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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις μέρες μας, αποδεδειγμένα πλέον, o αθλητισμός υψηλών επιδόσεων, είναι
αποτέλεσμα προγραμματισμού, μακρόxρονης και συστηματικής προσπάθειας, η οποία να
στηρίζεται σε επιστημονικές βάσεις. Απαραίτητη δε προϋπόθεση αυτών των
αποτελεσμάτων είναι η πολύπλευρη στήριξη των αθλητών υψηλού επιπέδου.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο ΚΟΑ σε συνεργασία με την ΚΟΕ έθεσε σε εφαρμογή τον
Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης, από τούδε και στο εξής ο «Σχεδιασμός», ο οποίος αποτελεί
την ανώτερη βαθμίδα των Σχεδιασμών που αναφέρεται στους πρωταθλητές και αφορά
την οικονομική και επιστημονική στήριξη της Πολιτείας προς αυτούς, μέσα από
στοχευμένες επιχορηγήσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού εγκρίνει τον
προτεινόμενο, από την Επιτροπή Υψηλής Επίδοσης & Ταλέντων, παρόντα Οδηγό
Λειτουργίας του Σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων του.
Περαιτέρω το Δ.Σ. παρακολουθεί την εξέλιξη του Σχεδιασμού μετά από ενημέρωση της
Επιτροπής η οποία έχει το δικαίωμα να εισηγείται οποιοδήποτε θέμα προκύψει και δεν
προβλέπεται από τον παρόντα κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ..
2.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σχεδιασμού είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη σε αριθμό εκπροσώπηση και
διάκριση της Κύπρου και κατάκτηση μεταλλίων σε μεγάλες Διεθνείς διοργανώσεις με
αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νοείται ότι οι όποιες επιτυχίες θα πρέπει να
επιτευχθούν μέσα στα πλαίσια του «Ευ Αγωνίζεσθαι».
Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η οικονομική και επιστημονική στήριξη των αθλητών, αλλά
και η πλήρης συνεργασία μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής και όλων των άλλων εμπλεκομένων φορέων όπως των οικείων
Αθλητικών Ομοσπονδιών, των Αθλητών, Προπονητών, και της Κυπριακής Αρχής ΑντίΝτόπινγκ.
3.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ο Σχεδιασμός λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Επιτροπής Υψηλής Επίδοσης
& Ταλέντων, η οποία αποτελείται από εφτά μέλη (7) μέλη, τέσσερα (4) προερχόμενα από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, εκ των οποίων το ένα
είναι Πρόεδρος της Επιτροπής και τρία (3) μέλη προερχόμενα από την Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Επιτροπή διέπεται από Όρους Εντολής που εγκρίνονται από το
Δ.Σ. του ΚΟΑ.
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4.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ο Σχεδιασμός λειτουργεί υπό την ευθύνη του αρμόδιου Λειτουργού Εθνικών Σχεδιασμών
και των συνεργατών του στο Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού - Εθνικά Προγράμματα, οι
οποίοι κατέχουν πανεπιστημιακά προσόντα.
Την ευθύνη για την λειτουργία του Σχεδιασμού, την υλοποίηση αποφάσεων και την
ένταξη ή όχι αθλητών / τριών έχει ο αρμόδιος Λειτουργός, ο οποίος ενεργεί πάντοτε με
βάση τα προκαθορισμένα «Αγωνιστικά Κριτήρια Ένταξης» στον Σχεδιασμό, καθώς επίσης
και τον «Οδηγό Λειτουργίας», ως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υψηλής Επίδοσης &
Ταλέντων
ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2019 και κατ’ επέκταση από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού στην 63η συνεδρία και ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2019.
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει το οποίο δεν προνοείται από τον υπό αναφορά Οδηγό, αυτό
θα παραπέμπεται στην Επιτροπή Υψηλής Επίδοσης & Ταλέντων για εισήγηση προς το Δ.Σ.
και λήψη απόφασης.
Σημειώνεται ότι όλα τα κριτήρια μπορούν να διαφοροποιηθούν σε οποιαδήποτε φάση της
λειτουργίας του Σχεδιασμού μετά από εισήγηση της Επιτροπή Υψηλής Επίδοσης &
Ταλέντων και έγκριση του Δ.Σ., εάν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
Περαιτέρω νοείται ότι ο εν λόγω Σχεδιασμός εφαρμόζεται για την Προ-Ολυμπιακή
περίοδο 1/1/2017 – 31/12/2020.
Συγκεκριμένα οι αθλητές αξιολογούνται και εντάσσονται στο Σχεδιασμό με βάση τις
επιτυχίες τους κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου1/01/2019– 31/12/2019.
Στο Σχεδιασμό έχουν δικαίωμα ένταξης, κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω της οικείας
Ομοσπονδίας, οι αθλητές που πληρούν τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Υψηλής
Επίδοσης & Ταλέντων και κατ’ επέκταση το Δ.Σ του ΚΟΑ, αγωνιστικά κριτήρια ένταξης
στον Σχεδιασμό για έκαστο των αθλημάτων, που απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνονται
στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων και να διεξάγονται υπό την εποπτεία
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
Αθλητές μη κάτοχοι Κυπριακής Υπηκοότητας έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σχεδιασμό από
την ημέρα που θα εξασφαλίσουν την Κυπριακή Υπηκοότητα είτε με την νόμιμη διαδικασία
είτε κατ΄ εξαίρεση με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Δικαίωμα ένταξης στο Σχεδιασμό έχουν μόνον αθλητές/τριες Ατομικών Ολυμπιακών
Αθλημάτων.
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Τα αγωνίσματα στα οποία απαιτείται ομαδική προσπάθεια (ομαδικά αγωνίσματα) δεν
αξιολογούνται.
Αγωνίσματα ή κατηγορίες Ολυμπιακών αθλημάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο
επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 θα εξαιρούνται
ένταξης στο Σχεδιασμό.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η συμμετοχή αθλητή/τριας σε κατηγορία
αθλήματος η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2020, αλλά δίδει βαθμούς για πρόκριση, και/η για συμμετοχή
στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα λαμβάνει το 50% των παροχών του Σχεδιασμού.
5.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Ο Σχεδιασμός στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια επίδοσης και διάκρισης διαφορετικά
για κάθε άθλημα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ”.
Τα κριτήρια καθορίζονται κατόπιν συζητήσεων/διαβουλεύσεων με τις Ομοσπονδίες και
λαμβάνοντας υπόψη διεθνή δεδομένα, όπως τα κριτήρια πρόκρισης για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες του κάθε αθλήματος.
Βασικές προϋποθέσεις ένταξης που λαμβάνονται υπόψη στα αγωνιστικά κριτήρια ένταξης
είναι τα ακόλουθα:
5.1 Για να αξιολογηθεί αθλητής/τρια βάση της θέσης/κατάταξης του, θα πρέπει να έχει
κερδίσει το 50% +1 των συμμετασχόντων αθλητών. Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό
αριθμό που συμμετείχαν λογίζεται και ο ίδιος/α. Σημειώνεται ότι η εν λόγω
προϋπόθεση δεν ισχύει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020.
5.2 Σε αθλήματα που υπάρχει ισοβαθμία θέσεων και δεν καθορίζεται επακριβώς η θέση
τότε η κατάταξη θα λογίζεται ως ο μέσος όρος που αντιστοιχεί στον αριθμό των
αθλητών που ισοβάθμησαν (π.χ. κατάταξη 4 αθλητών στην 5η θέση, ο σχεδιασμός θα
τον κατατάσσει στην 6.5η (7η) θέση, το ίδιο θα ισχύει και σε περίπτωση κατάταξης 8
αθλητών στην 9η θέση, ο σχεδιασμός θα τον κατατάσσει στην 12.5η (13η) θέση. Αυτό
δεν θα ισχύ σε περίπτωση ισοβαθμίας. Της πρόνοιας εξαιρείται η κατάκτηση
μεταλλίου.
5.3. Όποιος αθλητής προχωρήσει στον επόμενο γύρο χωρίς μετρήσιμη νίκη (bye), δεν
αξιολογείται .
5.4 Στα κριτήρια ένταξης θα συμπεριληφθούν όλα τα αθλήματα που θα βρίσκονται στο
Ολυμπιακό πρόγραμμα του “ΤΟΚΙΟ 2020”.
5.5 Αθλητής/τρια που εξασφαλίζει συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 μετά
από αγώνα πρόκρισης θα εντάσσεται στην Β΄ Κατηγορία.
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5.6 Αθλητής/τρια που εξασφάλισε πρόκριση για την χώρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
τοποθετείται στην Β’ Κατηγορία. Σε περίπτωση όμως που η Ομοσπονδία υποδείξει
άλλον αθλητή/τρια τότε αυτός/ή τοποθετείται στην Β’ Κατηγορία.
Νοείται ότι ο αθλητής που εντάχθηκε αρχικά στην Β’ Κατηγορία, εάν δεν ικανοποιεί
άλλα κριτήρια για την παραμονή του στον σχεδιασμό, τότε ο αθλητής αυτός την
επόμενη χρονιά θα εκπίπτει του σχεδιασμού.
5.7 Όταν η χώρα εξασφαλίσει συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του “TOKIO 2020”
μέσω πρόσκλησης, ο αθλητής/τρια που θα επιλεγεί από την Ομοσπονδία για να
εκπροσωπήσει την χώρα θα εντάσσεται στη Γ΄ Κατηγορία του Σχεδιασμού.
5.8 Η ένταξη στον σχεδιασμό γίνεται άμεσα από την στιγμή που ο αθλητής/τρια
εξασφαλίσει αγωνιστικό κριτήριο ένταξης, ανεξαρτήτως κατηγορίας και υπό την
προϋπόθεση η οικεία Ομοσπονδία θα ενημερώσει γραπτώς τον Οργανισμό
υποβάλλοντας επίσημα φύλλα αγώνος όπου εξασφαλίστηκε το κριτήριο ένταξης.
6.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Ο Σχεδιασμός με βάση τα αγωνιστικά κριτήρια ένταξης κατατάσσει τους αθλητές μετά από
αξιολόγηση τους σε μια από τις τέσσερις (4) κατηγορίες ως ακολούθως:
1.
2.
3.
4.

Ολυμπιονικών
Α΄ Κατηγορία
Β΄ Κατηγορία
Γ΄ Κατηγορία

Με την εφαρμογή των κριτηρίων οι αθλητές αξιολογούνται και κατατάσσονται σε τέσσερις
(4) κατηγορίες. Τα κριτήρια για την κατάταξη των αθλητών στις Κατηγορίες είναι βάση της
θέσης, την οποία οι αθλητές καταλαμβάνουν σε συγκεκριμένους αγώνες ή η εξασφάλιση
εξειδικευμένων κριτηρίων, άμεσα συνδεδεμένων με τον τρόπο πρόκρισης για την επόμενη
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, διαφορετικών για κάθε άθλημα.
7.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
7.1 Κοινοποίηση Οδηγού Λειτουργίας στις Ομοσπονδίες
Ο Οδηγός Λειτουργίας μαζί με τα Παραρτήματα του αφού εγκριθούν από το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ, κοινοποιείται στις Ομοσπονδίες μαζί με
ενημερωτική επιστολή.
7.2 Μήνας Αξιολόγησης
Για την ένταξη των αθλητών/τριων στον Σχεδιασμό καθορίζεται συγκεκριμένος
μήνας αξιολόγησης ο Ιανουάριος.
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7.3 Αξιολόγηση Αθλητών για Ένταξη στο Σχεδιασμό
Ο αρμόδιος Λειτουργός αποστέλλει επιστολή στην κάθε Ομοσπονδία και ζητά
όπως υποβληθεί εισήγηση αθλητών/τριων που πληρούν τα απαραίτητα αγωνιστικά
κριτήρια ένταξης.
7.4 Υποβολή Αιτήσεων για Ένταξη στο Σχεδιασμό
Οι Ομοσπονδίες αποστέλλουν με το Έντυπο 1 (Εισήγηση Ομοσπονδίας για ένταξη
Αθλητή/τριας) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, “ΕΝΤΥΠΑ ΟΔΗΓΟΥ”, τα ονόματα και στοιχεία των
αθλητών που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια, συνοδευόμενα με όλα τα
αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά όπως φύλλα αγώνα κλπ., μέσα στην
προκαθορισμένη χρονική περίοδο που θα καθορίζεται στην επιστολή που
αποστέλλεται από τον Οργανισμού.
Σημειώνεται ότι εισηγήσεις/αιτήματα που δεν πληρούν τα ανωτέρω και πολύ δε
περισσότερο που αποστέλλονται από τρίτους πλην των Ομοσπονδιών, δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Παράλειψη δε της Ομοσπονδίας να κοινοποιήσει επιτυχία αθλητή/τριας της στον
Οργανισμό με την οποία τεκμηριωμένα ο αθλητής εντάσσεται στον Σχεδιασμό, θα
της επιφέρει κυρώσεις ως ακολούθως:
Τα αντίστοιχα ποσά σε μήνες που απώλεσε αθλητής/τρια λόγω της
καθυστερημένης δήλωσης της Ομοσπονδίας, αφαιρούνται από την ετήσια χορηγία
της Ομοσπονδίας και θα αποδίδονται στον αθλητή/τρια.
7.5 Ένταξη Αθλητών/τριων
Μετά από την αξιολόγηση των αιτήσεων ένταξης και κατάταξη τους στην ανάλογη
κατηγορία από την υπηρεσία, ο κατάλογος των αθλητών/τριων που πληρούν τα
κριτήρια ένταξης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην
Επιτροπή Υψηλής Επίδοσης & Ταλέντων για έγκριση και στη συνέχεια στο
Διοικητικό Συμβουλίου του Οργανισμού για επικύρωση.
7.6 Ενημέρωση Ομοσπονδιών
Μετά την έγκριση του καταλόγου από την Επιτροπή και κατ’ επέκταση του Δ.Σ. του
Οργανισμού, ενημερώνονται γραπτώς οι Ομοσπονδίες των αθλητών/τριων που
εντάσσονται στο Σχεδιασμό.
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7.7 Ενημέρωση Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ
Μετά την ένταξη και κατάταξη των αθλητών σε κατηγορίες, ενημερώνεται επίσημα
και η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ για τις δικές της ενέργειες.
7.8 Ενημέρωση Αθλητών και Προπονητών
Η κάθε Ομοσπονδία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει γραπτώς τους
αθλητές/τριες της για την ένταξη τους στον Σχεδιασμό και να τους κοινοποιήσει
τον παρόντα Οδηγό Λειτουργίας του Σχεδιασμού.
Ακολούθως και εντός των χρονικών πλαισίων που θα υποδειχθεί, η Ομοσπονδία
είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στον Οργανισμό, πλήρως συμπληρωμένα τα
έντυπα που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η ένταξη των αθλητών/τριών και
προπονητών τους. Σε περίπτωση που Ομοσπονδία εξ υπαιτιότητας της δεν
υποβάλει τα απαιτούμενα έντυπα μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια θα
της επιφέρει κυρώσεις ως ακολούθως:
Τα αντίστοιχα ποσά σε μήνες που απώλεσε αθλητής/τρια λόγω της
καθυστερημένης δήλωσης της Ομοσπονδίας, αφαιρούνται από την ετήσια χορηγία
της Ομοσπονδίας και θα αποδίδονται στον αθλητή/τρια.
Συγκεκριμένα υποβάλλονται τα ακόλουθα έντυπα τα οποία επισυνάπτονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, «ΕΝΤΥΠΑ ΟΔΗΓΟΥ» του παρόντα Οδηγού Λειτουργίας του
Σχεδιασμού:
 Έντυπο 2 «Ατομικά στοιχεία Αθλητή & Προπονητή»
 Έντυπο 2Α «Αποδοχή Αθλητή/τριας & Προπονητή/τριας των Κανονισμών &
Όρων λειτουργίας του Σχεδιασμού»
 Έντυπο 3 «Αθλητικό Ιστορικό Αθλητή/τριας & Αγωνιστικός Προγραμματισμός
έτους»
7.9 Ενεργοποίηση Σχεδιασμού
Με την παραλαβή και επιβεβαίωση της ορθότητας όλων των απαιτούμενων
εγγράφων, αλλά και την διαβεβαίωση από τις Ομοσπονδίες για την ορθότητα των
δηλωθέντων, η υπηρεσία προβαίνει σε ενεργοποίηση του Σχεδιασμού με την
έναρξη της εποπτείας της αγωνιστικής πορείας των αθλητών
Σε περίπτωση που υποβληθούν ελλιπή στοιχεία ή/και καθυστέρηση στην υποβολή
των απαραίτητων εγγράφων θα έχουν ως αποτέλεσμα την πιθανή αναστολή
ένταξης του αθλητή/τριας στον Σχεδιασμό.
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Νοείται ότι τυχόν ψευδείς δηλώσεις επιφέρουν τον αποκλεισμό των αθλητών από
τον Σχεδιασμό.
8.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η εποπτεία της προπονητικής και αγωνιστικής πορείας των αθλητών, ως προς το
Σχεδιασμό, είναι ευθύνη του αρμόδιου Λειτουργού και των συνεργατών του, σε
συνεργασία με τις οικείες Ομοσπονδίες μέσα από τις παρακάτω διαδικασίες:
8.1 Με την υποβολή στον Οργανισμό των τριμηνιαίων εκθέσεων από τους προπονητές
και/η τεχνικούς συμβούλους, Έντυπο 4 «Έκθεση προόδου Αθλητή/τριας – Τριμηνιαία
Έκθεση»
8.2 Με τις παρατηρήσεις της οικείας Ομοσπονδίας όπου θα καταγράφονται, μεταξύ
άλλων:
8.2.1Προβλήματα, παρατηρήσεις και εισηγήσεις που αφορούν την πορεία
προετοιμασίας των αθλητών.
8.2.2 Ατυχήματα, τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας που πιθανόν να προκύψουν.
8.2.3 Αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών με όσο το δυνατό περισσότερα
στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθηκαν οι αγώνες και
επιτεύχθηκαν τα αποτελέσματα.
8.3 Με την αποστολή στον Οργανισμό από τις Ομοσπονδίες των επίσημων
αποτελεσμάτων από αγώνες, συνοδευόμενα πάντοτε με τα απαραίτητα έγγραφα που
πληρούν τους Κανονισμούς της οικείας Διεθνούς Ομοσπονδίας, σε τακτά χρονικά
διαστήματα (μια φορά το μήνα) κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
8.4 Με την άμεση ενημέρωση του Οργανισμού για τυχόν αλλαγή προπονητή κατά τη
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
8.5 Με τις επισκέψεις των συνεργατών του Τμήματος Αγωνιστικού Αθλητισμού - Εθνικά
Προγράμματα, στους χώρους προπόνησης των αθλητών.
8.6 Με παρακολούθηση από τον αρμόδιο Λειτουργό του Σχεδιασμού και των συνεργατών
του στο Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού - Εθνικά Προγράμματα και/η μελών της
Επιτροπής Υψηλής Επίδοση & Ταλέντων, των τοπικών πρωταθλημάτων, και Διεθνών
διοργανώσεων που λαμβάνουν μέρος οι αθλητές και που ο Οργανισμός κρίνει
αναγκαία την παρουσία τους.
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8.7 Με την υποβολή και παρουσίαση στην Επιτροπή Υψηλής Επίδοσης & Ταλέντων από
τον αρμόδιο Λειτουργό του Σχεδιασμού τριμηνιαίων εκθέσεων για την πορεία των
αθλητών/τριων που είναι ενταγμένοι στον Σχεδιασμό.
9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Η ετήσια αξιολόγηση των αθλητών πραγματοποιείται τον μήνα Ιανουάριο και ως
ακολούθως:
9.1 Μετά την αξιολόγηση του κάθε αθλητή/τριας, εντάσσεται στην ανάλογη κατηγορία
που αντιστοιχεί το αγωνιστικό κριτήριο ένταξης που εξασφάλισε.
9.2 Τα αγωνιστικά κριτήρια ένταξης, δίδουν το δικαίωμα στον αθλητή/τρια να παραμείνει
2 αγωνιστικές περιόδους στον Σχεδιασμό. Εξαίρεση αποτελεί η Γ΄ Κατηγορία στην
οποία οι αθλητές/τριες παραμένουν για μία (1) αγωνιστική περίοδο.
Σημειώνεται ότι ως 1η αγωνιστική περίοδος αξιολόγησης για την τετραετία 2017 2020, είναι η αγωνιστική περίοδος 1/1/2017 -31/12/2017.
9.3 Αθλητής/τρια που εξασφάλισε μετάλλιο και/η θέση μέχρι την 8 η στους Ολυμπιακούς
Αγώνες και εντάχθηκε στην κατηγορία Ολυμπιονικών, παραμένει στην κατηγορία
μέχρι τους Ολυμπιακούς του “TOKIO 2020”, υπό την προϋπόθεση ότι θα ευρίσκεται
σε ψηλά αγωνιστικά επίπεδα με αδιάλειπτη παρουσία σε πανευρωπαϊκά και
παγκόσμια πρωταθλήματα. Του πιο πάνω εξαιρούνται περιπτώσεις αποδεδειγμένου
τραυματισμού.
9.4 Με το πέρας της πρώτης αγωνιστικής περιόδου επαναξιολογείται η αγωνιστική
κατάσταση του αθλητή/τριας, οπόταν τοποθετείται στην ανάλογη κατηγορία ως
ακολούθως:
9.4.1

Εάν πέτυχε αγωνιστικό κριτήριο ψηλότερης κατηγορίας από αυτή
που είναι ενταγμένος κατά την διάρκεια του έτους, τοποθετείται
άμεσα στην κατηγορία που προνοούν τα αγωνιστικά κριτήρια
ένταξης.
Σε ότι αφορά τις παροχές ο αθλητής/τρια δικαιούται το ποσό της
προετοιμασίας που αντιστοιχεί στην κατηγορία που εντάσσεται.
Εάν ο αθλητής/τρια εντάσσεται στον σχεδιασμό για πρώτη φορά
δικαιούται το μηνιαίο επίδομα από τον μήνα εξασφάλισης του
κριτηρίου. Σε ότι αφορά το επίδομα προετοιμασίας δικαιούται
ολόκληρο το ποσό για το έτος ανεξαρτήτως του μήνα ένταξης του.
9.4.2 Αθλητής/τρια που εξασφάλισε αγωνιστικό κριτήριο ένταξης της
Κατηγορίας που είναι ενταγμένος, παραμένει στην ίδια κατηγορία
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9.4.3

9.4.4

9.4.5

9.4.6

9.4.7

για το 2ο έτος, ενώ κατά το 3ο έτος τοποθετείται στην αμέσως
επόμενη κατηγορία στην περίπτωση που δεν επιβεβαίωσε το
κριτήριο.
Αθλητής/τρια που δεν εξασφάλισε αγωνιστικό κριτήριο ένταξης της
Κατηγορίας που είναι ενταγμένος, τοποθετείται στην αμέσως
επόμενη κατηγορία για το 2ο έτος που δικαιούται με βάση την
πρώτη του επιτυχία. Ισχύει για τις κατηγορίες Α και Β.
Αθλητής/τρια που με την συμπλήρωση του 2ου έτους παρουσίας
στον Σχεδιασμό δεν εξασφάλισαν αγωνιστικό κριτήριο ένταξης,
εκπίπτουν του Σχεδιασμού.
Αθλητής/τρια που αποδεδειγμένα ήταν σοβαρά τραυματίας ή
ασθενείς και/η είχε μειωμένη απόδοση λόγω τραυματισμού ή
ασθένειας κατά το 1ο η 2ο έτος της παρουσίας στον Σχεδιασμό και
δεν αγωνίστηκε, παραμένει στην ίδια κατηγορία. Νοείται ότι ο
αθλητής/τρια θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Με την παρέλευση των δύο χρόνων που δικαιούται να παραμείνει
στο Σχεδιασμό, εάν επανέλθει στην αγωνιστική δραστηριότητα
παραμένει στο Σχεδιασμό με τοποθέτηση στην αμέσως
προηγούμενη κατηγορία. Ισχύει για τις κατηγορίες Α και Β.
Αθλητές που είναι ενταγμένοι στην Γ΄ Κατηγορία και δεν
εξασφάλισαν αγωνιστικό κριτήριο ένταξης της Κατηγορίας, αυτοί θα
εκπίπτουν του Σχεδίου.
Σε περίπτωση που αθλητής/τρια αναβαθμίζεται κατηγορία, η
αξιολόγηση ενεργοποιείται αμέσως μετά την εξασφάλιση
απαραίτητου κριτηρίου ως προνοείται για την συγκεκριμένη
Κατηγορία χωρίς να αναμένεται η ετήσια αξιολόγηση.

Νοείται, ότι τα αγωνιστικά κριτήρια ένταξης που αξιολογούνται ισχύουν ως αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ» Όροι και Προϋποθέσεις.
10.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Η οικονομική στήριξη των αθλητών και προπονητών που έχουν ενταχθεί στο Σχεδιασμό
αποτελεί έναν εκ των δύο κύριων πυλώνων του Σχεδιασμού.
10.1 Καταβολή επιχορηγήσεων
Το μηνιαίο επίδομα αθλητών και προπονητών εμβάζεται στον προσωπικό τους
λογαριασμό, με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας Ομοσπονδίας.
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Δεν καταβάλλεται προπονητικό επίδομα σε προπονητές που διατηρούν Συμβόλαια με την
Ομοσπονδία με ετήσιες απολαβές πέραν των €48,000.
Προπονητής που έχει υπό την ευθύνη του πέραν του ενός αθλητή/τρια στον Σχεδιασμό,
αυτός/η θα λαμβάνει το προπονητικό επίδομα (ποσό) που αντιστοιχεί στην κατηγορία που
είναι ενταγμένος ο κάθε αθλητής/τρια του.
Σημειώνεται ότι αθλητής/τρια που είναι ενταγμένοι στο ΣΕΑ και έχουν ελεύθερο
υπηρεσίας (δεν είναι τοποθετημένοι σε εργασία λόγω της αθλητικής τους
δραστηριότητας), δεν μπορούν να ενταχθούν στον Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης και/η
Στήριξης Νεαρών Πρωταθλητών ως προπονητές.
Νοείται ότι σε αθλήματα που ο αθλητής/τρια χρησιμοποιεί πέραν του ενός
προπονητή/τριας π.χ. ένα για την τεχνική κατάρτιση και ένα για την φυσική κατάσταση, ο
αθλητής/τρια έχει το δικαίωμα να δηλώνει οποιονδήποτε από τους δύο και ανεξαρτήτως
του προπονητή που έχει δηλωμένο στην οικεία ομοσπονδία.
10.2 Οικονομική στήριξη
Η οικονομική στήριξη χωρίζεται σε δύο μέρη ως ακολούθως:
10.2.1 Μηνιαίες παροχές
Οι αθλητές και οι προπονητές επιχορηγούνται με μηναίο επίδομα για έντεκα
μήνες κάθε έτος, ήτοι Ιανουάριο μέχρι και Νοέμβριο. Το μηνιαίο επίδομα που
παρέχεται προς τους αθλητές/τριες και καταβάλλεται βάση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
3, “ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΩΝ”, όπως
αυτό εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού μετά την έγκριση του
προϋπολογισμού του Οργανισμού από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφορά
βοήθημα για προσωπικά έξοδα όπως για παράδειγμα:
-

Διατροφή
Διακίνηση (εσωτερικού)
Διατροφολογικά συμπληρώματα
Αιματολογικές εξετάσεις
Γυμναστήριο

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι αιτήματα για οικονομική κάλυψη εξόδων που
περιλαμβάνουν τα ανωτέρω δεν γίνονται αποδεκτά.
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10.2.2 Προπονητικές Προετοιμασίες
Οι αθλητές επιχορηγούνται με ετήσιο ποσό προς εξασφάλιση των απαραίτητων
συνθηκών για όσο το δυνατό καλύτερη προετοιμασία και αφορούν αποκλειστικά
προπονητικές προετοιμασίες και αγώνες προετοιμασίας εσωτερικού και
εξωτερικού. Σημειώνεται ότι δεν καλύπτεται μετάβαση στο εξωτερικό για αγορά η
επισκευή η ρύθμιση αθλητικού υλικού.
Των αγώνων εξαιρούνται οι Παγκόσμιοι & Πανευρωπαϊκοί που αξιολογούνται από
τον Οργανισμό ως τέτοιοι, μέσα από τις επιχορηγήσεις αγώνων εξωτερικού και οι
οποίοι είναι αριθμημένοι στο ετήσιο καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας και
που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό της Ομοσπονδίας.
Σημειώνεται ότι από την εν λόγω πρόνοια εξαιρείται η οικονομική κάλυψη της
υπόλοιπης προπονητικής ομάδας του αθλητή.
Σε περίπτωση δε που υπάρχουν εξειδικευμένα αιτήματα αυτά θα εξετάζονται από
την Επιτροπή μετά από συγκεκριμένο αίτημα.
Νοείται ότι το επιχορηγούμενο ποσό για προετοιμασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για κάλυψη των πιο κάτω:
10.2.2.1 μέχρι και 30% του ποσού για αγορά ειδικευμένου αθλητικού υλικού
του αθλήματος που είναι ενεργοποιημένος ο αθλητής/τρια. Για την
εκταμίευση του ποσού απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπης
απόδειξης είσπραξης/πληρωμής από την Εταιρεία / Πωλητή.
10.2.2.2 ιατρικών εξετάσεων και/η φυσιοθεραπειών, επίσκεψη για
διάγνωση/παρακολούθηση και/η εξειδικευμένη εξέταση πχ. MRI η
Αξονικό, σε περίπτωση μη κάλυψης τους από το όριο του Γενικού
Σχεδίου Ασφάλισης Αθλητών.
Περαιτέρω Νοείται, ότι σε περίπτωση μη κάλυψης των εξόδων
τραυματισμού από την ασφαλιστική εταιρεία οφείλεται σε
παράλειψη και/η αμέλεια της Ομοσπονδίας να δηλώσει τον
αθλητή/τρια στην εταιρεία, τα έξοδα θα καταβάλλονται από την
οικεία ομοσπονδία.
10.2.2.3 ενοικίων για διαμονή πλησίον του χώρου προπόνησης, εάν και
εφόσον αποδεδειγμένα η μόνιμη κατοικία του αθλητή/τριας είναι σε
άλλη πόλη ή χώρα και μετακόμισε για να προπονείται. Για τον σκοπό
αυτό απαιτείται η προσκόμιση του ενοικιαστήριου εγγράφου και των
αποδείξεων πληρωμής.
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10.2.2.4 εξόδων των μελών της προπονητικής ομάδας του αθλητή/τριας, μέχρι
τρία (3) άτομα, κατά την προετοιμασία εξωτερικού, όπως έξοδα
μετάβασης, διαμονής, διατροφής και διακίνησης.
10.2.2.5 επισκέψεις σε μασέρ / χειροπράκτη και/η αθλητικό ψυχολόγο
Νοείται ότι ο Σχεδιασμός δεν καλύπτει έξοδα για έκδοση βίζας, έξοδα κριτών και
διαιτητών, όπως επίσης και προετοιμασία αθλητή/τριας η οποία πραγματοποιείται στην
χώρο μόνιμης διαμονής.
Τα ποσά αυτά παρέχονται και καταβάλλονται βάση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3, “ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΩΝ” όπως αυτός εγκρίνεται
από το Δ.Σ του Οργανισμού και αναρτιέται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού μετά
την έγκριση του Προϋπολογισμού του Οργανισμού από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Περαιτέρω οποιαδήποτε άλλα αιτήματα τυγχάνουν ειδικής μελέτης και έγκρισης από την
Επιτροπή Υψηλής Επίδοσης & Ταλέντων. Σε περίπτωση έγκρισης το ποσό δεν θα
υπερβαίνει το εγκεκριμένο ποσό που δικαιούται ο κάθε αθλητής και έχει πιστωθεί στην
προσωπική του μερίδα.
10.3 Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τις προπονητικές προετοιμασίες είναι η
εξής:
Με την έγκριση του Σχεδιασμού ο Οργανισμός θα καταβάλλει το 50% του συνολικού
ποσού των αθλητών της κάθε Ομοσπονδίας που αφορά προετοιμασία. Το υπόλοιπο 50%
θα εκταμιεύεται στην Ομοσπονδία με την προϋπόθεση ότι έχει ξεκαθαρίσει το πρώτο
μέρος των προετοιμασιών που της κατεβλήθη. Σε περίπτωση που η Ομοσπονδία δεν
δικαιολογήσει το σύνολο του ποσού που έλαβε κατά την προηγούμενη αγωνιστική
περίοδο (έτος), το αντίστοιχο ποσό θα αποκόπτεται από την χορηγία της Ομοσπονδίας του
επόμενου έτους.
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος των αποδεικτικών στοιχείων θα γίνεται με τον έλεγχο της
κατάστασης εξόδων της Ομοσπονδίας (αναλόγως της κατηγορίας που ανήκει κάθε
Ομοσπονδία).
10.4

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

10.4.1 Τα μέγιστα έξοδα για διατροφή, διαμονή και διακίνηση θα καλύπτονται με βάση
την
κυβερνητική
εγκύκλιο
«Επίδομα
Συντήρησης
Εξωτερικού»
http://www.mof.gov.cy/papd ως εξής: το 60% του ποσού καλύπτει διαμονή σε
ξενοδοχείο με πρόγευμα έναντι αποδείξεων και το 40% για τα έξοδα διατροφής και
διακίνησης. Για όσα έξοδα δεν καλύπτονται βάσει της κυβερνητικής εγκυκλίου
«Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού» συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων
μετάβασης θα πρέπει να επισυνάπτονται νόμιμες και πρωτότυπες αποδείξεις.
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10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5
10.4.6

Σημειώνεται ότι με βάση την κυβερνητική εγκύκλιο τα υπό αναφορά επιδόματα
είναι μειωμένα κατά 15%.
Για προπονητικές προετοιμασίες και αγώνες προετοιμασίας στο εξωτερικό
απαιτείται το απόκομμα της κάρτας επιβίβασης στο αεροπλάνο για να
αποδεικνύεται η πραγματοποίηση του ταξιδιού, καθώς και πρωτότυπες αποδείξεις
διαμονής. Σε περίπτωση που ο αθλητής έχει απολέσει το απόκομμα της κάρτας
επιβίβασης στο αεροπλάνο, μπορεί να προσκομίσει το έντυπο 8 «Ταξίδια
Εξωτερικού».
Επιπλέον για προετοιμασίες στην Κύπρο και για σκοπούς εκταμίευσης
οποιουδήποτε ποσού θα πρέπει να προσκομίζονται νόμιμες και πρωτότυπες
αποδείξεις διαμονής.
Το ανώτατο ποσό που θα καλύπτει ο Οργανισμός για προετοιμασίες στην Κύπρο
θα είναι το αντίστοιχο που καλύπτεται για Θεσσαλονίκη, με βάση την κυβερνητική
εγκύκλιο.
Για προετοιμασία που δεν απαιτεί διαμονή σε ξενοδοχείο, θα καλύπτεται 40% του
καθορισμένου ποσού για διατροφή και διακίνηση.
Σε περίπτωση που η προετοιμασία γίνεται από την οικεία Ομοσπονδία τότε πρέπει
να ενημερωθεί γραπτώς ο αθλητής για το ποσό το οποίο επωφελήθηκε και για
ποιο σκοπό και κατ΄επέκταση για το ποσό που υπολείπεται με παράλληλη
κοινοποίηση στον ΚΟΑ και την ΚΟΕ.

Νοείται ότι η Ομοσπονδία θα κοινοποιεί στον Οργανισμό όλα τα αιτήματα που αφορούν
προετοιμασίες αθλητών πριν την πραγματοποίηση τους.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Η Επιστημονική στήριξη των αθλητών που έχουν ενταχθεί στο Σχεδιασμό αποτελεί με την
οικονομική στήριξη τους δύο κύριους πυλώνες του Σχεδιασμού.
Στους αθλητές παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν επιστημονικής στήριξης στο Κέντρο
Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ) μέσω διάφορων επιστημονικών και εργαστηριακών
εξετάσεων όπως εργοφυσιολογίας, εργομετρίας, υδατομετρίας, ψυχοκινητικού και
νευροψυχικού ελέγχου, αθλητικής διατροφής και σωματομετρίας καθώς και γενικό
ιατρικό έλεγχο.
Η επιστημονική στήριξη αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας για την καλύτερη δυνατή
αγωνιστική προετοιμασία και ετοιμότητα των αθλητών.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ & ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

12.1 Υποχρεώσεις Αθλητών
12.1.1 Με την έναρξη της αγωνιστικής προετοιμασίας, ο αθλητής/τρια σε
συνεργασία με τον προπονητή του έχει την ευθύνη της συμπλήρωσης του
Έντυπο 5 “Αίτημα προετοιμασίας Αθλητή/τριας”, καθώς και το Έντυπο 6
“Οικονομικός Απολογισμός Προετοιμασίας Αθλητή/τριας”, και αφού
επικυρωθούν από την Ομοσπονδία αποστέλλονται στον Οργανισμό.
12.1.2 Σε περίπτωση αλλαγής προπονητή στη διάρκεια αγωνιστικής περιόδου, ο
αθλητής έχει την υποχρέωση να ενημερώσει γραπτώς τον Οργανισμό μέσω
της Ομοσπονδίας.
12.1.3 Συμμετέχουν, εφόσον κληθούν, σε όλους τους αγώνες που απαιτείται
εθνική εκπροσώπηση, εκτός και εάν η υπό αναφορά αγώνες συμπίπτουν με
άλλους σημαντικούς αγώνες.
12.1.4 Παρακολουθούν και συμμετέχουν σε προγράμματα, πέραν των αγωνιστικών
υποχρεώσεων, καθ’ υπόδειξη της Επιτροπής μέσω της Ομοσπονδίας τους,
όπως σεμινάρια, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις σε σχολεία, βραβεύσεις και
άλλα εάν και εφόσον τους το επιτρέπουν οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
12.1.5 Οφείλουν να έχουν κόσμια συμπεριφορά ιδιαίτερα όταν εκπροσωπούν την
Κύπρο και να αποφεύγουν συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι συμβατές με
το ήθος, τις αρχές και τις αξίες του αθλητισμού και μπορούν να
προσβάλουν το φίλαθλο πνεύμα.
12.2 Αποκλεισμός Αθλητών
Αθλητής/τρια αποκλείεται του Σχεδιασμού όταν:
12.2.1 Βρεθεί ένοχος για διάπραξη παράβασης των Κανονισμών Αντί-Ντόπινγκ
ή/και
12.2.2 Καταδικαστεί από την ΑΔΕΑ για αντιαθλητική συμπεριφορά ή/και
12.2.3 Έχει παραβιάσει τις πρόνοιες του παρόντος Οδηγού και της φιλοσοφίας του
Σχεδιασμού γενικότερα ή/και
12.2.4 Σε περίπτωση που συνεργάζεται με προπονητή ή άλλο πρόσωπο (π.χ.
γιατρό, φυσιοθεραπευτή κ.α.) που τελεί υπό καθεστώς αποκλεισμού λόγω
παράβασης των κανονισμών Αντί-Ντόπινγκ.
Για περιπτώσεις αποκλεισμού η απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. Νοείται ότι για τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στα ως άνω σημεία (12.2.1) & (12.2.2) η επιβολή της ποινής είναι αυτόματη.
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12.3

Προπονητές

Οι προπονητές αποτελούν έναν πολύ σημαντικό κομμάτι στην λειτουργία του Σχεδιασμού
και στην εξελικτική πορεία των αθλητών. Ο Σχεδιασμός προσβλέπει στη συχνή
αλληλοενημέρωση και στενή συνεργασία των προπονητών με τον Οργανισμό ως προς την
επίτευξη της καλύτερης προετοιμασίας των αθλητών.
Στις υποχρεώσεις των προπονητών έναντι του Οργανισμού συγκαταλέγονται μεταξύ
άλλων, η ετοιμασία αγωνιστικού και προπονητικού προγράμματος Έντυπο 5 «Αθλητικό
Ιστορικό Αθλητή/τριας & Αγωνιστικός Προγραμματισμός έτους» και η συμπλήρωση του
Έντυπο 6 “Έκθεση προόδου Αθλητή/τριας – Τριμηνιαία Έκθεση”.
Αποκλεισμός Προπονητή από τον Σχεδιασμό εφαρμόζεται:
12.3.1 Αυτόματα όταν τελεί υπό καθεστώς αποκλεισμού για παράβαση των
Κανονισμών Αντί-Ντόπινγκ ή έχει καταδικαστεί για σεξουαλική
παρενόχληση
12.3.2 Μετά από απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού για ανάρμοστη, αντιαθλητική
ή υβριστική συμπεριφορά.

12.4 Ομοσπονδίες
Ο Σχεδιασμός έχει σκοπό να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το έργο και την
προσπάθεια που καταβάλλεται από τις Ομοσπονδίες. Έκαστη Ομοσπονδία είναι ο
επίσημος εκπρόσωπος κάθε αθλητή ενταγμένου στο Σχεδιασμό και όλες οι διαδικασίες,
συμπεριλαμβανομένης της σχετικής αλληλογραφίας γίνονται υποχρεωτικά μέσω αυτής.
Οποιοδήποτε επιπλέον αίτημα προς τον Οργανισμό υποβάλλεται από τους αθλητές ή τους
προπονητές τους γραπτώς μέσω της Ομοσπονδίας.
Οποιαδήποτε αιτήματα υποβάλλονται στον ΚΟΑ, παρακάμπτοντας την πιο πάνω
διαδικασία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Σημειώνεται ότι τυχόν παράλειψη και/η καθυστέρηση της Ομοσπονδίας να υποβάλει
οποιοδήποτε αίτημα αθλητή/τριας στον Οργανισμό αποτέλεσμα της οποίας θα έχει την
οποιαδήποτε απώλεια, οικονομική η άλλη αυτή θα αφαιρείται από την ετήσια χορηγία της
Ομοσπονδίας και θα αποδίδονται στον αθλητή/τρια.
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Υποχρέωση των Ομοσπονδιών έναντι του Οργανισμού είναι η συμπλήρωση του εντύπου
αίτησης ένταξης και ελέγχου όλων των εντύπων των αθλητών και προπονητών γενικότερα,
ως αναφέρονται στο άρθρο 7.8 του παρόντος.
Νοείται ότι σε περίπτωση αλλαγής προπονητή, ως ημερομηνία έναρξης καταβολής
επιδόματος στον νέο προπονητή, θα λογίζεται η ημερομηνία παραλαβής από τον
Οργανισμό της επιστολής ενημέρωσης από την Ομοσπονδία.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει η να αλλάξει
οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Οδηγού εάν αυτό κριθεί αναγκαίο και εφόσον
εγκριθεί από το Δ.Σ..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΝΤΥΠΑ ΟΔΗΓΟΥ
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ΕΝΤΥΠΟ 1
Γενική Διευθύντρια
ΚΟΑ
Λευκωσία
(Υπόψη Λειτουργού ΚΟΑ Πάρι Αβρααμίδη)
………………………., 2020
Αξιότιμε Κύριε,
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ …………………..
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας επισυνάπτω το Έντυπο 1 «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ
ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ». Η
εισήγηση γίνεται με βάση τον Οδηγό λειτουργίας του υπό αναφορά Σχεδιασμού για το έτος 2020.
Σημειώνουμε ότι η επιλογή των αθλητών/τριων που εισηγούμαστε έγινε με βάση τα αγωνιστικά
κριτήρια ένταξης του σχεδιασμού και βασίστηκαν στα πιο κάτω:
1. Για κάθε αθλητή/τρια επισυνάπτουμε αποδεικτικά στοιχεία όπως φύλλα αγώνος κλπ.
2. Οι αθλητές που έχουν αξιολογηθεί βάση της κατάταξης τους έχουν κερδίσει πέραν του 50% + 1
των συμμετασχόντων αθλητών στην συγκεκριμένη διοργάνωση.
3. Οι Παγκόσμιοι, οι Πανευρωπαϊκοί, οι Κοινοπολιτειακοί, οι Μεσογειακοί και άλλοι αγώνες που
αναφέρουμε στο έντυπο, βεβαιώνουμε ως Ομοσπονδία ότι είναι οι αριθμημένοι και
θεσμοθετημένοι από τον αντίστοιχο διεθνή φορέα.
«Βεβαιώνουμε ότι λειτουργούμε στα πλαίσια του Κανονισμού της ΕΕ 20126/679 για την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ότι έχουμε λάβει τις απαραίτητες συγκαταθέσεις
και έχουμε ενημερώσει τα υποκείμενα δεδομένων για την εισήγηση μας και την συνεπακόλουθη
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους»

Για την Ομοσπονδία …………………..
Ο Πρόεδρος ή Γραμματέας ή Τεχνικός Σύμβουλος

Υπογραφή ……………………………

Σφραγίδα…………………………..

(Ονοματεπώνυμο) ……………………………….
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ---------------------------ΑΘΛΗΜΑ: ----------------------------------ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: --------------------------Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ
ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΘΕΣΗ / ΑΡ.
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝ
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ
ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ Ο
ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ

1

2

3

4

5

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: ________________________
ΥΠΟΓΡΑΦΗ: _____________________

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: _______________________
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ΕΝΤΥΠΟ 2
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:
_____________________________________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ: ____________

E-MAIL: _______________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ______________________________________________________________
ΠΟΛΗ: ______________________
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ____________

Τ.Τ. ________________
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:_______________

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ____________
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: _______________________________________
IBAN NUMBER:________________________________________________
ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: _______________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _________ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ___ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ___________________
ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: __________
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: __________ ΑΓΩΝΙΣΜΑ: _____________ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: _______________________
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ________________________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ______________________________________
ΠΟΛΗ: ________________ Τ.Τ. ________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ____________ E-MAIL ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ______________
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ______________ ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: _______________________
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: _______________________________________________
IBAN NUMBER:________________________________________________________
ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: _______________________________________

*Να επισυναφθεί αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών (IBAN No) αθλητή/τριας, προπονητή
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ΕΝΤΥΠΟ 2Α
ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Εγώ ο/η αθλητής/τρια ________________________________________________ της Ομοσπονδίας
_________________________ αποδέχομαι τους όρους και τους κανονισμούς όπως αναγράφονται
στον Οδηγό Λειτουργίας και όπως επεξηγούνται σε αυτόν και έχω ενημερωθεί και συγκατατίθεμαι
στην επεξεργασία των δεδομένων υγείας μου για σκοπούς αξιολόγησης και επιστημονικής
στήριξης.
*Υπογραφή αθλητή/τριας
____________________

Ημερ.: _______________

*«Σε περίπτωση που ο αθλητής είναι ανήλικος τότε θα πρέπει να προσκομίζεται συμπληρωμένο
το έντυπο Γονικής Συναίνεσης»

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Εγώ ο/η προπονητής/τρια ___________________________

του αθλητή _________________

___________________ αποδέχομαι τους όρους και τους κανονισμούς όπως αναγράφονται στον
Οδηγό Λειτουργίας και όπως αυτοί επεξηγούνται σε αυτόν και έχω ενημερωθεί για την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου.

Υπογραφή προπονητή/τριας
____________________ Ημερ.: _______________

Υπογραφή Τεχνικού Συμβούλου Ομοσπονδίας

______________________ Ημερ.: ________________

Σφραγίδα
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ΕΝΤΥΠΟ 3
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
(ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 20..….)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:_________________________________________
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:_____________________________________
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:_______________

ΑΘΛΗΜΑ / ΑΓΩΝΙΣΜΑ:________________________

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ:________________________________________________________

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 20..:__________________________________________________

______________________________________________________________________________
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ:
ΕΤΟΣ

ΑΓΩΝΑΣ/ΑΓΩΝΙΣΜΑ/ΕΠΙΔΟΣΗ

2019

2018

2017
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ: ____________________________________________________________
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝ.ΠΕΡΙΟΔΟ:_______________________________
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2020:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ(ωράριο, χώρου, προπόνησης, κ.λ.π.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

_____________________

_________________________

Ημερομηνία:__________

Σφραγίδα
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ΕΝΤΥΠΟ 4
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΣ: Γενική Διευθύντρια
(Υπόψη ………………………………….)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________
ΜΗΝΕΣ: _________________________________
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ______________________________________
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ________________________________________
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ________________________________________________________
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ___________________________________________________________
Α΄ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΓΩΝΑΣ(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΟΠΟΣ)

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΕΠΙΔΟΣΗ / ΘΕΣΗ / ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ
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Β΄ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

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

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

Ημερομηνία

Σφραγίδα
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ΕΝΤΥΠΟ 5
ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ
Όνομα αθλητή/τριας: ___________________________________________________
Όνομα προπονητή/τριας: ________________________________________________
Ημερομηνία Προετοιμασία: Από: ___________ Μέχρι: ___________
Προορισμός Πόλη/Χώρα: ________________________________________________
Αιτιολογία Προετοιμασίας:
1. Προπονητική Κατασκήνωση : ΝΑΙ/ΟΧΙ
2. Αγώνας Προετοιμασίας : __________________________________________
3. Άλλη: __________________________________________________________
Προϋπολογιζόμενα Έξοδα:
1. Μετάβασης

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

2. Διαμονής

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

3. Διακίνησης

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

4. Άλλα
----------------

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

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

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

Σύνολο

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

Σχόλια/Παρατηρήσεις:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Υπογραφή Προπονητή

Υπογραφή Τεχνικού Συμβούλου
Ομοσπονδίας

____________________
Ημερ.: ______________

____________________________
Σφραγίδα
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ΕΝΤΥΠΟ 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ:____________________________________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ________________________________________________________
Ημερομηνία Προετοιμασία: Από: __________ Μέχρι: __________
Προορισμός Πόλη/Χώρα: ______________________________________________________
Αιτιολογία Προετοιμασίας:
4. Προπονητική Κατασκήνωση : ΝΑΙ/ΟΧΙ
5. Αγώνας Προετοιμασίας : ________________________________________________
6. Άλλη: ________________________________________________________________
Έξοδα:
1. Μετάβασης

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

2. Διαμονής

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

3. Διακίνησης

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

4. Άλλα
----------------

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

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

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

Σύνολο

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

Σχόλια/Παρατηρήσεις: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Υπογραφή Προπονητή

Υπογραφή Τεχνικού Συμβούλου
Ομοσπονδίας

____________________

____________________________

Ημερ.: ______________

Σφραγίδα
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ΕΝΤΥΠΟ 7

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΩΝ
1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ σελ.11, 10.2.2)
Α.Α
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Δικαιολογητικά
Πρωτότυπο τιμολόγιο αεροπορικού εισιτηρίου αθλητή/τριας
Πρωτότυπο τιμολόγιο αεροπορικού εισιτηρίου προπονητή/τριας/μελών προπονητικής
ομάδας
Κάρτες επιβίβασης (boarding pass) αθλητή/τριας
Κάρτες επιβίβασης προπονητή/τριας
Πρωτότυπες αποδείξεις διαμονής αθλητή/τριας
Πρωτότυπες αποδείξεις διαμονής προπονητή/τριας /μελών προπονητικής ομάδας
Άλλα έξοδα πρωτότυπες αποδείξεις

√

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ (ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ σελ.11, 10.2.2)
Α.Α
2.1
2.2
2.3

Δικαιολογητικά
Πρωτότυπες αποδείξεις διαμονής αθλητή/τριας
Πρωτότυπες αποδείξεις διαμονής προπονητή/τριας
Άλλα έξοδα πρωτότυπες αποδείξεις

√

3. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υ.Ε. σελ.10, 10.2.2.1)
Α.Α

Δικαιολογητικά
Πρωτότυπο προτιμολόγιο (proforma invoice), που να περιλαμβάνει:
1. Εταιρίες: αριθμό μητρώου ΦΠΑ, διεύθυνση και ημερομηνία έκδοσης
2. Ιδιώτες: αριθμό ταυτότητας, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, όνομα
3.1
δικαιούχου, διεύθυνση και ημερομηνία έκδοσης
3.2
Απόδειξη πληρωμής
4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΑΣΕΡ/ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΗ/ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟ
(ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ σελ.11, 10.2.2.5)
Α.Α
4.1

Δικαιολογητικά
Τιμολόγιο ή και απόδειξη πληρωμής

√

√

5. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ/Η ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΙ/Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΧ MRI Η ΑΞΟΝΙΚΟ , ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ τους ΑΠΟ ΤΟ
ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ. (ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡ. Υ.Ε. σελ.11, 10.2.2)
Α.Α
5.1
5.2

Δικαιολογητικά
Διάγνωση ιατρού
Τιμολόγιο ή και απόδειξη πληρωμής

√
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ΕΝΤΥΠΟ 8
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:_______________________________________________________
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:________________________________________________________________
ΣΚΟΠΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:_______________________________________________________
HΜΕΡ. ΤΑΞΙΔΙΟΥ: _________________________________________________________

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΑΠΩΛΕΣΕΙ ΤΑ BOARDING PASS :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ……………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

30
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ
Α΄
Β΄
Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΘΛΗΤΕΣ
2750*
800
550
350
1000
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
400
350
300
250
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ
12.000
9.500
6.500
3.000
Στους ενταγμένους στον Σχεδιασμό αθλητές/τριες παρέχεται ασφαλιστική
κάλυψη, μέσω της οικείας Ομοσπονδίας

* Το υπό αναφορά επίδομα θα παραχωρείται μόνο σε αθλητές/τριες που δεν είναι
ενταγμένοι στο Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης
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