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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τα Δόκιμα, Εθνικά και Διεθνή Στελέχη
Αγώνων της χώρας. Περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με τον κώδικα συμπεριφοράς των
στελεχών, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, τον έλεγχο της απόδοσής τους και το
κώλυμα συμφέροντος.

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
2.1 Γενικά
Τα Στελέχη Αγώνων είναι αναγκαίο να συμπεριφέρονται και να εκτελούν τα καθήκοντά τους
με τον μέγιστο βαθμό απόδοσης και ακεραιότητας. Ως εκπρόσωποι της ΕΙΟ, πρέπει να
τηρούν τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ΕΙΟ και να μην δυσφημούν
με την συμπεριφορά τους το άθλημα.
Τα Στελέχη Αγώνων που παραβιάζουν αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν πειθαρχικά μέτρα που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τον τερματισμό της
πιστοποίησής τους.
2.2 Λήψη αποφάσεων
Τα Στελέχη Αγώνων πρέπει να διατηρούν υψηλό επίπεδο κατανόησης και εφαρμογής των
κανόνων, των περιπτώσεων (cases), των αποφάσεων των διαιτητών (calls), των ερωτήσεων
και απαντήσεων (Q&As), των διαδικασιών και των πολιτικών που σχετίζονται με το
αντικείμενό τους. Ιδιαίτερα, πρέπει να ακολουθούνται οι πολιτικές και οι διαδικασίες της
World Sailing που ορίζονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια στελεχών αγώνων.
Όλες οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο και να
βασίζονται στους κανόνες. Οι αγώνες δεν πρέπει μόνο να διεξάγονται με δίκαιο τρόπο,
αλλά αυτό, επίσης, πρέπει και να φαίνεται.
Τα Στελέχη Αγώνων είναι υποχρεωμένα να συνεργάζονται άμεσα, με ολοκληρωμένο και
ειλικρινή τρόπο σε αιτήματα για πληροφορίες ή έρευνες από την ΑΕΑΕ ή την ΕΙΟ.
2.3 Στάση και Συμπεριφορά
Τα Στελέχη Αγώνων πρέπει να παραμένουν αμερόληπτα ανά πάσα στιγμή και να ενεργούν
ευγενικά προς τους άλλους. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τις τοπικές
ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικές απόψεις αθλητών, προσώπων υποστήριξης και άλλων
στελεχών αγώνων και να ενεργούν με διπλωματία.
Τα Στελέχη Αγώνων πρέπει να επικεντρωθούν στο να είναι ορατοί, προσιτοί και
προσβάσιμοι από τους αθλητές και τις ομάδες υποστήριξής τους, και ακόμα περισσότερο
στις διοργανώσεις νέων, όπου αυτή μπορεί να είναι η πρώτη επαφή του αθλητή με την
Επιτροπή Ενστάσεων. Είναι χρήσιμο να παρουσιαστούν τα στελέχη των αγώνων στη
συγκέντρωση των αθλητών, έτσι ώστε τόσο αυτοί, όσο και οι προπονητές τους να μπορούν
να τους αναγνωρίσουν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Όταν τα Στελέχη Αγώνων είναι στην ξηρά, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι στους αθλητές.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επίσκεψη στο πάρκο σκαφών, πάντοτε σε ζευγάρια και τη
διάθεσή για συνομιλίες με αθλητές, προπονητές ή γονείς. Επιβάλλεται περισσότερα του
ενός στελέχη αγώνων να συμμετέχουν σε συζητήσεις, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε
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αντίληψη για προκατάληψη, σύγκρουση συμφερόντων, παρεξήγηση και άλλους λόγους.
Νέοι αθλητές που θέλουν να μιλήσουν με ένα στέλεχος αγώνων συνιστάται να
συνοδεύονται από έναν προπονητή ή έναν εκπρόσωπο να συμμετάσχει στη συζήτηση για
να βοηθήσει τον αθλητή.
Στις ακροάσεις, μια υπόθεση πρέπει να αντιμετωπίζεται με διακριτικότητα και
αντικειμενικότητα και τα στελέχη αγώνων πρέπει να διασφαλίζουν ότι κανένα προσωπικό ή
άλλο ενδιαφέρον δεν θα επηρεάσει την υπόθεση.
Τα Στελέχη Αγώνων πρέπει να είναι παρόντα εγκαίρως σε όλες τις συναντήσεις και να
αφιερώνουν όλη την προσοχή τους στην διοργάνωση.
Τα Στελέχη Αγώνων υποχρεούνται να φορούν προσωπική συσκευή πλεύσης, εκτός και εάν
τα ταχύπλοα μέσα που επιβαίνουν είναι αγκυροβολημένα. Τα στελέχη - χειριστές
ταχυπλόων σκαφών θα πρέπει κατά την διάρκεια λειτουργίας της μηχανής να
χρησιμοποιούν το σύστημα ταχείας ακινητοποίησης (kill cord, quick stop).
2.4 Εμπιστευτικότητα
Οι περισσότερες επίσημες συζητήσεις και συζητήσεις αγώνα είναι εμπιστευτικές. Δεν
υπάρχει χρονικό όριο για την εμπιστευτικότητα - διαρκεί για πάντα. Εμπιστευτικές
πληροφορίες και συζητήσεις δεν πρέπει ποτέ να αποκαλύπτονται σε τρίτους. Ειδικότερα:








Εκτός από τα επίσημα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώθηκαν, το
συμπέρασμα και την απόφαση, δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται άλλες
πληροφορίες σχετικά με την ακρόαση ή τις συζητήσεις της επιτροπής.
Ένα μέλος της Επιτροπής Αγώνων δε θα πρέπει να αποκαλύπτει καμία πληροφορία
σχετικά με τους λόγους για τις αποφάσεις της επιτροπής αγώνων ή τις συζητήσεις
εντός της ομάδας διαχείρισης αγώνων εκτός των επισήμων και συμφωνημένων
διαδικασιών για την επικοινωνία με τρίτους.
Σε ένα σκάφος διαιτητή, εκτός από την επίσημη ενημέρωση μιας απόφασης π.χ.
"Είδαμε αυτό και αποφασίζουμε να πράσινη σημαία, επειδή διαφωνούσαμε", δεν
θα πρέπει να αποκαλυφθούν άλλες πληροφορίες σχετικά με τη συζήτηση των
διαιτητών.
Απαγορεύεται η αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τις
διαδικασίες καταμέτρησης.

2.5 Αλκοόλ και κάπνισμα
Τα στελέχη αγώνων δεν πρέπει να καταναλώνουν αλκοόλ κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους (και ιδίως πριν ή κατά τη διάρκεια ακροάσεων). Το αλκοόλ μπορεί να
καταναλώνεται «μετά» σε λογικές ποσότητες. Τα στελέχη αναμένεται να ενεργούν με
κατάλληλο και αξιοπρεπή τρόπο ανά πάσα στιγμή, ιδιαίτερα όταν είναι παρόντες αθλητές,
άλλα στελέχη και διοργανωτές ή χορηγοί.
Τα Στελέχη Αγώνων δεν πρέπει να καπνίζουν σε κλειστούς χώρους ή κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
2.6 Ενδυμασία
Τα Στελέχη Αγώνων θα πρέπει να φορούν κατάλληλα ρούχα, τόσο εντός όσο και εκτός της
θάλασσας. Εάν οι διοργανωτές παρέχουν ρουχισμό με το λογότυπο του αγώνα τότε τα
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στελέχη συνίσταται να τον φορούν κατά την διάρκεια των ακροάσεων ή των επίσημων
εκδηλώσεων.
2.7 Εκδηλώσεις
Εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, τα διορισμένα Στελέχη Αγώνων πρέπει να
συμμετέχουν στις επίσημες εκδηλώσεις της διοργάνωσης.
2.8 Κώλυμα συμφέροντος
Τα Στελέχη Αγώνων πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό Κωλύματος Συμφέροντος
και τις αντίστοιχες οδηγίες που εκδίδονται από την ΑΕΑΕ. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας,
τα στελέχη πρέπει να απευθύνουν έγγραφο ερώτημα στην ΑΕΑΕ για πιθανό κώλυμα
συμφέροντος και να δεσμεύονται από την απάντησή της. (Βλέπε Κεφ. 6).
2.9 Χρήση Μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Με την αυξανόμενη χρήση νέων εργαλείων επικοινωνίας στο διαδίκτυο, τα κοινωνικά
δίκτυα, τις υπηρεσίες κλήσεων και μηνυμάτων κειμένου, είναι απαραίτητο για τα στελέχη
αγώνων να εξετάσουν πώς η δική τους χρήση τέτοιων εργαλείων αλληλοεπιδρά με το ρόλο
τους. Παραδείγματα ορθής χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από στελέχη αγώνων
δίνονται στο Παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού.
2.10 Προστασία από παρενόχληση και κακοποίηση
Όταν ένας αθλητής εκτίθεται σε σωματική βλάβη, τραυματισμό, παρενόχληση, εκφοβισμό
ή παρόμοια αρνητική εμπειρία, η απόλαυση της ιστιοπλοΐας είναι σε κίνδυνο, με πιθανό
αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του αθλήματος. Ειδικά οι νέοι αθλητές πρέπει επίσης να
μάθουν πώς να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια και την ασφάλεια
των άλλων. Τα στελέχη αγώνων σε διοργανώσεις με νέους αθλητές θα πρέπει να γνωρίζουν
ορισμένα ηθικά ζητήματα στον αθλητισμό. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν το ντόπινγκ, η
κακοποίηση παιδιών, η βία των θεατών, η σεξουαλική παρενοχληση ή κακοποίηση, η
έλλειψη σεβασμού προς τα στελέχη αγώνων και τους άλλους αγωνιζόμενους, καθώς και η
αδικαιολόγητη γονική πίεση στα μικρά παιδιά.
Το Παραρτημα Β του παρόντος κανονισμού περιέχει λεπτομέρειες για τις διάφορες μορφές
σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης καθώς και έναν οδηγό συμπεριφοράς για
στελέχη αγώνων.

3. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
3.1 Γενικά
Τα Στελέχη Αγώνων θα πρέπει να υποβάλλουν αναφορές αγώνων όταν συμμετέχουν σαν
Πρόεδροι επιτροπών. Για την πιστοποίηση Εθνικών Στελεχών χρησιμοποιούνται συστατικές
αναφορές της απόδοσής τους. Τέλος, μπορεί να υποβληθεί αναφορά απόδοσης για κάποιο
στέλεχος αγώνων. Τα περιεχόμενα των αναφορών αυτών είναι εμπιστευτικά.
3.2 Συστατικές αναφορές
Η συστατική αναφορά είναι μία φόρμα που σκοπό έχει την αξιολόγηση του υποψηφίου
προς πιστοποίηση ως Εθνικό Στέλεχος Αγώνων. Η φόρμα, όπου αυτή απαιτείται, είναι
ξεχωριστή για κάθε ειδικότητα και εξετάζει τα προσόντα της συγκεκριμένη ειδικότητας.
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Τα Εθνικά Στελέχη Αγώνων αναμένεται να ακολουθούν αυστηρά την προθεσμία υποβολής,
συμβάλλοντας στην αξιολόγηση και εξέλιξη των νεότερων στελεχών. Αποτυχία
συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή μπορεί να αποτελέσει αιτία για έλεγχο απόδοσης
από την αντίστοιχη επιτροπή (ΑΕΑΕ).
Συμπλήρωση συστατικών αναφορών












Η επίσημη φόρμα της συστατικής αναφοράς είναι η δημοσιευμένη στη σχετική
ιστοσελίδα της ΑΕΑΕ και μόνο αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται.
Η συμπλήρωση συστατικής αναφοράς θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις (άρθρα 8.4.1(vi), 9.4.1(iv), 10.4(v) και 11.6(iv) του Κανονισμού
Πιστοποίησης.
Το υποψήφιο στέλεχος είναι υποχρεωμένο να δηλώσει στο επικεφαλής
στέλεχος της επιτροπής του ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί και να λάβει
συστατική αναφορά, πριν την έναρξη του αγώνα. Στην περίπτωση αυτή, η
συστατική αναφορά πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά στην ΑΕΑΕ,
ανεξάρτητα από το αν είναι θετική ή αρνητική.
Για να θεωρηθεί μία συστατική αναφορά ως ολοκληρωμένη και θετική, πρέπει
όλα τα υπάρχοντα πεδία της σχετικής φόρμας να είναι συμπληρωμένα και ο
υποψήφιος να έχει αξιολογηθεί σε κάθε πεδίο αλλά και συνολικά ως επιπέδου
Εθνικού στελέχους. Συστατικές αναφορές υποψηφίων κριτών από αγώνες
χωρίς καμία εκδίκαση ένστασης ή αίτησης αποκατάστασης δεν θεωρούνται
ολοκληρωμένες.
Μόνο μία συστατική αναφορά ανά αγώνα θα γίνεται δεκτή.
Η αξιολόγηση του υποψηφίου προς πιστοποίηση στελέχους μπορεί να γίνει
από ένα ή περισσότερα στελέχη (Εθνικά ή Διεθνή). Το περιεχόμενο της
συστατικής αναφοράς θα κοινοποιείται στο υποψήφιο στέλεχος.
Το Στέλεχος Αγώνων που συμπληρώνει μια συστατική αναφορά θα πρέπει να
την υποβάλλει στην ΑΕΑΕ (officials@eio.gr) μέσα σε χρονικό διάστημα 30
ημερών από την τελευταία ημέρα του αγώνα στον οποίο ζητήθηκε. Αντίγραφο
της συστατικής αναφοράς θα αποστέλλεται και στον αιτούντα. Συστατικές
αναφορές που αποστέλλονται μετά το παραπάνω χρονικό όριο δεν θα
λαμβάνονται υπόψιν.

3.3 Αναφορά αγώνα
Η αναφορά αγώνα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τα στοιχεία των συμμετεχόντων στελεχών
στις διάφορες επιτροπές (τεχνική, αγώνων και ενστάσεων). Αποτελεί το μοναδικό μέσο για
την επιβεβαίωση της συμμετοχής των στελεχών αυτών από την ΕΠ/ΑΕΑΕ κατά την
αξιολόγηση των αιτήσεων πιστοποίησης.
Η επίσημη φόρμα αναφοράς αγώνα για κάθε επιτροπή είναι η δημοσιευμένη στη σχετική
ιστοσελίδα της ΑΕΑΕ και μόνο αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Αναφορές που
υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Η αναφορά αγώνα κάθε επιτροπής θα πρέπει να υποβάλλεται από τον Πρόεδρό της στην
ΑΕΑΕ (officials@eio.gr) εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία
διεξαγωγής του αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπόψιν από την ΕΠ/ΑΕΑΕ
για την επιβεβαίωση της συμμετοχής υποψηφίων στελεχών (είτε για πρώτη πιστοποίηση είτε
για ανανέωση) στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η αναφορά αγώνα είναι κρίσιμη για την
επιβεβαίωση της συμμετοχής των στελεχών στην συγκεκριμένη διοργάνωση, ώστε να
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συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό αγώνων είτε για πρώτη πιστοποίηση είτε για
ανανέωση πιστοποίησης. Αποτυχία συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή μπορεί να
αποτελέσει αιτία για έλεγχο απόδοσης από την αντίστοιχη επιτροπή (ΑΕΑΕ).
3.4 Αναφορά απόδοσης
Η αναφορά απόδοσης υποβάλλεται στην περίπτωση που κάποιος θεωρεί ότι ένα στέλεχος
αγώνων είχε ανεπαρκή απόδοση ή συμπεριφορά εκτός του κανονισμού στελεχών αγώνων
(βλέπε Κεφ.4).

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Για να εξεταστεί με βάση τον παρόντα κανονισμό στελεχών αγώνων, η αναφορά θα πρέπει
να είναι γραπτή και ο υποβάλλων την αναφορά θα πρέπει να αποδεχθεί ότι η ταυτότητά
του θα αποκαλυφθεί στο αναφερόμενο στέλεχος.
Μια αναφορά μπορεί να υποβληθεί από ένα στέλεχος αγώνων, έναν αγωνιζόμενο, έναν
τεχνικό εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο ενός ομίλου ή εξουσιοδοτημένο μέλος της
οργανώτριας αρχής. Ωστόσο, ο Πρόεδρος της ΑΕΑΕ μπορεί κατά την κρίση του να
αποφασίσει ότι μια αναφορά από άλλη πηγή πρέπει να εξεταστεί με βάση τον παρόντα
κανονισμό στελεχών αγώνων.
Όταν η ΑΕΑΕ λαμβάνει μια αναφορά με τον ισχυρισμό ότι η συμπεριφορά ή απόδοση ενός
στελέχους δεν είναι επαρκής, η αναφορά αυτή θα εξεταστεί από τον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο της ΑΕΑΕ και εάν κρίνουν ότι χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες, αξιολογούν
την αναφορά και την κατατάσσουν σε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα σπουδαιότητας:





Επίπεδο Α: Ασήμαντη αναφορά που θεωρείται ότι δεν αποκαλύπτει ανεπάρκεια
στην συμπεριφορά ή την απόδοση του στελέχους.
Επίπεδο Β: Μια σημαντική αναφορά που θεωρείται ότι αποκαλύπτει ανεπάρκεια
στην συμπεριφορά ή την απόδοση του στελέχους. Μια αναφορά θα αξιολογηθεί
στο επίπεδο αυτό αν ο βαθμός ανεπάρκειας που προκύπτει δεν αρμόζει στο
επίπεδο πιστοποίησης του στελέχους.
Επίπεδο Γ: Μια σημαντική αναφορά που θεωρείται ότι αποκαλύπτει σοβαρή
ανεπάρκεια στην συμπεριφορά ή την απόδοση του στελέχους, ώστε να απαιτούνται
άμεσες ενέργειες, που μπορεί να περιλαμβάνουν και την αναστολή πιστοποίησης
του στελέχους όσο διάστημα διαρκεί η εξέταση της αναφοράς.

Όταν μια αναφορά καταταχθεί στο Επίπεδο Α, δεν θα γίνουν περεταίρω ενέργειες.
Όταν μια αναφορά καταταχθεί στο Επίπεδο Β, το υπό εξέταση στέλεχος λαμβάνει έγγραφη
γνώση των ισχυρισμών της αναφοράς. Το στέλεχος μπορεί είτε να αποδεχτεί τους
ισχυρισμούς αυτούς είτε να ζητήσει έρευνα. Εάν το στέλεχος αποδεχθεί τους ισχυρισμούς,
η ΑΕΑΕ θα λάβει απόφαση για τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά στο
στέλεχος. Εάν το στέλεχος ζητήσει έρευνα, θα γίνει επίσημη εξέταση της υπόθεσης από την
ΑΕΑΕ.
Όταν μια αναφορά καταταχθεί στο Επίπεδο Γ, το υπό εξέταση στέλεχος λαμβάνει έγγραφη
γνώση των ισχυρισμών της αναφοράς και η ΑΕΑΕ ξεκινάει αυτόματα επίσημη εξέταση της
υπόθεσης. Ο Πρόεδρος της ΑΕΑΕ μαζί με τον Αντιπρόεδρο της ΑΕΑΕ μπορούν να
αποφασίσουν την προσωρινή αναστολή της πιστοποίησης του στελέχους εν αναμονή της
επίσημης εξέτασης.
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Σε περίπτωση επίσημης εξέτασης, ο Πρόεδρος της ΑΕΑΕ θα διορίσει μια ομάδα τριών
ατόμων για να ερευνήσει την αναφορά. Η ομάδα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μέλη
της ΑΕΑΕ και ένα διεθνές ή εθνικό στέλεχος. Η ομάδα θα ερευνήσει την αναφορά και θα
υποβάλει την πρότασή της για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν.
Η ομάδα μπορεί να επεκτείνει ή να τροποποιήσει τους ισχυρισμούς βάσει πληροφοριών
που έλαβε κατά την διάρκεια της έρευνας. Το υπό εξέταση στέλεχος ενημερώνεται για τα
αποτελέσματα της έρευνας και λαμβάνει εγγράφως την πρόταση της ομάδας, μαζί με όλα
τα σχετικά έγγραφα. Δικαιούται να απαντήσει εγγράφως στους ισχυρισμούς που
περιλαμβάνει η πρόταση απόφασης (αρχικούς ή τυχόν νέους) εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος που θέτει η ομάδα. Εάν προτείνονται κυρώσεις πρέπει να προσδιορίζονται. Η
ΑΕΑΕ σε ειδική συνεδρίασή της θα εξετάσει την πρόταση της ομάδας και θα αποφασίσει
είτε να την αποδεχθεί ή να ελαφρύνει τις προτεινόμενες κυρώσεις.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
5.1 Έξοδα
Τα Στελέχη Αγώνων θα πρέπει να ζητούν την κάλυψη μόνο με των απαραίτητων και
εύλογων εξόδων τους. Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να ζητηθεί από την οργανώτρια αρχή να
εγκρίνει το ύψος των δαπανών εκ των προτέρων. Η τεκμηρίωση των δαπανών (πχ
αποδείξεις) θα πρέπει να προσκομιστεί εγκαίρως και τα έξοδα πρέπει να ζητηθούν το
αργότερο ένα μήνα μετά από την διοργάνωση.
5.2. Μετακίνηση
Τα Στελέχη Αγώνων δικαιούται επιστροφή των δαπανών για την προσωπική μετακίνησή
τους στον τόπο της διοργάνωσης, στην περίπτωση που δεν την έχει αναλάβει η οργανώτρια
αρχή, εφόσον απομακρύνονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χλμ. από τον Δήμο της
μονίμου κατοικίας τους. (0.15 Ευρώ / χλμ + διόδια)
Τα Στελέχη Αγώνων επιτρέπεται να ζητήσουν να ταξιδέψουν μέσω συγκεκριμένης
διαδρομής ή αεροπορικής εταιρείας, αλλά το συνολικό κόστος δεν πρέπει να είναι
υψηλότερο από το κόστος που έχει επιτύχει η οργανώτρια αρχή.
Πριν από την επιβεβαίωση οποιωνδήποτε ταξιδιωτικών κρατήσεων, τα Στελέχη Αγώνων
πρέπει να λάβουν την έγκριση του κόστους του ταξιδιού από την οργανώτρια αρχή.
Τα Στελέχη Αγώνων πρέπει να προγραμματίσουν την έγκαιρη άφιξή τους στην διοργάνωση
και να παραμείνουν μέχρι το επίσημο τέλος της. Μόνο σε ειδικές περιστάσεις (αν έχει
εγκριθεί εκ των προτέρων) μπορεί ένα στέλεχος να αποχωρήσει από την διοργάνωση πριν
από το επίσημο τέλος.
5.3 Διαμονή
Στα Στελέχη Αγώνων, που απομακρύνονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χλμ. από το
Δήμο της μονίμου κατοικίας τους, πρέπει να εξασφαλίζεται διαμονή σε ξεχωριστό δωμάτιο
(μονόκλινο) κατά τις ημέρες παρουσίας τους στην διοργάνωση, σε κατάλυμα αντίστοιχο
ξενοδοχείου τουλάχιστον 3 αστέρων. Εάν το κατάλυμα είναι μακριά από τον χώρο της
διοργάνωσης, τότε η οργανωτική αρχή πρέπει να παρέχει μεταφορά από και προς το χώρο
ή να καλύψει το κόστος μεταφοράς.
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Σε περίπτωση που ένα Στέλεχος Αγώνων επιθυμεί να φτάσει νωρίτερα ή να παραμείνει
αργότερα από τις ημερομηνίες της διοργάνωσης, μπορεί να ζητηθεί από την οργανωτική
αρχή να κανονίσει τη διαμονή, αλλά με έξοδα του στελέχους. Η σχετική συνεννόηση θα
πρέπει να γίνει εγκαίρως.
5.4 Διατροφή
Τα Στελέχη Αγώνων δικαιούνται διατροφή από την πρώτη ημέρα άφιξής τους στην
διοργάνωση έως την αναχώρησή τους μετά το τέλος της διοργάνωσης.
Η διατροφή αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει πρωινό, ικανοποιητική διατροφή κατά τις
ώρες παρουσίας στον όμιλο και ένα πλήρες δείπνο ανά ημέρα παρουσίας. Η οργανωτική
αρχή δεν υποχρεούται να πληρώνει για αλκοόλ.
Εάν τα στελέχη αναμένεται να εργάζονται μέχρι αργά το βράδυ, τότε θα πρέπει η
οργανωτική αρχή να μεριμνήσει για το δείπνο τους εκ των προτέρων.
Εάν τα Στελέχη Αγώνων έχουν ειδικές διατροφικές ανάγκες, θα πρέπει να ενημερώσουν την
οργανωτική αρχή εκ των προτέρων.

6. ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
6.1 Ορισμοί
Α. Όμιλος: Αφορά σε ομίλους αθλητές των οποίων συμμετέχουν στον υπό κρίση
αγώνα. Σε πάνω του ενός στίβου με διαφορετική επιτροπή, η κρίση γίνεται ανά
στίβο.
Β. Μέλος Διοίκησης: Αφορά στα εκλεγμένα μέλη διοίκησης ομίλου.
Γ. Μισθοδοτούμενος: Αφορά σε οποιαδήποτε νομική σχέση λήψης χρημάτων από
όμιλο για την παροχή υπηρεσιών (ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, εργαζόμενος
με μισθωτή σχέση, εκπαιδευτής, τεχνικός σύμβουλος, κα)
Δ. Προπονητής Ομίλου: Αφορά σε οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας με όμιλο για την
προετοιμασία αθλητών του, ανεξαρτήτως κατηγορίας ή κλάσης.
Ε. Προπονητής προσωπικός: Αφορά σε οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας με
συμμετέχοντα αθλητή.
ΣΤ. Συγγένεια Α’ Βαθμού με αγωνιζόμενο αθλητή. Αφορά στις ακόλουθες σχέσεις:
- Γονέας > Τέκνο
- Αδέλφια
- Σύζυγοι
Ζ. Συγγένεια Β’ Βαθμού με αγωνιζόμενο αθλητή. Αφορά στις ακόλουθες σχέσεις:
- Ξαδέλφια Α’ βαθμού και σύζυγοι αυτών
- Τέκνα αδελφών
Η. Συγγένεια Α’ Βαθμού με Μέλος Διοίκησης. Αφορά στις ακόλουθες σχέσεις:
- Γονέας > Τέκνο
- Αδέλφια
- Σύζυγοι
Θ. Συγγένεια Α’ Βαθμού με Προπονητή. Αφορά στις ακόλουθες σχέσεις:
- Γονέας > Τέκνο
- Αδέλφια
- Σύζυγοι
Ι. Άμεση οικονομική σχέση με όμιλο ή αθλητή: Ισχυρή οικονομική σχέση με όμιλο
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: χορηγός, αποκλειστικός προμηθευτής κλπ)
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6.2 Εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται υποχρεωτικά στους ακόλουθους αγώνες:
 Περιφερειακά Πρωταθλήματα
 Πανελλήνια Πρωταθλήματα / Προκρίσεις / Κύπελλα
Στους Διεθνείς αγώνες στην Ελλάδα ακολουθείται ο αντίστοιχος κανονισμός της World
Sailing.
Ο Κανονισμός αφορά στα ακόλουθα Στελέχη Αγώνων:
Α. Επιτροπή Ενστάσεων: Όλα τα μέλη της
Β. Επιτροπή Αγώνων:
Race Officer, Deputy RO, Assistant RO
Γ. Διαιτητές:
Όλοι οι συμμετέχοντες
Δ. Τεχνική Επιτροπή:
Όλα τα διορισμένα σε υπεύθυνη θέση στελέχη.
6.3 Διαδικασίες εφαρμογής
Οι υπεύθυνοι επιλογής και ορισμού στελεχών (ΕΙΟ, ΑΕΑΕ, όμιλοι) θα πρέπει να
συμβουλευτούν τον πίνακα 6.1 και μετά να απευθύνουν την πρόσκληση σε ένα στέλεχος.
Αν έχουν αμφιβολίες για πιθανό κώλυμα κάποιου στελέχους, θα πρέπει να απευθυνθούν
εγγράφως στην σχετική ομάδα της ΑΕΑΕ και να ζητήσουν την γνώμη της. Σε αυτή την
περίπτωση η γνώμη αυτή θα είναι δεσμευτική.
Το στέλεχος που καλείται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε θέση που αναφέρεται στο
Άρθρο 6.2 του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει πριν αποδεχθεί την πρόταση διορισμού να
συμβουλευθεί τον πίνακα 6.1 και εφόσον εμπίπτει σε κάποια κατηγορία απαγόρευσης θα
πρέπει να αρνηθεί την πρόταση. Αν έχει αμφιβολίες για το πιθανό κώλυμά του, θα πρέπει
να απευθυνθεί εγγράφως στην σχετική ομάδα της ΑΕΑΕ και να ζητήσει την γνώμη της. Σε
αυτή την περίπτωση η γνώμη αυτή θα είναι δεσμευτική για το στέλεχος.
Όλα τα στελέχη εφόσον αποδεχθούν διορισμό σε αγώνα και πάντως πριν την έναρξη των
ιστιοδρομιών, πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση Κωλύματος Συμφέροντος και
να την παραδώσουν στον πρόεδρο της επιτροπής τους.
Αν κατά την συμπλήρωση της Δήλωσης το στέλεχος ή ο πρόεδρος της αντίστοιχης
επιτροπής, αντιληφθούν την ύπαρξη απαγορευτικού κωλύματος συμφέροντος, τότε το
στέλεχος θα πρέπει να αποσυρθεί από τον αγώνα και ο πρόεδρος να φροντίσει για την
αντικατάστασή του. Αν έχουν αμφιβολίες για πιθανό κώλυμα κάποιου στελέχους, θα
πρέπει να απευθυνθούν εγγράφως στην σχετική ομάδα της ΑΕΑΕ ή στη διορισμένη
επιτροπή ενστάσεων και να ζητήσουν την γνώμη της. Σε αυτή την περίπτωση η γνώμη αυτή
θα είναι δεσμευτική. Αν το κώλυμα δεν είναι απαγορευτικό τότε η Δήλωση Κωλύματος
Συμφέροντος θα πρέπει να αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων.
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Πίνακας 6.1 Βαθμός κωλύματος
ΚΩΛΥΜΑ
Μέλος Διοίκησης
Μισθοδοτούμενος
Προπονητής ομίλου
Προπονητής προσωπικός
Συγγένεια Α΄ με αθλητή
Συγγένεια Β' με αθλητή
Συγγένεια Α' Μέλος Διοίκησης
Συγγένεια Α΄ με προπονητή
Οικονομική Σχέση (Άμεση)

Περιφερειακά

Πανελλήνιο / Πρόκριση

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΠΙΘΑΝΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΠΙΘΑΝΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΠΙΘΑΝΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
1.

Ο περιορισμός της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει σχεδιαστεί για να
εμποδίσει την ελευθερία του λόγου ή τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή, αλλά είναι
αναπόφευκτο ότι ο διορισμός ως στέλεχος αγώνων σημαίνει ότι το στέλεχος πρέπει να
περιορίσει τη χρήση αυτών των εργαλείων, προκειμένου να συμμορφωθεί με τα
καθήκοντά τους ως υπάλληλος.

2.

Στόχος του εγγράφου είναι να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα
στελέχη αγώνων, προκειμένου να αποφευχθούν δυνητικά ενοχλητικές καταστάσεις για
το στέλεχος.

3.

Είναι αποδεκτό για τα στελέχη αγώνων να είναι φίλοι με αθλητές ή να τους
ακολουθούν (αλλά να μην είναι "οπαδοί" των ομάδων ή των οργανισμών τους) στο
Facebook, στο Instagram κλπ. Ωστόσο, τα στελέχη αγώνων πρέπει να γνωρίζουν ότι οι
πληροφορίες που βάζουν στο προφίλ τους κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης δεν
πρέπει να παρέχουν στους αθλητές που είναι φίλοι τους ένα πλεονέκτημα ή πρόσβαση
σε πληροφορίες που άλλοι δεν έχουν.

4.

Δεν πρέπει να γίνονται παρατηρήσεις σχετικά με τις επιδόσεις των αθλητών κατά τη
διάρκεια μιας διοργάνωσης.

5.

Νέα κοινωνικά δίκτυα αναπτύσσονται όλη την ώρα και αυτές οι κατευθυντήριες
γραμμές ισχύουν με τον ίδιο τρόπο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
1.

Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Ορισμένα ενδεικτικά
παραδείγματα είναι τα ακόλουθα:
•

Γραπτές ή λεκτικές απειλές ή επιθέσεις,

•

Σχόλια με σεξουαλικό προσανατολισμό,

•

Αστεία και άσεμνα σχόλια ή σεξουαλικά υπονοούμενα,

•

Χλευασμός σχετικά με το σώμα, την οικογενειακή κατάσταση ή τη
σεξουαλικότητα,

•

Φωνασκίες και/η εκφοβισμός,

•

Γελοιοποίηση ή υπονόμευση της απόδοσης ή του αυτοσεβασμού,

•

Σεξουαλικά ή ομοφοβικά σχόλια ή ενέργειες,

•

Φυσική επαφή, χαϊδέματα, τσιμπήματα ή φιλιά,

•

Βανδαλισμός που σχετίζεται με σεξ,

•

Προσβλητικές τηλεφωνικές κλήσεις ή φωτογραφίες, και

•

Εκφοβισμός με σεξουαλικά αίτια.

2.

Η σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνει ερωτικές ή σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ενός
στελέχους αγώνων ή άλλου εποπτικού προσωπικού και αθλητών, ακόμη και όταν οι
σχέσεις αυτές θεωρούνται από τα δύο μέρη ότι είναι συναινετικές. Ερωτικές ή
σεξουαλικές σχέσεις μπορεί να οριστεί ως οποιαδήποτε σχέση που περιλαμβάνει
σεξουαλική επαφή, ομιλία, ή φλερτ, συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφή σεξ ή με άλλο
τρόπο την ανάπτυξη μιας ιδιωτικής, προσωπικής σχέσης που υπερβαίνει το πλαίσιο
μιας τυπικής σχέσης στελέχους και αθλητή.

3.

Στο πλαίσιο των αθλητικών διοργανώσεων, η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να
συμβεί ανεξάρτητα από την κατάσταση (ανηλίκου/ενήλικα) του αθλητή, και
ανεξάρτητα από τη διαφορά ηλικίας μεταξύ του δράστη και των θυμάτων. Είναι αυτή η
διαφορά εξουσίας που κάνει αυτές τις σχέσεις εγγενώς άνισες, και όταν οι σχέσεις
είναι άνισες, η έννοια της «αμοιβαίας συναίνεσης» γίνεται προβληματική. Λόγω αυτής
της διαφοράς ισχύος, οποιαδήποτε ερωτική ή σεξουαλική σχέση μεταξύ στελεχών
αγώνων και αθλητών συνιστά σεξουαλική κακοποίηση.

4.

Ο παρακάτω οδηγός συμπεριφοράς στελεχών αγώνων έχει ως στόχο:
•

Να προστατέψει τους αθλητές σε θάλασσα και στεριά.

•

Να βεβαιώσει τους γονείς ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλή κατά τη διεξαγωγή
ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων.

•

Να γνωστοποιηθεί μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων, ώστε να είναι σε θέση να
χειριστούν καταστάσεις που αφορούν στην ευημερία των αθλητών.
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•

Να προστατέψει τα στελέχη αγώνων, δίνοντας τις μεθόδους και τις
κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς καταστάσεις,
περιστατικά και ισχυρισμοί που θα μπορούσαν να βλάψουν τα ίδια τα στελέχη.

Όλα τα Στελέχη Αγώνων θα πρέπει να έχουν γνώση των κατευθυντήριων οδηγιών και να
έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς, οι οποίες πρέπει να ασκούνται
όλους όσους εμπλέκονται με τους αθλητές.
Για να ελαχιστοποιηθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος συνιστάται:
•

Η αποφυγή εργασίας και συνεργασίας με τους αθλητές σε απομονωμένο χώρο.

•

Να αποφεύγεται η συνοδεία αθλητού με αυτοκίνητο, όσο κοντινή και αν είναι η
απόσταση μετακίνησης.

•

Ακόμα και αν τα παραπάνω είναι αναγκαίο να συμβούν, το στέλεχος πρέπει να
βεβαιώνεται ότι συμβαίνουν με την απόλυτα σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων.

•

Η ενδυμασία των στελεχών αγώνων να είναι η κατάλληλη.

•

Αποφεύγεται το άγγιγμα του αθλητή, παρά μόνο παρουσίας άλλων στελεχών,
αθλητών η γονέων.

Δεν πρέπει:
•

Να επιτρέπεται η ακατάλληλη σωματική επαφή κάθε μορφής.

•

Να επιτρέπεται στα παιδιά και στα στελέχη αγώνων να χρησιμοποιούν
ακατάλληλη φρασεολογία.

•

Να διατυπώνονται οποιασδήποτε μορφής σεξουαλικά σχόλια, ακόμα και σαν
αστείο.
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