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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                      
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
Ταχ.Δ/νση         : Ανδρ. Παπανδρέου 37 
                               151 80  Μαρούσι
Πληροφορίες    : Τσακανίκα Ευανθία
Τηλέφωνο         :  213 131 6293

ΘΕΜΑ: « Έλεγχος νομιμότητας του Κανονισμού Εθνικών Ομάδων της Ελληνικής
                 Ομοσπονδίας ΜπέΙζμπολ Σόφτμπολ  (Ε.Ο.Μ.Σ) »
                  
                                               

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις:
α.Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
β.Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
γ.Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
2.Τα  άρθρα 27, 33 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
3.Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.  
4.Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  και Υφυπουργών».
5.Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή 
απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο 
Αυγενάκη.
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       6. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 019/2022/15.7.2022 έγγραφο τής Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Μπέιζμπολ Σόφτμπολ (Ε.Ο.Μ.Σ), με το οποίο υπεβλήθη προς έλεγχο νομιμότητας ο 
Κανονισμός Εθνικών Ομάδων με το αντίστοιχο πρακτικό τής Γενικής Συνέλευσης 
(12.6.2022).

       7.Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/439846/15.9.2022 έγγραφο τού τμήματος προς την 
Ελληνική Ομοσπονδία Μπέιζμπολ Σόφτμπολ (Ε.Ο.Μ.Σ) με παρατηρήσεις και 
υποδείξεις για τον εν λόγω Κανονισμό. 

        8. Το από 4.10.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα, ΥΠΠΟΑ/479836/5.10.2022 έγγραφο  τής 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ Σόφτμπολ (Ε.Ο.Μ.Σ), καθώς και το από 7.10.2022 
ηλεκτρονικό μήνυμα με τις τελικές διορθώσεις με το οποίο υποβάλλεται εκ νέου ο 
Κανονισμός.
9.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

                                    

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά του ο Κανονισμός Εθνικών Ομάδων τής 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπέϊζμπολ Σόφτμπολ (Ε.Ο.Μ.Σ) ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΚΑΙ ΣΟΦΤΜΠΟΛ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπέιζμπολ Σόφτμπολ (ΕΟΜΣ), ως αποκλειστικά υπεύθυνη και 
αρμόδια σε εθνικό επίπεδο για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος του 
Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ και των επιμέρους κλάδων άθλησης αυτού, συστήνει Εθνικές 
Ομάδες Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ, με σκοπό την εθνική εκπροσώπηση στα πάσης φύσεως 
διεθνή πρωταθλήματα Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ και των επιμέρους κλάδων άθλησης αυτού 
που διοργανώνονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό. 

2. Αρμόδια όργανα για τη συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των Εθνικών 
Ομάδων Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ είναι ως εισηγητικό όργανο η Τεχνική Επιτροπή της 
ΕΟΜΣ, η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν και τις εισηγήσεις των Ομοσπονδιακών Προπονητών της 
ΕΟΜΣ, και ως αποφασιστικό όργανο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΣ. Η Τεχνική 
Επιτροπή της ΕΟΜΣ, αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ο οποίος 
προεδρεύει και της Τεχνικής Επιτροπής, έναν εκπρόσωπο των Ομοσπονδιακών Προπονητών 
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της ΕΟΜΣ που ορίζεται με απόφαση του οικείου Σωματείου τους, και αν αυτό εκλείπει με 
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΜΣ ως μέλος της επιτροπής, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα της 
ΕΟΜΣ, επίσης ως μέλος της επιτροπής. 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

1. Στις Εθνικές Ομάδες Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ μπορούν να ενταχθούν μόνο Έλληνες 
αθλητές, που δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά ούτε από το σωματείο τους ούτε από την 
ΕΟΜΣ ούτε από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας.

2. Για την ένταξη αθλητή στις Εθνικές Ομάδες Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ  και για συμμετοχή 
αθλητή στα πάσης φύσεως διεθνή πρωταθλήματα Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ  και επιμέρους 
κλάδων άθλησης αυτού που διοργανώνονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό απαιτείται 
σωρευτικά: 

α. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΣ και 

β. υπεύθυνη δήλωση του αθλητή προς την ΕΟΜΣ ότι αποδέχεται την απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΣ και τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΟΜΣ και του 
παρόντος κανονισμού.

3. Τα κριτήρια για την ένταξη αθλητών στις Εθνικές Ομάδες Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ έχουν 
ως σκοπό την εξασφάλιση της αθλητικής αξιοκρατίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των Εθνικών Ομάδων Μπέιζπολ και Σόφτμπολ και την επίτευξη από αυτές του καλύτερου 
αγωνιστικού αποτελέσματος στις διεθνείς διοργανώσεις. Για την ένταξη αθλητή στις 
Εθνικές Ομάδες Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ λαμβάνονται υπ’ όψιν η επίδοσή του στο άθλημα 
του Μπέιζμπολ και του Σόφτμπολ  ή τον επίμαχο κλάδο άθλησης αυτού, το ήθος του, η 
συμπεριφορά του προς τους συναθλητές του, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των 
σωματείων της ΕΟΜΣ   και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΣ, η επιμέλεια του 
στις προπονήσεις των Εθνικών Ομάδων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, ο αριθμός των 
αθλητών που μπορούν να μετέχουν σε κάθε αγώνισμα και διοργάνωση και οι προοπτικές 
διάκρισης του αθλητή σε διεθνείς αγώνες και στα πάσης φύσεως διεθνή πρωταθλήματα 
Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ και επιμέρους κλάδων άθλησης αυτού που διοργανώνονται στο 
εξωτερικό και το εσωτερικό. 

4. Η ένταξη αθλητή στις Εθνικές Ομάδες Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ αποτελεί μέγιστη τιμή 
για κάθε αθλητή.
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ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

1. Η προσφορά υπηρεσιών στις Εθνικές Ομάδες της ΕΟΜΣ είναι ύψιστη υποχρέωση των 
αθλητών του Μπέιζμπολ και του Σόφτμπολ και των επιμέρους κλάδων άθλησης αυτού. 

2. Αθλητής που επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΣ ως μέλος 
των Εθνικών Ομάδων της ΕΟΜΣ και υποβάλει την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση προς 
την ΕΟΜΣ δικαιούται να συμμετάσχει στις Εθνικές Ομάδες της ΕΟΜΣ και στα πάσης 
φύσεως διεθνή πρωταθλήματα Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ και επιμέρους κλάδων άθλησης 
αυτού που διοργανώνονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό, για τα οποία έχει ληφθεί η 
συγκεκριμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΣ. 

3. Αθλητής που διακρίνεται σε διεθνείς αγώνες ως μέλος των Εθνικών Ομάδων της ΕΟΜΣ 
απολαμβάνει των εκάστοτε προβλεπόμενων προνομίων, ευεργετημάτων και οικονομικών ή 
άλλων επιβραβεύσεων. 

4. Αθλητής που τιμωρείται πειθαρχικά είτε από το σωματείο του είτε από την ΕΟΜΣ είτε 
από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας δεν δικαιούται ούτε να 
επιλεχθεί στις Εθνικές Ομάδες της ΕΟΜΣ ούτε να παραμείνει σε αυτές (σε τυχόν περίπτωση 
που είχε ήδη επιλεχθεί) ούτε να λάβει οποιοδήποτε προνόμιο ή ευεργέτημα ή οικονομική ή 
άλλη επιβράβευση από τη συμμετοχή του στις Εθνικές Ομάδες της ΕΟΜΣ, ακόμα και αν 
αυτά αφορούν διακρίσεις που σημειώθηκαν πριν την επιβολή της τιμωρίας.

5. Κάθε αθλητής των Εθνικών Ομάδων της ΕΟΜΣ οφείλει επιπροσθέτως, πέραν των 
υποχρεώσεων που έχουν όλοι οι αθλητές του Μπέιζμπολ Σόφτμπολ  και των επιμέρους 
κλάδων άθλησης αυτών:

α. Να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και να ακολουθεί τις οδηγίες του Διοικητικού 
Συμβουλίου, της Τεχνικής Επιτροπής, των Ομοσπονδιακών Προπονητών, των Αρχηγών 
Αποστολής και τυχόν ορισθέντων Εφόρων (Team Managers) σε όλα τα θέματα που 
αφορούν τη συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των Εθνικών Ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν τη διαμονή στο ξενοδοχείο, όπου 
καταλύουν οι εθνικές αποστολές, τη διαβίωση, την εξωγηπεδική συμπεριφορά και τις τυχόν 
εκδηλώσεις και συναντήσεις εργασίας των Εθνικών Ομάδων.

β. Να μην παραβιάζει τις οδηγίες των ιατρών, ιδίως στις περιπτώσεις ασθένειας ή 
τραυματισμών.

γ. Να υποβάλλεται σε εξετάσεις αντιντόπινγκ, αν και όποτε του ζητηθεί από τις αρμόδιες 
αρχές. 

δ. Να έχει ευπρέπεια συμπεριφοράς, να συμπεριφέρεται με τη δέουσα κοσμιότητα προς τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΣ, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΟΜΣ, 
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τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές, τους Αρχηγούς Αποστολών, τους τυχόν ορισθέντες 
Εφόρους (Team Managers), τους συναθλητές του, τους προπονητές, τους εκπροσώπους 
αθλητικών αρχών, τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, τους φιλάθλους και κάθε τρίτο και με τη 
συνολική κοινωνική παρουσία του να τιμά και προβάλλει τους σκοπούς και στόχους της 
ΕΟΜΣ, του αθλητισμού και του αθλητικού ιδεώδους γενικότερα.

ε. Όταν συμμετέχει σε αγώνες ως μέλος των Εθνικών Ομάδων, να χρησιμοποιεί 
αποκλειστικά τα πάσης φύσεως είδη ιματισμού που χορηγεί η ΕΟΜΣ και όχι οποιαδήποτε 
άλλα είδη ιματισμού. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διαφήμιση οποιουδήποτε άλλου 
χορηγού ιδίου αντικειμένου, πλην αυτών που έχουν συμβληθεί με την ΕΟΜΣ, σε όλη τη 
χρονική διάρκεια των αποστολών των Εθνικών Ομάδων, δηλαδή στα αεροδρόμια και στα 
ξενοδοχεία που καταλύουν οι Εθνικές Ομάδες, σε όλη τη χρονική διάρκεια των 
προπονήσεων και αγώνων των Εθνικών Ομάδων και ιδιαίτερα μέσα στο χώρο διεξαγωγής 
των αγώνων, καθώς και σε εκδηλώσεις της ΕΟΜΣ, όπως εορτές, βραβεύσεις, συνεντεύξεις 
τύπου ή συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές, εφ’ όσον παρίσταται σε αυτές ως μέλος των 
Εθνικών Ομάδων. 

στ. Να μη καθυστερεί να προσέρχεται στον αγωνιστικό χώρο για την προετοιμασία ή για 
οποιοδήποτε αγώνα των Εθνικών Ομάδων.

ζ. Να μην καθυστερεί να προσέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο (π.χ. στο αεροδρόμιο) για 
μετακίνηση των Εθνικών Ομάδων.

η. Να μη δημιουργεί κλίμα που δεν επιτρέπει τη σωστή προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων 
(π.χ. παρεμπόδιση συμπαικτών του κατά το χρόνο της προετοιμασίας).

θ. Όταν δηλώσει τραυματίας ή ασθενής, να καταθέσει στην ΕΟΜΣ  τις ιατρικές 
γνωματεύσεις που αποδεικνύουν τον τραυματισμό ή την ασθένεια αντίστοιχα.

7. Απαγορεύεται η παραπλάνηση της φίλαθλης κοινής γνώμης, π.χ. με δηλώσεις ή 
φωτογραφίες ή βίντεο σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
σχετικά με την ιδιότητα κάποιου ως πρώην ή νυν αθλητή των Εθνικών Ομάδων της ΕΟΜΣ. Η 
τυχόν απόκτηση οικονομικού οφέλους από την παραπλάνηση αυτή συνιστά ιδιαίτερα 
επιβαρυντική περίσταση. 

ΑΡΘΡΟ 4

ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

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

2. Για περιπτώσεις ή θέματα που δεν προβλέπονται ή δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα 
κανονισμό έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, του 
καταστατικού της ΕΟΜΣ  και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΣ  για το 
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εκάστοτε θέμα. Για κάθε ασάφεια ή κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να 
αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΣ.

3. Ο παρών κανονισμός, για την κατάρτιση του οποίου έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι ισχύοντες 
διεθνείς κανονισμοί, καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2725/1999 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, ισχύει από την ψήφισή του από τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜΣ  
στις 12.6.2022  και θα υποβληθεί για έλεγχο νομιμότητας από τα αρμόδια όργανα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

                       

                                                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                                             ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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