
 
 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων 
 
 

Άρθρο 1 
Όργανα επίλυσης των αθλητικών διαφορών 

Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών, αρμόδιο πρωτοβάθμιο 

όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και 

Μεταμοσχευμένων (Α.Ο.Ν.Μ.). 

Το Δ.Σ. της Α.Ο.Ν.Μ. αμέσως μετά την εκλογή του συστήνει την Δικαστική Επιτροπή η οποία 

αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων, το ένα (1) πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, 

νομικός και εκλέγεται από το Δ.Σ. της Α.Ο.Ν.Μ. με τετραετή (4ετή) θητεία. 

Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει εμπεριστατωμένη 

έκθεση παράβασης ή της κατηγορίας που αποδίδεται κατά φυσικού ή νομικού προσώπου από το 

Δ.Σ. της Α.Ο.Ν.Μ.  

Αρμοδιότητες της Δικαστικής Επιτροπής είναι: 

α. Να επιβάλλει, μεταρρυθμίζει ή διαγράφει ποινές στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μέλη Δ.Σ. 

σωματείων, σωματεία, αθλητές, ομοσπονδιακούς ή σωματειακούς προπονητές, φίλαθλα μέλη, 

κριτές, διαιτητέςκλπ) για ποινές που έχουν σχέση με τον παρόντα κανονισμό, το καταστατικό 

της Α.Ο.Ν.Μ. και τον Αθλητικό νόμο(ν.2725/1999). 

β. Να εκδικάζει εφέσεις που μεταρρυθμίζει ή διαγράφει ποινές στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

(μέλη Δ.Σ. σωματείων, σωματεία, αθλητές,προπονητές, φίλαθλα μέλη) κατά αποφάσεων 

Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων, για ποινές που επιβάλουν σύμφωνα με το 

καταστατικό τους, τον πειθαρχικό κανονισμό και τον Αθλητικό νόμο(ν.2725/1999). 

γ.Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές και άμεσα εκτελεστές για τα 

σωματεία, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την Α.Ο.Ν.Μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας 

έχει και την ευθύνη της εκτέλεσης τους. 

Με τον όρο αθλητικές διαφορές νοούνται οι κάθε είδους διαφορές από αμιγώς αθλητική 

δραστηριότητα των σωματείων- μελών της Ομοσπονδίας και των αθλητών τους καθώς και των 

αθλητών όλων των Εθνικών Ομάδων (συμμετοχή σε αγώνες, κύρος αγώνων και 

αποτελεσμάτων, τυχόν ενστάσεις κ.λ.π.) και σε καμία περίπτωση διαφορές οικονομικού 

χαρακτήρα μεταξύ σωματείων και αθλητών ή προπονητών τους. 

Κατά των αποφάσεων αυτών μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο 

Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Η προσφυγή ασκείται σύμφωvα με τις διατάξεις τωv 

άρθρων 124 και επόμενα τoυ v. 2725/1999 (όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον ν.3057/2002) 

σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, πoυ αρχίζει από τηv επομένη της καθ' oιovδήπoτε τρόπο 

κoιvoπoίησης ή γνώσης της πρoσβαλλoμέvης απόφασης. 



Άρθρο 2 
Πειθαρχικά παραπτώματα 

1.Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές και όσα πρόσωπα 

σχετίζονται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, με τη διεξαγωγή των αγώνων, καθώς επίσης και τα 

αθλητικά σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, το καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των 

οργάνων της Ομοσπονδίας και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις σύμφωνα με όσα 

υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η ευταξία και η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αγωνιστικού 

αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του 

αθλητισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους. 

Επίσης τα πρόσωπα που παρευρίσκονται ή συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα και με 

οποιοδήποτε τρόπο, στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων και 

της Ομοσπονδίας οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των 

αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους.  

Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών (με επίσημη ή 

ανεπίσημη μορφή), προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων της Ομοσπονδίας, 

που προσβάλλει, δυσφημεί  ή συκοφαντεί τα συμφέροντα και τον σκοπό της Ομοσπονδίας 

καθώς και τα μέλη των παραγόντων της. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, 

μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων της Ομοσπονδίας ή διαιτητών – κριτών που μπορεί 

να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και 

την αντιπαράθεση μεταξύ αθλητών, παραγόντων αθλητικών συλλόγων ή φιλάθλων. 

Απαγορεύεται σε αθλητές, προπονητές, μέλη διοικήσεων αθλητικών σωματείων ή 

διαιτητές – κριτές της ομοσπονδίας, να επισκέπτονται την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για 

οιοδήποτε λόγο. 

Το ανωτέρω παράπτωμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση που όλοι οι ανωτέρω 

δεν έχουν απευθύνει  εγγράφως το αίτημα, παράπονο, διαμαρτυρία τους κλπ τηρώντας την 

ιεραρχική οδό. 

 

2.Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους πιο πάνω συνιστά πειθαρχικό 

παράπτωμα. 

Άρθρο 3 
Ποινές 

1.Οι ποινές για τα παραπτώματα των αθλητών είναι: 

α)'Έγγραφη επίπληξη. 

β) 'Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία. 



γ) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε επίσημους και ανεπίσημους εθνικούς 

αγώνες μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες. 

δ)Πρόσκαιρος ή ισόβιος αποκλεισμός από διεθνείς αγώνες και στέρηση των κάθε είδους 

παροχών της Ομοσπονδίας προς τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας. 

ε) Διαγραφή από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας. 

2.Οι  ποινές για τα παραπτώματα των διοικητικών παραγόντων και των προσώπων που 

σχετίζονται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, με τη διεξαγωγή αγώνων, είναι: 

α)'Έγγραφη επίπληξη. 

β)Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων 

της Ομοσπονδίας μέχρι δύο (2) έτη. 

γ) Ισόβιος αποκλεισμός εισόδου στους αγωνιστικούς  και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων 

της Ομοσπονδίας. 

3.Οι ποινές για τα παραπτώματα των σωματείων είναι: 

α) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση διά εγκυκλίου της Ομοσπονδίας 

β)Προσωρινός αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι ένα έτος. 

γ) Χρηματικό πρόστιμο μέχρι 2.000,00 €. 

δ) Διαγραφή από τα Μητρώα σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας.  

4.Οι ποινές που επιβάλλονται στους προπονητές για πειθαρχικά παραπτώματά τους είναι: 

α) Έγγραφη επίπληξη . 

β) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από αγώνες μέχρι δέκα οκτώ (18)μήνες . 

γ) Παύση οιασδήποτε μορφής σύμβασης εργασίας – συνεργασίας. 

δ) Εισήγηση στον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα αθλητισμού, για 

ανάκληση της άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος. 

5.Τα πειθαρχικά παραπτώματα που αφορούν τους διαιτητές ρυθμίζονται στον Κανονισμό 

Διαιτησίας, που προβλέπεται στο ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6.Τα Πειθαρχικά παραπτώματα που στοιχειοθετούνται,λόγω παράβασης τωνοριζόμενωνπιο 

πάνω υποχρεώσεων, είναι ιδίως τα αναφερόμενα στα επόμενα άρθρα: 

Άρθρο 4 

Παραπτώματα βάσει αναγραφής στο φύλλο αγώνα και βάσει έκθεσης 

Το Δ.Σ. επιλαμβάνεται για πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράχθηκαν σε επίσημους 

αγώνες με διοργανώτρια την Ομοσπονδία τα οποία είτε αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα είτε 

δεν αναγράφονται, αλλά βεβαιώνονται με έκθεση του Υπεύθυνου Αγώνων ή του διαιτητή ή 

άλλου εντεταλμένου προσώπου της Α.Ο.Ν.Μ. ή της Αστυνομικής Αρχής ή του παρατηρητή της 

Διαρκούς Επιτροπής Καταπολέμησης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.),καθώς επίσης και για παραπτώματα 



που τελέστηκαν μετά το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα ή πριν την έναρξη του αγώνα, μέσα ή έξω 

από τις εγκαταστάσεις του χώρου στον οποίο έγινε ο αγώνας και βεβαιώθηκαν με έκθεση των 

προαναφερόμενων προσώπων.  

Άρθρο 5 
Παραπτώματα αθλητών ατομικών (απλών, διπλών και μικτών) αθλημάτων 

1.Ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητή προς άλλο αθλητή (συναθλητή ή αντίπαλο), άρχοντες των 

αγώνων, θεατή ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, με τον αγώνα ή την 

Α.Ο.Ν.Μ.. 

«Άρχοντες» του αγώνα θεωρούνται οι διαιτητές, γραμματείς, αλυτάρχες και παρατηρητές και 

όσα άλλα πρόσωπα έχουν αρμόδια οριστεί για τη διεύθυνσή  του. 

Η ανάρμοστη συμπεριφορά συνίσταται,ιδιαίτερα,σε περιπτώσεις απειλής, ειρωνικών 

σχολίων, προκλητικών ή προσβλητικών χειρονομιών και γενικά συμπεριφορά που δεν αρμόζει 

σε αθλητή. 

2.Υβριστική συμπεριφορά ή απόπειρα βιαιοπραγίας αθλητή προς πρόσωπο της προηγούμενης 

περίπτωσης. 

Ηυβριστική συμπεριφορά συνίσταται,ιδιαίτερα,σε περιπτώσεις άσεμνων και προσβλητικών 

εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών και φτυσίματος. 

3. Βάναυση συμπεριφορά αθλητή προς τα ανωτέρω πρόσωπα των προηγουμένων ή για 

βλασφημία των Θείων. 

    Βάναυση συμπεριφορά αθλητή προς τα ανωτέρω πρόσωπα των προηγουμένων, από την 

οποίαπροκλήθηκε και τραυματισμός ή προσπάθησε αλλά δεν προκλήθηκε τραυματισμός διότι 

συγκρατήθηκε από άλλους. 

Η βάναυση συμπεριφορά έχει να κάνει με περιπτώσεις στις οποίες η σκόπιμη δυναμική 

ενέργεια του αθλητή , που εκδηλώνεται με κτύπημα των χεριών και  ποδιών, έχει ως συνέπεια 

την κακοποίηση των προαναφερόμενων προσώπων. 

4.Υβριστική ή απειλητική συμπεριφορά αθλητή προς τους άρχοντες των αγώνων, απόπειρα 

βιαιοπραγίας ή βιαιοπραγία κατ' αυτών. 

Άρχοντες των αγώνων θεωρούνται οι διαιτητές, οι Υπεύθυνοι Αγώνων και  όσα άλλα 

πρόσωπα έχουν αρμόδια οριστεί για τη διεύθυνσή  των αγώνων.  

Η υβριστική αυτή συμπεριφορά συνίσταται σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπεια και το 

λειτούργημα των πιο πάνω προσώπων, όπως ύβρεις, προσβλητικές εκφράσεις, φτύσιμο, 

εκτόξευση αντικειμένων, απειλές και αποδοκιμασίες. 

5.Εγκατάλειψη αγώνα από αθλητή ή άρνηση συμμετοχής του σε αγώνα, δίχως να συντρέχουν 

προβλήματα υγείας. 



Εάν το πιο πάνω παράπτωμα συμβεί σε αγώνισμα δυάδων ή μικτού, τότε αποκτά μεγαλύτερη 

βαρύτητα. 

6.Αν τα πιο πάνω παραπτώματα διαπραχθούν μετά τη λήξη των αγώνων, τότε αποκτούν 

μεγαλύτερη βαρύτητα. 

7. Αθλητής που αγωνίζεται σε διασυλλογικό αγώνα – πρωτάθλημα της Α.Ο.Ν.Μ. χωρίς την 

αθλητική εμφάνιση του συλλόγου του. 

8. Αθλητής που αγωνίζεται σε διεθνείς αγώνες (φιλικούς ή επίσημους) χωρίς να φέρει εμφανώς 

το εθνόσημο της Ελλάδας.  

9. Αθλητής που αγωνίστηκε (σε εθνικό ή διεθνή αγώνα) και κατέκτησε νίκη που επιβραβεύεται 

με απονομή μεταλλίου και εν συνεχεία αρνήθηκε να παραλάβει το μετάλλιο του ή δεν παρέστει 

αδικαιολόγητα στην απονομή και παραλαβή του μεταλλίου του. 

Άρθρο 6 
Παραπτώματα αθλητών ομαδικών αθλημάτων 

1.α.Επικίνδυνο παίξιμο ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπο του διαιτητή, Αλυτάρχη, 

αθλητή της ομάδας του ή αθλητή της αντίπαλης ομάδας, των αρχόντων του αγώνα, άλλου 

προσώπου που σχετίζεται με τον αγώνα  ή θεατή. 

β.Αποβολή αθλητή από τον αγώνα, για υβριστική ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς αθλητή της 

ομάδας του, αθλητή της αντίπαλης ομάδας, θεατή ή άλλου προσώπου που σχετίζεται με τον 

αγώνα  ή θεατή. 

«Άρχοντες» του αγώνα θεωρούνται οι διαιτητές, γραμματείς, αλυτάρχες και παρατηρητές 

και όσα άλλα πρόσωπα έχουν αρμόδια οριστεί για τη διεύθυνσή  του. 

Η ανάρμοστη συμπεριφορά συνίσταται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εξύβρισης, προσβολής, 

απρεπών χειρονομιών, φτυσίματος,απειλής ή ειρωνικών σχολίων σε βάρος διαιτητών ή κριτών, 

επιδεικτικού πετάγματος μπάλας κλπ. προς το μέρος των προσώπων του προηγούμενου 

εδαφίου  και γενικά συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε αθλητή. 

2. Βάναυση συμπεριφορά αθλητή που έχει να κάνει με περιπτώσεις στις οποίες η σκόπιμη και 

δυναμική ενέργεια του αθλητή, που εκδηλώνεται με κτύπημα των χεριών ή των  ποδιών ή της 

κεφαλής ή με κάποιο όργανο ή αντικείμενο, έχει ως αποτέλεσμα την κακοποίηση των 

προαναφερομένων προσώπων. 

3.Εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου, από αθλητή, μετά την έναρξη του αγώνα, χωρίς την 

άδεια του διαιτητή. 

4.Άρνηση υπογραφής του Φύλλου Αγώνα από αθλητή που έχει την ιδιότητα του αρχηγού της 

ομάδας.  

5. Βλασφημία των Θείων. 



6.Εάν τα προαναφερόμενα παραπτώματα στις πιο πάνω παραγράφους του άρθρου αυτού 

διαπραχθούν: 

α.Από αθλητή μετά τη λήξη του αγώνα (η ιδιότητα του αρχηγού ομάδας παύει μετά το τέλος 

του αγώνα). 

β. Από τον αρχηγό της ομάδας, κατά την διάρκεια του αγώνα. 

Τότε αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα. 

Άρθρο 7 

Ειδικά παραπτώματα αθλητών 

1.Εξύβριση ή ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητή προς μέλος ή του συνόλου του Δ.Σ της Α.Ο.Ν.Μ. 

ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, με την Α.Ο.Ν.Μ..  

2. Αθλητής  που υπογράφει αίτηση εγγραφής σε σωματείο για έκδοση δελτίου αθλητικής 

ιδιότητας, ενώ ήδη είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού 

έξι(6) μηνών από κάθε αγώνα. Με την ίδια ποινή τιμωρείται αθλητής , εάν υπογράψει αιτήσεις 

μεταγραφής για δύο ή περισσότερα σωματεία κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο. 

3.Τα παραπτώματα αθλητών που αφορούν παράβασηντόπινγκ και άρνηση παροχής υπηρεσιών 

στην εθνική ομάδα προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς  ντόπινγκ και εθνικών ομάδων 

της Ομοσπονδίας και οι υπαίτιοι αθλητές τιμωρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 

κανονισμούς αυτούς.  

4.Αv κατά τηv εξέταση της αίτησης εγγραφής διαπιστωθεί είτε πλαστoγράφηση της υπoγραφής 

ή τoυ πιστoπoιητικoύ γέvvησης ή των άλλωv δικαιoλoγητικώv ή ψευδή δήλωση είτε άλλη 

παράvoμη πράξη, που είχε ως αποτέλεσμα την παραδoχή της αίτησης και την έκδoση τoυ 

δελτίoυ, τo Δ.Σ. της Α.Ο.Ν.Μ., ύστερα από σχετική διoικητική εξέταση, ή βασιζόμεvo σε 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρoβαίvει σε αvάκληση τoυ δελτίoυ αυτoύ.  

Εάν συνεπεία, τουλάχιστον ενός εκ των ανωτέρω, έχει ακολουθήσει συμμετοχή αθλητή 

σεεπίσημους αγώνες της Α.Ο.Ν.Μ., τότε ο αθλητής ακυρώνεται από τους σχετικούς αγώνες, σε 

περίπτωση διάκρισης ή εξαιρετικής επίδοσης του παύει να δικαιούται οιουδήποτε 

ευεργετήματος ή προνομίου, όπως αυτά προκύπτουν από το άρθρο 34, του Ν.2725/1999 και εν 

συνεχεία τιμωρείται ανάλογα με τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α.Εάν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής 

του στην Α.Ο.Ν.Μ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών – Μετεγγραφών, τιμωρείται με 

ποινή προσωρινού αποκλεισμού από εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, τουλάχιστον ενός 

έτους. 

β.Εάν δεν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ήδεν πληροί τις προϋποθέσεις 

εγγραφής του στην Α.Ο.Ν.Μ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών – Μετεγγραφών, 

διαγράφεται οριστικά από τα μητρώα της Α.Ο.Ν.Μ. 

Ακόμη η Α.Ο.Ν.Μ. μπoρεί vα παραπέμψει τoυς υπαίτιoυς στηv Επιτρoπή Φιλάθλoυ 

Πvεύματoς (Ε.ΦI.Π.) και vα υπoβάλει μηvυτήρια αvαφoρά στov Εισαγγελέα.  



5.Αv υπoβληθoύv περισσότερες από μια αιτήσεις εγγραφής αθλητή σε διαφoρετικά σωματεία 

και πoυ αφoρoύv τo ίδιo πρόσωπo, λαμβάvεται υπόψη και εξετάζεται η αίτηση πoυ υπoβλήθηκε 

και πρωτoκoλλήθηκε πρώτη στηv Α.Ο.Ν.Μ..  

Ανεξάρτητα, όμως, από τοποια αίτηση ισχύει και εξετάζεται, η υποβολήπερισσότερων 

αιτήσεωv τoυ ίδιoυ αθλητή σε διαφορετικά σωματεία, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα πoυ 

τιμωρείται. 

Άρθρο 8 

Μη προβλεπόμενα παραπτώματα 

Αν τα παραπτώματα που τελέστηκαν δεν υπάγονται σε καμιά από τις πιο πάνω περιπτώσεις ή 

δεν προσδιορίζονται με τρόπο σαφή στον πειθαρχικό κανονισμό, το  πειθαρχικό όργανο έχει 

δικαίωμα να τα εντάσσει,  ανάλογα, σε μία από τις πιο πάνω περιπτώσεις και να επιβάλλει στον 

υπαίτιο ποινή ανάλογη με το παράπτωμα.   

Άρθρο 9 

Υποτροπή 

1.Υπότροπος θεωρείται ο αθλητής, ο οποίοςτιμωρείται κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο για 

την τέλεση οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα παραπτώματα, πλην αυτού της επίπληξης. 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού,  στον υπότροπο αθλητή ατομικού 

αθλήματος επιβάλλεται ποινή 15 ημερολογιακών ημερών και σε αθλητή ομαδικού αθλήματος 

ποινή 1 αγωνιστικής ημέρας επί πλέον στην ποινή που προβλέπεται για την τέλεση του 

συγκεκριμένου παραπτώματος.  

2.Αν αθλητής ατομικού αθλήματος  έχει τιμωρηθεί με ποινή τουλάχιστον 90 ημερολογιακών 

ημερών και αθλητής ομαδικού αθλήματος με ποινή τουλάχιστον 6 αγωνιστικών ημερών, σε 

τυχόν υποτροπή του μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, τότε η επιπλέον ποινή, για την τέλεση 

του συγκεκριμένου παραπτώματος,  επαυξάνεται κατά τα δύο τρίτα (2/3) της προηγουμένης 

ποινής. 

3.Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής κατά τη διάρκεια δύο (2) αγωνιστικών περιόδων, ο 

υπαίτιος αθλητής διαγράφεται οριστικά από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας. 

Άρθρο 10 

Συγχώνευση ποινών-εκτίμηση στοιχείων κατά την επιβολή της ποινής 

1.Σε πρόσωπο που διαπράττει περισσότερα από ένα πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από 

την επιμέτρηση των ποινών που του επιβάλλονται, επιβάλλεται σε αυτό συνολική ποινή, που 

περιλαμβάνει τη βαρύτερη των επιβληθεισών,η οποία επαυξάνεται μέχρι τα 3/4 του 

αθροίσματος των ποινών που του έχουν επιβληθεί για τα λοιπά παραπτώματα. 



2.Κατά την επιβολή της ποινής εκτιμώνται στοιχεία, όπως η βαρύτητα του παραπτώματος, σε 

συνάρτηση με τις συνθήκες που συνέβη αυτό, η προγενέστερη διαγωγή του ενεχομένου , εάν 

αυτός είναι υπότροπος, η προσφορά του στον αθλητισμό, στην ομοσπονδία μας κλπ. 

Άρθρο 11 

Παραπτώματα σωματείων 

1. Παραπτώματα  όχι ιδιαίτερης βαρύτητας 

 Όταν το αθλητικό παράπτωμα που βαρύνει σωματείο δεν  μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

ιδιαίτερης  βαρύτητας, είναι ελαφρό και σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το 

άθλημα, τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη.  

2.  Ειδικές περιπτώσεις 

α.Περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται τελεσίδικα δεκτή ένσταση  για χρησιμοποίηση αθλητή 

άλλου ή άλλων από αυτούς που δικαιούνται συμμετοχής, σε ατομικό ή ομαδικόαγώνισμα.  

β. Σωματείο, που χρησιμοποιεί σε αγώνα προπονητή ή αθλητή που έχει τιμωρηθεί. 

γ.Περιπτώσεις κατά τις οποίες παράγων ή μέλος Δ.Σ. σωματείου, προτρέψει αθλητή του να μην 

συμμετάσχει σε αγώνα ή να αποχωρήσει πριν από την λήξη του, προκειμένου να επηρεάσει την 

τελική κατάταξη αθλητών (για ατομικό αγώνισμα) ή να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα 

Ατομικό ή ομαδικό αγώνισμα). 

Πρόσθετες κυρώσεις μπορεί να προβλέπονται στον Κανονισμό Αγώνων της Ομοσπονδίας.  

Σε περίπτωση υποτροπής στην παράβαση των ανωτέρω περιπτώσεων,  το υπαίτιο σωματείο, 

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας,διαγράφεται για ένα έτος από τη 

δύναμη της Ομοσπονδίας , επερχομένων παράλληλα όλων των από τη διαγραφή συνεπειών, 

όπως π.χ. νέα εγγραφή στα μητρώα κ.λ.π.  

3.Επεισόδια 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκ μέρους φιλάθλων, αθλητών, συνοδών, διοικητικών 

παραγόντων κλπ. του σωματείου, προκαλούνται επεισόδια (πχ. ομαδικές συμπλοκές, ρίψεις 

διαφόρων αντικειμένων και επιθέσεις ατομικές ή ομαδικές κλπ. σε βάρος των φιλάθλων, 

αθλητών, διοικητικών παραγόντων, Αλυταρχών, υπεύθυνων αγώνων και κάθε άλλου 

προσώπου που έχει σχέση με τον αγώνα ή την ομοσπονδία), με συνέπεια τη διατάραξη της 

ομαλής διεξαγωγής του αγώνα. 

Όταν, συνεπεία των ανωτέρω αντιαθλητικών πράξεων, προξενήθηκε τραυματισμός 

διαιτητών, αθλητών κλπ. προσώπων, συνεπεία του οποίου καθίσταται  αδύνατη η συνέχισή 

του, τότε οι «άρχοντες» των αγώνων υποχρεούνται να διακόψουν οριστικά τον ή τους αγώνες.  

Σε περίπτωση υποτροπής σωματείου κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο,επιβάλλεται ποινή,για 

κάθε περίπτωση, που επαυξάνεται κατά ένα μήνα. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, του παρόντος άρθρου, ασκείται πειθαρχικός έλεγχος, 

επιβάλλονται ποινές και μπορεί να επιβληθεί παράλληλα και χρηματικό πρόστιμο μέχρι δύο 

χιλιάδων (2.000,00)  €. 



Άρθρο 12 

Δυσφήμιση του αθλήματος 

Ως δυσφήμιση των αθλημάτων που καλλιεργεί η Ομοσπονδία θεωρείται κάθε πράξη ή 

παράλειψη εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου που δυσφημεί το οικείο άθλημα στη συνείδηση 

του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται ειδικά σε σχετικούς κανονισμούς της Ομοσπονδίας. Ως 

δυσφήμιση του αθλήματος θεωρούνται και οι με οποιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε 

διατυπούμενες προσβλητικές ή και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των Αθλητικών Αρχών, των μελών 

του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, των οργάνων και επιτροπών της, των προπονητών, υπαλλήλων και 

συνεργατών αυτής κλπ, των θεσμοθετημένων αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών, 

του ΑΣΕΑΔ, των διαιτητών και των οργάνων και επιτροπών αυτών, καθώς και του υπαλληλικού 

προσωπικού των πιο πάνω οργάνων και επιτροπών, αλλά και σε βάρος άλλου σωματείου, των 

αθλητών, προπονητών και διοικητικών παραγόντων αυτού. 

Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποπίπτουν στο παράπτωμα της δυσφήμισης και ανάλογα με 

τη βαρύτητα αυτού, ασκείται πειθαρχικός έλεγχος και επιβάλλονται ποινές . 

Άρθρο 13 

Έκτιση ποινών 

1.Ως αγωνιστικές ημέρες, για την έκτιση  των ποινών,αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα 

θεωρούνται αυτές τις οποίες το σωματείο του αθλητή που τιμωρήθηκε αγωνίζεται σε αγώνες 

πρωταθλήματος που διοργανώνει η Ομοσπονδία. Ως ημερολογιακές ημέρες για την έκτιση των 

ποινών αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, θεωρούνται αυτές που περιλαμβάνονται στην 

αγωνιστική περίοδο του κάθε αθλήματος.  

2.Οι ποινές διακόπτονται στο χρονικό διάστημα που δε διεξάγονται επίσημοι αγώνες και στη 

συνέχεια εκτίονται μετά την έναρξή τους. 

3.Ενόψει της φίλαθλης ιδιότητας του υπαίτιου προσώπου και της  βαρύτητας του 

παραπτώματός του,   μπορεί   να    παραπεμφθεί  στην Ε.ΦΙ.Π. 

4.Προκειμένου για ποινή σε αθλητή, παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με τη   

διεξαγωγή του αγώνα, η έκτιση της ποινής του αρχίζει από την  κοινοποίηση της σχετικής 

απόφασης στο σωματείο που ανήκει ο αθλητής ή με το  οποίο σχετίζεται ο παράγοντας, ο 

προπονητής ή πρόσωπο που έχει σχέση με τον αγώνα, προκειμένου δε για ποινή σε σωματείο 

από την κοινοποίηση  σ’ αυτό. 

5.Κατά τη συζήτηση και εξέταση των πειθαρχικών παραπτωμάτων  τα  υπό πειθαρχικό έλεγχο 

αθλητικά σωματεία και φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να παραστούν για απολογία, που 

μπορεί να είναι και έγγραφη.  Η κλήση σε απολογία περιέχει τα πειθαρχικά παραπτώματα και 

τα πραγματικά περιστατικά που τα στοιχειοθετούν και  επιδίδεται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης του Δ.Σ. για τη συζήτηση και την εξέταση των 

παραπτωμάτων. 



Άρθρο 14 

Παραπτώματα σε φιλικούς αγώνες 

Τα πειθαρχικά παραπτώματα των πιο πάνω άρθρων του παρόντος κανονισμού, τιμωρούνται 

και όταν διαπραχθούν σε φιλικούς αγώνες, για τη διεξαγωγή των οποίων είχε ζητηθεί έγκριση 

από την Ομοσπονδία, εφόσον το Φύλλο Αγώνων ή οι σχετικές εκθέσεις των πιο πάνω 

αρμοδίων προσώπων κοινοποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την τέλεση του αγώνα στην 

Ομοσπονδία. 

Άρθρο 15 

 Τελικές διατάξεις 

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

2.Ο παρών Κανονισμός αριθμεί δεκαπέντε (15) άρθρα και ψηφίστηκε από την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των σωματείων - μελών της Α.Ο.Ν.Μ. την 29η Μαρτίου 2018. 
 
 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                       Ο Γραμματέας της Γ.Σ. 
 

                        Αθανάσιος  Αναχουρλής                                               Ιωάννης  Αρκάς 
 
 
 
                                                                   Για το Δ.Σ. 

         Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

         Δήμητρα  Αρκά                                      Χαρίκλεια  Φωτοπούλου 


