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ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΡ. 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1.- Με την ολοκλήρωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος του έτους 2018,
συγκροτείται η Εθνική Ομάδα Ελλάδος που την στελεχώνουν οι αθλητές που κατέλαβαν
στην συνολική ατομική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος τις θέσεις 1 η έως
και 6η .
2.- Από την στιγμή της στελέχωσης της Εθνικής Ομάδας οι έξι (6) αθλητές ανήκουν στην
δικαιοδοσία της ΕΟΥΔΑ σύμφωνα με το καταστατικό της.
3.- Οι αθλητές που κατέλαβαν τις θέσεις 1 έως και 5 αποτελούν την Εθνική Ομάδα, και
ο αθλητής που κατέλαβε την 6η θέση είναι ο αναπληρωματικός. Επίσης
αναπληρωματικοί αθλητές είναι και όσοι κατέλαβαν τις θέσεις 7η και 8η ιδίως για την
περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής τυχόν αθλητών που κατέλαβαν τις θέσεις 1η έως 6η.
4.- Το αντίτιμο συμμετοχής κάθε μέλους της Εθνικής Αποστολής ανακοινώνεται στην
αντίστοιχη προκήρυξη της διοργανώτριας ομοσπονδίας. Σε κάθε περίπτωση το ανώτερο
ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τα 490 ευρώ το οποίο κατατίθεται στην διοργανώτρια
Ομοσπονδία που θέτει και την προθεσμία καταβολής του.
Επί πλέον κάθε συμμετέχων επιβαρύνεταιμε τα έξοδαμετάβασης, ένδυσης καθώς και
τα προσωπικά του έξοδα.
5.- Και οι έξι (6) αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν εγγράφως προς τον Τομέα
Αλιείας με φελλό από λιμενικές εγκαταστάσεις, της Επιτροπής Αλιείας της ΕΟΥΔΑ την
δυνατότητα συμμετοχής τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εντός δέκα πέντε (15)
ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Επιπλέον οι
αποστολές της εθνικής θα πρέπει να καταθέσουν 200 ευρώ ένα μηνά μετά την
ολοκλήρωση του Πανελληνίου για την έναρξη της διαδικασίας.
6.- Αθλητής που δεν θα δηλώσει εγγράφως τη δυνατότητα συμμετοχής του εντός της
προθεσμίας, θεωρείται ότι δεν επιθυμεί την συμμετοχή του.
7.- Εκτός από την Εθνική ομάδα δυνατότητα συμμετοχής στο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα έχουν δύο ακόμα ομάδες (Clubs), ο πρωταθλητής και ο δευτεραθλητής
σύλλογος του ομαδικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος για τους οποίους ισχύουν τα
παραπάνω άρθρα όπως και για την Εθνική ομάδα.
8.-Όλοιοι αθλητές που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι
υποχρεωμένοι να καταβάλουν το αντίτιμο συμμετοχής τους μέσα στην προθεσμία που
θα ορίσει η διοργανώτρια Ομοσπονδία.

9.- Χορηγίες εξοπλισμού, όσον αφορά μη αναλώσιμα είδη, (καλάμια, μηχανισμοί κ.λπ.)
χρησιμοποιούνται από τα μέλη της Εθνικής Ομάδας για την καλύτερη εκπροσώπηση
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αμέσως μετά το τέλος του, παραδίδονται στην
ΕΟΥΔΑ (εντός 15 εργάσιμων ημερών). Αθλητής που δεν θα παραδώσει εντός της
προθεσμίας τα μη αναλώσιμα είδη της χορηγίας σε καλή κατάσταση τιμωρείται
σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ.
10.- Η ΕΟΥΔΑ θα μπορούσε να κρίνει και να αποφασίσει την οριστική παραχώρηση των
μη αναλώσιμων ειδών της χορηγίας, στα μέλη της Εθνικής Ελλάδος. Εξυπακούεται ότι
όλες οι χορηγίες αναλώσιμων ειδών (ρουχισμός, πετονιές κ.λπ.) ανήκουν στους αθλητές
και όχι στην Ομοσπονδία.
11.- Κάθε τυχόν χρηματική χορηγία προς την Εθνική Ομάδα, μοιράζεται αυτούσια και
εξίσου σε όλα τα μέλη της Εθνικής Αποστολής.
12.- Όλα τα μέλη της Εθνικής Ομάδας είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν πιστά την
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΟΥΔΑ με τους χορηγούς και τυχόν
άρνηση τους εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ.
13.- Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε καμίαπερίπτωση δεν λειτουργεί ως πάσης
φύσεως κριτήριο η θέση που κατέλαβαν οι αθλητές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
(αρχηγός, σημαιοφόρος κ.λπ.).Η Εθνική αποστολή οφείλει να λειτουργεί ως ομάδα και
κάθε αντίθετη συμπεριφορά εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ.
14.- Ο Αρχηγός της Εθνικής Αποστολής ορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σύμφωνα
με το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ, άρθρο 17, παρ. ιβ) που αναφέρει : «Το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ
διορίζει τους αρχηγούς των αποστολών σε διεθνείς αγώνες».
15.- Τα μέλη της Εθνικής Ομάδας οφείλουν να υπακούσουν στις αποφάσεις του
Αρχηγού της Αποστολής και κάθε αντίθετη συμπεριφορά εμπίπτει στον Πειθαρχικό
Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ. Ο Αρχηγός της Εθνικής Αποστολής οφείλει να εκτελεί τις οδηγίες
της ΕΟΥΔΑ, για τις οποίες ενημερώνει με προσωπική του ευθύνη όλα τα μέλη της
Εθνικής Αποστολής.
16.- Η παρούσα Προσάρτηση είναι αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Αλιείας με
Φελλό από Λιμενικές Εγκαταστάσεις. Ισχύει από 5 Οκτωβρίου 2017 και εφεξής και έχει
εγκριθεί στο σύνολο των άρθρων της από το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ.

Για το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ
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