
1 
 

KANONIΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.) είναι η ανώτατη υπερκείμενη 

οργάνωση στην Ελλάδα αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα της 

ιστιοπλοΐας  σε όλες του τις μορφές και έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και 

ανάπτυξη αυτού, σύμφωνα με τους Νόμους και τους ισχύοντες Διεθνείς και 

Εθνικούς Κανονισμούς και τις αρχές που διέπουν τον Αθλητισμό και το Διεθνές 

Ολυμπιακό Κίνημα. 

Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του παραπάνω σκοπού, η Ε.Ι.Ο. τηρεί και 

εφαρμόζει τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, σύμφωνα με τα 

πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας του αθλήματος, της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Επιτροπής (Κώδικας Ηθικής της Δ.Ο.Ε.) και της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος 

Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.Φι.Π.Η.Δ.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 

(Ε.Ο.Ε.) 

Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τη συμπεριφορά των προσώπων που 

ασκούν τη διοίκηση της Ομοσπονδίας και των προσώπων που σχετίζονται, υπό 

οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο,με τις διοργανώσεις,τους αγώνες και τις 

εκδηλώσεις που διεξάγονται από την Ομοσπονδία και διέπουν ιδίως τη διαχείριση 

των οικονομικών τους υποθέσεων,την ακεραιότητα των αγώνων και 

διοργανώσεων,καθώς και τις δημόσια εκδηλούμενες συμπεριφορές και δηλώσεις 

που πλήττουν τη φήμη της Ομοσπονδίας και του αθλήματος που καλλιεργεί,κατά 

τα πιο κάτω προβλεπόμενα. 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται ειδικότερα: 

α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Ομοσπονδίας, τα 

μέλη της Διοίκησης και των Επιτροπών των σωματείων – μελών της 

Ομοσπονδίας, καθώς και οι αντιπρόσωποι των σωματείων – μελών της στις   

Γενικές Συνελεύσεις αυτής.. 
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β) Οι αθλητές, προπονητές, τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές – κριτές και λοιπά 

στελέχη αγώνων, καθώς και κάθε πρόσωπο που, με οποιαδήποτε ιδιότητα και 

τρόπο, σχετίζεται με τις διοργανώσεις και τους αγώνες οι οποίοι                   

διεξάγονται από την Ομοσπονδία   ή από τα σωματεία – μέλη αυτής. 

γ) Τα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που 

οργανώνουν ή συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην οργάνωση και 

διεξαγωγή αγώνων ιστιοπλοΐας  υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού οφείλουν να συμπεριφέρονται με τρόπο σύμφωνο προς 

τις αρχές του Ολυμπισμού, του Αθλητισμού και του Φιλάθλου Πνεύματος και να 

τηρούν το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας,καθώς και τους 

Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας, της 

Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ε.Φι.Π.Η.Δ. της Ε.Ο.Ε. 

2. Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν, ιδίως: 

α) Να συμπεριφέρονται με τρόπο ηθικό, αξιοπρεπή, αξιόπιστο και ακέραιο. 

β) Να μην εκμεταλλεύονται τη  θέση τους για να επιτύχουν προσωπικούς 

σκοπούς ή ωφελήματα (οικονομικά ή μη) για τους ίδιους ή τρίτους. 

γ) Να τηρούν στάση ουδετερότητας και ίσης μεταχείρισης και να μην προβαίνουν 

σε ενέργειες οι οποίες  εμπεριέχουν διακρίσεις που αφορούν τη φυλή, την εθνική 

ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη γλώσσα, το 

φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση ή οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

δ) Να διαφυλάττουν την αξιοπρέπεια των ατόμων και να απέχουν από 

οποιαδήποτε παρενόχληση φυσική, επαγγελματική, ηθική, σεξουαλική ή άλλου 

είδους. 

ε) Πριν από την εκτέλεση των καθηκόντων τους να γνωστοποιούν κάθε ατομικό 

συμφέρον που θα μπορούσε, άμεσα ή έμμεσα, να προκύψει από την άσκηση των 

καθηκόντων αυτών, κατά παράβαση των νόμων και κανονισμών και να απέχουν 

από κάθε σχετική πράξη ή παράλειψη. 

Στα συμφέροντα αυτά περιλαμβάνεται η απόκτηση πιθανού αθέμιτου 

πλεονεκτήματος από τους ίδιους, τους συγγενείς ή φίλους και γενικά από κάθε 

τρίτο πρόσωπο επηρεαζόμενο από την άσκηση των καθηκόντων αυτών. 
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στ) Να μην απαιτούν και να μη δέχονται οιοδήποτε αδικαιολόγητο χρηματικό ή 

άλλου είδους όφελος για την εκτέλεση ή την παράλειψη εκτέλεσης των 

καθηκόντων τους, προκειμένου να επιτύχουν ή να διατηρήσουν κάποιο αθέμιτο 

πλεονέκτημα υπέρ του προσφέροντος ή οιουδήποτε τρίτου και να μην 

προσφέρουν οιοδήποτε χρηματικό ή άλλου είδους όφελος, προκειμένου να 

επιτύχουν υπέρ αυτών αθέμιτο πλεονέκτημα. 

ζ)Να μην προβαίνουν σε δηλώσεις, αναφορές, καταχωρίσεις στον Τύπο και στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλαπτικές για τη  φήμη του αθλήματος και 

δυσφημιστικές για τα πρόσωπα που μετέχουν στην καλλιέργεια και ανάπτυξη 

αυτού. 

η) Να είναι εχέμυθοι και να τηρούν τους κανόνες της εμπιστευτικότητας, σε σχέση 

με τις εμπιστευτικής φύσης πληροφορίες που αποκτούν στο πλαίσιο της άσκησης 

των καθηκόντων τους. 

θ)Να φέρουν σε γνώση των αρμοδίων οργάνων κάθε περίπτωση παράβασης 

των αρχών του παρόντος Κανονισμού που εμπίπτει στην αντίληψή τους κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής της ιδιότητάς τους και να 

συνεργάζονται στις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό  για 

τη  διαπίστωση της παράβασης και την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων 

από τα αρμόδια όργανα. 

ι) Να συμμορφώνονται προς τις προβλέψεις του Κώδικα του Ολυμπιακού 

Κινήματος για την πρόληψη της Χειραγώγησης των Αθλητικών Αγώνων, καθώς 

και του Κώδικα Αντιντόπινγκ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι τριμελής. Αποτελείται από τον Πρόεδρο 

και δύο (2) τακτικά μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με εμπειρία 

σε θέματα αθλητισμού ή άσκησης δικαιοδοτικού έργου και ασκούν τα καθήκοντά 

τους με πλήρη ανεξαρτησία, αμεροληψία και διαφάνεια. Με την ίδια απόφαση 

ορίζονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αντικαθιστούν στις 

συνεδριάσεις απόν ή κωλυόμενο να συμμετάσχει μέλος. Σε περίπτωση 

κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει το γηραιότερο μέλος. 
2. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και δεν ανανεώνεται. 
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3. Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην Επιτροπή πρόσωπο που είναι μέλος 

καταστατικού οργάνου ή αξιωματούχος της Ομοσπονδίας ή υποκείμενης ένωσης 

– μέλους πρόσωπο που είναι μέλος καταστατικού οργάνου ή αξιωματούχος ή 

απλό μέλος υποκείμενου αθλητικού σωματείου, καθώς και πρόσωπο στο οποίο 

συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή συνδέεται με σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή 

έργου με την Ομοσπονδία ή υποκείμενο αυτής αθλητικό φορέα.  
4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας οι οποίες αφορούν την 

επιβολή των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων επί των προσώπων που 

υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν χρήζουν επικύρωσης 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και προσβάλλονται ενώπιον του 

Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), σύμφωνα με 

τις διατάξεις που διέπουν τη  λειτουργία του (Ν. 2725/1999). 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται κατόπιν παραπομπής σε αυτήν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας σχετικής καταγγελίας ή αναφοράς 

και εξετάζει την υπόθεση, καλώντας τον καταγγελλόμενο εντός πέντε (5) 

τουλάχιστον ημερών  από την κλήση  να παράσχει εξηγήσεις, προφορικώς ή 

εγγράφως και λαμβάνοντας υπόψη τα προσαγόμενα και συλλεγόμενα από αυτήν 

αποδεικτικά στοιχεία.  
2. Η Επιτροπή οφείλει να παρέχει στον καταγγελλόμενο τα αναγκαία προς 

υπεράσπισή του μέσα, δικαιούμενο να διορίζει νομικό παραστάτη, να εξετάζει 

μάρτυρες και να προσάγει αποδεικτικά στοιχεία  σε ακροαματική διαδικασία,στην 

οποία καλείται προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών και η οποία θα λαμβάνει χώρα 

δημόσια στον τόπο και το χρόνο που θα ορίζεται από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής.  
3. Η απόφαση που θα εκδίδεται, πέραν των τυπικών στοιχείων, θα πρέπει 

να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, με αναφορά των διατάξεων επί των οποίων 

βασίστηκε και της, τυχόν, ύπαρξης μειοψηφίας, καθώς και του δικαιώματος 

άσκησης προσφυγής κατ’ αυτής, ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Οι παραβάσεις των κανόνων του άρθρου 2 του  παρόντος Κανονισμού  

από πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις αυτού και στη δικαιοδοσία της 

Επιτροπής Δεοντολογίας επιφέρουν μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

κυρώσεις: 
α)  Έγγραφη επίπληξη 

β). Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για διάστημα ενός (1) έως 

έξι (6) μηνών.  

γ) Για τους αθλητές, απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες από ένα (1)  έως έξι (6) 

μήνες. 

δ) Προσωρινή στέρηση του δικαιώματος άσκησης των δραστηριοτήτων που 

απορρέουν από την ιδιότητα που είχε ο τιμωρούμενος κατά το χρόνο τέλεσης της 

παράβασης, για χρονικό διάστημα από ένα (1) μήνα έως δώδεκα (12) μήνες. 

ε). Οριστική (ισόβια) στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής στις δραστηριότητες 

που σχετίζονται με την οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των αγώνων του 

αθλήματος και υπό οιαδήποτε ιδιότητα. 

 

2. Για την επιβολή, της κύρωσης και της διάρκειας αυτής αποφασίζει η 

Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το κίνητρο και τις ιδιαίτερες συνθήκες τέλεσης 

της παράβασης, καθώς και το βαθμό υπαιτιότητας.  

3. Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της 

κύρωσης  για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, εφόσον ο τιμωρούμενος επέδειξε 

μεταμέλεια και πνεύμα συνεργασίας για την άρση των συνεπειών της παράβασης 

την οποία διέπραξε. 

4. Οι παραβάσεις των κανόνων του παρόντος Κανονισμού παραγράφονται 

μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεσή τους.  

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Σε περίπτωση διάπραξης παράβασης η οποία συνιστά, παράλληλα, παράπτωμα 

προβλεπόμενο και τιμωρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού 

Κανονισμού της Ομοσπονδίας, αρμόδια για την εκδίκαση είναι η Επιτροπή στην 

οποία θα παραπεμφθεί η υπόθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας. 


