ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ (ΑΟΝΜ)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Σκοπός του παρόντος Κωδικοποιημένου Γενικού Κανονισμού είναι η ρύθμιση ειδικών θεμάτων
λειτουργίας της ΑΟΝΜ και δη θεμάτων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
αθλητικών σωματείων νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών και των φυσικών προσώπων
που συμμετέχουν σε αυτά (αθλητών, μελών, φιλάθλων κ.λπ.), τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων
νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων και τη συμμετοχή σε αυτούς, τη συγκρότηση, την οργάνωση,
τη λειτουργία και τη δράση των Εθνικών Ομάδων και Προ-Εθνικών Ομάδων νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων αθλητών και τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις πειθαρχικές ποινές των
αθλητικών σωματείων νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών και των φυσικών προσώπων
που συμμετέχουν σε αυτά (αθλητών, μελών, φιλάθλων κ.λπ.)
2. Η ΑΟΝΜ διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίζει ειδικότερα θέματα και με Ειδικούς Κανονισμούς (π.χ.
Κανονισμό Εγγραφών-Μεταγραφών), οι οποίοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σύμφωνοι με
τη νομοθεσία, το Καταστατικό της ΑΟΝΜ και τον παρόντα Κωδικοποιημένο Γενικό Κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 2
ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα της ΑΟΝΜ είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών (άρθρα 10 περ. α΄ και 11 του καταστατικού της ΑΟΝΜ)
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρα 10 περ. β΄ και 14 του καταστατικού της ΑΟΝΜ)
3. Η Δικαστική Επιτροπή (άρθρα 10 περ. γ΄ και 24 του καταστατικού της ΑΟΝΜ)
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (άρθρα 10 περ. δ΄ και 18 του καταστατικού της ΑΟΝΜ)
5. Η Τεχνική Επιτροπή (άρθρα 10 περ. ε΄ και 23 του καταστατικού της ΑΟΝΜ)

6. Κάθε άλλη Επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ
(άρθρο 10 περ. ε΄ του καταστατικού της ΑΟΝΜ).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,
ΑΘΛΗΤΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 3
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ-ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ-ΦΙΛΑΘΛΟ ΠΝΕΥΜΑ-ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

Κάθε (φυσικό και νομικό) πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και
με οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει δραστηριότητα του αθλητισμού νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων οφείλει:
1. Να τηρεί τους νόμους, το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων της
ΑΟΝΜ.
2. Να τηρεί τις αρχές ευ αγωνίζεσθαι, του φιλάθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού
και του Ολυμπιακού Ιδεώδους.
3. Να συμπεριφέρεται με βάση όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η ευταξία και η δεοντολογία του
ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού.
4. Να συμβάλλει στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών αγώνων
νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων του.
5. Να σέβεται έμπρακτα την ΑΟΝΜ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ, τα μέλη των
Επιτροπών της ΑΟΝΜ, το προσωπικό της ΑΟΝΜ, τους νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους
αθλητές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των σωματείων-μελών της ΑΟΝΜ, τους προπονητές
των σωματείων-μελών της ΑΟΝΜ και τα μέλη των Επιτροπών Διαιτησίας των αγώνων.
6. Να μη συμπεριφέρεται με ασέβεια, αγένεια και αδιαφορία και να μη προβαίνει σε οποιαδήποτε
ανάρμοστη, υβριστική, προσβλητική, δυσφημιστική, συκοφαντική ή απειλητική ενέργεια ή
συμπεριφορά σε βάρος της ΑΟΝΜ, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ, των μελών
της Επιτροπών της ΑΟΝΜ, του προσωπικού της ΑΟΝΜ, των νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων
αθλητών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των σωματείων-μελών της ΑΟΝΜ, των
προπονητών των σωματείων-μελών της ΑΟΝΜ και των μελών των Επιτροπών Διαιτησίας των
αγώνων.

2

7. Να μη προβαίνει σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια που μπορεί να διαταράξει
την ομαλή διεξαγωγή αθλητικών αγώνων νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων ή να πυροδοτήσει
την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ αθλητών, παραγόντων αθλητικών σωματείων ή
φιλάθλων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε
σωματείο-μέλος της ΑΟΝΜ (άρθρα 8 παρ. 1 και 29 παρ. 3 του ν. 2725/1999), αυτό θα πρέπει να
έχει λάβει μέρος σε ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Πανελλήνιους Αγώνες) νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων την τελευταία διετία και ο συνολικός αριθμός των αθλητών του να μην είναι
μικρότερος από δεκαπέντε (15). Αν το αθλητικό σωματείο διατηρεί τμήμα ομαδικού αθλήματος, ο
αριθμός των αθλητών του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και
αναπληρωματικών που απαιτούνται από τους κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε
αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1. Για τα σωματεία-μέλη της ΑΟΝΜ εκδίδεται στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου ένας πίνακας
αξιολόγησης, που συμπεριλαβαίνει τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.
2. Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για την κατανομή της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης προς τα
σωµατεία-μέλη της ΑΟΝΜ.
3. Το σύστημα σύνταξης του πίνακα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ, µε
βάση κριτήρια ομαδικής και ατομικής συμμετοχής στους αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 6
ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Επιτρέπεται σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους αθλητές να συνάπτουν συμβάσεις χορηγίας
ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφ’ όσον τούτο δεν αντίκειται
στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος, στους Κανονισμούς της ΑΟΝΜ ή της ΔΟΕ, και σε
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κάθε περίπτωση μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της ΑΟΝΜ και κατάθεση στην αρμόδια
ΔΟΥ.
2. Επιτρέπεται σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους αθλητές να προβαίνουν σε οικονομική
εκμετάλλευση του λογοτύπου και των εν γένει στοιχείων της προσωπικότητας της ΑΟΝΜ, π.χ. σε
έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση
της ΑΟΝΜ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Οι νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένοι αθλητές οφείλουν να συμμορφώνονται με την ισχύουσα
νομοθεσία και τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς της ΔΟΕ και της WADA σχετικά µε το
αντιντόπινγκ, να γνωρίζουν τί αποτελεί παράβαση ενός κανόνα αντιντόπινγκ και τις ουσίες και τις
μεθόδους που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών και να διασφαλίζουν
ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό τους.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1. Η αγωνιστική περίοδος της ΑΟΝΜ για τους αθλητικούς αγώνες νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων έχει διάρκεια από 1.1 μέχρι 31.12 του οικείου ημερολογιακού έτους.
2. Δικαίωμα διοργάνωσης αγώνων νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων έχουν η ΑΟΝΜ, τα
σωματεία-μέλη της ΑΟΝΜ και τρίτοι, εφ’ όσον πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
A. Ένταξη στο εθνικό καλεντάρι της ΑΟΝΜ: Ο αθλητικός αγώνας πρέπει να έχει ενταχθεί στο
εθνικό καλεντάρι της ΑΟΝΜ, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος προετοιμασίας όλων των
σωματείων και αθλητών για τη νέα αγωνιστική περίοδο και να αποφεύγεται η χρονική
αλληλεπικάλυψη μεταξύ των αγώνων. Για τη νομιμότητα και εγκυρότητα της ένταξης αυτής
απαιτούνται σωρευτικά:
i. η μέχρι τις 30.11 αποστολή σχετικής αίτησης από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο φορέα, στην
οποία να αναφέρει όλους τους συγκεκριμένους αθλητικούς αγώνες που θέλει να διοργανώσει το
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επόμενο έτος, τα αθλήματα, τα αγωνίσματα και τις επί μέρους κατηγορίες που θα
συμπεριλαμβάνουν οι αθλητικοί αγώνες και τις ημερομηνίες και χώρους διεξαγωγής των
αθλητικών αγώνων, τουλάχιστον κατά προσέγγιση.
ii. η μέχρι τις 15.12 εξέταση των αιτήσεων αυτών από την Τεχνική Επιτροπή της ΑΟΝΜ και η
αποστολή σχετικής εισήγησής της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ.
iii. η μέχρι τις 31.12 λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ, αποστολή της
απόφασης αυτής στους αιτούντες και ανάρτηση της απόφασης αυτής στην επίσημη ιστοσελίδα της
ΑΟΝΜ.
Ειδικώς για εξαιρετικούς λόγους, μπορεί να επιτραπεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ,
κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Επιτροπής της ΑΟΝΜ και ειδικώς αιτιολογημένης απόφασής του,
η διοργάνωση αθλητικών αγώνων που εντάσσονται στο εθνικό καλεντάρι και εκτός των ως άνω
προθεσμιών.
Β. Έγκριση της προκήρυξης από την ΑΟΝΜ: Πρέπει να έχει εγκριθεί από την ΑΟΝΜ η προκήρυξη
του αθλητικού αγώνα, ώστε να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της νομιμότητας διεξαγωγής του. Για τη
νομιμότητα και εγκυρότητα της έγκρισης αυτής απαιτούνται σωρευτικά:
i. η μέχρι το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αθλητικού αγώνα αποστολή
σχετικής αίτησης από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο φορέα, στην οποία να αναφέρει το
συγκεκριμένο αθλητικό αγώνα που θέλει να διοργανώσει, τα αθλήματα, τα αγωνίσματα και τις επί
μέρους κατηγορίες που θα συμπεριλαμβάνει ο αθλητικός αγώνας, τις ακριβείς ημερομηνίες και
χώρους διεξαγωγής του αθλητικού αγώνα, την ακριβή καταληκτική ημερομηνία και τα στοιχεία
επικοινωνίας για αποστολή δηλώσεων συμμετοχής από όποιους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στον αθλητικό αγώνα, την ακριβή ημερομηνία, ώρα και μέρος διεξαγωγής Τεχνικού Συνεδρίου του
αθλητικού αγώνα και τις τυχόν ειδικότερες συνθήκες τέλεσης του αθλητικού αγώνα.
ii. η μέχρι το αργότερο είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αθλητικού αγώνα εξέταση
της αίτησης αυτής από την Τεχνική Επιτροπή της ΑΟΝΜ και η αποστολή σχετικής εισήγησής της
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ.
iii. η μέχρι το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αθλητικού αγώνα λήψη
απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ και αποστολή της απόφασης αυτής στον
αιτούντα.
Γ. Αποστολή της προκήρυξης: Πρέπει να έχει αποσταλεί η προκήρυξη του αθλητικού αγώνα, ώστε
να εξασφαλισθεί η παροχή δυνατότητας συμμετοχής και επαρκούς προετοιμασίας σε όλα τα
αθλητικά σωματεία και αθλητές.
Για τη νομιμότητα και εγκυρότητα της αποστολής αυτής απαιτείται η μέχρι το αργότερο δεκαπέντε
(15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αθλητικού αγώνα αποστολή της προκήρυξης του αθλητικού
αγώνα, όπως ακριβώς έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ, σε όλα τα αθλητικά
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σωματεία-μέλη της ΑΟΝΜ, προκειμένου να ενημερώσουν τους αθλητές τους, καθώς και σε κάθε
άλλο νεφροπαθή ή μεταμοσχευμένο αθλητή ή αθλητικό σωματείο ατόμων με αναπηρίες που κρίνει
ο εκάστοτε διοργανωτής.
Δ. Λήψη όλων των απαιτούμενων αδειών: Πρέπει να έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες από τη
νομοθεσία άδειες για διοργάνωση αθλητικού αγώνα (π.χ. άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999, άρθρο 49
ΚΟΚ κ.λπ.).
3. Απαγορεύεται η διοργάνωση αθλητικών αγώνων νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων χωρίς τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2.
4. Πριν την έναρξη κάθε αθλητικού αγώνα, στην ακριβή ημερομηνία, ώρα και μέρος που ορίζονται
στην προκήρυξη του αθλητικού αγώνα, διεξάγεται Τεχνικό Συνέδριο, στο οποίο γίνεται από την
τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας των αγώνων η ενημέρωση για τα τεχνικά θέματα του αγώνα και η
εξέταση και ο έλεγχος των δηλώσεων συμμετοχής και των τυχόν ενστάσεων που αφορούν τις
δηλώσεις συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων έχουν νεφροπαθείς και
μεταμοσχευμένοι αθλητές, εφ’ όσον πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
Α. Ανήκουν σε αθλητικά σωματεία-μέλη της ΑΟΝΜ ή σε αθλητικά σωματεία ατόμων με αναπηρίες
που δεν είναι μέλη της ΑΟΝΜ.
Β. Υπάγονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:
i. βρίσκονται σε τελικό στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΧΝΑ) και η κατάστασή τους
αντιμετωπίζεται με τη μέθοδο της αιμοκάθαρσης μέσω Τεχνητού Νεφρού, καθώς και με
Περιτοναϊκή Κάθαρση,
ii. έχουν υποβληθεί

σε αλλογενή μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου ή οργάνων (νεφρού,

καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, παγκρέατος) ή ρευστού οργάνου (μυελού των οστών) και να τους
έχει χορηγηθεί τουλάχιστον μία φορά ανοσοκαταστολή.
Γ. Είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας της ΑΟΝΜ σε ισχύ και του εμπεριεχόμενου σε αυτό
Δελτίου Υγείας της ΑΟΝΜ (ή αντίστοιχα από την έναρξη ισχύος του ν. 4479/2017 Κάρτας Υγείας
της ΑΟΝΜ) με ιατρική βεβαίωση σε ισχύ (για την ισχύουσα αγωνιστική περίοδο) από τους
προβλεπόμενους στο άρθρο 33 παρ. 9 του ν. 2725/1999 ιατρούς για τη συμμετοχή στους αγώνες.
Δ. Προσκομίζουν βεβαίωση καρδιολόγου ότι επιτρέπεται να αγωνιστούν στους επίμαχους αγώνες,
χωρίς κίνδυνο για την υγεία τους.
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Ε. Ειδικά για τους αθλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο άθλημα της κολύμβησης,
προσκομίζουν βεβαίωση δερματολόγου ότι δεν φέρουν κανενός είδους δερματοπάθεια.
ΣΤ. Δεν έχουν τιμωρηθεί από το σωματείο τους ή την ΑΟΝΜ με πειθαρχική ποινή που να είναι σε
ισχύ.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή οποιουδήποτε αθλητή σε συγκεκριμένο αγώνα
νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων είναι η υποβολή δήλωσης συμμετοχής, η οποία πρέπει να
υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην
εκάστοτε προκήρυξη.
3. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί από το σωματείο του αθλητή, να υπογράφεται
νομίμως από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου και να έχει σφραγίδα του
σωματείου. Στη δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται ο εκπρόσωπος του σωματείου, ο
προπονητής του σωματείου για κάθε συγκεκριμένο άθλημα (υποχρεωτικά για τις περιπτώσεις του
άρθρου 31 παρ. 5 του ν. 2725/1999, άλλως προαιρετικά), οι αθλητές του σωματείου που πρόκειται
να συμμετάσχουν στους αγώνες, ο αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας ΑΟΝΜ κάθε αθλητή και
τα αγωνίσματα, στα οποία πρόκειται να συμμετάσχει κάθε αθλητής. Στην περίπτωση δήλωσης
συμμετοχής σε διπλά αγωνίσματα (π.χ. του bowling, της επιτραπέζιας αντισφαίρισης κ.λπ.),
πρέπει απαραιτήτως να δηλωθούν και οι συμπαίκτες. Η δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται
από σωματείο πρέπει να συνοδεύεται και από τα νομιμοποιητικά έγγραφα των προσώπων που
την υπογράφουν, δηλαδή πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του σωματείου για εκλογή του ισχύοντος
Διοικητικού Συμβουλίου και πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου για συγκρότησή του
σε σώμα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της εκπροσώπησης του σωματείου και
συναφώς και η νομιμότητα της δήλωσης συμμετοχής.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να υποβληθεί νομίμως δήλωση συμμετοχής από
συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο, μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνει αποδεκτή ατομική δήλωση
συμμετοχής του αθλητή στους αγώνες, η οποία πρέπει να υπογράφεται νομίμως από τον ίδιο. Στη
δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται ο αθλητής που πρόκειται να συμμετάσχει στους
αγώνες, ο αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας ΑΟΝΜ και τα αγωνίσματα, στα οποία πρόκειται να
συμμετάσχει. Στην περίπτωση δήλωσης συμμετοχής στα διπλά αγωνίσματα (π.χ. του bowling, της
επιτραπέζιας αντισφαίρισης κ.λπ.), πρέπει απαραιτήτως να δηλωθούν και οι συμπαίκτες.
5. Απαγορεύεται η συμμετοχή οποιουδήποτε αθλητή σε συγκεκριμένο αγώνα, αν στο Τεχνικό
Συνέδριο για τους αγώνες δεν υπάρχει για αυτόν εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας
των αγώνων. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Διαιτησίας των αγώνων είναι οριστική και δεν
χρήζει οποιασδήποτε έγκρισης.
6. Η δήλωση συμμετοχής αθλητικού σωματείου σε συγκεκριμένο αθλητικό αγώνα νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων αποτελεί σύμβαση ανεπιφύλακτης προσχώρησης του σωματείου στους
αγωνιστικούς και λοιπούς όρους της προκήρυξης και στις διατάξεις του Καταστατικού και των
Κανονισμών της ΑΟΝΜ. Επίσης, η ατομική δήλωση συμμετοχής αθλητή σε συγκεκριμένο αθλητικό
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αγώνα αποτελεί σύμβαση ανεπιφύλακτης προσχώρησης του αθλητή στους αγωνιστικούς και
λοιπούς όρους της προκήρυξης και στις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της
ΑΟΝΜ. Οποιαδήποτε επιφύλαξη σε δήλωση συμμετοχής αθλητικού σωματείου ή ατομική δήλωση
συμμετοχής αθλητή θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί. Η δήλωση αθλητικού σωματείου για συμμετοχή
σε συγκεκριμένο αθλητικό αγώνα δεσμεύει επίσης τους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη του
αθλητικού σωματείου, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και του εκάστοτε
διοργανωτή.
7. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε
ιδιότητα σε αγώνες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αποδέχονται και καθιστούν αρμόδιο ως
διαιτητικό όργανο, για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών, το ΑΣΕΑΔ, ρητά
αποκλειομένης οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης.
8. Απαγορεύεται η υποβολή από αθλητικό σωματείο δήλωσης συμμετοχής τιμωρημένου αθλητή ή
τιμωρημένου προπονητή ή τιμωρημένου αθλητικού παράγοντα.
9. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητικού σωματείου ή αθλητή του σε αθλητικό αγώνα
νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων που γίνεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτός δεν είναι
εγκεκριμένος από την ΑΟΝΜ ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες World Transplant
Games Federation (WTGF) και European Transplant and Dialysis Sports Federation (ETDSF).
10. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε διεθνή αθλητικό αγώνα νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων ως μέλους της Εθνικής Ομάδας της ΑΟΝΜ, αν δεν έχει τηρηθεί για αυτόν η
διαδικασία ένταξης στην Εθνική Ομάδα σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του παρόντος
Κωδικοποιημένου Γενικού Κανονισμού και η διαδικασία έγκρισης της μετάβασης σύμφωνα με το
άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 2725/1999.
11. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων χωρίς την
εμφάνιση του αθλητικού σωματείου του.
12. Απαγορεύεται η μη προσέλευση για συμμετοχή αθλητικού σωματείου στους Πανελλήνιους
Αγώνες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων που διοργανώνει η ΑΟΝΜ και σε κάθε εν γένει
αθλητικό αγώνα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση
συμμετοχής στο συγκεκριμένο αθλητικό αγώνα.
13. Απαγορεύεται η άρνηση συμμετοχής αθλητή στους Πανελλήνιους Αγώνες νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων που διοργανώνει η ΑΟΝΜ και σε κάθε εν γένει αθλητικό αγώνα νεφροπαθών
και μεταμοσχευμένων, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση συμμετοχής στο συγκεκριμένο
αθλητικό αγώνα και δεν συντρέχει οποιοσδήποτε σοβαρός λόγος υγείας.
14. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου από αθλητή χωρίς την άδεια της
Επιτροπής Διαιτησίας των αγώνων.
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15. Απαγορεύεται η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό να επηρεαστεί η εξέλιξη, η μορφή
ή το αποτέλεσμα αγώνα οποιουδήποτε ομαδικού ή ατομικού αθλήματος.
16. Απαγορεύεται η άρνηση παραλαβής μεταλλίου από αθλητή και η αδικαιολόγητη μη
προσέλευση αθλητή στην απονομή του.

ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων σε αθλητικούς αγώνες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων
έχουν:
Α. Στα ατοµικά αθλήματα ο αθλητής, ο εκπρόσωπος του σωματείου και ο προπονητής του
σωματείου
Β. Στα οµαδικά αθλήματα ο εκπρόσωπος του σωματείου και ο προπονητής του σωματείου.
Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή ενστάσεων είναι ο ενιστάμενος να
έχει υποβάλει δήλωση συμμετοχής στο συγκεκριμένο αγώνα και να επικαλείται και να αποδεικνύει
έννομο συμφέρον.
2. Οι ενστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από χρηµατικό παράβολο 150,00 ευρώ. Το παράβολο
επιστρέφεται στον ενιστάμενο σε περίπτωση έστω και μερικής αποδοχής της ένστασης,
διαφορετικά καταπίπτει υπέρ της ΑΟΝΜ.
3. Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται:
Α. Αν αφορούν την εγκυρότητα και νομιμότητα της συμμετοχής συγκεκριμένου αθλητικού
σωματείου ή αθλητή σε συγκεκριμένο αθλητικό αγώνα, μέχρι τη λήξη του Τεχνικού Συνεδρίου του
αθλητικού αγώνα.
Β. Αν αφορούν το αποτέλεσμα του αθλητικού αγώνα, μέχρι την απονομή των μεταλλίων του
αθλητικού αγώνα.
4. Σε πρώτο βαθμό, οι ενστάσεις εκδικάζονται από την τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας του αθλητικού
αγώνα.
5. Σε δεύτερο βαθμό, εφέσεις κατά τον αποφάσεων της τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του
αθλητικού αγώνα εκδικάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ, κατόπιν εισήγησης της
Τεχνικής Επιτροπής της ΑΟΝΜ.
6. Η υποβολή ένστασης δεν δίνει το δικαίωμα στον ενιστάμενο να αποσυρθεί από τον αθλητικό
αγώνα.
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7. Οποιαδήποτε εν γένει παράπονα ή διαμαρτυρίες ή άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι
αθλητές, πρέπει να υποβάλλονται στην ΑΟΝΜ μέσω του σωματείου τους, με σεβασμό στην
ιεραρχία εντός της ΑΟΝΜ.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

1. Η ΑΟΝΜ, ως αποκλειστικά υπεύθυνη και αρμόδια σε εθνικό επίπεδο για την καλλιέργεια και
ανάπτυξη του αθλητισμού νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών, συστήνει:
Α. Προ-Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών, με σκοπό τη στενή
επίβλεψη και αποτελεσματική προετοιμασία των καλύτερων νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων
αθλητών και την επιλογή από αυτούς των αθλητών που θα στελεχώσουν τις Εθνικές Ομάδες
νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών, και
Β. Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών, με σκοπό την εκπροσώπηση της
χώρας στα πάσης φύσεως διεθνή πρωταθλήματα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων που
διοργανώνονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό.
2. Αρμόδια όργανα για τη συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των Εθνικών Ομάδων και
Προ-Εθνικών Ομάδων νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών είναι ως εισηγητικό όργανο η
Τεχνική Επιτροπή της ΑΟΝΜ (άρθρο 23 του καταστατικού της ΑΟΝΜ), η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν
και τις εισηγήσεις των Ομοσπονδιακών Προπονητών της ΑΟΝΜ, και ως αποφασιστικό όργανο το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ (άρθρο 14 του καταστατικού της ΑΟΝΜ).

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

1. Στις Προ-Εθνικές Ομάδες και Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών
μπορούν να ενταχθούν μόνο Έλληνες αθλητές, που δεν είναι τιμωρημένοι πειθαρχικά ούτε από το
σωματείο τους ούτε από την ΑΟΝΜ.
2. Για την ένταξη αθλητή στις Προ-Εθνικές Ομάδες και Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων αθλητών και για συμμετοχή αθλητή στα πάσης φύσεως διεθνή πρωταθλήματα
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νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων που διοργανώνονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό
απαιτείται σωρευτικά:
Α. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ και
Β. υπεύθυνη δήλωση του αθλητή προς την ΑΟΝΜ ότι αποδέχεται την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΑΟΝΜ και τις διατάξεις του καταστατικού της ΑΟΝΜ, του Γενικού Κανονισμού της
ΑΟΝΜ, του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΑΟΝΜ και του παρόντος Κανονισμού.
3. Για την ένταξη αθλητή στις Προ-Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών
λαμβάνονται υπ’ όψιν η επίδοσή του στο επίμαχο άθλημα, το ήθος του, η συμπεριφορά του προς
τους συναθλητές του, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων της ΑΟΝΜ και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ, καθώς και η συμβολή του, με ενέργειές του και διά της
συστηματικής και ουσιαστικής του προσφοράς, στην ίδρυση και μεγαλουργία της ΑΟΝΜ και στην
προαγωγή των σκοπών της.
4. Περαιτέρω, για την ένταξη αθλητή στις Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων
αθλητών λαμβάνονται υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, η επιμέλεια του στις προπονήσεις των ΠροΕθνικών Ομάδων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, η ανάπτυξη, καλλιέργεια και διάδοση κάθε
αθλήματος της ΑΟΝΜ, 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 νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων που διοργανώνονται στο εξωτερικό και
το εσωτερικό.
5. Η ένταξη αθλητή τις Προ-Εθνικές Ομάδες και Εθνικές Ομάδες νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων αθλητών αποτελεί μέγιστη τιμή για κάθε αθλητή.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

1. Η προσφορά υπηρεσιών στις Εθνικές Ομάδες της ΑΟΝΜ είναι ύψιστη υποχρέωση των
νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών.
2. Αθλητής που επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ ως μέλος των
Προ-Εθνικών Ομάδων της ΑΟΝΜ και υποβάλει την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση προς την
ΑΟΝΜ δικαιούται να συμμετάσχει στις Προ-Εθνικές Ομάδες της ΑΟΝΜ και επομένως να
συμμετάσχει στην προετοιμασία για τη στελέχωση των Εθνικών Ομάδων της ΑΟΝΜ.
3. Αθλητής που επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ ως μέλος των
Εθνικών Ομάδων της ΑΟΝΜ και υποβάλει την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση προς την ΑΟΝΜ
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δικαιούται να συμμετάσχει στις Εθνικές Ομάδες της ΑΟΝΜ και στα πάσης φύσεως διεθνή
πρωταθλήματα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων που διοργανώνονται στο εξωτερικό και το
εσωτερικό, για τα οποία έχει ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΑΟΝΜ.
4. Αθλητής που διακρίνεται σε διεθνείς αγώνες ως μέλος των Εθνικών Ομάδων της ΑΟΝΜ
απολαμβάνει των εκάστοτε προβλεπόμενων προνομίων, ευεργετημάτων και οικονομικών ή άλλων
επιβραβεύσεων.
5. Αθλητής που τιμωρείται πειθαρχικά είτε από το σωματείο του είτε από την ΑΟΝΜ δεν δικαιούται
ούτε να επιλεχθεί στις Προ-Εθνικές Ομάδες και στις Εθνικές Ομάδες της ΑΟΝΜ 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 Προ-Εθνικές
Ομάδες και στις Εθνικές Ομάδες της ΑΟΝΜ, ακόμα και αν αυτά αφορούν διακρίσεις που
σημειώθηκαν πριν την επιβολή της τιμωρίας.
6. Κάθε αθλητής των Εθνικών Ομάδων και Προ-Εθνικών Ομάδων της ΑΟΝΜ οφείλει
επιπροσθέτως, πέραν των υποχρεώσεων που έχουν όλοι οι νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένοι
αθλητές:
Α. Να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και να ακολουθεί τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου,
της Τεχνικής Επιτροπής, των Ομοσπονδιακών Προπονητών, των Αρχηγών Αποστολής και τυχών
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 μη 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 ΑΟΝΜ, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής της ΑΟΝΜ, 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 ΑΟΝΜ, του ειδικού
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 ΑΟΝΜ και όχι οποιαδήποτε άλλα είδη ιματισμού.
Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διαφήμιση οποιουδήποτε άλλου χορηγού ιδίου αντικειμένου,
πλην αυτών που έχουν συμβληθεί με την ΑΟΝΜ, σε όλη τη χρονική διάρκεια των αποστολών των
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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 ΑΟΝΜ, 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 μη 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 ΑΟΝΜ τις ιατρικές γνωματεύσεις που
αποδεικνύουν τον τραυματισμό ή την ασθένεια αντίστοιχα.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

1. Η παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 3, 6, 7, 8, 9, 10 παρ. 7 και 13 του παρόντος
Κωδικοποιημένου Γενικού Κανονισμού αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται
από την ΑΟΝΜ, μετά από απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής της ΑΟΝΜ, που επικυρώνεται
υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ, μία από τις πειθαρχικές ποινές που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Καταστατικού της ΑΟΝΜ και επαναλαμβάνονται αντιστοίχως και
στις παρακάτω παραγράφους.
2. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα μέλη Διοικήσεων των σωματείων είναι:
Α. Γραπτή επίπληξη
Β. Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία
Γ. Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους, προσωρινά ή οριστικά.
3. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα σωματεία είναι:
Α. Γραπτή επίπληξη
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Β. Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία
Γ. Χρηματικό πρόστιμο μέχρι 1.000 ευρώ.
Δ. Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε επίσημη διοργάνωση.
4. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στους αθλητές είναι:
Α. Γραπτή επίπληξη
Β. Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία
Γ. Προσωρινή αποβολή από τους αγώνες, επίσημους και ανεπίσημους, μέχρι δύο (2) χρόνια.
Δ. Διαγραφή από τα μητρώα της ΑΟΝΜ.
5. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα μέλη σωματείων-φιλάθλουςπροπονητές είναι:
Α. Γραπτή επίπληξη
Β. Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία
Γ. Απαγόρευση εισόδου, προσωρινά ή οριστικά, σε αγωνιστικούς χώρους όταν γίνονται αγώνες.
6. Κατά την επιμέτρηση των πειθαρχικών ποινών εκτιμώνται η βαρύτητα του πειθαρχικού
παραπτώματος, οι συνθήκες που συνέβη αυτό, η προγενέστερη διαγωγή του πειθαρχικώς
ελεγχόμενου, εάν αυτός είναι υπότροπος, η προσφορά του στον αθλητισμό και στην ΑΟΝΜ κλπ.
7. Ειδικά σε περίπτωση μη προσέλευσης για συμμετοχή αθλητικού σωματείου στους
Πανελλήνιους Αγώνες νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων που διοργανώνει η ΑΟΝΜ και σε κάθε
εν γένει αθλητικό αγώνα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, μολονότι έχει υποβληθεί δήλωση
συμμετοχής στο συγκεκριμένο αθλητικό αγώνα, επιβάλλεται επιπροσθέτως κατά δέσμια
αρμοδιότητα αποκλεισμός του αθλητικού σωματείου για το επόμενο έτος από το αντίστοιχο
Πρωτάθλημα.
8. Ειδικά σε περίπτωση ασέβειας, αγένειας και αδιαφορίας ή ανάρμοστης, υβριστικής,
προσβλητικής, δυσφημιστικής, συκοφαντικής ή απειλητικής ενέργειας ή συμπεριφοράς σε βάρος
της ΑΟΝΜ, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ, των μελών της Επιτροπών της
ΑΟΝΜ, του προσωπικού της ΑΟΝΜ, των νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων αθλητών, των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των σωματείων-μελών της ΑΟΝΜ, των προπονητών των
σωματείων-μελών της ΑΟΝΜ και των μελών των Επιτροπών Διαιτησίας των αγώνων, επιβάλλεται
κατά δέσμια αρμοδιότητα η αυστηρότερη πειθαρχική ποινή που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη
κατηγορία του πειθαρχικώς ελεγχόμενου (μέλη Διοικήσεων των σωματείων, σωματεία, αθλητές,
μέλη σωματείων και φιλάθλους).
9. Ειδικά σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης αθλητή να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις
Εθνικές Ομάδες της ΑΟΝΜ, επιβάλλεται επιπροσθέτως σε αυτόν κατά δέσμια αρμοδιότητα ποινή
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αποβολής από τους αγώνες των Εθνικών Ομάδων της ΑΟΝΜ, των πρωταθλημάτων και του
κυπέλλου και στέρησης των κάθε είδους παροχών της ΑΟΝΜ και ο αθλητής στερείται επίσης τις
κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του
ν. 2725/1999 και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.
10.

Ειδικά

σε

περίπτωση

τιμωρίας

αθλητή

για

παράβαση

των

κανονισμών

περί

φαρμακοδιέγερσης, επιβάλλεται επιπροσθέτως σε αυτόν κατά δέσμια αρμοδιότητα ποινή
στέρησης των κάθε είδους παροχών της ΑΟΝΜ και ο αθλητής στερείται επίσης τις κάθε είδους
παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2725/1999
και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.
11. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη πειθαρχικής ποινής, η ΑΟΝΜ έχει
δικαίωμα να παραπέμψει την υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος.
12. Η έκτιση της πειθαρχικής ποινής αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στο
αθλητικό σωματείο, στο οποίο επιβάλλεται ή στο οποίο ανήκει το εκάστοτε τιμωρούμενο φυσικό
πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΟΝΜ

1. Πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν από αθλητικά σωματεία-μέλη της ΑΟΝΜ σε αθλητές τους,
μέλη τους και προπονητές τους καταχωρούνται στο επίσηµο ποινολόγιο της ΑΟΝΜ, κατόπιν
αίτησης των αθλητικών αυτών σωματείων, και μετά την καταχώρησή τους αυτή δεν δύναται να
ανακληθούν ή να μειωθούν από τα αθλητικά αυτά σωματεία.
2. Αθλητής ή μέλος που διαγράφτηκε από αθλητικό σωματείο-μέλος της ΑΟΝΜ και η διαγραφή του
επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ δεν µπορεί να εγγραφεί σε άλλο αθλητικό
σωματείο-μέλος της ΑΟΝΜ.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 16
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται «αθλητής» νοείται και αθλήτρια.
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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 ΑΟΝΜ
και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ για το εκάστοτε θέμα. Για κάθε ασάφεια ή
κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΝΜ.
3. Η μη εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος κανονισμού δεν αποτελεί κατάργηση ή
παραίτηση από αυτή εκ μέρους της ΑΟΝΜ.
4. Ο παρών κανονισμός, για την κατάρτιση του οποίου έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι ισχύοντες διεθνείς
κανονισμοί, αποτελεί τον Κωδικοποιημένο Γενικό Κανονισμό της ΑΟΝΜ, στον οποίο έχουν πλέον
συνενωθεί,

συμπτυχθεί

και

κωδικοποιηθεί

(προς

αποφυγή

αλληλεπικαλύψεων

ή/και

επαναλήψεων) οι προϊσχύσαντες Κωδικοποιημένος Γενικός Κανονισμός της ΑΟΝΜ, Πειθαρχικός
Κανονισμός της ΑΟΝΜ και Κανονισμός Εθνικών και Προ-εθνικών Ομάδων της ΑΟΝΜ και ο
οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2725/1999, ισχύει από την ψήφισή του από
τη Γενική Συνέλευση της ΑΟΝΜ στις 24.4.2019 και θα υποβληθεί για έλεγχο νομιμότητας από τα
αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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