
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τον παρόντα Κανονισμό Δεοντολογίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τσιρλίνινγκ-Αθλητικού

Ομαδικού Χορού (ΕΟΤ-ΑΟΧ), που εκδίδεται κατά εξουσιοδότηση των άρθρων 26 παρ. 7 και 27 του ν.

2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίζονται τα ζητήματα σχετικά με τη συμπεριφορά

των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση της ΕΟΤ-ΑΟΧ και των προσώπων που σχετίζονται με

οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που διεξάγονται από την

ΕΟΤ-ΑΟΧ ή τα σωματεία-μέλη της και διέπουν ιδίως τη διαχείριση των οικονομικών τους υποθέσεων,

την ακεραιότητα αγώνων και διοργανώσεων, καθώς και τις δημόσια εκδηλούμενες συμπεριφορές και

δηλώσεις που πλήττουν τη φήμη των αθλημάτων που καλλιεργεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ.

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε συμπεριφορές που βλάπτουν την ακεραιότητα και τη φήμη

της ΕΟΤ-ΑΟΧ και του αθλητισμού γενικά και ιδίως σε συμπεριφορές παράνομες, ανήθικες,

αντιδεοντολογικές και ανέντιμες.

2. Στον παρόντα κανονισμό υπόκεινται:

α. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της ΕΟΤ-ΑΟΧ

β. το προσωπικό της ΕΟΤ-ΑΟΧ

γ. τα πρόσωπα που σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους

αγώνες, που διεξάγονται από την ΕΟΤ-ΑΟΧ ή τα σωματεία-μέλη της, π.χ. μέλη των διοικήσεων

σωματείων, μέλη σωματείων, φίλαθλοι, αθλητές, προπονητές και διαιτητές.

3. Ο κανονισμός αυτός ισχύει παράλληλα και αλληλοσυμπληρώνεται με τους λοιπούς κανονισμούς της

ΕΟΤ-ΑΟΧ (και ιδιαίτερα τον Πειθαρχικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Αντιντόπινγκ).

ΑΡΘΡΟ 3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1. Αξιοπρέπεια - Ακεραιότητα
α. Όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οφείλουν να

συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια, κατά τα αναφερόμενα παρακάτω.

β. Όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οφείλουν να

απέχουν από ανήθικες, ανέντιμες, δυσφημιστικές, συκοφαντικές, απειλητικές και εκβιαστικές

συμπεριφορές, πρακτικές και μεθοδεύσεις.



γ. Απαγορεύονται συμπεριφορές, πρακτικές και μεθοδεύσεις, οι οποίες εμπεριέχουν διακρίσεις που

αφορούν φύλο, φυλή, εθνότητα, θρησκεία, ηλικία, φιλοσοφικές ή πολιτικές απόψεις, οικογενειακή

κατάσταση, ή άλλους λόγους.

δ. Απαγορεύονται συμπεριφορές, πρακτικές και μεθοδεύσεις, οι οποίες είναι επιζήμιες για την

ακεραιότητα αθλητικών αγώνων και λοιπών δραστηριοτήτων της ΕΟΤ-ΑΟΧ.

ε. Απαγορεύονται συμπεριφορές, πρακτικές και μεθοδεύσεις, οι οποίες αποτελούν παρενόχληση

φυσική, επαγγελματική, ηθική, σεξουαλική ή άλλου είδους.

στ. Απαγορεύονται συμπεριφορές, πρακτικές και μεθοδεύσεις, οι οποίες αποτελούν παραβίαση των

αρχών του φιλάθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους.

2. Διαφθορά
α. Όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οφείλουν να

απέχουν από συμπεριφορές, πρακτικές και μεθοδεύσεις διαφθοράς, κατά τα αναφερόμενα παρακάτω.

β. Απαγορεύονται συμπεριφορές, πρακτικές και μεθοδεύσεις, οι οποίες αποτελούν λανθασμένη και

καταχρηστική εκμετάλλευση της θέσης που έχει οποιοσδήποτε στην ΕΟΤ-ΑΟΧ ή στον αθλητισμό

γενικά και οι οποίες αποσκοπούν σε οποιουδήποτε είδους αθέμιτο ή ακατάλληλο όφελος ή κέρδος του

κατέχοντος την θέση.

3. Αμεροληψία - Σύγκρουση συμφερόντων
α. Όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οφείλουν να

συμπεριφέρονται με αντικειμενικότητα και αμεροληψία και να απέχουν από οποιουδήποτε είδους

εμπλοκή (με συμμετοχή τους σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης) σε

συμπεριφορές, πρακτικές και μεθοδεύσεις υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά τα

αναφερόμενα παρακάτω.

β. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης προσώπων που

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όταν i. η ικανοποίηση προσωπικού

συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή ii. είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή

εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με

κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή iii. έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με

τους ενδιαφερομένους.

γ. Όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οφείλουν να

ενημερώσουν άμεσα (και σε κάθε περίπτωση πριν την τυχόν συμμετοχή τους σε λήψη απόφασης ή

διατύπωση γνώμης ή πρότασης) για τυχόν έλλειψη αντικειμενικότητας και αμεροληψίας και

αντιστοίχως συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων.

4. Δωροδοκία
α. Όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οφείλουν να

απέχουν από συμπεριφορές, πρακτικές και μεθοδεύσεις δωροδοκίας, κατά τα αναφερόμενα

παρακάτω.

β. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση, φανερή ή κρυφή και οποιασδήποτε μορφής αναζήτηση/απαίτηση

και απόδοση/παράδοση αμοιβής, προμήθειας, κέρδους ή εξυπηρέτησης, που δύναται να επηρεάσει

αθέμιτα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ως προς την

εκτέλεση των καθηκόντων τους.
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γ. Μπορούν να γίνουν δεκτά δώρα εθιμοτυπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, υπό την

προϋπόθεση ότι δίνονται δημοσίως στο όνομα της ΕΟΤ-ΑΟΧ, δεν περιλαμβάνουν χρήματα και δεν

δίνονται με σκοπό αθέμιτου επηρεασμού ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΘΕΣΜΟΥΣ

1. Όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να

ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα και την πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο όμως απαγορεύεται να

καταχραστούν την θέση τους στην ΕΟΤ-ΑΟΧ ή στον αθλητισμό γενικά προς επίτευξη αλλότριων

στόχων, να εμπλακούν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ιδεολογία που παραβιάζει τους σκοπούς της

ΕΟΤ-ΑΟΧ και το φίλαθλο πνεύμα.

2. Όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να

φροντίζουν το περιβάλλον σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις οργανώνουν ή παρευρίσκονται.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

1. Στην ΕΟΤ-ΑΟΧ συστήνονται και λειτουργούν Επιτροπές Δεοντολογίας, με αντικείμενο τη διερεύνηση

και εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων, που σχετίζονται με τις υποθέσεις που αναφέρονται στον

παρόντα κανονισμό.

2. Οι Επιτροπές Δεοντολογίας αποτελούνται από ερευνητικό και δικαστικό τμήμα και συγκροτούνται

υποχρεωτικά από τακτικούς δικαστές, με τριετή θητεία, η οποία δεν ανανεώνεται.

3. Η Ερευνητική Επιτροπή Δεοντολογίας έχει αρμοδιότητα να διεξάγει προκαταρκτική πειθαρχική

εξέταση, να συγκεντρώσει όλο το απαραίτητο υλικό για τη συγκεκριμένη υπόθεση και να ζητήσει από

το πειθαρχικώς ελεγχόμενο πρόσωπο να απολογηθεί.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης επαρκών ενδείξεων για την πειθαρχική ενοχή του πειθαρχικώς

ελεγχομένου προσώπου, η υπόθεση παραπέμπεται από την Ερευνητική Επιτροπή Δεοντολογίας στη

Δικαστική Επιτροπή Δεοντολογίας.

5. Η Δικαστική Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια για την εκδίκαση της υπόθεσης και την έκδοση

απόφασης.

6. Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής Δεοντολογίας:

α. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Δικαστικής Επιτροπής Δεοντολογίας, δίνοντας και αφαιρώντας

το λόγο.

β. Υπογράφει την κλήση προς το πειθαρχικώς ελεγχόμενο πρόσωπο για προηγούμενη ακρόαση, η

οποία αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή e-mail τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την

οριζόμενη ημέρα προς απολογία.

7. Ο Γραμματέας της Δικαστικής Επιτροπής Δεοντολογίας:

α. Τηρεί πρακτικά για τις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής Δεοντολογίας.
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β. Διεξάγει την αλληλογραφία.

γ. Τηρεί το αρχείο των αποφάσεων που εκδίδονται από τη Δικαστική Επιτροπή Δεοντολογίας.

δ. Επιμελείται για την άμεση ανακοίνωση των αποφάσεών της, που επιδίδονται στη γραμματεία της

ΕΟΤ-ΑΟΧ για τα περαιτέρω.

8. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίασή της όλα τα τακτικά μέλη της.

9. Εάν το πειθαρχικώς ελεγχόμενο πρόσωπο δεν απολογηθεί, η διαδικασία προχωρεί χωρίς την

απολογία του.

10. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής Δεοντολογίας συντάσσονται γραπτά, περιέχουν

αιτιολογία, υπογράφονται από όλα τα τακτικά μέλη της και καταχωρούνται στο προβλεπόμενο βιβλίο.

11. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής Δεοντολογίας δεν χρήζουν επικύρωσης από το Διοικητικό

Συμβούλιο της ΕΟΤ-ΑΟΧ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΙΝΕΣ

1. Σε περίπτωση παραβίασης διατάξεων του παρόντος κανονισμού, επιβάλλονται οι ακόλουθες

πειθαρχικές ποινές.

2. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα μέλη των οργάνων της ΕΟΤ-ΑΟΧ, μέλη των

διοικήσεων σωματείων, μέλη σωματείων, φιλάθλους, προπονητές και διαιτητές είναι:

α. Γραπτή επίπληξη

β. Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία

γ. Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους, προσωρινά μέχρι δύο (2) χρόνια ή οριστικά.

3. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στους αθλητές είναι:

α. Γραπτή επίπληξη

β. Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία

γ. Προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του αθλητή μέχρι δύο (2) χρόνια

δ. Διαγραφή από τα μητρώα της ΕΟΤ-ΑΟΧ.

Η διαγραφή αθλητή από τα μητρώα της ΕΟΤ-ΑΟΧ συνεπάγεται ότι αυτός δεν µπορεί να εγγραφεί

εφεξής σε κανένα αθλητικό σωματείο-μέλος της ΕΟΤ-ΑΟΧ.

4. Κατά την επιμέτρηση των πειθαρχικών ποινών εκτιμώνται η βαρύτητα του πειθαρχικού

παραπτώματος, οι συνθήκες που συνέβη αυτό, ο βαθμός υπαιτιότητας του πειθαρχικώς ελεγχόμενου,

η προγενέστερη διαγωγή του πειθαρχικώς ελεγχόμενου, εάν αυτός είναι υπότροπος, η προσφορά του

στον αθλητισμό και στην ΕΟΤ-ΑΟΧ κλπ.

5. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη πειθαρχικής ποινής, η ΕΟΤ-ΑΟΧ έχει

δικαίωμα να παραπέμψει την υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και

Δεοντολογίας.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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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 ΕΟΤ-ΑΟΧ και

οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΤ-ΑΟΧ για το εκάστοτε θέμα. Για κάθε ασάφεια ή

κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΤ-ΑΟΧ.

3. Ο παρών κανονισμός, για την κατάρτιση του οποίου έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι ισχύοντες διεθνείς

κανονισμοί, καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 7 και 27 του ν. 2725/1999, ισχύει από την

ψήφισή του από τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΤ-ΑΟΧ στις 25.10.2022 και θα υποβληθεί για έλεγχο

νομιμότητας από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Βάρη, 25.10.2022

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Μιχάλης Φουντεδάκης Ευαγγελία Κρητικού

5


