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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                      
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
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Ταχ.Κώδικας     : 151 80  Μαρουσι    
Πληροφορίες    :Γαραντωνάκης Ελ. 
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ΘΕΜΑ: «Έλεγχος νομιμότητας Πειθαρχικού Κανονισμού της Ελληνικής Γυμναστικής 
Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.).»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.4622/19 (ΦΕΚ133/Α/07-08-2019) Επιτελικό κράτος: οργάνωση λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης.
β. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
γ.Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
2. Τα άρθρα 27 και 41Ζ του Ν.2725/1999 όπως ισχύει σήμερα. 
3.Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.  
4.Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή 
απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο 
Αυγενάκη.
6. Το υπ’ αριθ. 1456/2-3-22 (ΥΠΠΟΑ/89537/2-3-22) έγγραφο της Ομοσπονδίας.
7. Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/155025/8-4-22 έγγραφο του Τμήματος με παρατηρήσεις και 
υποδείξεις.
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8. Τα υπ’ αριθ 5551/6-6-22 (ΥΠΠΟΑ/267209/7-6-22) και 5552/6-6-22 έγγραφα της 
Ομοσπονδίας με το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ. (30-3-2022) όπου ψηφίστηκε ο εν 
λόγω κανονισμός.
9. Το υπ’ αριθ. 355935/22-7-22 έγγραφο του τμήματος με νέες υποδείξεις.
10. Το υπ’ αριθ. 8698/12-10-22 έγγραφο της Ομοσπονδίας.
11. Τις από 27-10-2022 και 14-10-2022 υποδείξεις της Υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.        

                                    
                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά του ο πειθαρχικός κανονισμός της Ελληνικής 
Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.).ως εξής: 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο  1ο Γενικά
1. Σε εφαρμογή του άρθρου 129 του νόμου 2725/1999 και για την προστασία των αθλημάτων 
της  γυμναστικής, των σωματείων και διοικητικών παραγόντων που καλλιεργούν και 
υποστηρίζουν τα αθλήματα της γυμναστικής, των αθλητών, των προπονητών και γενικά όλων 
όσων εμπλέκονται στη λειτουργία των αθλημάτων, κρίνεται απαραίτητη και υποχρεωτική η 
καθιέρωση αυτού του κανονισμού.
2. Όλα τα πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και κάθε παράβαση των διατάξεων του 
Καταστατικού, του Κανονισμού λειτουργίας της ΕΓΟ, των λοιπών Κανονισμών, Εγκυκλίων και 
αποφάσεων του Δ.Σ.  της ΕΓΟ, είτε αυτές σημειώνονται κατά τη διεξαγωγή, πριν ή μετά τη 
λήξη επισήμων ή διασυλλογικών αγώνων, ή κατά την εν γένει αθλητική δραστηριότητα και 
τα οποία διαπράττονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, καθώς και 
οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, ποινές, αποτελούν τον πειθαρχικό κανονισμό της ΕΓΟ.

Άρθρο 2ο Σκοπός καθιέρωσης του πειθαρχικού κανονισμού
1. Σκοπός του ειδικού αυτού πειθαρχικού κανονισμού είναι να καθορίσει με αντικειμενικό 
και διάφανο τρόπο τα πειθαρχικά παραπτώματα, τον τρόπο και τη διαδικασία του 
πειθαρχικού ελέγχου, καθώς και τις πειθαρχικές ποινές, οι οποίες πρέπει να επιβάλλονται σε 
όλους όσους παραβαίνουν, τον παρόντα κανονισμό, τους λοιπούς κανονισμούς και το 
καταστατικό της ΕΓΟ και συμβάλλουν αρνητικά στη διάδοση, στην ανάπτυξη και στην 
απρόσκοπτη καλλιέργεια των αθλημάτων της Γυμναστικής.
2. Απώτερος σκοπός επίσης του παρόντα κανονισμού είναι να λειτουργήσει προληπτικά, 
προκειμένου να αποτρέψει ενέργειες και πρακτικές που μπορεί να εκδηλωθούν από όλους 
τους εμπλεκόμενους στα αθλήματα της Γυμναστικής και οι οποίες παρεμποδίζουν την 
ανάπτυξη του αθλήματος και συντελούν αρνητικά στη διατάραξη του ήρεμου και 
οικογενειακού κλίματος που πρέπει να διέπει τις σχέσεις των αθλητών, προπονητών, 
διοικητικών παραγόντων, σωματείων, ακόμη και των γονιών των αθλητών.
3. Επιπρόσθετος λόγος που καθιστά αναγκαία την καθιέρωση αυτού του κανονισμού είναι η 
διασφάλιση του αθλήματος και η αποτροπή φαινομένων και πράξεων που παραβαίνουν 
τους κανόνες δικαίου των αθλητικών ηθών και αναγκαστικά επισύρουν ποινές που 
επιβάλλουν τη στέρηση της συμμετοχής στην αθλητική κι αγωνιστική δράση.
4. Έχοντας ως δεδομένο ότι οι παρεκκλίσεις και οι υπερβολές από τις γενικώς 
προσδιορισμένες αρχές του φιλάθλου πνεύματος, απειλούν την ηθική του αθλητισμού, 
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καθίσταται αναγκαία η καθιέρωση και η εφαρμογή κανόνων που θα επιβάλλουν πειθαρχία 
και τάξη.
5. Πράξεις όπως η φαρμακοδιέγερση καταστρέφουν την υγεία των αθλητών, την αθλητική 
τους πορεία και τους αποξενώνουν από την κοινωνία, διαμορφώνοντας πεδίο αντιαθλητικής 
συμπεριφοράς.
6. Οι πράξεις βίας, η δωροδοκία, οι προσπάθειες επίτευξης νίκης με οποιαδήποτε μέσα και 
η εμπορευματοποίηση, η οποία σήμερα πλέον τείνει να καθιερωθεί, αντιτίθενται με τις 
ηθικές αρχές του αθλητισμού. Οι παραπάνω αυτές πράξεις δεν συμβιβάζονται με τον 
αθλητισμό και θέτουν υπό αίρεση την αθλητική ή τη φίλαθλη ιδιότητα, και τη δυνατότητα 
συμμετοχής στην αθλητική δράση.

Άρθρο 3ο Πειθαρχικά Όργανα
 Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών στα αθλήματα της 
Ενόργανης Γυμναστικής, της Ρυθμικής Γυμναστικής, του Τραμπολίνο, της Ακροβατικής, 
Αεροβικής, της Γυμναστικής για Όλους, του Παρκούρ και της Καλλισθενικής Γυμναστικής 
αρμόδιο όργανο είναι η Δικαστική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της 
ΕΓΟ, η οποία επιλαμβάνεται των πειθαρχικών θεμάτων που παραπέμπονται με 
εμπεριστατωμένη έκθεση από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 4ο Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Οργάνου
1. Κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα σε οποίο έχει 
υποπέσει, χωρίς προηγουμένως να προηγηθεί η κλήση σε απολογία. Η Δικαστική Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει κατά την εξέταση του παραπτώματος και συμπληρωματικά στοιχεία από 
κάθε πρόσωπο που έχει γνώση του πειθαρχικού παραπτώματος ή φορέα που κρίνει 
απαραίτητο, ακόμη και να καλέσει τον κατηγορούμενο να δώσει εξηγήσεις για την 
συμπεριφορά του, καταθέτοντας και σχετικό απολογητικό υπόμνημα.
2. Η κλήση σε απολογία κοινοποιείται στον εγκαλούμενο με συστημένη επιστολή ή με email 
και πρέπει να ορίζει ότι η απολογία πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του πειθαρχικού 
Οργάνου της Ομοσπονδίας σε χρόνο που θα προσδιορίζεται επακριβώς.
3. Την αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος απολογούμενος, οπότε 
το πειθαρχικό όργανο τον καλεί υποχρεωτικά την ημέρα εκδίκασης. Επίσης μετά από 
προηγούμενο αίτημα του απολογούμενου μπορεί το πειθαρχικό όργανο να δεχτεί η 
εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του να είναι μόνο προφορική, απαλλάσσοντας τον 
απολογούμενο από την υποχρέωση κατάθεσης γραπτού υπομνήματος.
4. Σε περίπτωση που περάσει η προθεσμία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και ο 
απολογούμενος δεν καταθέσει υπόμνημα ή δεν ζητήσει η διαδικασία να είναι προφορική, το 
πειθαρχικό όργανο κρίνει βάσει των αναγραφόμενων στην έκθεση του φακέλου 
παραπομπής και επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις. Έχει όμως το δικαίωμα - και πάλι - να 
ζητήσει συμπληρωματικές εξηγήσεις από κάθε γνώστη του πειθαρχικού παραπτώματος ή 
του συμβάντος.
5. Κατά την προφορική εκδίκαση της υπόθεσης στο πειθαρχικό όργανο μπορούν να 
παραστούν ο απολογούμενος αυτοπροσώπως ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου του και 
όποιος από τους παράγοντες του συμβάντος του πειθαρχικού παραπτώματος το ζητήσει ή 
θεωρηθεί απαραίτητη η παρουσία του από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Μπορεί επίσης 
να παραστεί κάνοντας παρέμβαση υπέρ του απολογούμενου το σωματείο στο οποίο ανήκει 
και να εκθέσει τις απόψεις του για το πειθαρχικό παράπτωμα. Ο απολογούμενος μπορεί να 
επικαλεστεί και την μαρτυρία άλλων προσώπων, τα οποία μπορεί να καλέσει με δική τους 
ευθύνη ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου για να καταθέσουν την άποψή τους για το 
παράπτωμα. Οι μαρτυρίες των προσώπων αυτών συνεκτιμώνται ελεύθερα από το 
πειθαρχικό όργανο, χωρίς να είναι δεσμευτικές για αυτό.
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6. Στις περιπτώσεις κλήσης σε απολογία σωματείου αυτό μπορεί να παραστεί με το νόμιμο, 
σύμφωνα με το καταστατικό, εκπρόσωπό του. Είναι δυνατή η παρουσία νομικού συμβούλου 
( δικηγόρου) κατά την αυτοπρόσωπη παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου, 
καθώς και η κατάθεση εκ μέρους του σχετικό απολογητικό υπόμνημα.
7. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων μπορούν οι κατά περίπτωση απολογούμενοι να 
προσκομίσουν ως αποδεικτικό υλικό διάφορα έγγραφα (αποσπάσματα τύπου, video του 
αγώνα, ή του συμβάντος κλπ) τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα από το πειθαρχικό όργανο, ως 
δικαστικά τεκμήρια. Ειδικά οι εικόνες που προκύπτουν από λήψη ηλεκτρονικών συστημάτων 
εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3057/02 
αποτελούν αποδεικτικά μέσα (δεδομένα) για το οικείο πειθαρχικό όργανο.

Άρθρο 5ο Σύγκληση και αποφάσεις πειθαρχικού οργάνου
1. Οι ποινές για παραπτώματα αθλητών - προπονητών - παραγόντων - ιατρών - 
φυσιοθεραπευτών -φιλάθλων και σωματείων, σύμφωνα με το άρθρο του παρόντος 
κανονισμού, επιβάλλονται από τα αρμόδιο πειθαρχικό Όργανο της ΕΓΟ που είναι η Δικαστική 
Επιτροπή.
2. Οι εκθέσεις και οι σχετικές εισηγήσεις του Δ.Σ της ΕΓΟ πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, 
προκειμένου να υπάρξει έγκληση με την υποβολή τού πειθαρχικού παραπτώματος στην 
Δικαστική Επιτροπή, η οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της ΕΓΟ, αφού 
εξαντλήσει όλη την σχετική διαδικασία εκδίδει απόφαση αιτιολογημένη και καταχωρεί αυτή 
στο βιβλίο αποφάσεων.
3. Κάθε υπόθεση πρέπει να εκδικάζεται από τη Δ.Ε. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που 
παραπέμφθηκε αυτή από τον Γραμματέα της ΕΓΟ. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
σε 15 ημέρες, αν υπάρχει σοβαρή αιτία.
4. Οι αποφάσεις σύγκλησης της Δικαστικής Επιτροπής, πρέπει να αναφέρουν τα παρακάτω: 
α) Τον τόπο και την χρονολογία της Συνεδρίασης
β) Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής που παρευρίσκονται στην Συνεδρίαση
γ) Τα στοιχεία που έλαβε υπ' όψη της η Επιτροπή και στα οποία στηρίχτηκε για να βγάλει την 
απόφασή της.
5. Τα είδη και τα όρια των ποινών, καθώς και η διαδικασία της επιβολής καθορίζονται στον 
παρόντα Κανονισμό.
6. Απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, και στο Δ.Σ 
της ΕΓΟ η οποία ενήργησε την παραπομπή του πειθαρχικού παραπτώματος.
7. Η πειθαρχική ποινή είναι σε ισχύ όταν καταγραφεί στο βιβλίο των αποφάσεων της 
Δικαστικής Επιτροπής.
8. Μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο καταστατικό της ΕΓΟ, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΓΟ στο οποίο κοινοποιείται η ποινή, 
επιλαμβάνεται της άμεσης εφαρμογής της ποινής.
9. Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από την Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας που 
επιβάλλουν κάθε είδους ποινές και κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού 
της ΕΓΟ, προσβάλλονται μόνο με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών 
Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).
10. Η άσκηση προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης 
απόφασης (άρθρο 126 παρ. 1 του ν. 2725/1999), ως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 
παρ. 5 του ν.3057/2002.

Άρθρο 6ο Πειθαρχικά παραπτώματα – ποινές – Γενικά
1. Οι αθλητές-τριες, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι κριτές και τα αθλητικά 
σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
αθλητικής νομοθεσίας, το καταστατικό, τους εν ισχύ κανονισμούς και τις αποφάσεις των 
οργάνων της Ομοσπονδίας και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές τους σχέσεις και 
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δραστηριότητες, σύμφωνα με όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η ευταξία, η δεοντολογία του 
ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, 
των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού ιδεώδους.
2. Οι εκθέσεις των Ελλανόδικων και αγωνόδικων επιτροπών αποτελούν αμάχητα τεκμήρια 
για την πειθαρχική δίωξη των αναφερομένων σ' αυτά προσώπων και σωματείων. Επίσης 
τεκμηριωμένες αναφορές που υποβάλλονται προς το Δ.Σ της ΕΓΟ συνοδευόμενες με το 
ανάλογο αποδεικτικό υλικό αποτελούν βάσιμα στοιχεία έναρξης διενέργειας πειθαρχικού 
ελέγχου και απόδοσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.
3. Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους πιο πάνω συνιστά πειθαρχικό 
παράπτωμα, που τιμωρείται με τις οριζόμενες στον παρόντα Πειθαρχικό Κανονισμό ποινές.
4. Τα πειθαρχικά παραπτώματα που αφορούν αθλητές-τριες εθνικών και προεθνικών 
ομάδων, ομοσπονδιακών προπονητών, σωματείων και σωματειακών προπονητών, είναι 
διατυπωμένα στον κανονισμό εθνικών και προεθνικών ομάδων, καθώς και στον κανονισμό 
λειτουργίας της ΕΓΟ και αναφέρονται ως απαράβατες υποχρεώσεις αυτών.
5. Καμιά από τις αναφερόμενες ποινές στον παρόντα κανονισμό δεν θεωρείται 
ολοκληρωμένη και έγκυρη και συνεπώς δεν μπορεί να επιβληθεί, αν δεν ληφθεί 
αιτιολογημένη απόφαση από το Δ.Σ της ΕΓΟ, ή με παραπομπή του στην Δικαστική Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο καταστατικό της ΕΓΟ άρθρα 16 - 17-18-
19 &20 και δε λάβει με βεβαιωμένη λήψη έγγραφο με συγκεκριμένο κατηγορητήριο κλήσης 
σε απολογία ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής, ο κατηγορούμενος.
6. Εξυπακούεται ότι αν με υπαιτιότητα του πειθαρχικά ελεγχόμενου, αγνοηθεί η κλήση σε 
απολογία και δεν παρουσιαστεί, ή δεν υποβάλλει εμπρόθεσμο απολογητικό υπόμνημα, τότε 
τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα που χειρίζονται την υπόθεση εκδίδουν οριστική απόφαση.

Άρθρο 7ο Πειθαρχικά Παραπτώματα αθλητών όλων των κατηγοριών
1. Για την απρεπή συμπεριφορά, η οποία δεν αρμόζει σε αθλητή-τρια και αποτελεί στοιχείο 
δυσφήμισης για το άθλημα, απέναντι σε συναθλητές, προπονητές, παράγοντες, ιατρούς, 
φυσιοθεραπευτές, κριτές, σε μέλη Δ.Σ. της ΕΓΟ ή Αθλητικών Ενώσεων, παράγοντες άλλων 
αθλητικών φορέων, μέλη πειθαρχικών οργάνων, επίσημα πρόσωπα, φιλάθλους η οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες εκφάνσεις, όπως:
α) Ανάρμοστη συμπεριφορά, (απειλή, ειρωνικά σχόλια, και εξωτερίκευση σκέψεων και 
συναισθημάτων με τρόπο
β) Υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές εκφράσεις, 
απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). 
γ) Υβριστική των θείων συμπεριφορά.
δ) Απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που 
αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων), ή για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει 
κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά κλπ, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει 
τραυματισμό του). 
ε) Βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργειά του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου από 
τους παραπάνω που αναγράφεται στην έκθεση της ελλανόδικης και αγωνόδικης επιτροπής 
αγώνα ή όπου αλλού εντός χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων και προσκομίζεται ιατρική 
βεβαίωση ιατροδικαστού ή δημοσίου νοσοκομείου
στ) Επίσης η μη αποδοχή και υλοποίηση αποφάσεων του Δ.Σ της ΕΓΟ, η μη τήρηση των εν 
ισχύ κανονισμών και του καταστατικού της ΕΓΟ, αποτελούν σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα
2. Στους αθλητές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών, το πειθαρχικό όργανο μπορεί να 
επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, ανάλογα με το παράπτωμα, που είναι οι εξής:
I. Ποινή αυστηρής έγγραφης επίπληξης
II. Ποινή αποκλεισμού 6 μηνών από διασυλλογικά πρωταθλήματα
III. Ποινή αποκλεισμού 6 μηνών από διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα
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IV. Ποινή αποκλεισμού από 6 έως 12 μηνών από διασυλλογικά και πανελλήνια 
πρωταθλήματα και στέρηση πρόσκαιρη ή και ισόβια στελέχωσης της προεθνικής ή Εθνικής 
ομάδας.
V. Ποινή στέρησης της αθλητικής ιδιότητας με διαγραφή από τα Μητρώα των αθλητών- 
αθλητριών της Ομοσπονδίας
VI. Παραπομπή ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στα αρμόδια όργανα για πρόσκαιρη ή 
ισόβια στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας.

Άρθρο 8ο - Ποινές αθλητών εθνικών και προεθνικών ομάδων
1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των αθλητών και αθλητριών των προεθνικών και εθνικών 
ομάδων, όλων των αθλημάτων της γυμναστικής συνίστανται στην παραβίαση των εν ισχύ 
κανονισμών, του καταστατικού της ΕΓΟ, καθώς και των αποφάσεων των οργάνων και του 
Διοικητικού συμβουλίου της ΕΓΟ.
2. Ανάλογα με το είδος, τον τρόπο, το χώρο, τη συχνότητα των πειθαρχικών παραπτωμάτων, 
μπορούν να επιβληθούν οι παρακάτω ποινές.
α) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη
β) Ολική η μερική περικοπή των οδοιπορικών εξόδων.
γ) Αποκλεισμός από αγώνες της Εθνικής ομάδας πρόσκαιρος από έξι (6) μήνες ή ισόβιος 
και στέρηση των κάθε είδους παροχών της Ομοσπονδίας προς τους αθλητές της Εθνικής 
ομάδας. 
δ) Αποχαρακτηρισμός του αθλητή-τριας από μέλους της Εθνικής, προεθνικής ομάδας και 
αποκλεισμός από κάθε επίσημη συμμετοχή σε αγώνες με το σωματείο στο οποίο ανήκει 
(διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα).
ε) Στέρηση της αθλητικής ιδιότητας με διαγραφή από τα Μητρώα των αθλητών-αθλητριών 
της Ομοσπονδίας
στ) Παραπομπή, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στα αρμόδια όργανα για αφαίρεση της 
φίλαθλης Ιδιότητας

Άρθρο 9ο Παραπτώματα σωματειακών Προπονητών
1. Η συμπεριφορά με όλες τις εκφάνσεις της, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, προπονητή-
τριαςαπέναντι σε αθλητές, άλλους προπονητές, παράγοντες, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, 
κριτές, σε μέλη Δ.Σ. της ΕΓΟ, Αθλητικών Ενώσεων, σωματείων, παράγοντες άλλων αθλητικών 
φορέων, μέλη πειθαρχικών οργάνων, επίσημα πρόσωπα, φιλάθλους, η μη αποδοχή και 
υλοποίηση αποφάσεων του Δ.Σ της ΕΓΟ, η μη τήρηση των εν ισχύ κανονισμών και του 
καταστατικού της ΕΓΟ, συνιστούν σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
2. Στους προπονητές όλων των κατηγοριών το πειθαρχικό όργανο μπορεί να επιβάλλει τις 
παρακάτω πειθαρχικές ποινές, ανάλογα με το πειθαρχικό παράπτωμα:
α) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη
β) Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα από ένα μήνα 
έως και ένα χρόνο.
γ) Πρόταση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση άδειας εξάσκησης 
επαγγέλματος.
δ) Παραπομπή, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στα αρμόδια όργανα για αφαίρεση της 
φίλαθλης Ιδιότητας.

Άρθρο 10ο Πειθαρχικά παραπτώματα ομοσπονδιακών προπονητών
1. Αυτά ορίζονται στον κανονισμό των προεθνικών και εθνικών ομάδων.
2. Για τις σοβαρότερες των παραπάνω περιπτώσεων το ΔΣ της ΕΓΟ, μαζί με την καταγγελία 
της σύμβασης και της απόλυσης του προπονητή-τριας, δικαιούνται να εισηγηθεί στην Γ.Γ.Α. 
την επιβολή ποινής προσωρινής ανάκλησης της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του 
προπονητή οιασδήποτε κατηγορίας μέχρι και για ένα χρόνο ή και της οριστικής ανάκλησης.
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3. Ο αποκλεισμός των παραβατών προπονητών από τους αναφερόμενους αγώνες της ΕΓΟ, 
σημαίνει ότι ο προπονητής δεν έχει το δικαίωμα να δηλώνεται και να καθοδηγεί 
οποιαδήποτε ομάδα ή μεμονωμένους αθλητές μέχρι την λήξη της ποινής του.
4. Σε περίπτωση που ο Ομοσπονδιακός προπονητής με την εν γένει συμπεριφορά του 
κρίνεται ακατάλληλος για το επάγγελμα του προπονητού Εθνικής Ομάδας ή υπέπεσε σε 
παράπτωμα ηθικής τάξεως ή διαπράξει αδίκημα που διασύρει ή δυσφημεί το άθλημα της 
Γυμναστικής, στο οποίο προσφέρει το προπονητικό του έργο, ή παραβιάζει τον παρόντα 
κανονισμό και τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΓΟ μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της ΕΓΟ και 
παραπομπής του θέματος στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της ΕΓΟ που είναι η Δικαστική 
Επιτροπή δύναται να του επιβληθούν οι παρακάτω ποινές
α) της αυστηρής έγγραφης επίπληξης 
β) της αργίας με ανάλογη στέρηση αποδοχών
γ) της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και της απόλυσης του προπονητή με 
υπαιτιότητα αυτού.
δ) Πρόταση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για πρόσκαιρη ή οριστική ανάκληση 
της άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος προπονητή.

Άρθρο 11ο  Ποινές Σωματείων
1. Σε περιπτώσεις που αθλητές, προπονητές, συνοδοί, παράγοντες, ιατροί, 
φυσιοθεραπευτές, υποπέσουν σε πειθαρχικά παραπτώματα που άπτονται του παρόντος 
κανονισμού, του κανονισμού λειτουργίας της ΕΓΟ, του κανονισμού εθνικών και προεθνικών 
ομάδων, του αθλητικού νόμου, και εν γνώσει τους δημιουργούν πρόβλημα στην απρόσκοπτη 
λειτουργία των αθλημάτων της γυμναστικής, και γενικότερα δημιουργούν επεισόδια 
δυσφημιστικά για το άθλημα της γυμναστικής, στο οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα, το κατά περίπτωση αρμόδιο για τον 
πειθαρχικό έλεγχο όργανο μπορεί να επιβάλλει, κατά την κρίση του και ανάλογα με τη 
βαρύτητα του παραπτώματος τις πειθαρχικές ποινές που αναφέρονται στον παρόντα 
πειθαρχικό κανονισμό.
2. Τα σωματεία τα οποία δεν αποδέχονται και δεν υλοποιούν τις αποφάσεις του Δ.Σ της ΕΓΟ, 
δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς και του 
καταστατικού της ΕΓΟ, συνιστούν σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
3. Σε περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων που έχουν συχνότητα και είναι πολύ σοβαρά, 
τότε το Δ.Σ της ΕΓΟ μπορεί να εισηγηθεί στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό την 
ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.
4. Οι ποινές- κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν στα σωματεία ανάλογα με τα πειθαρχικά 
παραπτώματα στα οποία θα υποπέσουν, είναι:
α) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.
β) Περικοπή μέρους ή του όλου του ποσού της ετήσιας επιχορήγησης.
γ) Πρόσκαιρο αποκλεισμό από αθλητικές διοργανώσεις των αθλητικών ενώσεων και της 
ΕΓΟ (διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα).
δ) Οριστικό αποκλεισμό από αθλητικές διοργανώσεις των αθλητικών ενώσεων και της ΕΓΟ 
(διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα). 
ε) Πρόσκαιρη ή οριστική διαγραφή από μέλος της ΕΓΟ.
στ) Πρόταση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση της ειδικής αθλητικής 
αναγνώρισης του σωματείου.

Άρθρο 12ο Δυσφήμιση του αθλήματος, παρεμπόδιση ανάπτυξης του αθλήματος
1. Τα σωματεία μέλη της ΕΓΟ, τα μέλη των διοικήσεών τους, οι προπονητές, οι αθλητές που 
μετέχουν στα διασυλλογικά πρωταθλήματα αρμοδιότητας των αθλητικών ενώσεων και 
πανελλήνια πρωταθλήματα αρμοδιότητας της ΕΓΟ, έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους 
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κανόνες του φίλαθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται στις διατάξεις των νόμων και των 
κανονισμών.
2. Δυσφήμιση του αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη εντός και εκτός 
προπονητικού ή αγωνιστικού χώρου σε διοργάνωση φιλικού η επίσημου αγώνα ή όχι, που 
δυσφημεί το άθλημα της Γυμναστικής στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται 
ειδικά στους σχετικούς κανονισμούς της ΕΓΟ.
3. Ως δυσφήμιση του αθλήματος της Γυμναστικής θεωρούνται ειδικά και οι με οποιονδήποτε 
τρόπο και οποτεδήποτε δημόσιες προσβλητικές ή και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των 
αθλητικών Αρχών, της ΕΓΟ, των μελών των Δ.Σ. τους, των προπονητών, των θεσμοθετημένων 
αθλητικών Πειθαρχικών Οργάνων, των μελών του ΑΣΕΑΔ, των κριτών, αλλά και σε βάρος 
άλλου Σωματείου, των αθλητών, προπονητών ή παραγόντων αυτού.
4. Επιπρόσθετα, κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα 
και οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αθλητική ή αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών 
των σωματείων, πριν, στη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών διοργανώσεων, οφείλει 
να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος.
5. Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα του παρόντος άρθρου, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο 
συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, οφείλουν να 
συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών διοργανώσεων, 
στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια 
δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητών σωματείων, 
ενώσεων, ομοσπονδιών, που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής 
διοργάνωσης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ των θεατών και να 
εγείρει αβασίμως και αναιτιολογήτως θέματα και ζητήματα μεροληπτικής κρίσης και 
αξιολόγησης των αθλητών.
6. Η με οποιονδήποτε σκόπιμο και δόλιο τρόπο ενεργή συμμετοχή προπονητών και 
διοικητικών παραγόντων, σε πράξεις που διαταράσσουν τους σχεδιασμούς των σωματείων 
και παρεμποδίζουν με αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη του αθλήματος και δυσφημούν αυτό, 
συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράπτωμα που συνεκτιμάται από τα αρμόδια πειθαρχικά 
όργανα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
7. Η μεθοδευμένη και πέραν κάθε δεοντολογίας άγρα αθλητών με αθέμιτο τρόπο με 
αποδεδειγμένο το στοιχείο της υποκίνησης και της παρότρυνσης γονιών και αθλητών, από 
προπονητές και διοικητικούς παράγοντες είναι σημαντικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο 
εκτός των άλλων δημιουργεί αναστάτωση στις σχέσεις των εμπλεκομένων προσώπων 
(διοικητικών παραγόντων, προπονητών, γονιών και φορέων (σωματείων), ανακατατάξεις 
στην αθλητική διάρθρωση και ουσιαστική παρεμπόδιση στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη 
του αθλήματος.
8. Είναι σημαντικό και αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα των αθλητικών σωματείων στα οποία 
ανήκουν οι αθλητές να τους επιτραπεί να επιτελέσουν αποτελεσματικά και απρόσκοπτα το 
ρόλο τους και την αγωνιστική και πρωταθλητική τους πορεία. Κάθε ενέργεια που δημιουργεί 
εμπόδιο σε αυτή την αποστολή και επιδίωξη των σωματείων είναι καταδικαστέα από 
οπουδήποτε και αν προέρχεται και πρέπει να ερευνάται πειθαρχικά, αν υποβληθεί σχετικό 
αιτιολογημένο αίτημα από ενδιαφερόμενο σωματείο.
9. Το σωματείο δικαιούται δια των αθλητών του να αναπτύξει και αυτό την προσωπικότητά 
του με την ανάπτυξη των αθλημάτων που καλλιεργεί και για το λόγο αυτό προβαίνει σε 
σχεδιασμό, ο οποίος απαιτεί χρόνο, κόπο και χρήμα και δεν είναι λογικό και πρέπον να 
αλλάζει, ή να ακυρώνεται επειδή κάποιοι με έντεχνο τρόπο προσπαθούν να του υποκλέψουν 
το αθλητικό δυναμικό.
10. Η πράξη αυτή συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο προσδιορίζεται ως 
παρεμπόδιση της άσκησης αθλητικής δράσης εκ μέρους των σωματείων.
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11. Στα προαναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές, 
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και εάν αυτό αποδειχθεί με πειστήρια και 
αποδεικτικά στοιχεία:
Α. Στα σωματεία επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές: 
α) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη
β) Πρόσκαιρο αποκλεισμό από αθλητικές διοργανώσεις των αθλητικών ενώσεων και της 
ΕΓΟ (διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα).
γ) οριστικό αποκλεισμό από αθλητικές διοργανώσεις των αθλητικών ενώσεων και της ΕΓΟ 
(διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα).
δ) Προσωρινή διαγραφή ενός έτους από μέλος της Ομοσπονδίας
ε) Πρόταση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση της ειδικής αθλητικής 
αναγνώρισης του σωματείου
Β. Στους προπονητές επιβάλλονται οι ποινές: 
α) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη
β) Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα από ένα μήνα 
έως και ένα χρόνο.
γ) Πρόταση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση άδειας εξάσκησης 
επαγγέλματος.
δ) Παραπομπή, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στα αρμόδια όργανα για αφαίρεση της 
φίλαθλης Ιδιότητας.
Γ. Στα μέλη του Δ.Σ. Σωματείων, μέλη των Σωματείων, επιβάλλονται οι ποινές: 
α) Έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση στον τύπο
β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση στον υπαίτιο για την δημόσια ανάκληση τυχόν 
δημοσιεύματος
γ) Απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους από έναν μήνα και μέχρι έξι (6) 
μήνες
δ) Παραπομπή, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στα αρμόδια όργανα για αφαίρεση της 
φίλαθλης Ιδιότητας.
Δ. Στους αθλητές επιβάλλονται οι ποινές:
I. Ποινή αυστηρής έγγραφης επίπληξης
II. Ποινή αποκλεισμού 6 μηνών από διασυλλογικά πρωταθλήματα
III. Ποινή αποκλεισμού 6 μηνών από διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα
IV. Ποινή αποκλεισμού από 6 έως 12 μηνών από διασυλλογικά και πανελλήνια 
πρωταθλήματα και στέρηση πρόσκαιρη ή και ισόβια στελέχωσης της προεθνικής ή Εθνικής 
ομάδας.
V. Ποινή στέρησης της αθλητικής ιδιότητας με διαγραφή από τα Μητρώα των αθλητών- 
αθλητριών της Ομοσπονδίας
VI. Παραπομπή ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στα αρμόδια όργανα για πρόσκαιρη ή 
ισόβια στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας.

Άρθρο 13ο Επέκταση Ποινών - Αποκατάσταση ζημιών
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπόκειται κάθε αθλητής, προπονητής, 
παράγοντας ,ιατρός, φυσιοθεραπευτής, που ανήκει σε Σωματείο - μέλος της ΕΓΟ και 
υποπίπτει σε παράβαση αυτών, η οποία επισύρει ποινή, ανεξάρτητα από την ιδιότητα την 
οποία είχε κατά το χρονικό σημείο κατά το οποίο υπέπεσε σε αυτήν, όπως του αθλητή που 
αγωνίζεται ή όχι, του προπονητή, του διοικητικού παράγοντα, ή του απλού μέλους του 
σωματείου. Στην περίπτωση αυτήν του επιβάλλεται η προσήκουσα (για κάθε μια από τις 
ιδιότητες τις οποίες είχε κατά το χρονικό σημείο κατά το οποίο υπέπεσε στο συγκεκριμένο 
παράπτωμα) ποινή, όπως αυτή εξειδικεύεται στις σχετικές διατάξεις και η οποία εκτίεται 
παράλληλα και αυτοτελώς για κάθε ιδιότητα. Για να είναι δυνατή η εφαρμογή και ο έλεγχος 
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του παρόντος άρθρου, η ΕΓΟ υποχρεούται να κοινοποιεί κάθε ποινή που επιβάλλει και στην 
Αθλητική Ένωση όπου ανήκει το σωματείο του τιμωρημένου προσώπου και αντιστρόφως.
2. Σε περίπτωση πρόκλησης υλικής ζημιάς σε όργανα, αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις 
εντός Εθνικών, κέντρων εκ μέρους αθλητών, παραγόντων, προπονητών, σωματείων, 
υπεύθυνοι για την αποκατάστασή τους είναι το ίδιο το σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν.

Άρθρο 14ο  - Τελικές Διατάξεις
1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος για Πειθαρχικά όργανα της Ομοσπονδίας, 
θεωρούνται κατά περίπτωση, τα εκλεγμένα της όργανα, το Δ.Σ. αυτής και η Δικαστική 
Επιτροπή.
2. Πέραν των διατάξεων του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής ως προς τον Πειθαρχικό έλεγχο 
(παραπτώματα και αντίστοιχη επιβολή ποινών) όλες οι διατάξεις του ν. 2725/99 και κάθε 
άλλης διάταξης νόμου, των προεδρικών διαταγμάτων, των οικείων Υπουργικών Αποφάσεων 
και Κανονισμών, του Κανονισμού λειτουργίας της ΕΓΟ, του Καταστατικού της ΕΓΟ, όλων των 
Γενικών και Ειδικών Προκηρύξεων διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΓΟ και τέλος οι 
διατάξεις των Κανονισμών των υπερκείμενων φορέων του αθλήματος της Δ.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.
3. Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται λόγος για «αθλητή» ή «προπονητή» εννοείται 
αντίστοιχα «αθλήτρια» ή «προπονήτρια».
4. Είναι δυνατή η εφαρμογή του παρόντα κανονισμού από τις αθλητικές ενώσεις και τα 
σωματεία μέλη της ΕΓΟ.
5. Ο Παρών Κανονισμός που περιέχει δεκατέσσερα (14) άρθρα.

Τροποποίηση των παρόντων κανονισμών γίνεται εφόσον υπάρξουν νέες νομοθετικές 
διατάξεις η άλλες αλλαγές, κανονιστικές πράξεις ανωτέρων φορέων.

Ο Πειθαρχικός Κανονισμός της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, ψηφίστηκε στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου 2022, της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας 
(Ε.Γ.Ο.).

                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                                                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ     
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