1.4 του παρόντος 

“Βαθμολογίες Πρωταθλημάτων”.  

2. Η 1η - 8η θέση αθλητή - αθλήτριας σε παγκόσμια πρωταθλήματα (Ανδρών, 

Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων κ.ο.κ.), αντιστοιχεί με τους βαθμούς τις 

αντίστοιχης θέσης στα πανελλήνια πρωταθλήματα επί 3 (δηλαδή 1η θέση 

84Χ3=252 βαθμούς, 2η  θέση75Χ3=225 βαθμούς, 3η θέση 69Χ3=207 βαθμούς, 

4η θέση 66Χ3=198 βαθμούς κ.ο.κ.). 

3. Η 1η-8η θέση αθλητή - αθλήτριας σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Ανδρών, 

Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων, κ.ο.κ.), αντιστοιχεί με τους βαθμούς τις 

αντίστοιχης θέσης στα πανελλήνια πρωταθλήματα  επί 2 (δηλαδή 1η  θέση 

84Χ2=168 βαθμούς, 2η  θέση75Χ150 βαθμούς, 3η θέση 69Χ2=138 βαθμούς, 4η 

θέση 66Χ2=132 βαθμούς κοκ). 
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4. Η συμμετοχή για κάθε αθλητή-αθλήτρια σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού 

αντιστοιχεί με 84 βαθμούς (εξαιρούνται οι συμμετοχές σε μίτινγκ). 

5. Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2023 στην τελική βαθμολογία, τα Σωματεία 

θα πριμοδοτούνται με βάση το σύνολο συμμετοχών αθλητών-αθλητριών ηλικίας 

10-12 ετών, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: 

• Από 10 έως 20 συμμετοχές με ποσοστό 10% τις τελικής του κατάταξης 

• Από 21 έως 30 συμμετοχές με ποσοστό 20% τις τελικής του κατάταξης. 

• Από 31 συμμετοχές και πάνω με ποσοστό 30% τις τελικής του κατάταξης. 

(π.χ. Σωματείο το οποίο στο τέλος της χρονιάς η βαθμολογία του από όλους 

τους αγώνες είναι 1000 βαθμοί και έχει 10 έως 20 συμμετοχές στην κατηγορία 

Παμπαίδων - Παγκορασίδων θα παίρνει σαν μπόνους το ποσοστό 10% 

(1000+10%=1100 βαθμοί). 

6. Επίσης με ποσοστό 30% στη βαθμολογία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 

Παίδων - Κορασίδων θα πριμοδοτούνται τα σωματεία που αγωνίζονται σε αυτά 

(π.χ. Αν το σωματείο στο πρωτάθλημα παίδων πάρει 500 βαθμούς στην τελική 

κατάταξη θα βαθμολογηθεί με επιπλέον 150 βαθμούς ως μπόνους) 

7. Η σημείωση νέου Πανελλήνιου Ρεκόρ από αθλητή ή αθλήτρια σωματείου θα 

αντιστοιχεί με 84 βαθμούς. Σε περίπτωση πολλαπλών καταρρίψεων σε μια 

κατηγορία στον ίδιο αγώνα, θα υπολογίζεται το τελευταίο Πανελλήνιο Ρεκόρ 

ανά κατηγορία κίνησης και σύνολο, από τον τελευταίο/α αθλητή – αθλήτρια που 

έκανε την επίτευξη. 
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2.6. ΕΘΝΙΚΟΙ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ  - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες προπονητών : 

1.    Συντονιστής Εθνικός Προπονητής 

2.    Εθνικός Προπονητής Ανάπτυξης 

3.    Ομοσπονδιακοί Προπονητές 

4.    Περιφερειακοί Προπονητές 

5.    Σωματειακοί Προπονητές Συνεργάτες 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  
 

 Ορίζεται θέση Συντονιστή Εθνικού Προπονητή με αρμοδιότητες: 

1. Τον προγραμματισμό των Εθνικών Ομάδων. 

2. Τον συντονισμό όλων των δράσεων των Εθνικών Κλιμακίων και τον καθορισμό 

αρμοδιοτήτων των Ομοσπονδιακών Προπονητών (ένδυση αποστολών, 

προπονητικός εξοπλισμός, Whereabout κτλ). 

3. Την αποτελεσματικότερη λειτουργία και των προγραμματισμό συμμετοχής σε 

διεθνείς διοργανώσεις  των αθλητών – αθλητριών των Προ-εθνικών Ομάδων με 

γραπτή και έγκαιρη εισήγηση του στην Τ.Ε. 

4. Την παρακολούθηση λειτουργίας όλων των Περιφερειακών Κέντρων και της 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του αθλήματος, σε συνεργασία με τους 

Περιφερειακούς Προπονητές. 

5. Την παρακολούθηση λειτουργίας των Εθνικών Προπονητηρίων. 

6. Την εισήγηση στην Τεχνική Επιτροπή για παραβάσεις των αθλητών – 

αθλητριών καθώς και για την διοργάνωση αγωνιστικών τεστ, προκειμένου να 

καταρτιστούν οι αποστολές διεθνών διοργανώσεων. 

7. Τη συγκέντρωση και προπόνηση των αθλητών των Εθνικών & Προ-εθνικών 

ομάδων 

 Ο Συντονιστής Εθνικός Προπονητής οφείλει να αποδέχεται και να τηρεί 

τους Εθνικούς και Διεθνείς κανονισμούς του αθλήματος, το νομικό πλαίσιο της 
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Πολιτείας που διέπει τον Αγωνιστικό Αθλητισμό, καθώς και να τηρεί τον 

Κανονισμό Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων, τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β. 

Επίσης, να συνεργάζεται στενά με την Τεχνική Επιτροπή και να λειτουργεί στο 

πλαίσιο των οδηγιών και κατευθύνσεων της. 

Σε συνεργασία με την Τ.Ε. της ΕΟΑΒ, προτείνει τους προπονητές των 

αθλητών της προολυμπιακής ομάδας και ελέγχει τον προπονητικό 

σχεδιασμό τους καθώς και την συμμετοχή τους σε αγώνες. 

 Η θέση ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Συντονιστής 

Εθνικός Προπονητής οφείλει, όταν προσκληθεί, να συμμετέχει στις συνεδριάσεις 

της Τ.Ε. της Ε.Ο.Α.Β.  Κρίνεται απαραίτητο να διαθέτει πτυχίο Καθηγητή/τριας 

Φυσικής Αγωγής, να είναι κάτοχος πτυχίου προπονητή του αθλήματος, να έχει 

πολυετή προπονητική εμπειρία και να διαθέτει διοικητικές  ικανότητες.  

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Ορίζεται θέση Εθνικού Προπονητή Ανάπτυξης με αρμοδιότητα το συντονισμό των 

δράσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στο 2.2 

του παρόντος. 

Ο Εθνικός Προπονητής Ανάπτυξης οφείλει να αποδέχεται και να τηρεί τους 

Εθνικούς και Διεθνείς κανονισμούς του αθλήματος, το νομικό πλαίσιο της 

Πολιτείας που διέπει τον Αγωνιστικό Αθλητισμό, καθώς και να τηρεί τον 

Κανονισμό Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων, τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β. 

Επίσης, να συνεργάζεται στενά με το Συντονιστή Εθνικό Προπονητή, τους 

Τεχνικούς Συμβούλους και την Τεχνική Επιτροπή και να λειτουργεί στο πλαίσιο 

των οδηγιών και κατευθύνσεων τους. 

Η θέση ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Υπεύθυνος 

Προπονητής Ανάπτυξης οφείλει, όταν προσκληθεί, να συμμετέχει στις 

συνεδριάσεις της Τ.Ε. της Ε.Ο.Α.Β. Κρίνεται απαραίτητο να έχει πολυετή 

προπονητική εμπειρία και να διαθέτει διοικητικές ικανότητες. 
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ  & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

Ορίζονται οι αρμοδιότητες  των Ομοσπονδιακών & Περιφερειακών Προπονητών 

ως εξής: 

 

1. Να αποδέχονται και να τηρούν τους Εθνικούς και Διεθνείς κανονισμούς του 

αθλήματος, το νομικό πλαίσιο της Πολιτείας που διέπει τον Αγωνιστικό 

Αθλητισμό, καθώς και να τηρούν τον Κανονισμό Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων, 

να τηρούν τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β. και να συνεργάζονται στενά με το 

Συντονιστή Εθνικό Προπονητή και την Τεχνική Επιτροπή και να λειτουργούν στο 

πλαίσιο των οδηγιών και κατευθύνσεων τους. 

2. Να συμμετέχουν ενεργά, μαζί με τις αθλήτριες και τους αθλητές τους, στις 

προπονητικές συγκεντρώσεις που προγραμματίζονται από την Ομοσπονδία. 

Επίσης, να παρακολουθούν ή να διδάσκουν σε σεμινάρια αλλά και να 

συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες εργασίας που συγκροτεί η Ομοσπονδία για την 

εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή άλλων προγραμμάτων. 

3. Να επιβλέπουν την επιμελή και έγκαιρη παροχή πληροφοριών 

(WHEREABOUTʼS) των αθλητριών και αθλητών που γυμνάζουν, να τους 

ενημερώνουν και να παρακολουθούν την πιστή τήρηση των κανονισμών και των 

διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών που αφορούν την αποφυγή της 

φαρμακοδιέγερσης, που έχουν θεσπιστεί από την IWF, τον ΕOΚΑΝ και την 

Ελληνική Πολιτεία.  

4. Να υποβάλλουν τον αγωνιστικό απολογισμό τους για κάθε αθλήτρια και 

αθλητή που γυμνάζουν. 

5. Να παρακολουθούν τη λειτουργία όλων των Περιφερειακών Κέντρων και της 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του αθλήματος, σε συνεργασία με το Συντονιστή 

Εθνικό Προπονητή και τον Εθνικό Προπονητή Ανάπτυξης. 

6. Την παρακολούθηση λειτουργίας των Εθνικών Προπονητηρίων. 
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ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

Οι αθλητές - αθλήτριες για όσο διάστημα είναι ενταγμένοι στην Εθνική Ομάδα και 

γυμνάζονται με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής στις έδρες των σωματείων τους 

υπό την παρακολούθηση των Σωματειακών τους Προπονητών, αυτοί ονομάζονται 

Σωματειακοί Προπονητές Συνεργάτες.  

 

Οι Σωματειακοί Προπονητές Συνεργάτες οφείλουν να αποδέχονται και να τηρούν 

τους Εθνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς του αθλήματος, το νομικό πλαίσιο της 

Πολιτείας που διέπει τον Αγωνιστικό Αθλητισμό, καθώς και να τηρούν τον 

Κανονισμό Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων, να τηρούν τις αποφάσεις του Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Α.Β. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο να συνεργάζονται με  τον Συντονιστή 

Εθνικό Προπονητή και τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές. 

 

Τέλος, οφείλουν να δέχονται τις γενικότερες προπονητικές οδηγίες του 

Συντονιστή Εθνικού Προπονητή και να ακολουθούν το γενικότερο προπονητικό 

σχεδιασμό των Εθνικών ομάδων και για το λόγο αυτό υπογράφουν σχετική 

υπεύθυνη δήλωση. 
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3. Προγραμματισμός Εθνικών Ομάδων 
 

3.1. Στόχοι Εθνικών και Προ-Εθνικών Ομάδων για το έτος 2023 

Η Τεχνική Επιτροπή για όλες τις διεθνείς διοργανώσεις και για κάθε κατηγορία θα 

καθορίσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τους αγωνιστικούς στόχους. 

 

3.2. Εθνικές και Προ-εθνικές Ομάδες 
 
1. Από 1/1/2023 μετά από αγωνιστικά τεστ και εισήγηση του Συντονιστή Εθνικού 

προπονητή, της Τ.Ε. και απόφαση του Δ.Σ. συγκροτούνται οι Εθνικές και Προ-

εθνικές Ομάδες όλων των κατηγοριών: 

 

Η επιλογή θα γίνεται με βάση την συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 

α) Επιδόσεις 2022-2023 

β) Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις 2022-2023 

γ) Συμμετοχή σε διοργανώσεις εσωτερικού 2022-2023 

δ) Συμμετοχή σε αγωνιστικές συναντήσεις 2022-2023 

ε) Αγωνιστικά Τεστ- όρια επίτευξης 

 

2. Η Τ.Ε. θα ορίζει τους υπεύθυνους προπονητές που θα επιβλέπουν την 

αγωνιστική προετοιμασία των αθλητών - αθλητριών λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες προετοιμασίας κάθε αθλητή - αθλήτριας (τόπος διαμονής, χρόνος 

προετοιμασίας, απασχόληση, σπουδές κ.ά.) και  οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να 

συνεργάζονται και να ενημερώνουν τον Εθνικό Προπονητή. Οι αθλητές των 

Εθνικών Κλιμακίων, κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων, 

προετοιμάζονται & αγωνίζονται υπό την καθοδήγηση των Εθνικών & 

Ομοσπονδιακών Προπονητών. 

 

3. Οι αθλητές - αθλήτριες των προ-εθνικών ομάδων υποχρεούνται να 

συμμετέχουν στα ανοιχτά πρωταθλήματα  και σε αγωνιστικούς στόχους που 

καθορίζει η Τ.Ε. 



39 
 

4. Οι προκαταρκτικές και οι τελικές ομάδες καθώς και τα κριτήρια επιλογής για τις 

διεθνείς διοργανώσεις θα κοινοποιούνται στους αθλητές - αθλήτριες και στα 

σωματεία της Ε.Ο.Α.Β. 

 

5. Για την συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες οι αθλητές – αθλήτριες δύναται να 

υποβληθούν σε έλεγχο/ελέγχους ντόπινγκ πριν από την αγωνιστική τους 

συμμετοχή. Επίσης, με εισήγηση της Τ.Ε. οι αθλητές των Εθνικών Κλιμακίων 

ενδέχεται να υποβληθούν σε έκτακτους ελέγχους. 

 

6. Με εισήγηση της Τ.Ε. και απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β., στους αθλητές - 

αθλήτριες που πετυχαίνουν τα όρια και είναι μέλη των Εθνικών & Προ-εθνικών 

ομάδων, παρέχεται διαμονή και χορηγείται οικονομική ενίσχυση. Το 50% της 

οικονομικής ενίσχυσης θα παρέχεται πριν την συμμετοχή στην διοργάνωση  και 

το 50% μετά από την συμμετοχή τους στους αγώνες. 
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Κατηγορίες Οικονομικών Πριμοδοτήσεων Αθλητών - Αθλητριών 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό εθνικών ομάδων (1223/19.1.2001) η 

Ε.Ο.Α.Β. χορηγεί  οικονομική πριμοδότηση σε αθλητές - αθλήτριες που 

θα πετύχουν υψηλές αγωνιστικές διακρίσεις. 

Οι αγωνιστικές διακρίσεις περιλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα που 

ακολουθεί: 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΗ 

Ολυμπιακοί Αγώνες 1η -8η 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Α/Γ 1η -8η 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  Α/Γ 1η– 6η 

Παγκόσμιο πρωτάθλημα ΝΑ/ΝΓ 1η -6η 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  ΝΑ/ΝΓ 1η– 3η 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ε/Ν 1η -6η 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  Ε/Ν 1η– 3η 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Π/Κ 1η -6η 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  Π/Κ 1η– 3η 

 

Οι αθλητές – αθλήτριες που επιτυγχάνουν μια από τις προαναφερθείσες 

διακρίσεις θα λαμβάνουν οικονομική πριμοδότηση με την προϋπόθεση της 

ελάχιστης συμμετοχής 10 αθλητών-τριών στην κατηγορία. 

Το ύψος της πριμοδότησης θα καθορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.   

Επιπλέον, το ύψος της πριμοδότησης θα διαμορφώνεται σύμφωνα και με την 

ηλικιακή κατηγορία του αθλητή - αθλήτριας.  



41 
 

Συμμετοχή  αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις 
 

Πρόθεση  της Ομοσπονδίας είναι να συμμετάσχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερος 

αριθμός αθλητών υψηλού αγωνιστικού επιπέδου σε διεθνείς διοργανώσεις.  

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η επίτευξη των αγωνιστικών στόχων 

που έχουν τεθεί από την Τ.Ε. για κάθε διοργάνωση. Επίσης, απαιτείται πλήρης 

τήρηση των κανόνων ενάντια στη χρήση απαγορευμένων ουσιών και συνέπεια 

στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή στη λίστα της WADA ή στην 

ΚΕΑ του ΕΟΚΑΝ (έγκαιρη και σωστή συμπλήρωση και υποβολή των Whereabout 

- ADAMS) καθώς και μόνιμη διαθεσιμότητα για έκτακτους ελέγχους όποτε κρίνει η 

Ομοσπονδία απαραίτητο.  

 

Τα σωματεία που έχουν στη δύναμή τους αθλητές - αθλήτριες, που επιθυμούν 

την συμμετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν 

εγγράφως και να δηλώσουν τους αγώνες για τους οποίους  ενδιαφέρονται, έτσι 

ώστε να υπάρξει ο αντίστοιχος αγωνιστικός προγραμματισμός. 
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Δήλωση Σωματείων  
για την συμμετοχή αθλητών - αθλητριών  

σε Εθνικές & Προ-Εθνικές ομάδες 

 

Υποχρεωτική Δήλωση αθλητών - αθλητριών στην αρχή της Χρονιάς 

 

Οι αθλητές – αθλήτριες που έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στις Εθνικές, 

Προ-Εθνικές Ομάδες την αγωνιστική περίοδο 2023 θα πρέπει να δηλωθούν από 

τα Σωματεία τους έως τις 31/1/2023. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα 

υπάρχει η δυνατότητα ένταξής τους για την συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο. 

Εξαιρούνται οι αθλητές - αθλήτριες που εκδίδουν δελτίο κατά το έτος 2023. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με απόφαση του Δ.Σ. δίνεται η δυνατότητα 

ένταξης αθλητών στις Εθνικές & Προ-Εθνικές Ομάδες, σε περιπτώσεις που δεν 

δηλώθηκαν αθλητές λόγω ανωτέρας βίας ή ειδικών συνθηκών. 

 

Οι αθλητές - αθλήτριες που θα δηλωθούν, θα είναι στην διάθεση του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. 

και της Ε.Ο.Α.Β. για την διενέργεια ελέγχων ντόπινγκ με βάση την νομοθεσία 

ντόπινγκ. 
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Α.Β. 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - 
ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ, Προ-Εθνικές  ΟΜΑΔΕΣ. 

(Για την Αγωνιστική Περίοδο 2023) 
 

Πρόταση του ………………………………………………………………για τη δυνατότητα 

ένταξης αθλητών - αθλητριών στις Εθνικές Ομάδες 2023 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Έτος  

Γεν. 
Τόπος προπόνησης 

Μέρες και ώρες 

Προπόνησης 

Τηλέφωνο 

Επικοινωνίας 

Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο 

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 

        Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή                  Σφραγίδα Σωματείου              Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΘΝΙΚΩΝ & ΠΡΟ-ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ 
 

Οι αθλητές και οι αθλήτριες των Εθνικών Κλιμακίων οφείλουν: 

 
1) Να συμμορφώνονται και να τηρούν μόνο τις εντολές και αποφάσεις που 

προέρχονται από την εκτελεστική επιτροπή και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
και από τον Εθνικό και τους Ομοσπονδιακούς προπονητές. 
 

2) Να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με το προπονητικό πρόγραμμα, το 
ωράριο, τις υποδείξεις του Εθνικού και των Ομοσπονδιακών προπονητών, 
τον κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών κλιμακίων, τους  λοιπούς 
κανονισμούς και το καταστατικό της ομοσπονδίας. 
 

3) Να έχουν ευπρέπεια συμπεριφοράς, ιδιαιτέρως όταν εκπροσωπούν τα 
εθνικά χρώματα και να αποφεύγουν εμφανίσεις ή παρεμβάσεις σε έντυπα 
ή ηλεκτρονικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες δεν είναι 
συμβατές με το ήθος, τις αρχές και τις αξίες του Ολυμπισμού, του 
Αθλητισμού γενικά και του Αθλήματος ειδικότερα, και μπορούν να 
προσβάλουν το φίλαθλο πνεύμα. Σε περίπτωση ανάρμοστης 
συμπεριφοράς θα επιλαμβάνεται η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β. η οποία 
θα εισηγείται στο Δ.Σ. για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 

4) Να καταθέτουν στην Ομοσπονδία, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις 
της ελληνικής νομοθεσίας, του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Β. και της I.W.F., 
τα προσωπικά συμβόλαια ή απλές συμφωνίες, που συνάπτουν με εταιρείες 
αθλητικών ειδών και χορηγούς, πριν τα/τις υπογράψουν και χωρίς κατ' 
ανάγκη να αποκαλύπτουν το οικονομικό αντίτιμό τους, καθώς και να 
γνωστοποιούν τους επίσημους Χορηγούς της Ομοσπονδίας στους τυχόν 
ατομικούς Χορηγούς τους κατά τη σύναψη των συμβάσεων τους. Αυτό 
απαιτείται προκειμένου να ελέγχονται και να αποφεύγονται δεσμεύσεις 
των αθλητών προς τρίτους, οι οποίες είναι σε διάσταση με τις ισχύουσες 
διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας, το καταστατικό της Ε.Ο.Α.Β. και της 
I.W.F., τις δεσμεύσεις του παρόντος κανονισμού, και τις συμβατικές 
δεσμεύσεις του προγράμματος χορηγιών και μάρκετινγκ της Ε.Ο.Α.Β. 
 

5) Να βρίσκονται κάθε στιγμή στη διάθεση του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και του W.A.D.A., 
να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς τους και να υποβάλλονται, όταν 
τους ζητηθεί, με νόμιμη διαδικασία κλήσης,   σε ελέγχους αντί – ντόπινγκ 
(Doping Control), που μπορεί να διενεργηθούν από το Ε.Ο.Κ.ΑΝ, τον 
W.A.D.A., την I.W.F., την Ε.Ο.Α.Β., την Ε.Ο.Ε., τη Δ.Ο.Ε. και τη Γ.Γ.Α., με 
βάση τα ισχύοντα διεθνώς από την I.W.F. (τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι). 
Σε περίπτωση άρνησης υποβολής στον έλεγχο ή θετικού δείγματος, εκτός 
από τις κυρώσεις που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί, ο αθλητής ή η 
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αθλήτρια θα στερείται των παροχών του σχεδιασμού, μέχρι να λήξει ο 
χρόνος ποινής που θα τους επιβληθεί, αλλά και θα έχει την υποχρέωση να 
επιστρέψει στην Ομοσπονδία τις οικονομικές απολαβές, που έχει λάβει.  
 

6) Ειδικότερα, όσον αφορά την ενημέρωση - αποστολή των «where 
about» στην  I.W.F., τον WADA και στο Ε.Ο.ΚΑ.Ν., αυτή 
υλοποιείται υποχρεωτικά από κάθε αθλητή - αθλήτρια με δική 
του/της αποκλειστικά ευθύνη. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
αποκλείεται από την Εθνική Ομάδα και θα επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα 
που έχουν πραγματοποιηθεί (εισιτήρια, διαμονή, entry fee κ.τ.λ.)  

 

7) Απαγορεύεται να λάβουν με οποιοδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε σκεύασμα 
ή  φαρμακευτική ουσία πέραν αυτών που χορηγεί εγγράφως ο θεράπων 
ιατρός τους και ΜΟΝΟ εφόσον πρώτα έχει εγκριθεί από τον πρόεδρο της 
Υγειονομικής Επιτροπής ή την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β. 
 

8) Να εφαρμόζουν και να σέβονται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
των ξενώνων, εφόσον επιλεγούν να διαμείνουν στους ξενώνες του Αγίου 
Κοσμά. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ομοσπονδία θα τους διακόπτει την 
διαμονή και θα θεωρεί την συμπεριφορά τους ως πειθαρχικό παράπτωμα. 
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η διαμονή συγγενικών και φιλικών 
προσώπων των αθλητών και αθλητριών στους ξενώνες εάν 
προηγουμένως δεν έχουν αιτηθεί και έχουν λάβει την άδεια από την 
ομοσπονδία. Τα δωμάτια θα πρέπει να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση  
και να είναι πάντα στην διάθεση της ομοσπονδίας και του αθλητικού 
κέντρου για τυχόν έλεγχο με την παρουσία του αθλητή.  

 
9) Οι παντός τύπου μετακινήσεις των αθλητών - αθλητριών θα γίνονται με 

αποκλειστική ευθύνη τους.  
 
 Η μη τήρηση των παραπάνω συνιστά, αυτόματα, λόγο 
αποκλεισμού του αθλητή - αθλήτριας από το Εθνικό Κλιμάκιο στο οποίο 
έχουν ενταχθεί. 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

 

Στην........................ σήμερα ......................... οι υπογεγραμμένοι, αφενός η 

Ε.Ο.Α.Β εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο αυτής 

………….…………………………………………….  και τον Γενικό Γραμματέα 

……………………………………………………………………………… και αφετέρου ο Αθλητής  

ή Αθλήτρια.................................................................................................... 

συνεφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

 

 Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 

ότι η ένταξη στην Εθνική - Προ-Εθνική ομάδα συνδέεται, αφενός με την ύψιστη 

τιμή που γίνεται στον αθλητή ή στην αθλήτρια να εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε 

διεθνείς αγώνες και αφετέρου με την ανάληψη ενός ιδιαίτερα υψηλού κόστους 

λειτουργίας, θεωρεί αναγκαία τη συμφωνία και την αποδοχή των παρακάτω 

αμφοτεροβαρών υποχρεώσεων μεταξύ της Ε.Ο.Α.Β. και του αθλητή ή της 

αθλήτριας που πρόκειται να ενταχθεί στην Εθνική - Προ-Εθνική ομάδα  την 

αγωνιστική περίοδο 2023. 

 Το παρόν συμφωνητικό ισχύει από την ημερομηνία ένταξης στην 

προκαταρκτική ομάδα για το ………..….……………………. έως και το τέλος της 

διοργάνωσης. 

 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ε.Ο.Α.Β. 

 

Η Ε.Ο.Α.Β.  λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Τους Εθνικούς και Διεθνείς κανονισμούς του Αθλήματος, το νομικό πλαίσιο της 

Πολιτείας που διέπει τον Αγωνιστικό Αθλητισμό, τις αποφάσεις του Δ.Σ και τις 

συμβατικές υποχρεώσεις της ομοσπονδίας, που αφορούν αυτούς σε σχέση με 

τρίτους συνεργαζόμενους και χορηγούς της Ομοσπονδίας. 

β) Το καταστατικό, το σχεδιασμό - προγραμματισμό, τον τεχνικό κανονισμό, τις 

συμπληρωματικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β. καθώς και τις οικονομικές 

δυνατότητες της κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο: 
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Συμπαρίσταται ηθικά, υλικά  και οικονομικά στον αθλητή ή στην αθλήτρια που 

ανήκει στην Εθνική - Προ-εθνική ομάδα, φροντίζοντας & επιβλέποντας τη 

γενικότερη και ειδικότερη προπονητική προετοιμασία. 

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

 

1.  Να αποδέχονται και να συμμορφώνονται στους Εθνικούς και Διεθνείς 

κανονισμούς του Αθλήματος, το νομικό πλαίσιο της Πολιτείας που διέπει τον 

Αγωνιστικό Αθλητισμό, να τηρούν τις αποφάσεις της Τ.Ε. του Δ.Σ της Ε.Ο.Α.Β. 

και τις συμβατικές υποχρεώσεις της ομοσπονδίας, που αφορούν αυτούς σε σχέση 

με τρίτους συνεργαζόμενους και χορηγούς της Ομοσπονδίας. 

2.   Όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική κάλυψη ο αθλητής - η αθλήτρια 

συμφωνεί και αποδέχεται ότι ουδέποτε θα λάβει και με οιανδήποτε τρόπο, 

οποιαδήποτε φαρμακευτική ουσία πέραν από αυτές που χορηγεί εγγράφως  ή 

αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β. Σε περίπτωση ασθένειας ή 

τραυματισμού, η χορήγηση και η λήψη φαρμακευτικής αγωγής θα πρέπει να 

λαμβάνεται κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας της 

Ε.Ο.Α.Β. και συνεργασίας με τον θεράποντα ιατρό. 

 

3.    Ο αθλητής ή αθλήτρια θα υποβάλλεται  σε έλεγχο ντόπινγκ οποτεδήποτε 

του ζητηθεί από τους κατά τον νόμο αρμόδιους φορείς. 

  

4.  Να αποδέχονται και να συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος, να 

συνεργάζονται με τους εθνικούς προπονητές και την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή 

και να λειτουργούν στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθύνσεων τους. 

 

5.   Να συμμετέχουν, εφόσον κληθούν, σε αγώνες, όπου υπάρχει εθνική 

εκπροσώπηση ή αξιολογούνται από την Ομοσπονδία σαν αγώνες - στόχοι, όπως 

αυτοί καθορίζονται ετησίως με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα. 
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6.     Η μη συμμετοχή δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση προβλήματος υγείας ή 

τραυματισμού, που θα βεβαιώνεται από ιατρό της υγειονομικής υπηρεσίας της 

Ε.Ο.Α.Β. 

 

7.     Να συμμετέχουν, εφόσον κληθούν, στις προπονητικές συγκεντρώσεις της 

Ομοσπονδίας (προετοιμασίας ή πριν από μεγάλες διοργανώσεις). 

 

8.     Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον ιματισμό που παρέχει η Ε.Ο.Α.Β. ή η 

Ε.Ο.Ε. όταν συμμετέχουν σε αγώνες, στους οποίους εκπροσωπούν την εθνική 

ομάδα. Η υποχρέωση των αθλητών – αθλητριών να φορούν είδη της εκάστοτε 

χορηγού εταιρείας ισχύει όχι μόνο μέσα στους προπονητικούς και αγωνιστικούς 

χώρους, αλλά και καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια των αποστολών των εθνικών 

ομάδων, δηλαδή στα αεροδρόμια (εφόσον έχει χορηγηθεί σχετική ενδυμασία, 

αλλιώς πολιτική περιβολή) και κατά την αναχώρηση/ άφιξη και στα ξενοδοχεία, 

όπου καταλύει η εθνική ομάδα. Η υποχρέωση ισχύει και στις περιπτώσεις 

εμφανίσεων των αθλητών- αθλητριών σε εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, όπως 

εορτές, βραβεύσεις, συνεντεύξεις τύπου ή συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές, 

εφόσον συμμετέχουν εκπροσωπώντας την εθνική ομάδα. Εάν σε εκδηλώσεις 

τέτοιου είδους οι αθλητές - αθλήτριες φέρουν πολιτική περιβολή, τότε μέσω 

αυτής δε θα πρέπει να προβάλουν αμέσως ή εμμέσως καμία άλλη εταιρεία. 

 

9.    Διευκρινίζεται ότι γενικά απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διαφήμιση 

οποιουδήποτε άλλου χορηγού, πλην αυτών, που έχουν συμβληθεί με την 

Ομοσπονδία, σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Τέλος, απαγορεύεται και η με κάθε 

άλλον τρόπο, πέραν της εγκεκριμένης περιβολής διαφήμιση άλλων εταιρειών ή 

χρήση προϊόντων διαφήμισης, όπως τατουάζ, κολιέ, σκουλαρίκια, κορδέλες και 

λοιπά αξεσουάρ. Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής ή παραβίασης των 

παραπάνω υποχρεώσεων ο αθλητής θα τιμωρείται μα βάση τις διατάξεις του 

Νόμου για τον αθλητισμό και θα στερείται των εκτάκτων παροχών, που τυχόν θα 
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δικαιούταν από τους συγκεκριμένους αγώνες, καθώς και θα επιβαρύνεται με τα 

ποσά των οικονομικών κυρώσεων που θα προκύψουν σε βάρος της 

Ομοσπονδίας, λόγω παραβίασης όρων του συμβολαίου της με τη χορηγό εταιρεία 

ιματισμού. 

 

10.    Να μετέχουν κατ' υπόδειξη της Ομοσπονδίας σε επίσημες ατομικές ή 

ομαδικές φωτογραφήσεις της ίδιας ή των χορηγών της καθώς και σε ετήσιες 

εορτές ή βραβεύσεις της Ε.Ο.Α.Β., συνεντεύξεις τύπου των επίσημων γεγονότων 

και πρωταθλημάτων της, σεμινάρια, δράσεις και γενικά ενέργειες προβολής, 

δημοσιότητας και κοινωνικής ευθύνης που διοργανώνει η Ομοσπονδία. 

 

11.   Να καταθέτουν στην Ομοσπονδία τα προσωπικά συμβόλαια ή οι συμφωνίες, 

που συνάπτουν με εταιρείες αθλητικών ειδών και χορηγούς, πριν τα/τις 

υπογράψουν και χωρίς κατ' ανάγκη να αποκαλύπτουν το οικονομικό αντίτιμό 

τους καθώς και να γνωστοποιούν τους επίσημους Χορηγούς της Ομοσπονδίας 

στους τυχόν ατομικούς Χορηγούς τους κατά τη σύναψη των συμβάσεων τους. 

Τούτο απαιτείται προκειμένου να ελέγχονται και αποφεύγονται δεσμεύσεις των 

αθλητών προς τρίτους οι οποίες είναι σε διάσταση με τις διατάξεις της ελληνικής 

νομοθεσίας και τις συμβατικές δεσμεύσεις του προγράμματος χορηγιών της 

Ε.Ο.Α.Β. 

 

12.      Να έχουν ευπρεπή συμπεριφορά, ιδιαιτέρως όταν εκπροσωπούν τα εθνικά 

χρώματα και να αποφεύγουν εμφανίσεις ή παρεμβάσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά 

μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες δεν είναι συμβατές με το ήθος, τις 

αρχές και τις αξίες του Ολυμπισμού, του αθλητισμού γενικά και του Αθλήματος ή 

προσβάλουν το φίλαθλο πνεύμα. Εφόσον υπάρξει ανάρμοστη συμπεριφορά, του 

θέματος θα επιληφθεί η αρμόδια επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β. 

13.     Να δηλώνουν εγγράφως στην Ομοσπονδία, στην αρχή της περιόδου (1-15 

Ιανουαρίου), τον εκπρόσωπο τους (manager), εφόσον υπάρχει. 
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14.   Να βρίσκονται κάθε στιγμή στη διάθεση του ΕΟΚΑΝ και του WADA, να 

ανταποκρίνονται στους κανονισμούς τους και να υποβάλλονται, όταν τους 

ζητηθεί, με νόμιμη διαδικασία κλήσης, σε ελέγχους αντί – ντόπινγκ (Doping 

Control), που μπορεί να διενεργηθούν από το ΕΟΚΑΝ, τον WADA, την Ε.Ο.Α.Β., 

την Ε.Ο.Ε., τη ΔΟΕ και τη ΓΓΑ, με βάση τα ισχύοντα διεθνώς. Σε περίπτωση 

άρνησης υποβολής στον έλεγχο ή θετικού δείγματος, εκτός από τις κυρώσεις που 

προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί, ο αθλητής ή η αθλήτρια θα στερείται των 

παροχών του σχεδιασμού, μέχρι να λήξει ο χρόνος ποινής που θα τους επιβληθεί, 

αλλά και θα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στην Ομοσπονδία τις οικονομικές 

απολαβές, που έχει λάβει από την ημερομηνία έναρξης της ποινής που θα 

επιβληθεί. 

15.    Σε περίπτωση κατά την οποία μετά από έλεγχο βρεθεί θετικός/θετική σε 

απαγορευμένη ουσία, τότε αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό 

για τα έξοδα και το χρηματικό πρόστιμο που θα επιβληθεί στην Ε.Ο.Α.Β. από 

την αιτία αυτή. Επίσης, θ΄ αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις συνέπειες που 

προβλέπουν οι Διεθνείς Κανονισμοί και ο Πειθαρχικός Κανονισμός της Ε.Ο.Α.Β. 

 

16.    Ο αθλητής ή αθλήτρια έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη και 

σωστή συμπλήρωση και υποβολή των Whereabout – ADAMS, στις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες. 

 

17.    Να εφαρμόζουν και να σέβονται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των 

ξενώνων, εφόσον επιλεγούν να διαμείνουν στους ξενώνες του Αγίου Κοσμά. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Ομοσπονδία θα τους διακόπτει την διαμονή και θα θεωρεί 

την συμπεριφορά τους ως πειθαρχικό παράπτωμα. Διευκρινίζεται ότι δεν 

επιτρέπεται η διαμονή συγγενικών και φιλικών προσώπων των αθλητών και 

αθλητριών στους ξενώνες εάν προηγουμένως δεν έχουν αιτηθεί και έχουν λάβει 

την άδεια από την ομοσπονδία. Τα δωμάτια θα πρέπει να διατηρούνται σε άριστη 
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κατάσταση  και να είναι πάντα στη διάθεση της ομοσπονδίας και του αθλητικού 

κέντρου για τυχόν έλεγχο με την παρουσία του αθλητή. 

Σε περίπτωση παραβίασης έστω και ενός εκ των προαναφερθέντων, η Ελληνική 

Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, μπορεί  

να περικόπτει ή να αναστέλλει τις παροχές της, να αποκλείει τον αθλητή – 

αθλήτρια από την Εθνική – Προεθνική Ομάδα και θα εφαρμόζει τον Πειθαρχικό 

Κανονισμό. 

             ΓΙΑ ΤΗΝ  Ε.Ο.Α.Β.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          Ο ΑΘΛΗΤΗΣ/Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ 

 
 
  
 
 
 
 
Σε περίπτωση που ο αθλητής-αθλήτρια δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 

συνυπογράφουν και οι δυο γονείς - κηδεμόνες. 

 
ΓΟΝΕΙΣ - ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 
 
Α) 
 
Β) 
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης αθλητή – αθλήτριας 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ(1): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ 

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

Με την ιδιότητα του μέλους της Εθνικής – Προ-Εθνικής ομάδας Άρσης Βαρών οποιασδήποτε κατηγορίας και 
φύλου: 

α) Δεν χρησιμοποίησα ούτε θα χρησιμοποιήσω απαγορευμένες ουσίες 

β) Θα λαμβάνω μόνο όσα φαρμακευτικά βοηθήματα μου χορηγεί εγγράφως η Υγειονομική Επιτροπή της 
Ε.Ο.Α.Β. 

γ) Στην περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό προκειμένου να λάβω μέρος σε διεθνή διοργάνωση, με την 
παραπάνω ιδιότητά μου, δεν θα μεταφέρω στις αποσκευές μου οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα πέρα 
απ΄ ό,τι έχει εγκρίνει και χορηγεί εγγράφως η Υγειονομική επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β. 

δ) Τέλος, δηλώνω ότι σε περίπτωση κατά την οποία μετά από έλεγχο βρεθώ θετικός/θετική σε 
απαγορευμένη ουσία, τότε αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω το ποσό για τα έξοδα και το 
χρηματικό πρόστιμο που θα επιβληθεί στην Ε.Ο.Α.Β. από την αιτία αυτή. Επίσης, θ΄ αποδεχθώ 
ανεπιφύλακτα τις συνέπειες που προβλέπουν οι Διεθνείς Κανονισμοί και ο Πειθαρχικός Κανονισμός της 
Ε.Ο.Α.Β. 

 

 
…………………., …….. /………./ 202… 

                                                                     Ο/Η Δηλών/ούσα 
                                                                     (Υπογραφή) 

 

 

 

(Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr)  



53 
 

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης για ανήλικο/η αθλητή-αθλήτριας 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ 

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

O γιος μου/η κόρη μου ………………………………………………..., με την ιδιότητα του μέλους 
της Εθνικής – Προ-Εθνικής ομάδας Άρσης Βαρών οποιασδήποτε κατηγορίας & φύλου: 
 
α) Δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει απαγορευμένες ουσίες. 
 
β) Θα λαμβάνει μόνο όσα φαρμακευτικά βοηθήματα του/της χορηγεί εγγράφως η 
Υγειονομική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β. 
 
γ) Στην περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό προκειμένου να λάβει μέρος σε διεθνή 
διοργάνωση, με την παραπάνω ιδιότητά του/της, δεν θα μεταφέρει στις αποσκευές του/της 
οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα πέρα απ’ ό,τι έχει εγκρίνει και χορηγεί η 
Υγειονομική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β.   

δ) Τέλος, δηλώνω ότι σε περίπτωση κατά την οποία μετά από έλεγχο βρεθεί 
θετικός/θετική σε απαγορευμένη ουσία, τότε αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω 
το ποσό για τα έξοδα και το χρηματικό πρόστιμο που θα επιβληθεί στην Ε.Ο.Α.Β. από την 
αιτία αυτή. Επίσης, θ΄ αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις συνέπειες που προβλέπουν οι 
Διεθνείς Κανονισμοί και ο Πειθαρχικός Κανονισμός της Ε.Ο.Α.Β. 
 

…………………., …….. /………./ 202… 
                                                                     Ο/Η Δηλών/ούσα 

                                                                     (Υπογραφή) 

 

 
(Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr) 


