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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠαΔ 9-3/2018/ΓΕΕΘΑ/ΓΡΑΜ. ΑΣΑΕΔ
α/α

1
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3
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5
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7
8
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12
13
14
15
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17
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20
21
22

23
24

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/Β1 (ΔΙΜΣΠΡΟ)
ΓΕΣ/Δ3 (ΔΟΘ)
ΓΕΣ/ΔΙΔΗΣ
ΓΕΝ/Β3
ΓΕΑ/Δ1
ΓΕΑ/Β1
ΓΕΑ/Β3
ΑΚΕΔ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕEΘΑ/Β1
ΓΕΕΘΑ/Β2
ΓΕΕΘΑ/Β3
ΓΕΕΘΑ/Δ1
ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΗΣ
ΓΕΣ/Δ3
ΓΕΝ/Β2
ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ
ΓΕΑ/Β2
ΓΕΑ/ΕΓΑ/ΤΜ. 1ο
ΔΝΕ
ΔΑΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγωνιστικού
Αθλητισμού, καθώς και διακίνηση ανά έκαστη προς τις
Αθλητικές Ομοσπονδίες)
ΓΕΕΘΑ/ΚΓ (απόθεμα)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
50
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10
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠαΔ 9-3/2018/ΓΕΕΘΑ/ΓΡΑΜ. ΑΣΑΕΔ
ΒΑΘΜΟΣ

ΘΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ
ΠαΔ 9-3/2018/ΓΕΕΘΑ/ΓΡΑΜ. ΑΣΑΕΔ
α/α
Τροποποίησης

Σχετική
Τροποποιητική
Διαταγή

Ημερομηνία
Καταχώρησης
Τροποποίησης

Αυτός που καταχώρησε την
τροποποίηση
Βαθμός
Ονοματεπώνυμο
Μονογραφή

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1.
Να επιφέρονται μεταβολές στην παρούσα ΠαΔ, μόνο κατόπιν διαταγής του
ΓΕΕΘΑ/Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
2.
Στο περιθώριο της σελίδας του κειμένου, στο ύψος της πρώτης πρότασης της
τροποποίησης, να αναγράφεται ένα κεφάλαιο Τ μαζί με τον αντίστοιχο α/α της (πχ.Τ1,Τ2,
κ.ο.κ).
3.
Να καταχωρείται στον παραπάνω πίνακα κάθε τροποποιητική Διαταγή, με
παράλληλη επιβεβαίωση ότι επήλθαν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠαΔ 9-3/2018/ΓΕΕΘΑ/ΓΡΑΜ. ΑΣΑΕΔ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Συντετμημένη
Ονομασία
ΑΚΕΔ
ΑΣΑΕΔ
ΓΓΑ
ΓΕ
ΓΕΕΘΑ
ΔΣΣΑ
CISM
ΕΔ
ΕΟΕ
ΠαΔ
ΣΑ

Πλήρης Ονομασία
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
CONSEIL INTERNATIONAL DU SPORT MILITAIR
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ :
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλέφωνο: 210 – 9612696
Φ.367/32/104385
Σ.211
Αθήνα, 5 Μαϊ 18

ΘΕΜΑ:

Επίλεκτοι Αθλητές Ενόπλων Δυνάμεων

ΣΧΕΤ :

α.
β.
γ.
δ.
ε.

ΠΔ 771/1975 (Α΄ 249)
Ν.2725/1999 (Α΄121)
Άρθρο 18 Ν. 2913/2001 (Α΄102)
Φ.400/34/292616/Σ.4753 ΚΥΑ ΥΕΘΑ & ΑΝΥΕΘΑ (Β΄ 2808)
ΠαΔ 0-1/2006/ΓΕΕΘΑ
ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 9 - 3/2018
ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ
1.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), είναι
αρμόδιο για την οργάνωση και ανάπτυξη του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής
στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) και στα Σώματα Ασφαλείας (ΣΑ) της Χώρας μας.
2.
Οι ΕΔ, πέρα από την κύρια αποστολή τους, έχουν την ευθύνη και την
υποχρέωση για τη στήριξη του εθνικού αθλητισμού της χώρας μας, με την παροχή
διευκολύνσεων σε αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν στις ΕΔ.
3.
Αρμόδιος φορέας για τη διεκπεραίωση των θεμάτων αθλητισμού στις ΕΔ,
είναι το ΑΣΑΕΔ, το οποίο μέσω της Γραμματείας του, είναι υπεύθυνο για την
οργάνωση, καλλιέργεια και ανάπτυξη του στρατιωτικού και του μαζικού αθλητισμού
στις ΕΔ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) και (γ) σχετικά.
4.
Η Γραμματεία ΑΣΑΕΔ είναι το όργανο που υποβοηθά την Ειδική
Επιτροπή ΑΣΑΕΔ στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου, υπάγεται στον
Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ, είναι οργανωμένη σε Τμήματα και στα Αθλητικά Κέντρα των ΕΔ
(ΑΚΕΔ) με έδρες την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το (γ) σχετικό και
συνεργάζεται με τις κρατικές αθλητικές αρχές, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
(ΓΓΑ) και τις αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες των οικείων αθλημάτων, σύμφωνα με το
άρθρο 10 του (α) όμοιου.

./.

-25.
Αποστολή των ΑΚΕΔ, είναι η υποδοχή των «επίλεκτων» αθλητών
(στελεχών και οπλιτών), για τη διατήρηση και βελτίωση των αθλητικών επιδόσεών
τους και η προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους τόσο σε αθλητικούς αγώνες και
πρωταθλήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όσο και σε διεθνείς αγώνες και
πρωταθλήματα των αντιστοίχων Διεθνών Ομοσπονδιών των οικείων αθλημάτων,
καθώς επίσης και σε διεθνείς αθλητικούς αγώνες και πρωταθλήματα που
οργανώνονται από το Διεθνές Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού (ΔΣΣΑ) CONSEIL INTERNATIONAL DU SPORT MILITAIRΕ (CISM).
ΣΚΟΠΟΣ
6.
Η παρούσα Παγία Διαταγή (ΠαΔ), εκδίδεται με σκοπό τον καθορισμό των
διαδικασιών χαρακτηρισμού ως «επιλέκτων» αθλητών των ΕΔ (στελεχών και
οπλιτών), καθώς και του αποχαρακτηρισμού τους από «επίλεκτους» αθλητές (όπου
θα αναγράφεται η λέξη «Οπλίτης/τες», θα εννοείται το προσωπικό στρατευμένης
θητείας).
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
7.
Με την εν λόγω ΠαΔ, καθώς και στο Παράρτημα αυτής, ρυθμίζονται οι
προϋποθέσεις, οι τηρούμενες διαδικασίες χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού των
«επιλέκτων» αθλητών των ΕΔ (στελεχών και οπλιτών), όπως και οι υποχρεώσεις
αυτών.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
8.
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του (α) σχετικού, για τη διεξαγωγή του έργου
της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ και για την παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών επί
αθλητικών θεμάτων και στοιχείων που αφορούν τους στρατευμένους αθλητές,
λειτουργεί παρά τη Γραμματεία του ΑΣΑΕΔ η Επιτροπή Αθλητισμού, η οποία
συγκροτείται κατόπιν Διαταγής, όπως στο άρθρο 13 του (α) όμοιου.
9.
Με τον όρο διακεκριμένος αθλητής, νοείται ένας αθλητής ή αθλήτρια
ατομικού ή ομαδικού αθλήματος, στέλεχος (Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής,
Υπαξιωματικός, ΕΜΘ, ΕΠΥ και ΕΠ.ΟΠ), ο οποίος έχει καταταγεί στις ΕΔ
πετυχαίνοντας εξαιρετικές διακρίσεις, όπως καθορίζεται από τις εκάστοτε κείμενες
διατάξεις.
10.
Ο χαρακτηρισμός «επίλεκτος» για έναν αθλητή / αθλήτρια των ΕΔ
στέλεχος ή οπλίτη, προϋποθέτει υψηλό επίπεδο αθλητικής επίδοσης και ως εκ
τούτου, παρέχονται διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη προπονητική και αγωνιστική
δραστηριότητα. Αποτελεί δε σοβαρό κίνητρο, καθώς του επιτρέπει τη συνέχιση της
αθλητικής του δραστηριότητας, παρέχοντάς του διευκολύνσεις με σκοπό την
προαγωγή του εθνικού και στρατιωτικού αθλητισμού της χώρας μας.
./.

-311.
Η παροχή διευκολύνσεων στους «επίλεκτους» αθλητές και αθλήτριες των
ΕΔ (στελέχη και οπλίτες), συνίσταται με τη χορήγηση τιμητικών αδειών, όπως
καθορίζεται από τα άρθρα 11 και 30 της (δ) σχετικής ΚΥΑ Υπουργού Εθνικής Άμυνας
και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τα αιτήματα των οικείων
αθλητικών φορέων (ΓΓΑ, Ε.Ο.Ε, Ομοσπονδίες, Αθλητικοί Σύλλογοι).
12.
Οι οπλίτες / αθλητές που χαρακτηρίζονται ως «επίλεκτοι», δεν θα
υπερβαίνουν τον αριθμό των 160 συνολικά για το σύνολο των Κλάδων των ΕΔ.
13.
Εφόσον ο αριθμός των οπλιτών / αθλητών που χαρακτηρίζονται ως
«επίλεκτοι», υπερβαίνει τον αριθμό των 160, τότε θα ισχύει η σειρά προτεραιότητας,
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1β του Παραρτήματος «Α».
14.
Αθλητές και αθλήτριες των ΕΔ που έχουν αποχαρακτηρισθεί για σοβαρά
πειθαρχικά παραπτώματα δεν δύνανται να επανακριθούν.
15.
Οι αποφάσεις της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, αναφορικά με το χαρακτηρισμό /
αποχαρακτηρισμό των «επιλέκτων» των ΕΔ (στελεχών και οπλιτών), κοινοποιούνται
στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Κλάδων των ΕΔ και η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική γι’ αυτές, σύμφωνα με τα (α) και (γ) σχετικά.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
16.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ΓΕ των ΕΔ, παρακαλούνται να εκδώσουν τις
απαραίτητες συμπληρωματικές οδηγίες για την υλοποίηση των αναφερόμενων στην
παρούσα ΠαΔ.
17.

Η ΓΓΑ προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για:

α.
Την έκδοση των απαιτούμενων οδηγιών προς ενημέρωση των
αντιστοίχων Ομοσπονδιών των οικείων αθλημάτων, για τα αναφερόμενα στην
παρούσα ΠαΔ.
β.
Τη νομοθετική ρύθμιση, εφόσον απαιτείται, στην περίπτωση
ατυχήματος αθλητή ή αθλήτριας των ΕΔ κατά τη διάρκεια άδειας για συμμετοχή σε
προπονήσεις ή σε αγώνα εσωτερικού ή εξωτερικού με την ομάδα του ή με την
αντίστοιχη εθνική ομάδα και οι ΕΔ δεν έχουν καμία υποχρέωση και δεν φέρουν καμία
ευθύνη.
γ.
Την έγκαιρη αποστολή στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ των
δικαιολογητικών των αθλητών που πρόκειται να χαρακτηρισθούν ως «επίλεκτοι»
οπλίτες / αθλητές ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες
πριν την ημερομηνία κατάταξή τους στις ΕΔ.
./.

-419.
Η παρούσα ΠαΔ τίθεται σε ισχύ από υπογραφής της και καταργεί την
ΠαΔ 9-3/2008/ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ «Περί Αθλητισμού στις ΕΔ και Διευκολύνσεις
Στρατευμένων Αθλητών», η οποία και να καταστραφεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα.
Ακριβές Αντίγραφο

Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ
Αρχηγός

Τχης (ΠΖ) Σωτήριος Ανυφαντής
Επιτελής Τμ. Αθλητισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Α»

΄

Χαρακτηρισμός & Αποχαρακτηρισμός Επιλέκτων Αθλητών & Αθλητριών ΕΔ Υποχρεώσεις Επιλέκτων Αθλητών ΕΔ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 5 Μαϊ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
ΠαΔ 9-3/2018
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
& ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΔ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΔ
1.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΔ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΑΘΛΗΤΩΝ

&

α.
Για να χαρακτηρισθεί ως «επίλεκτος» ένα στέλεχος διακεκριμένος
αθλητής ή αθλήτρια (Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής, Υπαξιωματικός, ΕΜΘ, ΕΠΥ και
ΕΠ.ΟΠ), πρέπει να εκπληρώνει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά σειρά
προτεραιότητας:
(1)
Να έχει συμμετάσχει τα δύο (2) τελευταία έτη προ της
ημερομηνίας της κρίσεώς του ως «επίλεκτου», σε:
(α)

Ολυμπιακούς αγώνες.

(β)

Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ανδρών /

Γυναικών.
(γ)
Ευρωπαϊκούς Αγώνες που διεξάγονται υπό την
ευθύνη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε).
(2)
Να έχει συμμετάσχει το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας
της κρίσεώς του ως «επίλεκτου», σε:
(α)

Παγκόσμια Στρατιωτικά Πρωταθλήματα του CISM.

(β)
Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται υπό την
ευθύνη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε).
(γ)

Βαλκανικούς Αγώνες.

(3)
Να έχει κατακτήσει 1η έως 3η θέση στο τελευταίο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών προ της ημερομηνίας της κρίσεώς του ως
«επίλεκτου».
./.

Α-2
(4)
Να έχει ενεργή συμμετοχή προ της ημερομηνίας της
κρίσεώς του ως «επίλεκτου» ή του εν εξελίξει πρωταθλήματος, σε περισσότερο από
τα 2/3 του συνόλου των αγώνων της τελευταίας αγωνιστικής περιόδου, της ανωτάτης
κατηγορίας του εθνικού πρωταθλήματος.
β.
Για να χαρακτηρισθεί ως «επίλεκτος» ένας οπλίτης / αθλητής
οιουδήποτε Κλάδου των ΕΔ, θα πρέπει να αγωνίζεται σε ολυμπιακό αγώνισμα ή σε
ολυμπιακή κατηγορία αθλήματος, ατομικού ή ομαδικού, ερασιτεχνικού ή
επαγγελματικού, που διεξάγεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας
Διεθνούς Ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες (θερινούς ή χειμερινούς) και ο
οποίος εκπληρώνει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά σειρά προτεραιότητας:
(1)
Να έχει συμμετάσχει τα δύο (2) τελευταία έτη προ της
ημερομηνίας της κρίσεώς του ως «επίλεκτου», σε:
(α)
(β)
Εφήβων, ή Νέων, ή Ελπίδων.

Ολυμπιακούς Αγώνες.
Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ανδρών,

(γ)
Ευρωπαϊκούς Αγώνες που διεξάγονται υπό την
ευθύνη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε).
(2)
Να έχει κατακτήσει τα δύο (2) τελευταία έτη προ της
ημερομηνίας της κρίσεώς του ως «επίλεκτου»:
(α)

1η

(β)

1η έως 6η θέση σε Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα.

έως

6η

θέση

σε

Παγκόσμιο

Στρατιωτικό

Πρωτάθλημα CISM.

(γ)
1η έως 6η θέση σε Μεσογειακούς αγώνες που
διεξάγονται υπό την ευθύνη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε).
(δ)
Εφήβων, ή Νέων, ή Ελπίδων.

1η έως 3η θέση σε Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ή

(3)
Να έχει κατακτήσει
1η έως 3η θέση στο τελευταίο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Ανδρών σε ατομικό άθλημα, προ της
ημερομηνίας της κρίσεώς του ως «επίλεκτου».
(4)
Να αγωνίζεται κατά την ημερομηνία της κρίσεώς του σε
ομάδα της ανωτάτης κατηγορίας σε ομαδικό ολυμπιακό άθλημα, όπως προκύπτει
από βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας και τα θεωρημένα φύλλα αγώνων, ή την
./.

Α-3
επίσημη στατιστική ανάλυση του εν λόγω πρωταθλήματος και εμπίπτει σε μία από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
(α)
Να έχει κατακτήσει 1η θέση σε πρωτάθλημα της
ανωτάτης κατηγορίας ομαδικού αθλήματος κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο
προ της ημερομηνίας της κρίσεώς του ως «επίλεκτου» και εφόσον είχε ενεργή
συμμετοχή σε περισσότερο από το 50% των αγώνων ή το 35% ως τερματοφύλακας.
(β)
Να έχει ενεργή συμμετοχή σε αγώνες της ανωτάτης
κατηγορίας του εθνικού πρωταθλήματος της τελευταίας αγωνιστικής περιόδου προ
της κατατάξεώς του στις ΕΔ ή της αγωνιστικής περιόδου του εν εξελίξει
πρωταθλήματος, ως ακολούθως:
(1)
Σε περισσότερους από το 50% των αγώνων ή
από το 35% αυτών αν αγωνίζεται ως τερματοφύλακας, στην περίπτωση που η
αγωνιστική περίοδος του οικείου πρωταθλήματος διαρκεί από 30 αγωνιστικές και
άνω.
(2)
Σε περισσότερους από το 60% ή από το 45%
αν αγωνίζεται ως τερματοφύλακας στην περίπτωση που η αγωνιστική περίοδος του
οικείου πρωταθλήματος διαρκεί από 25 έως 30 αγωνιστικές.
(3)
Σε περισσότερους από το 70% ή από το 55%
αν αγωνίζεται ως τερματοφύλακας στην περίπτωση που η αγωνιστική περίοδος του
οικείου πρωταθλήματος διαρκεί από 20 έως 25 αγωνιστικές.
(4)
Σε περισσότερους από το 80% ή από το 65%
αν αγωνίζεται ως τερματοφύλακας στην περίπτωση που η αγωνιστική περίοδος του
οικείου πρωταθλήματος διαρκεί από 15 έως 20 αγωνιστικές.
(δ)
Να έχει ενεργή συμμετοχή σε περισσότερο από το
80% των αγώνων ή από το 65% αν αγωνίζεται ως τερματοφύλακας, οποιασδήποτε
κατηγορίας του εθνικού πρωταθλήματος ή πρωταθλήματος του εξωτερικού της τελευταίας αγωνιστικής περιόδου προ της κατατάξεώς του στις ΕΔ.
(5)
Κατά την περίοδο ολοκλήρωσης του πρωταθλήματος του
αντιστοίχου αθλήματος, ένας οπλίτης / αθλητής χαρακτηρίζεται ως «επίλεκτος»,
εφόσον βεβαιώνεται από επίσημα έγγραφα της οικείας Ομοσπονδίας θεωρημένα από
την ΓΓΑ, ότι ο εν λόγω αθλητής για την νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται σε
σύλλογο της ανωτάτης κατηγορίας του οικείου πρωταθλήματος, βάσει των
κανονισμών που καθορίζονται κάθε φορά από την οικεία αθλητική αρχή του
αντιστοίχου πρωταθλήματος και εφόσον εμπίπτει σε μία εκ των προϋποθέσεων,
όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1β(4) του παρόντος Παραρτήματος.
./.

Α–4
γ.
Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1α και 1β του
παρόντος Παραρτήματος, ισχύουν τα ακόλουθα:
(1)
Οι διατάξεις ισχύουν κατ’ αντιστοιχία και για τους αθλητέςοπλίτες που διακρίθηκαν σε αγώνες Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ), όπως ορίζεται από
την κείμενη νομοθεσία.
(2)
Ως Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θεωρείται μία και
μόνο διοργάνωση που διεξάγεται σύμφωνα με τους εκάστοτε διεθνείς κανονισμούς
του οικείου αθλήματος. Όταν διεξάγονται κατά το ίδιο έτος, δύο ή περισσότερα
πρωταθλήματα, λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση, όπως ορίζεται από
την αντίστοιχη οικεία Ομοσπονδία.
(3)
Ως Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα,
θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, η
οποία ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, πάντα της ανώτατης κατηγορίας
για κάθε άθλημα ή αγώνισμα.
(4)
Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι
αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
(5)
Για το χαρακτηρισμό «επίλεκτου» οπλίτη, από ομαδικά
αθλήματα των οποίων τα αντίστοιχα πρωταθλήματα διεξάγονται σε μία αγωνιστική
κατηγορία ή η αγωνιστική περίοδος διεξάγεται σε λιγότερο από 15 αγωνιστικές,
βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τους με τις Εθνικές Ομάδες τα δύο (2)
τελευταία έτη προ της ημερομηνίας της κρίσεώς του ως «επίλεκτου».
(6)
Σε διοργανώσεις πρωταθλήματος που διεξάγεται κατά
φάσεις, η ενεργή συμμετοχή ενός αθλητή, υπολογίζεται µε βάση το άθροισμα των
αγώνων όλων των φάσεων.
(7)
αγωνίσματα αυτών.

Ως

ατομικά

αγωνίσματα,

νοούνται

και

τα

ομαδικά

δ.
Με μέριμνα της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ και των Διοικήσεων των
ΑΚΕΔ, θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο, επανέλεγχος του συνόλου των
χαρακτηρισμένων «επίλεκτων» οπλιτών / αθλητών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι
εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους χαρακτηρίσθηκαν ως
«επίλεκτοι».
2.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΔ
α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΑΘΛΗΤΩΝ

–

Η διαδικασία που τηρείται για το χαρακτηρισμό ως «επίλεκτου»
./.

Α–5
ενός αθλητή ή μιας αθλήτριας των ΕΔ είναι η εξής:
(1)
Για τα στελέχη των ΕΔ (Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές,
Υπαξιωματικοί, ΕΜΘ, ΕΠΥ και ΕΠ.ΟΠ) - διακεκριμένους αθλητές, αυτοί κατά το
πρώτο δεκαήμερο μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ή και εκτάκτως εφόσον
απαιτηθεί, διαβιβάζουν με ατομική αναφορά στη Γραμματεία του ΑΣΑΕΔ ιεραρχικά
μέσω των Υπηρεσιών τους, τα δικαιολογητικά των Ομοσπονδιών του αθλήματός
τους, θεωρημένα από την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΑ, όπου θα αναγράφονται οι
διακρίσεις και οι συμμετοχές τους, σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις,
όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1α του παρόντος Παραρτήματος.
(2)
Για τους οπλίτες / αθλητές ατομικών ή ομαδικών
αθλημάτων, αυτοί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία κατάταξή τους
στις ΕΔ, προσκομίζουν στη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά των
Ομοσπονδιών του αθλήματός τους, θεωρημένα από την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΑ,
προκειμένου να ενταχθούν στις καθοριζόμενες προϋποθέσεις, όπως περιγράφονται
στην παράγραφο 1β του παρόντος Παραρτήματος:
(α)
Την εισήγηση και θεώρηση των εγγράφων των
Ομοσπονδιών των αντιστοίχων αθλημάτων από την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΑ.
(β)
Φωτοαντίγραφο του σημειώματος κατάταξής ή της
επίσημης ηλεκτρονικής ενημέρωσης κατάταξης.
(γ)
Έγγραφο της οικείας Ομοσπονδίας, όπου θα αναγράφονται οι διακρίσεις τους στα ατομικά αθλήματα, καθώς και η ενεργή συμμετοχή
τους στα αντίστοιχα πρωταθλήματα των ανωτάτων κατηγοριών των ομαδικών
αθλημάτων στους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής περιόδου, καθώς και της εν
εξελίξει αγωνιστικής περιόδου.
(δ)
Επικυρωμένα φύλλα αγώνων ή επίσημη στατιστική
ανάλυση του πρωταθλήματος της ανωτάτης κατηγορίας του αντιστοίχου ομαδικού
αθλήματος από τη διοργανώτρια αθλητική αρχή του οικείου πρωταθλήματος, που να
επιβεβαιώνεται η ενεργή συμμετοχή του αθλητή στους αγώνες της τελευταίας
αγωνιστικής περιόδου, καθώς και της εν εξελίξει αγωνιστικής περιόδου.
β.

Η Γραμματεία ΑΣΑΕΔ προβαίνει στις εξής ενέργειες:

(1)
Συγκαλεί την Τεχνική Επιτροπή Αθλητισμού η οποία
αποφασίζει το χαρακτηρισμό ως «επίλεκτων», των προτεινομένων αθλητών και
αθλητριών των ΕΔ (στελεχών ή οπλιτών), λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά
που ελήφθησαν από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες των οικείων αθλημάτων,
θεωρημένα από τη ΓΓΑ για κάθε έναν αθλητή ή αθλήτρια ξεχωριστά και σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1α και 1β του παρόντος Παραρτήματος.
./.

Α-6
(2)
Αποστέλλει άμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες των ΓΕ των ΕΔ,
τα στοιχεία των χαρακτηρισθέντων / αποχαρακτηρισθέντων «επίλεκτων αθλητών»
στελεχών ή οπλιτών.
γ.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ΓΕ των ΕΔ, μεριμνούν για την
τοποθέτηση των χαρακτηρισμένων «επίλεκτων» αθλητών / αθλητριών στα
προτεινόμενα Αθλητικά Κέντρα των ΕΔ (Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα), ως
εξής:
(1)
Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του αντίστοιχου
εγγράφου της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, για τα στελέχη / αθλητές και αθλήτριες.
(2)

Για τους οπλίτες / αθλητές, μετά το πέρας της βασικής τους

εκπαίδευσης.
δ.

Ο χαρακτηρισμός ως «επίλεκτου» ενός αθλητή ή αθλήτριας των

ΕΔ ισχύει:
(1)
Για τα στελέχη / αθλητές και αθλήτριες για ένα (1) έτος από
την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους.
(2)
Για τους οπλίτες / αθλητές μέχρι την οριστική απόλυσή τους,
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι χαρακτηρισμού τους.
3.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΔ

–

α.
Οι χαρακτηρισθέντες «επίλεκτοι» αθλητές και αθλήτριες των ΕΔ
υποχρεούνται να:
(1)
Παρακολουθούν και συμμετέχουν στις προπονήσεις και
αγώνες των εθνικών ομάδων των οικείων αθλημάτων, της αντίστοιχης προεθνικής /
εθνικής ομάδας των ΕΔ, των αντιπροσωπευτικών ομάδων των Κλάδων τους, καθώς
και των Συλλόγων τους.
(2)
Επιδεικνύουν ευγενή άμιλλα στο πλαίσιο του «ευ
αγωνίζεσθαι», κόσμια εμφάνιση και υψηλό ήθος, ανάλογο της αθλητικής και
στρατιωτικής τους ιδιότητας.
(3)
Επιδεικνύουν την αρμόζουσα στρατιωτική συμπεριφορά, να
διαπνέονται από υψηλό αθλητικό πνεύμα και να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση
και πρότυπο της νεολαίας.

./.

Α-7
(4)

Προσκομίζουν στις Διοικήσεις των ΑΚΕΔ:

(α)
Οι μεν αθλητές των εθνικών ομάδων των ατομικών
αθλημάτων, βεβαίωση ανά τρίμηνο από την οικεία ομοσπονδία, ότι συμμετέχουν
ανελλιπώς στις προπονήσεις και στους αγώνες, σύμφωνα με τον προπονητικό και
αγωνιστικό σχεδιασμό της οικείας Ομοσπονδίας.
(β)
Οι δε αθλητές των συλλόγων των ομαδικών
αθλημάτων, κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, βεβαίωση από την αρμόδια
αθλητική αρχή του πρωταθλήματος της ανωτάτης κατηγορίας εκάστου αθλήματος,
όπου και θα επιβεβαιώνεται η ενεργή συμμετοχή τους στους αγώνες των συλλόγων
τους.
β.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι χαρακτηρισμένοι ως «επίλεκτοι
αθλητές», δεν συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας τους ή
του συλλόγου τους, λόγω τραυματισμού, θα προσκομίζουν άμεσα εντός δέκα (10)
ημερών, βεβαίωση της Ιατρικής Υπηρεσίας της Ομοσπονδίας τους ή του συλλόγου
τους, όπου θα πιστοποιείται το είδος του τραυματισμού, θεωρημένη από τον Πρόεδρο
και Γενικό Γραμματέα της αντίστοιχης Ομοσπονδίας / συλλόγου, με δικαίωμα
πιστοποίησης του τραυματισμού τους από την αντίστοιχη Υγειονομική Επιτροπή της
Γραμματείας ΑΣΑΕΔ. Μετά την παρέλευση των δέκα (10) ημερών από τον
τραυματισμό ενός αθλητή / αθλήτριας, ουδεμία ιατρική βεβαίωση γίνεται δεκτή και ο
εν λόγω αθλητής, υπόκειται σε όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται τόσο από τους
στρατιωτικούς κανονισμούς, όσο και από την παρούσα ΠαΔ (αποχαρακτηρισμός).
γ.
Οι Διοικητές των ΑΚΕΔ, αναφέρουν μηνιαίως στη Γραμματεία
ΑΣΑΕΔ τυχόν μεταβολές των «επίλεκτων» αθλητών της δυνάμεώς των (όπως:
τραυματισμό, μετεγγραφή, τιμωρία, αγωνιστική παρουσία, κ.ο.κ).
4.

ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΔ

α.
Οι «επίλεκτοι» αθλητές (στελέχη ή οπλίτες), αποχαρακτηρίζονται
από την Τεχνική Επιτροπή Αθλητισμού της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ μετά από εισήγηση:
(1)

Της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΑ.

(2)

Της οικείας Ομοσπονδίας.

(3)

Των Διοικητών των ΑΚΕΔ.

(4)

Της αρμόδιας Υπηρεσίας του οικείου Γενικού Επιτελείου

τους.

./.

Α-8
(5)
Της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ ή της Τεχνικής Επιτροπής
Αθλητισμού της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, στις παρακάτω περιπτώσεις:
(α)

Ένα (1) μήνα πριν την οριστική απόλυσή τους για

τους οπλίτες αθλητές.
(β)
Εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους
χαρακτηρίστηκε ως «επίλεκτος» αθλητής / αθλήτρια (στέλεχος ή οπλίτης) και δεν
πληρεί καμία από τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού που απαιτούνται, πλην
τραυματικής αιτίας, η οποία θα βεβαιώνεται από την Υγειονομική Επιτροπή της
Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
(γ)

Εάν τιμωρηθούν:
1/

Από τον αρμόδιο αθλητικό φορέα για χρήση

2/

Για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα ή για

απαγορευμένων ουσιών.
οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.
(δ)
Εφ' όσον κληθούν να συμμετάσχουν με την εθνική
ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων σε διεθνείς ή εσωτερικές διοργανώσεις, ή την
αντίστοιχη αντιπροσωπευτική ομάδα του αντίστοιχου Κλάδου που ανήκουν και δεν
προσέλθουν να αγωνιστούν, πλην τραυματικής αιτίας, η οποία θα πρέπει να
βεβαιώνεται από την Υγειονομική Επιτροπή της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
β.
Οι αποχαρακτηριζόμενοι αθλητές και αθλήτριες πλην των οπλιτών
/ αθλητών της παραγράφου 4α(5)(α) του παρόντος Παραρτήματος, μετατίθενται με
διαταγή της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των ΓΕ των ΕΔ.
Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΠΖ) Σωτήριος Ανυφαντής
Επιτελής Τμ. Αθλητισμού

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

