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Άρθρο 1 
ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών, αρμόδιο όργανο είναι η Δικαστική 
Επιτροπή της ΕΛ.Α.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού αυτής. 

2. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής με τις οποίες επιβάλλονται κάθε είδους ποινές προσβάλλονται με 
προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ), με τη διαδικασία και στις 
προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 123 και επόμενα του Ν.2725/1999, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και από τις διατάξεις του ισχύοντος Α.Κ. 

 
Άρθρο 2 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 
1. Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι εκπαιδευτές, οι διευθυντές αγώνων / αλυτάρχες, οι 

κριτές και όσα πρόσωπα σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα με τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των 
αγώνων, καθώς επίσης και με τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με 
τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, το καταστατικό, τους κανονισμούς, τις εγκυκλίους 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. 

 
2. Τα πρόσωπα που παρευρίσκονται ή συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιοδήποτε τρόπο, στην εν 

γένει αγωνιστική ή μη δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων και της Ομοσπονδίας οφείλουν να 
συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των συναντήσεων αυτών, στο μέτρο και στο 
βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή δημοσίευση σε έντυπο ή 
ηλεκτρονικό μέσο ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, εκπαιδευτών, διευθυντών αγώνων, αλυταρχών, 
κριτών, μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων της Ομοσπονδίας για θέματα που σχετίζονται με τη 
δραστηριότητα του Αεραθλητισμού, που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή 
να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ αθλητών, προπονητών, παραγόντων σωματείων ή 
φιλάθλων κ.λ.π. 

 
3. Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 

συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται με τις οριζόμενες στον παρόντα κανονισμό ποινές, εφόσον δεν 
τιμωρείται βαρύτερα από διάταξη άλλου κανονισμού της ΕΛ.Α.Ο. 
 

4. Κρίσεις, δημοσιεύσεις, σχόλια στο Διαδίκτυο από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που 
προσβάλλουν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των κανόνων ευπρέπειας δεν επιτρέπονται και η τέλεση 
τους συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που εκδικάζεται και τιμωρείται με βάση τον παρόντα κανονισμό και το 
καταστατικό της ΕΛ.Α.Ο. Αποδεικτικό στοιχείο για την διαπίστωση της διάπραξης του παραπτώματος αποτελεί 
κυρίως και όχι αποκλειστικά, η πρωτότυπη εκτύπωση της καταχώρησης σχολίου κλπ από την ΕΛ.Α.Ο ή από 
άλλο σωματείο, μέλος αυτής ή από μέλος ή αθλητή σωματείου μέλους της ΕΛ.Α.Ο. 
 

5. Οι υπεύθυνοι παράγοντες αγώνων οφείλουν να αναφέρουν εγγράφως στην ΕΛ.Α.Ο χωρίς καθυστέρηση και σε 
κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη του αγώνα κάθε περιστατικό που λαμβάνει 
χώρα εντός του αγωνιστικού χώρου ή στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου ή πεδίου που υποπίπτει 
στην αντίληψή τους και διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, ή προσβάλλει το φίλαθλο πνεύμα. Η 
παράλειψη της ως άνω αναφοράς αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα των ως άνω παραγόντων. 
 

6. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των σωματείων-μελών της ΕΛ.Α.Ο οφείλουν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, τον 
οποίο διοργανώνουν ή συνδιοργανώνουν με άλλα σωματεία και πάντως εντός προθεσμίας που προβλέπετε 
από τον κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων της ΕΛ.Α.Ο, να αποστέλλουν εγγράφως στην γραμματεία της 
ΕΛ.Α.Ο τα αποτελέσματα του διεξαχθέντα αγώνα. Τα αποτελέσματα του αγώνα καθώς και το Φύλλο Αγώνα θα 
πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον Διευθυντής Αγώνα/Αλυτάρχη και τα μέλη της Ελλανοδίκου Επιτροπής 
άλλως θεωρούνται ως ακυρώσιμα και ως ουδέποτε υποβληθέντα. Η μη τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης 
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ελέγχεται με βάση το καταστατικό της ΕΛ.Α.Ο και τον παρόντα 
κανονισμό. 
 

7. Α) Απαγορεύεται η προσφυγή των φυσικών ή νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου στα πολιτικά δικαστήρια για κάθε ζήτημα που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, χωρίς 
προηγούμενη υποβολή στην ΕΛ.Α.Ο του ανάλογου ενδίκου μέσου (προσφυγής, καταγγελίας, αναφοράς κλπ) 
για την έγερση της διαδικασίας που προβλέπεται από το καταστατικό και τους κανονισμού στης ΕΛ.Α.Ο καθώς 
και το Ν.2725/99 όπως ισχύει, για την επίλυση της διαφοράς αμετακλήτως ενώπιον των αρμοδίων οργάνων 
της ΕΛ.Α.Ο και του Α.Σ. Ε.Α.Δ. 
Β) Πριν την υποβολή καταγγελίας ή ποινικής αναφοράς (έγκλησης-μήνυσης) στα ποινικά δικαστήρια για 
ζητήματα που αφορούν ποινικά κολάσιμες πράξεις που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων ή 
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σχετίζονται με την εν γένει αθλητική δραστηριότητα μεταξύ των σωματείων, των παραγόντων και των μελών 
της διοίκησης αυτών και των αθλητών, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσφύγει σχετικά ενώπιον της 
Δικαστικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Ο με καταγγελία ή αναφορά. Η διαδικασία ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής 
είναι ανεξάρτητη από την τυχόν ποινική διαδικασία που ήθελε ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος. 
Γ) Για τις παραβάσεις των περιπτώσεων Α και Β του παρόντος άρθρου επιβάλλονται κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και ειδικότερα α) στους αθλητές η ποινή της 
παραγράφου 3.1.2 β) στα λοιπά φυσικά πρόσωπα η ποινή της παραγράφου 3.2.3 και γ) στα σωματεία, κατά 
περίπτωση, οι ποινές της παραγράφου 3.3.3 και 3.3.4 του άρθρου 3. 

 
8. Τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Α.Ο οφείλουν να έχουν εναρμονισμένο το καταστατικό τους σύμφωνα με το 

καταστατικό της ΕΛ.Α.Ο και την ισχύουσα νομοθεσία και να περιλαμβάνει διατάξεις για τον πειθαρχικό έλεγχο 
της συμπεριφοράς των μελών του σωματείου και των αθλητών της δύναμης αυτού. Ο πειθαρχικός έλεγχος της 
συμπεριφοράς των ως άνω προσώπων πρέπει να ασκείται σε πρώτο βαθμό από το Δ.Σ. των σωματείων-
μελών της ΕΛ.Α.Ο και σε δεύτερο βαθμό από τη Δικαστική Επιτροπή της ΕΛ.Α.Ο 

 
9. Όλες οι ποινές της επίπληξης, είτε από μόνες τους είτε σε συνδυασμό με ανακοίνωση στα σωματεία, που 

περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού ισχύουν από την κοινοποίησή τους στον 
ενδιαφερόμενο και δεν υπόκεινται στο ένδικο μέσο της έφεσης. 
 

10. Όσοι από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκαλούν με πρόθεση την πειθαρχική 
δίωξη ή την εμπλοκή σε υπόθεση άλλου προσώπου μέλους της διοίκησης σωματείου χωρίς αποχρώντα λόγο 
ή χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
 

11. Κάθε παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί αθλητισμού από τα πρόσωπα της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου, εκτός της τυχόν δίωξης που ήθελε ασκηθεί σε αυτά από άλλες δημόσιες αρχές ή 
υπηρεσίες (ΥΠΑ κλπ), αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που ελέγχεται και τιμωρείται με βάση τον παρόντα 
κανονισμό. 
 

12. Με τις ποινές που αναφέρονται στις παραγράφους 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 και 3.3.6 τους άρθρου 3 του παρόντος 
κανονισμού τιμωρείται το σωματείο που διοργάνωσε τον αγώνα στον οποίο έλαβε μέρος αθλητής χωρίς να 
είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αθλητών της ΕΛ.Α.Ο καθώς και το σωματείο με δήλωση του οποίου τυχόν 
συμμετείχε ο αθλητής στον αγώνα. 
 

13. Τα αρμόδια πειθαρχικό όργανα επιλαμβάνονται για τα παραπτώματα των παραπάνω προσώπων τα οποία 
διεπράχθησαν σε αθλητικούς χώρους για οποιοδήποτε είδος αεραθλητικής δραστηριότητας, προπόνηση ή 
αγώνα, είτε αυτά γράφτηκαν στο Φύλλο Αγώνα είτε δε γράφτηκαν σ' αυτό, αλλά βεβαιώθηκαν με έκθεση 
υπεύθυνου της εγκατάστασης ή του εκπροσώπου που ορίζει η ΕΛ.Α.Ο ή του Διευθυντή Αγώνα ή εκπροσώπου 
του σωματείου που διοργανώνει τον αγώνα, καθώς και όταν περιέλθουν, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, σε 
γνώση τους στοιχεία διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος. 

 
14. Τα παραπτώματα των πιο πάνω προσώπων τιμωρούνται και όταν διαπραχτούν σε αγώνες ή εκδηλώσεις που 

έχουν φιλικό ή εσωτερικό χαρακτήρα, για την τέλεση των οποίων έχει ζητηθεί έγκριση από τη ΕΛ.Α.Ο, εφόσον 
το Φύλλο Αγώνα ή οι σχετικές εκθέσεις των προαναφερθέντων αρμοδίων πρόσωπων κοινοποιηθούν στην 
Ομοσπονδία, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων.   
 

15. Η διοργάνωση οιασδήποτε εκδήλωσης από σωματείο που σε αυτήν προβλέπεται να υπάρχει διεθνής 
συμμετοχή, σύμφωνα με τον Ν.2725/99 όπως ισχύει σήμερα θα πρέπει να έχει την έγκριση του ΔΣ της ΕΛ.Α.Ο 
εκ των προτέρων. Διεξαγωγή εκδήλωσης με διεθνή συμμετοχή χωρίς την άδεια της ΕΛ.Α.Ο αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωμα που ελέγχεται και τιμωρείται με βάση τον παρόντα κανονισμό. 
 

16. Τα πειθαρχικό παραπτώματα παραγράφονται και δεν τιμωρούνται αν δεν καταγγελθούν εγγράφως μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την τέλεσή τους. Η παραγραφή δεν ισχύει για παραπτώματα τα οποία ο Ποινικός Νόμος 
θεωρεί ατιμωτικά. 

Άρθρο 3 
ΠΟΙΝΕΣ 

1. Οι ποινές για τα παραπτώματα των αθλητών είναι : 
1.1. έγγραφη επίπληξη 
1.2. προσωρινή αποβολή από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα μέχρι και για δύο (2) χρόνια 
1.3. αποκλεισμός από τις δραστηριότητες Εθνικής Ομάδας έως και δύο (2) χρόνια 
1.4. ανάκληση και στέρηση κάθε είδους παροχών έως και δύο (2) χρόνια 
1.5. διαγραφή από τα μητρώα της ΕΛ.Α.Ο. 
1.6. παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), ως παρεπόμενης ποινής. 
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2. Οι ποινές για τα παραπτώματα των μελών σωματείων, προπονητών, Διευθυντή Αγώνα, κριτών και λοιπών 
διοικητικών παραγόντων είναι : 

2.1. έγγραφη επίπληξη 
2.2. έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση στα σωματεία τους 
2.3. πρόσκαιρη ή οριστική απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της 
Ομοσπονδίας 
2.4 προσωρινή παύση εκ των καθηκόντων του ως μέλους Δ.Σ. ΕΛ.Α.Ο ή άλλου οργάνου της ΕΛ.Α.Ο ή 
μέλους Δ.Σ. σωματείου μέλους ΕΛ.Α.Ο μέχρι τρία (3) έτη 
2.5. προσωρινή αφαίρεση των δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όργανα διοίκησης αεραθλητικών 
σωματείων μέχρι τρία (3) έτη 
2.6 παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π., ως παρεπόμενης ποινής  

 
3. Οι ποινές για τα παραπτώματα των σωματείων είναι : 

3.1. έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση δια εγκυκλίου της Ομοσπονδίας 
3.2. έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση στα σωματεία 
3.3. χρηματικό πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ 
3.4. προσωρινός αποκλεισμός μέχρι δύο (2) έτη από κάθε αεραθλητική εκδήλωση 

 3.5.προσωρινή διαγραφή μέχρι δύο (2) ετών από το Μητρώο Μελών της ΕΛ.Α.Ο. 
 3.6. οριστική διαγραφή από το Μητρώο Μελών της ΕΛ.Α.Ο. 

4. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να επιβληθεί από τη Δικαστική 
Επιτροπή η υποχρέωση ανάκλησης δημοσιευμένου κειμένου, σε όλες δε τις ανωτέρω ποινές μπορεί να 
χορηγηθεί το ευεργέτημα της αναστολής. 

5. Τα πειθαρχικά παραπτώματα που στοιχειοθετούνται, λόγω παράβασης των οριζομένων πιο πάνω 
υποχρεώσεων, είναι ιδίως αυτά που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα. 

 
Άρθρο 4 

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ 
1. α. Σε αθλητή που ελέγχεται για ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπο του Διευθυντή Αγώνα, αλυτάρχη, 

ή άλλου προσώπου που σχετίζεται με τους άρχοντες του αγώνα επιβάλλεται η ποινή μηδενισμού στον αγώνα 
και η έγγραφη επίπληξη ή ο προσωρινός αποκλεισμός από αγώνες μέχρι ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών. Η ανάρμοστη συμπεριφορά συνίσταται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απειλής ή ειρωνικών σχολίων σε 
βάρος Διευθυντή Αγώνα/Αλυτάρχη ή κριτών, επιδεικτικά περιφρονητικών ενεργειών προς το μέρος των 
προσώπων του προηγούμενου εδαφίου και γενικά συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε αθλητή.  
β. Η ποινή της πιο πάνω περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και σε αθλητή που παραβιάζει 
επιδεικτικά τους κανονισμούς του αγώνα. 

2. Σε αθλητή που αποβάλλεται από τον αγώνα, ή ελέγχεται για υβριστική του συμπεριφορά προς άλλους 
αθλητές, θεατή ἡ άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με τον αγώνα, πλην «των αρχόντων» του αγώνα, επιβάλλεται 
ποινή αποκλεισμού μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η υβριστική συμπεριφορά συνίσταται ιδιαίτερα 
σε περιπτώσεις άσεμνων και προσβλητικών εκφράσεων η απρεπών χειρονομιών. 

3. Σε αθλητή που αποβάλλεται από τον αγώνα, ή ελέγχεται για απόπειρα βιαιοπραγίας κατά των παραπάνω 
προσώπων της προηγούμενης παραγράφου 2 ή για βλασφημία των θείων, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού 
εξήντα (60) έως ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών. Αν από αυτή τη συμπεριφορά του αθλητή προκλήθηκε 
και τραυματισμός, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού εκατόν είκοσι (120) έως εκατόν πενήντα (150) 
ημερολογιακών ημερών. 

4. Σε αθλητή που αποβάλλεται από τον αγώνα, ή ελέγχεται για υβριστική του συμπεριφορά προς τον Διευθυντή 
Αγώνα/Αλυτάρχη και γενικά στους «άρχοντες» του αγώνα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού τριάντα (30) ως 
εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. «Άρχοντες» του αγώνα θεωρούνται ο Διευθυντής Αγώνα, γραμματείς, 
αλυτάρχες και παρατηρητές και όσα άλλα πρόσωπα έχουν αρμόδια οριστεί για τη τέλεσή του. Η υβριστική αυτή 
συμπεριφορά συνίσταται σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των πιο πάνω 
προσώπων, όπως ύβρεις, προσβλητικές εκφράσεις και αποδοκιμασίες. 

5. Α. Αν η πιο πάνω υβριστική συμπεριφορά εκδηλώνεται με έργα, όπως φτύσιμο, απρεπείς χειρονομίες και 
γενικά κάθε χειρονομία που αποσκοπεί να θίξει την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των «αρχόντων» του 
αγώνα, η επιβαλλόμενη ποινή είναι αποκλεισμός εξήντα (60) έως ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών.  
Β. Η ποινή της παραγράφου 4 επιβάλλεται και σε αθλητή που αποβάλλεται από τον αγώνα για απόπειρα 
βιαιοπραγίας κατά των αρχόντων του αγώνα, η βιαιοπραγία, όμως δεν συντελέστηκε, λόγω της συγκράτησης 
του αθλητή από πρόσωπα που σχετίζονται με τον αγώνα (συναθλητές, διοικητικούς παράγοντες κ.λπ.). 

6. Σε αθλητή που αποβάλλεται από τον αγώνα, ή ελέγχεται για βάναυση συμπεριφορά του κατά των αρχόντων 
του αγώνα επιβάλλεται ποινή εκατόν πενήντα (150) έως εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών. Αν 
από τη βάναυση συμπεριφορά του αθλητή προκλήθηκε τραυματισμός, επιβάλλεται ποινή εκατόν ογδόντα 
(180) έως διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών. 

7. Εάν τα προαναφερόμενα παραπτώματα στις πιο πάνω παραγράφους 1-5 του άρθρου αυτού διαπραχτούν 
μετά τη λήξη του αγώνα, οι προβλεπόμενες ανωτέρω ποινές επαυξάνονται κατά τριάντα (30) ημερολογιακές 
ημέρες. 
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8. Προκειμένου για αθλητή που φέρει την ιδιότητα του αρχηγού της ομάδας του, οι ποινές στις περιπτώσεις των 
παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου επαυξάνονται κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Αρχηγός 
θεωρείται ο ορισμένος από το σωματείο ή την ομάδα του κατά το χρόνο της τέλεσης του παραπτώματος. 

9. Αν στα παραπτώματα του παρόντος άρθρου υποπίπτουν διοικητικοί παράγοντες, Διευθυντής 
Αγώνα/Αλυτάρχης, κριτές, προπονητές κ.λπ. επιβάλλονται σ' αυτούς οι παραπάνω κατά περίπτωση ποινές, 
προσαυξημένες κατά 50%. 

10. Για πράξεις βιαιοπραγίας αθλητών, Διευθυντή Αγώνα/Αλυτάρχη, κριτών και κάθε είδους αθλητικών 
παραγόντων κατά τη διάρκεια αγώνων, επιβάλλονται ποινές κατά περίπτωση από εξήντα (60) έως τριακόσιες 
εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες. 
 

Άρθρο 5 
ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 

1.  Αθλητής που υπογράφει αίτηση εγγραφής σε σωματείο για έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ενώ ήδη είναι 
εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών 
ημερών από κάθε αγώνα, εφόσον η πράξη του δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη κανονισμού της 
ΕΛ.Α.Ο. Με την ίδια ποινή τιμωρείται αθλητής, εάν υπογράψει αιτήσεις μεταγραφής για δύο ἡ περισσότερα 
σωματεία κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο. 

2. Τα παραπτώματα αθλητών που αφορούν παράβαση ντόπινγκ και άρνηση παροχής υπηρεσιών στην Εθνική 
Ομάδα προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς ντόπινγκ της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI) και 
Εθνικών Ομάδων της Ομοσπονδίας και τιμωρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’ αυτούς. 

3. Η συμμετοχή αθλητή σε διεθνείς αγώνες που είναι ενταγμένοι στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της FAI χωρίς 
την κατοχή της ειδικής αδείας που απαιτείται (FAI Sporting Licence) αποτελεί παράπτωμα και τιμωρείται με 
ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα εθνικού επιπέδου και έως και δύο (2) έτη από διεθνή 
αγώνα.  
 

Άρθρο 6 
ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ 

1. Υπότροπος θεωρείται ο αθλητής που τιμωρείται δύο φορές μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους (1), για την 
τέλεση οποιονδήποτε από τα προαναφερόμενα παραπτώματα, πλην αυτού της επίπληξης. Στον υπότροπο 
επιβάλλεται ποινή τριάντα (30) ακόμα ημερολογιακών ημερών. 

2. Αν ο αθλητής έχει τιμωρηθεί με ποινή μεγαλύτερη των εκατόν οδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, σε τυχόν 
υποτροπή του στους επόμενους από την ποινή ενός (1) έτους, η ποινή αποκλεισμού επαυξάνεται κατά τα δύο 
τρίτα (2/3). 

3. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής κατά τη διάρκεια δύο (2) αγωνιστικών περιόδων ο υπαίτιος αθλητής 
διαγράφεται οριστικά από τo Αθλητικό Μητρώο της Ομοσπονδίας. 

 
Άρθρο 7 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

1. Σε συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο έχει διαπράξει περισσότερα από ένα πειθαρχικά 
παραπτώματα, ύστερα από την επιμέτρηση των ποινών που του έχουν επιβληθεί, επιβάλλεται συνολική ποινή, 
η οποία περιλαμβάνει τη βαρύτερη από αυτές που του έχουν επιβληθεί, επαυξανόμενη μέχρι τα δύο τρίτα (2/ 
3) 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 ενεχόμενου, εάν αυτός είναι υπότροπος, καθώς και 
η προσφορά του στον αθλητισμό κ.λπ. 
 

Άρθρο 8 
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

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 παραπτωμάτων 
Στις παρακάτω περιπτώσεις, που χαρακτηρίζονται ειδικές, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων σωματείων οι 
ακόλουθες ποινές : 
Αποκλεισμός μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τελεσίδικα 
διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση από σωματείο αθλητών άλλου ή άλλων από αυτούς που δικαιούνται 
συμμετοχής στον αγώνα (περίπτωση πλαστοπροσωπίας). Τον έλεγχο των συμμετοχών πραγματοποιεί η 
γραμματεία της ΕΛ.Α.Ο πριν από την τέλεση κάθε αγώνα και ενημερώνει σχετικά τόσο τον οργανωτή όσο και 
τα σωματεία.   
Σε περίπτωση υποτροπής το υπαίτιο σωματείο διαγράφεται με απόφαση Γ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο για ένα (1) έτος από 
τη δύναμη της Ομοσπονδίας με όλες τις εφεξής συνέπειες (όπως π.χ. νέα εγγραφή στο Μητρώο Μελών, κ.λπ.) 
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3. Παραπτώματα άλλου είδους 
1. Σωματείο που χρησιμοποιεί τιμωρημένο αθλητή μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα. 
2. Τα παραπτώματα που αφορούν παράβαση ντόπινγκ από αθλητές σωματείου, με υπαιτιότητα και ευθύνη 
των υπευθύνων αυτού, προβλέπονται στον οικείο κανονισμό ντόπινγκ της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FAI) και 
τιμωρούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν. 
3. Ειδικά για πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράττονται κατά παράβαση των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ' του 
Ν.2725/1999, όπως αυτός ισχύει σήμερα, από τα αναφερόμενα στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος 
φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων αυτών. 
4. Στους διωκόμενους για τις αξιόποινες πράξεις της δωροδοκίας και της δωροληψίας για αλλοίωση 
αποτελέσματος αγώνα των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 132 του Ν.2725/1999 αθλητές, Διευθυντή 
Αγώνα, κριτές, διαιτητές, διοικητικούς παράγοντες ή μέλη αθλητικού σωματείου επιβάλλεται στο σωματείο 
αυτό η ποινή οποία προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 78 του Ν.3057/2002. 
Επίσης, στα πρόσωπα που υποπίπτουν στα αδικήματα της δωροδοκίας, και δωροληψίας για αλλοίωση του 
αποτελέσματος αγώνα επιβάλλεται και πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του 
Ν.2725/1999, για παράβαση του φίλαθλου πνεύματος. 
Η πειθαρχική διαδικασία, δίωξη και επιβολή ποινών στα υπαίτια πρόσωπα είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη 
από την ποινική δίκη στην οποία παραπέμπονται αυτά για την τέλεση των ως άνω αδικημάτων . 
5. Στα αιρετά από Γενική Συνέλευση μέλη των οργάνων της Ομοσπονδίας που διώκονται για αξιόποινες 
πράξεις της προηγουμένης παραγράφου επιβάλλεται η ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα ή την ιδιότητα 
τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών και παραπέμπονται αυτά στην 
Ε.ΦΙ.Π. 
Η, με οποιοδήποτε τρόπο, συμμετοχή σε πράξεις που δυσφημούν τον αθλητισμό, καθώς επίσης η άρνηση 
συνεργασίας με τις αρμόδιες αστυνομικές και κρατικές αρχές (Υ.Π.Α. κλπ), ή η ανυπακοή στις υποδείξεις ή 
τις αποφάσεις τους συνιστούν επιβαρυντική περίσταση, που συνεκτιμάται από το πειθαρχικό όργανο της 
Ομοσπονδίας. 
6. Η διατήρηση μελών των οποίων η συμπεριφορά αντιβαίνει και παρακωλύει τους σκοπούς της ΕΛ.Α.Ο 
χωρίς να κινούνται οι εσωτερικές διαδικασίες του σωματείου-μέλους συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που 
συνεκτιμάται από το πειθαρχικό όργανο της Ομοσπονδίας. 

 
Άρθρο 9 

ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Ως δυσφήμιση του αθλήματος του Αεραθλητισμού θεωρείται κάθε υβριστική πράξη ή έκφραση ή παράλειψη εντός ή 
εκτός αθλητικής εγκατάστασης η οποία δυσφημεί το άθλημα του Αεραθλητισμού στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου 
ή που προβλέπεται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 130 του Ν.2725/1999, ή προβλέπεται ειδικά σε σχετικούς 
κανονισμούς της ΕΛ.Α.Ο. Ως δυσφήμηση του αθλήματος θεωρούνται και οι με οποιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε 
διατυπωμένες προσβλητικές, απαξιωτικές ή και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των Αθλητικών Αρχών, των μελών του 
Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο, των οργάνων και επιτροπών της, των προπονητών, υπαλλήλων και συνεργατών αυτής κλπ., των 
θεσμοθετημένων αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών, του Α.Σ.Ε.Α.Δ, 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 
επιβάλλονται οι ακόλουθες κατά κατηγορία, ποινές : 
Α. Στα σωματεία 

α. 'Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα σωματεία - μέλη της ΕΛ.Α.Ο 
β. Αυστηρή επίπληξη με δημοσίευσή στον Τύπο. 

Β. Στους προπονητές/εκπαιδευτές 
α. Οι πιο πάνω στην περ. Α' με στοιχεία α' και β’ ποινές 
β. Στέρηση του δικαιώματος να καθοδηγούν αγωνιστικά την ομάδα τους εντός του αεροδρομίου ή πεδίου από 
είκοσι (20) έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

Γ. Στα μέλη του Δ.Σ. και στους εφόρους των σωματείων, στους κριτές, στα μέλη, στους υπαλλήλους και κάθε 
είδους συνεργάτες των σωματείων. 

α. Οι πιο πάνω στην περ. Α’ με στοιχεία α’ και β’ ποινές 
β. Προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους από εξήντα (60) ημερολογιακές 
ημέρες έως εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Δ. Στους αθλητές 
α. Οι πιο πάνω στην περ. Α’ με στοιχεία α’ και β’ ποινές 
β. Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες έως εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες.  

 
Άρθρο 10 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΙΝΩΝ 
Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής κοινοποιούνται αμέσως στους ενδιαφερόμενους, με συστημένη επιστολή ή με 
έγγραφη απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση ή με δικαστικό επιμελητή. Οι αποφάσεις ισχύουν από την 
ημερομηνία που θα κοινοποιηθούν προς αυτόν που τιμωρήθηκε πειθαρχικά και στο σωματείο του. Στην περίπτωση 
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που η απόφαση κοινοποιηθεί με συστημένη επιστολή, ισχύει μετά 5ήμερο από την παράδοσή της στο ταχυδρομείο. 
Στην περίπτωση που ο πειθαρχικώς διωχθείς παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης έφεσης, τότε η πειθαρχική ποινή 
ισχύει από την έκδοσή της. 
Οι ποινές ανακοινώνονται στην Γ.Γ.Α., στα έχοντα σχέση Σωματεία, μπορούν δε ακόμη να μπουν στους πίνακες 
ανακοινώσεων Γραφείων και εντευκτηρίων της ΕΛ.Α.Ο καθώς και στον ιστότοπο της ΕΛ.Α.Ο. 
Σε όλες τις περιπτώσεις ο αποκλεισμός ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους. Όπου αναφέρονται άρχοντες αγώνων 
νοούνται και τα μέλη των Οργανωτικών ή Ελλανοδίκων Επιτροπών που έχουν ορισθεί με απόφαση του ΔΣ της 
ΕΛ.Α.Ο. 

Άρθρο 11 
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

Σε περίπτωση παραπτώματος αθλητή, σε αγώνες που διοργανώνονται από τα Σωματεία, αυτά επιλαμβάνονται 
υποχρεωτικά, είτε κατόπιν αναφοράς οργάνου ή αθλητή, είτε αυτεπαγγέλτως, εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών το αργότερο από το χρόνο του συμβάντος, και αποφαίνεται σε πρώτο βαθμό, το Σωματείο εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών το αργότερο επ' αυτού.  
 
Οι αναφορές από την Οργανωτική ή Ελλανόδικο Επιτροπή υποβάλλονται στα Σωματεία-Διοργανωτές. Το αργότερο 
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την τέλεση του συμβάντος με κοινοποίηση αυτής απαραιτήτως στην ΕΛ.Α.Ο. 
 
Οι τυχόν επιβαλλόμενες από τα Σωματεία-Μέλη ποινές διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ΕΛ.Α.Ο, το αργότερο εντός 
δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη απόφασης του Σωματείου-Μέλους. 
 
Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το Σωματείο.  
 
Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛ.Α.Ο, επιλαμβανομένη υποχρεωτικά επί των επιβαλλομένων ποινών από τα πειθαρχικά 
όργανα των Σωματείων-Μελών, δύναται δε να επιβάλει οποιαδήποτε πρόσθετη ποινή. 
 
Αθλητής που διαγράφτηκε με ποινή από Σωματείο και η διαγραφή επικυρώθηκε από το Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο δεν μπορεί να 
εγγραφεί σε άλλο Σωματείο πριν περάσουν τέσσερα (4) χρόνια από την επικύρωση της διαγραφής. 
 

Άρθρο 12 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

Δικαίωμα Προσφυγές όπου ο Νόμος ορίζει, έχει κάθε Σωματείο, παράγων, αθλητής ή κριτής. Η προσφυγή 
ανακοινώνεται απαραίτητα στο Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. 
 

Άρθρο 13 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Δικαστική Επιτροπή (ΔΕ για συντομία) είναι αρμόδια σε πρώτο βαθμό για την εκδίκαση και επιβολή ποινών για όλα 
τα πειθαρχικά παραπτώματα των αθλητών /τριών κατόχων αγωνιστικού δελτίου, καθώς και των κριτών ή προπονητών 
ή εκπαιδευτών ή όσων άλλων εμπλέκονται με την διεξαγωγή εκδηλώσεων. Επίσης είναι αρμόδια σε πρώτο βαθμό για 
τα πειθαρχικά παραπτώματα των Σωματείων-Μελών. 
 
Η ΔΕ δεν είναι αρμόδια να εκδικάσει πειθαρχικό παραπτώματα μελών του ΔΣ της ΕΛ.Α.Ο, άλλα είναι αρμόδια να 
εισηγηθεί στη ΓΣ της ΕΛ.Α.Ο την πειθαρχική τους δίωξη. 
 
Σε περίπτωση σοβαρού αυτόφωρου πειθαρχικού αδικήματος, η ΔΕ επιλαμβάνεται και αποφασίζει εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την τέλεση, η κλήση δε του πειθαρχικώς διωκόμενου γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο 
μέσο δυο (2) ημερολογιακές ημέρες από τη Συνεδρίαση της ΔΕ. 
 
Η Γ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο είναι αρμόδια σε πρώτο βαθμό για τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Δ.Σ. 
 

Άρθρο 14 
ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ 

Το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα είτε αυτεπαγγέλτως, με πρωτοβουλία του 
Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής, είτε ύστερα από αναφορά σχετική με πειθαρχικό παράπτωμα που υποβάλλεται 
από το αρμόδιο όργανο της ΕΛ.Α.Ο. (κριτή αγώνα, μέλος του ΔΣ της ΕΛ.Α.Ο, αναφορά Σωματείου-Μέλους της 
ΕΛ.Α.Ο, μέλος Οργανωτικής ή Ελλανοδίκου Επιτροπής κλπ.). 
 

Άρθρο 15 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ 

Η διαδικασία με την οποία εκδικάζονται τα πειθαρχικό παραπτώματα είναι η εξής: 
 
Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής (ή το οριζόμενο από αυτόν μέλος της ΔΕ), αφού λάβει γνώση του πειθαρχικού 
παραπτώματος, συντάσσει το πειθαρχικό κατηγορητήριο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη κατά 
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τόπο, τρόπο και χρόνο περιγραφή του υπό εξέταση πειθαρχικού αδικήματος, καθώς και τις ειδικές διατάξεις του 
σχετικού κανονισμού που παραβιάστηκαν, και καλεί σε απολογία τον πειθαρχικώς διωκόμενο (αθλητή/τρια ή Σωματείο 
ή παράγοντα Σωματείου) επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της ΔΕ.  
Η προθεσμία αυτή εκτείνεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, στην περίπτωση που ο πειθαρχικώς 
διωκόμενος έχει την κατοικία του ή την έδρα του στην Περιφέρεια. Η κλήτευση καθώς και η κάθε είδους κοινοποίηση 
προς τον εγκαλούμενο γίνεται με ατομική αλληλογραφία προς αυτόν στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην ΕΛ.Α.Ο με 
κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου στο σωματείο που αυτός ανήκει. 
 
Αποδεικτικά μέσα της πειθαρχικής διαδικασίας είναι μάρτυρες και έγγραφα. 
Το έγγραφα της πειθαρχικής διαδικασίας είναι απόρρητα προ της ανακοίνωσης της ποινής, γνωστοποιούνται δε μόνο 
υπ' ευθύνη των αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων στους παράγοντες που είναι αναγκαίοι για τη διαλεύκανση της 
πειθαρχικής υπόθεσης. 
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ισχύουν τα εξής: 
1) Ο κατηγορούμενος όπως και οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος, (μάρτυρες, αντίδικοι κλπ.) μπορούν να εκπροσωπούνται 
από δικηγόρο. 
2) Η ΔΕ μπορεί να δέχεται κατά την εκδίκαση της υπόθεσης οποιονδήποτε μάρτυρα προταθεί από οποιοδήποτε 
πλευρά, ή και να δεχτεί ως μαρτυρία οποιοδήποτε έγγραφο κατατεθεί. 
3) Η ΔΕ μπορεί να εκδικάσει μια υπόθεση ερήμην, αρκεί να υπάρχουν αποδεικτικό στοιχεία ότι έχουν κληθεί νομίμως οι 
εμπλεκόμενοι με την υπόθεση (κατηγορούμενος, μάρτυρες κλπ.) 
Η Πειθαρχική διαδικασία ενώπιον της Γ.Σ. είναι ανάλογη, ο δε Πρόεδρος της Γ.Σ. ασκεί ανάλογες προς τον Πρόεδρο 
της ΔΕ αρμοδιότητες. Στην περίπτωση που η Γ.Σ. ενεργεί ως Πειθαρχικό όργανο, τις πράξεις της προδικασίας (κλήσεις 
κλπ.) ασκεί ο Πρόεδρος της ΔΕ.  
 

Άρθρο 16 
ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η ΔΕ συνεδριάζει νόμιμα εφόσον στην διαδικασία συμμετέχουν τουλάχιστον τρία (3) από το μέλη της. Αποφασίζει με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του 
προεδρεύοντος. Όλες οι ψηφοφορίες της ΔΕ είναι φανερές. 
 

Άρθρο 17 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 

Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά παρέλευση διετίας από την τέλεση τους. Η κλήση σε απολογία 
αναστέλλει την παραγραφή, όχι όμως περισσότερο από ένα (1) χρόνο. Μετά την παρέλευση τριετίας από την τέλεση 
του Πειθαρχικού αδικήματος χωρίς να έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, τούτο παραγράφεται οριστικά. 
 

Άρθρο 18 
ΕΦΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΦΕΣΗΣ 

Εφέσιμες είναι μόνο οι ποινές που αφορούν αναστολή του Αθλητικού Δελτίου καθώς και όσες ποινές επιβάλλονται στα 
Σωματεία-Μέλη. Η έφεση ασκείται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου. Η άσκηση 
της έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής (άρθρο 126 παρ. 1 του Ν.2725/99). 
    

Άρθρο 19 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Ο παρών Κανονισμός, έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη προβλέψεις των διεθνών κανονισμών, περιέχει δεκαεννέα 
(19) άρθρα και εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση της από 21/4/2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων - 
μελών της ΕΛ.Α.Ο που έγινε στο Α/Δ Δεκελείας και ισχύει από την ημερομηνία αυτή. Θα σταλεί για έλεγχο νομιμότητας 
στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό.  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ.Α.Ο 
 
 
 
 
  ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 


