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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Άρθρο 1
ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1. Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών, αρµόδιο
όργανο είναι η ∆ικαστική Επιτροπή της ΣΚ.Ο.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 28 του
Καταστατικού αυτής.
2. Οι αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής µε τις οποίες επιβάλλονται κάθε
είδους ποινές προσβάλλονται µε προσφυγή στο Ανώτατο Συµβούλιο Επίλυσης
Αθλητικών ∆ιαφορών (ΑΣΕΑ∆), µε τη διαδικασία και στις προθεσµίες που
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 123 και επόµενα του Ν.2725/1999,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
Άρθρο 2
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
1. Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές, οι κριτές
και όσα πρόσωπα σχετίζονται µε οποιαδήποτε ιδιότητα µε τη διοργάνωση και
τη διεξαγωγή των αγώνων, καθώς επίσης και τα αθλητικά σωµατεία – οµάδες
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 δραστηριότητα των
αθλητικών σωµατείων-οµάδων και της Οµοσπονδίας οφείλουν να
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συµβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών οµαλής διεξαγωγής των αθλητικών
συναντήσεων, στο µέτρο και στο βαθµό των αρµοδιοτήτων τους. ∆εν
επιτρέπεται οποιαδήποτε δηµόσια δήλωση ή δηµοσίευση σε έντυπο ή
ηλεκτρονικό µέσο ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, µελών διοικήσεων
αθλητικών σωµατείων-οµάδων, ενώσεων και της Οµοσπονδίας ή διαιτητών ή
κριτών για θέµατα που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της Σκοποβολής, που
µπορεί να διαταράξει την οµαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να
πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση µεταξύ αθλητών, προπονητών,
παραγόντων 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 ΣΚ.Ο.Ε.
4. Τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα επιλαµβάνονται για τα παραπτώµατα των
παραπάνω προσώπων τα οποία διεπράχθησαν σε αθλητικούς χώρους για
οποιοδήποτε είδος αθλητικής δραστηριότητας σκοποβολής, 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 ΣΚ.Ο.Ε ή του αρχηγού βολής ή εκπροσώπου του
σωµατείου που διοργανώνει τον αγώνα ή παρατηρητή των αγώνων ή του
διαιτητή ή του κριτή, καθώς και όταν περιέλθουν, µε οποιονδήποτε νόµιµο
τρόπο, σε γνώση τους στοιχεία διάπραξης πειθαρχικού παραπτώµατος.
5. Τα παραπτώµατα των πιο πάνω προσώπων τιµωρούνται και όταν διαπραχθούν
σε αγώνες που έχουν φιλικό ή εσωτερικό χαρακτήρα, για την τέλεση των
οποίων έχει ζητηθεί έγκριση από τη ΣΚ.Ο.Ε., εφόσον το Φύλλο Αγώνα ή οι
σχετικές εκθέσεις των προαναφερθέντων αρµοδίων προσώπων κοινοποιηθούν
στην Οµοσπονδία, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες από τη διεξαγωγή του αγώνα
ηµέρες.
6. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται και δεν τιµωρούνται αν δεν
καταγγελθούν εγγράφως µέσα σε τρεις (3) µήνες από την τέλεσή τους, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29 περίπτωση (β) του καταστατικού
ΣΚ.Ο.Ε.
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Άρθρο 3
ΠΟΙΝΕΣ
1. Οι ποινές για τα παραπτώµατα των αθλητών είναι :
1.1. έγγραφη επίπληξη
1.2. έγγραφη επίπληξη και ανακοίνωση στα σωµατεία
1.3. προσωρινή αποβολή από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα µέχρι και για δύο
(2) χρόνια
1.4. αποκλεισµός από τις δραστηριότητες Εθνικής Οµάδας έως και δύο (2) χρόνια
1.5. ανάκληση και στέρηση κάθε είδους παροχών έως και δύο (2) χρόνια
1.6. διαγραφή από τα µητρώα της ΣΚ.Ο.Ε.
1.7. παραποµπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος (Ε.ΦΙ.Π.), ως παρεπόµενης
ποινής.
2. Οι ποινές για τα παραπτώµατα των µελών σωµατείων, προπονητών, διαιτητών,
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. πρόσκαιρη ή οριστική ανάκληση άδειας διαιτητή ή κριτή και εισήγηση στον
αρµόδιο Υπουργό για τον Αθλητισµό στην περίπτωση διαιτητή.
2.5. 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 ένα (1) χρόνο από κάθε επίσηµη διοργάνωση
3.5. οριστική διαγραφή από τα µητρώα της Οµοσπονδίας
4. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να
επιβληθεί από τη ∆ικαστική Επιτροπή η υποχρέωση ανάκλησης κειµένου, σε
όλες δε τις ανωτέρω ποινές µπορεί να χορηγηθεί το ευεργέτηµα της αναστολής.
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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 διαιτητή, αλυτάρχη, ή άλλου προσώπου που σχετίζεται µε τους άρχοντες
του αγώνα, επιβάλλεται η ποινή µηδενισµού στον αγώνα και της έγγραφης
επίπληξης ή του προσωρινού αποκλεισµού από αγώνες µέχρι τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών. Η ανάρµοστη συµπεριφορά συνίσταται ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις απειλής ή ειρωνικών σχολίων σε βάρος διαιτητών 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 αθλητή της οµάδας του, αθλητή της αντίπαλης οµάδας,
θεατή ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται µε τον αγώνα, πλην «των αρχόντων»
του

αγώνα,

επιβάλλεται

ηµερολογιακών ηµερών.

ποινή

αποκλεισµού

µέχρι

τριάντα

(30)

Η υβριστική συµπεριφορά συνίσταται ιδιαίτερα σε

περιπτώσεις άσεµνων και προσβλητικών εκφράσεων ή άπρεπων 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.
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4. Σε αθλητή που αποβάλλεται από τον αγώνα, ή ελέγχεται για υβριστική του
συµπεριφορά προς τους διαιτητές και γενικά στους «άρχοντες» του αγώνα,
επιβάλλεται ποινή αποκλεισµού 30 ως 60 ηµερολογιακών αγωνιστικών
ηµερών. «Άρχοντες» του αγώνα θεωρούνται οι διαιτητές, γραµµατείς,
αλυτάρχες και παρατηρητές και όσα άλλα πρόσωπα έχουν αρµόδια οριστεί για
τη διεύθυνσή 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
πτύσιµο, 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.λ.π.) .
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 διαπραχθούν µετά τη λήξη του αγώνα, οι προβλεπόµενες
ανωτέρω ποινές επαυξάνονται κατά τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες .
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
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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, διαιτητές, κριτές, προπονητές κ.λ.π. επιβάλλονται σ’αυτούς οι
παραπάνω κατά περίπτωση ποινές, προσαυξηµένες κατά 50%.
10. Για πράξεις βιαιοπραγίας αθλητών, διαιτητών, 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
ΕΙ∆ΙΚΑ 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 έξι (6) µηνών από κάθε αγώνα, εφόσον η
πράξη του δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη κανονισµού της
ΣΚ.Ο.Ε. Με την ποινή τιµωρείται αθλητής, εάν υπογράψει αιτήσεις
µεταγραφής για δύο ή 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 και Εθνικών Οµάδων της Οµοσπονδίας και
τιµωρούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα σ’αυτούς.
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Άρθρο 6
ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ
1. Υπότροπος θεωρείται ο αθλητής που τιµωρείται δύο φορές µέσα σε χρονικό
διάστηµα οκτώ (8) µηνών, 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 έξι (6) µηνών, σε
τυχόν υποτροπή του στους επόµενους από την ποινή δώδεκα (12) µήνες, 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 τα Μητρώα 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 απ’ 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 ενεχοµένου, εάν αυτός είναι υπότροπος, καθώς και
η προσφορά του στον αθλητισµό, κ.λ.π.
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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 έξι (6) µηνών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
τελεσίδικα διεπιστώθη η χρησιµοποίηση από σωµατείο αθλητών άλλου ή
άλλων από αυτούς που δικαιούνται συµµετοχής στον αγώνα (περίπτωση
πλαστοπροσωπίας).
Σε περίπτωση υποτροπής, το υπαίτιο σωµατείο διαγράφεται µε απόφαση Γ.Σ.
της ΣΚ.Ο.Ε. για ένα έτος από τη δύναµη της Οµοσπονδίας µε όλες τις εφεξής
συνέπειες (όπως π.χ. νέα εγγραφή στο Μητρώο Μελών, κατάταξη στην
κατώτερη κατηγορία κ.λ.π.)
3. Παραπτώµατα άλλου είδους
1. Σωµατείο που χρησιµοποιεί τιµωρηµένο προπονητή ή 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 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
τροποποιήθηκε µε τον Ν.3057/2002, από τα αναφερόµενα στα
προηγούµενα άρθρα του παρόντος φυσικά και νοµικά πρόσωπα,
επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων
αυτών.
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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,
προπονητές, γυµναστές, κριτές, διαιτητές, διοικητικούς παράγοντες ή
µέλη αθλητικού σωµατείου επιβάλλεται στο σωµατείο αυτό η ποινή
που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 132 του Ν.2725/1999, η
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 επιβάλλεται η ποινή της έκπτωσης από το αξίωµα ή την
ιδιότητα τους για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 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 τη ∆ΕΑΒ και τις
αρµόδιες αστυνοµικές και κρατικές αρχές, ή η ανυπακοή στις
υποδείξεις ή τις αποφάσεις της αστυνοµικής αρχής συνιστούν
επιβαρυντική περίσταση, που συνεκτιµάται από το πειθαρχικό
όργανο της Οµοσπονδίας.

Άρθρο 9
∆ΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Ως δυσφήµιση του αθλήµατος της σκοποβολής θεωρείται κάθε
υβριστική πράξη ή έκφραση ή παράλειψη εντός ή εκτός αθλητικής εγκατάστασης η
οποία δυσφηµεί το άθληµα της σκοποβολής στη συνείδηση του φίλαθλου κόσµου ή
προβλέπεται ειδικά σε σχετικούς κανονισµούς της ΣΚ.Ο.Ε. . Ως δυσφήµηση του
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αθλήµατος θεωρούνται και οι µε οποιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε διατυπούµενες
προσβλητικές ή και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των Αθλητικών Αρχών, των µελών
του ∆.Σ. της ΣΚ.Ο.Ε. των οργάνων και επιτροπών της, των προπονητών, υπαλλήλων
και συνεργατών αυτής κ.λ.π., των θεσµοθετηµένων αθλητικών δικαιοδοτικών
οργάνων και επιτροπών, του ΑΣΕΑ∆, 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 επιβάλλονται οι ακόλουθες κατά κατηγορία, ποινές :
Α. Στα σωµατεία
α. Έγγραφη επίπληξη µε κοινοποίηση στα σωµατεία – µέλη της ΣΚ.Ο.Ε.
β. Αυστηρή επίπληξη µε δηµοσίευση στον Τύπο
Β. Στους προπονητές
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
σκοπευτηρίου από είκοσι (20) έως εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες.
Γ. Στα µέλη του ∆.Σ. και στους εφόρους των σωµατείων, στους διαιτητές, 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 δύο (2)
µήνες έως έξι (6) µήνες.
∆. Στους αθλητές
α. Οι πιο πάνω στην περ. Α΄ µε στοιχεία α΄ και β΄ ποινές
β. Αποκλεισµός συµµετοχής σε αγώνες από δύο (2) έως έξι (6) µήνες.
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Άρθρο 10
ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΗΣ
1. Ως αγωνιστικές ηµέρες, για την έκτιση των ποινών, θεωρείται το
διάστηµα των ηµερολογιακών ηµερών κατά το οποίο το σωµατείο
του αθλητή που τιµωρήθηκε αγωνίζεται σε αγώνες που διοργανώνει
η Οµοσπονδία.
2. Ενόψει της φίλαθλης ιδιότητας του υπαίτιου προσώπου και της
βαρύτητας του παραπτώµατος του, µπορεί να παραπεµφθεί στην
Ε.ΦΙ.Π.
3. Προκειµένου για ποινή σε αθλητή ή παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που
σχετίζεται µε τη διεξαγωγή του αγώνα, ή έκτιση της ποινής του
αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στο σωµατείο
που ανήκει ο αθλητής ή µε το οποίο σχετίζεται ο παράγοντας ή ο
προπονητής ή πρόσωπο που έχει σχέση µε τον αγώνα, προκειµένου
δε για ποινή σε σωµατείο, από την κοινοποίηση σ΄αυτό.
4.

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
έγγραφη.

Η

κλήση

σε

απολογία

περιέχει

τα

πειθαρχικά

παραπτώµατα και τα πραγµατικά περιστατικά που τα στοιχειοθετούν
και επιδίδεται πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία της συνεδρίασης της ∆ικαστικής Επιτροπής. για τη
συζήτηση και την εξέταση των παραπτωµάτων.
Άρθρο 11
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Ο παρών Κανονισµός, που περιέχει έντεκα (11) άρθρα και εγκρίθηκε σύµφωνα µε
την απόφαση της από 11/10/2008 Γενικής Συνέλευσης των σωµατείων – µελών της
ΣΚ.Ο.Ε. και θα τεθεί σε ισχύ, ευθύς ως εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισµού
αρµόδιο σε θέµατα αθλητισµού.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚ.Ο.Ε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

