ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (ΓΕΕΦ)
ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ)
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) και ο Κυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού (ΚΟΑ), στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει
σε θέματα που αφορούν διευκολύνσεις – εξυπηρετήσεις στρατευμένων
αθλητών, αλλά και στην όλη προσπάθεια που καταβάλλεται για την
αντιμετώπιση του φαινόμενου της φυγοστρατίας, συνυπέγραψαν την Τετάρτη 27
Ιανουαρίου 2010, Πρωτόκολλο Συνεργασίας και συναποφάσισαν τα πιο κάτω:
α. Αύξηση του αριθμού των διεθνών ποδοσφαιριστών που
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του ΚΟΑ από είκοσι πέντε (25) σε τριάντα
(30).
β. Το καθεστώς που διέπει τους αθλητές ατομικών αθλημάτων του
Λόχου αθλητών, τροποποιείται ως ακολούθως:
(1)
Να χρεωθούν οπλισμό για να συμμετάσχουν στο σχέδιο
ασφαλείας του φυλακίου που στρατωνίζονται.
(2)
Να εκτελούν ανά δίωρο καθήκοντα σκοπού από ώρα 20:00
έως 24:00 και καθήκοντα θαλαμοφύλακα από ώρα 20:00 έως 06:00 της
επόμενης.
(3)
Να συμμετέχουν όπου η Μονάδα κρίνει αναγκαίο στο
πρόγραμμα εκπαίδευσης και βολών.
γ. ∆ημιουργία πέραν της υφιστάμενης ομάδας επίλεκτων αθλητών
ατομικών αθλημάτων και ομάδα επίλεκτων αθλητών ομαδικών αθλημάτων, ο
αριθμός της οποίας δεν θα ξεπερνά τους τριάντα (30). Η κατανομή των τριάντα
(30) αθλητών θα έχει όπως παρακάτω:
(1)
Ομάδα επίλεκτων ποδοσφαιριστών, ο αριθμός της οποίας
δεν θα ξεπερνά τους δεκαέξι (16).
(2)
Ομάδα επίλεκτων αθλητών καλαθόσφαιρας. ο αριθμός της
οποίας δεν θα ξεπερνά τους έξι (6).
(3)
Ομάδα επίλεκτων αθλητών χειροσφαίρισης, ο αριθμός της
οποίας δεν θα ξεπερνά τους τέσσερις (4).
(4) Ομάδα επίλεκτων αθλητών πετόσφαιρας, ο αριθμός της οποίας
δεν θα ξεπερνά τους τέσσερις (4).
./.
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Οι αθλητές των ομαδικών αθλημάτων θα επιλέγονται από τους ήδη
δικαιούμενους διεθνείς αθλητές και επιπλέον:
α. Θα Μοριοδοτούνται με ογδόντα (80) μόρια, όπως και οι επίλεκτοι
αθλητές του καταλόγου του ΚΟΑ.
β. θα τους χορηγούνται εξυπηρετήσεις για πέντε προπονήσεις και
ένα αγώνα εβδομαδιαίως.
γ. θα Υπηρετούν σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς που θα
βρίσκονται πλησίον της έδρας του Σωματείου τους προκειμένου να
εξυπηρετούνται.
δ. Σε περιόδους προετοιμασίας να τους χορηγούνται και πρωινές
εξυπηρετήσεις (μέχρι δύο φορές την εβδομάδα και για χρονική περίοδο τριών
ωρών), με βάση το πρόγραμμα προπονήσεων που θα προσκομίζουν στη
Μονάδα.
3.
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των ποδοσφαιριστών με τις ομάδες
τους, θα ισχύουν τα παρακάτω:
α. Στις περιπτώσεις που η προετοιμασία θα διεξάγεται στο εξωτερικό
και θα συμπίπτει με τις ημερομηνίες κατάταξης, θα εγκρίνεται η εκπρόθεσμη
κατάταξη στην Εθνική Φρουρά, μετά από αίτησή τους στο Υπουργείο Άμυνας
(τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης). Στις
περιπτώσεις που η προετοιμασία στο εξωτερικό με την ομάδα τους αρχίζει κατά
τη διάρκεια της κατάταξης, τότε θα τους χορηγείται η αναγκαία άδεια από τη
δικαιούμενη τους με μέριμνα του ΓΕΕΦ.
β. Στις περιπτώσεις που η προετοιμασία θα διεξάγεται ή συνεχίζεται
στην Κύπρο και θα συμπίπτει με τις ημερομηνίες κατάταξης, θα χορηγούνται
εξυπηρετήσεις κατά τις απογευματινές ώρες μετά την ολοκλήρωση της πρωινής
εκπαίδευσης και άδειες όπου είναι αναγκαίο, οι οποίες θα αποκόπτονται από
την κανονική άδεια των ενδιαφερομένων.
γ. ∆ιευκολύνσεις θα χορηγούνται μετά την ολοκλήρωση της
πρωινής εκπαίδευσης η ώρα 13.30, και μέχρι τριάντα λεπτά πριν το νυκτερινό
προσκλητήριο και η χρονική διάρκεια τους καθορίζεται σε επτά ώρες το μέγιστο.
∆ιευκρινίζεται ότι αυτές θα χορηγούνται μόνο στην περίπτωση προσκόμισης
προγράμματος από τον Πρόεδρο του Σωματείου, το οποίο θα περιέχει
αναλυτικά λεπτομέρειες που αφορούν την περίοδο, τον τόπο και τις ώρες
διεξαγωγής της προπόνησης.

./.
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Οι στρατεύσιμοι σωματειακοί αθλητές θα ακολουθούν τη διαδικασία
μοριοδότησης και τοποθέτησης-μετάθεσης που ισχύει για όλους τους
στρατιώτες μέχρι σήμερα. Στις περιπτώσεις που αθλητές τοποθετούνται μακριά
από την Επαρχία στην οποία εδρεύει το σωματείο τους, δικαιούνται να
υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων του
ΓΕΕΦ, η οποία θα εξετάζει ξεχωριστά την περίπτωσή τους.
5.

Αποφασίστηκαν περαιτέρω και τα παρακάτω:

α. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, με εγκύκλιο του προς όλες
τις αθλητικές ομοσπονδίες θα ζητά να πληροφορείται δύο φορές το χρόνο, πριν
την κατάταξη, τα ονόματα των αθλητών που θα καταταγούν σε κάθε ΕΣΣΟ.
β. Ο ΚΟΑ με επιστολή του θα ενημερώνει το ΓΕΕΦ για τους αθλητές
που έχουν ∆ελτίο Υγείας. ∆ιευκρινίζεται ότι όσοι αθλητές έχουν σε ισχύ ∆ελτίο
Υγείας, αυτό πιστοποιεί μεταξύ άλλων και την καλή ψυχική τους και ψυχολογική
υγεία.
γ. Κάθε νεοσύλλεκτος ή στρατεύσιμος αθλητής, με την κατάταξή του
στο στρατό, θα ενημερώνεται ότι σε περίπτωση που επικαλεστεί ψυχικά ή
ψυχολογικά προβλήματα, θα παραπέμπεται στην επιτροπή του Ανώτατου
Συμβουλίου Υγείας Αθλητών (ΑΣΥΑ) του ΚΟΑ, για επανεξέταση ή ανάκληση του
∆ελτίου Υγείας του, εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο.
δ. Σε περίπτωση που νεοσύλλεκτος ή στρατεύσιμος αθλητής, με την
κατάταξη του στο στρατό, επικαλεστεί προβλήματα ψυχικής ή ψυχολογικής
υγείας και του δοθεί αναβολή ή απαλλαγή (ακατάλληλος Ι5), το ΓΕΕΦ
αναλαμβάνει να ενημερώνει τον ΚΟΑ και κατ’ επέκταση το ΑΣΥΑ, έτσι ώστε να
του ανακληθεί το ∆ελτίο Υγείας του.
ε. Οι νεοσύλλεκτοι αθλητές με την κατάταξή τους, θα προσκομίζουν
μετά από οδηγίες του ΓΕΕΦ, αντίγραφο του ∆ελτίου Υγείας του ΚΟΑ.
στ. Σε περίπτωση αθλητής που έλαβε αναβολή ή κρίθηκε ακατάλληλος
για λόγους υγείας και ο οποίος επανεξετάστηκε για έκδοση ∆ελτίου Υγείας και
του εκδόθηκε ή ανανεώθηκε τούτο, άμεσα ο ΚΟΑ θα ενημερώνει το ΓΕΕΦ,
προκειμένου να παραπέμπεται στο ιατροσυμβούλιο για επανεξέταση της
σωματικής του ικανότητας σε σχέση με την ικανότητα του για στράτευση.
./.
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Κατανοώντας τα προβλήματα που προκύπτουν για τους αθλητές που
καλούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, το Γενικό
Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
εισηγούνται τα πιο πάνω αναγκαία και συγχρόνως λειτουργικά μέτρα. Η
εφαρμογή τους θα συντελέσει στην ομαλή συνέχιση της σταδιοδρομίας των
στρατεύσιμων αθλητών και στην μείωση και καταστολή του ανησυχητικού
φαινόμενου της φυγοστρατίας. Αυτό αποτελεί πεποίθηση και ευχή και των δύο
εμπλεκομένων οργανισμών.

ΚΟΑ

∆ρ. Νίκος Καρτακούλλης
Πρόεδρος ∆.Σ

ΓΕΕΦ

Αντγος Πέτρος Τσαλικίδης
Αρχηγός

Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Φρουράς και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, επικυρώνω και το θέτω
σε ισχύ

από

σήμερα Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010.

Για οποιαδήποτε

τροποποίηση επιθυμούν να επιφέρουν τα συμβαλλόμενα μέρη στο παρόν
πρωτόκολλο, θα γίνεται κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Άμυνας.

Κώστας Παπακώστας
Υπουργός Άμυνας

