
 

 

ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΟΕ  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής 

Ο παρών Κώδικας είναι απόλυτα δεσμευτικός και εφαρμόζεται σε 

συμπεριφορές που βλάπτουν την ακεραιότητα και τη φήμη του αθλήματος του 

Τριάθλου και ιδίως σε συμπεριφορές παράνομες, ανήθικες και 

αντιδεοντολογικές. 

Στον παρόντα Κώδικα υπόκεινται: 

α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, το προσωπικό της 

Ομοσπονδίας, τα μέλη της διοίκησης των σωματείων, οι αθλητές που 

αγωνίζονται σε οποιοδήποτε εγχώριο πρωτάθλημα και/ή διοργάνωση που 

διοργανώνεται από την Ομοσπονδία, οι διαιτητές, οι προπονητές, το τεχνικό και 

αθλητικό προσωπικό υποστήριξης, τα επίτιμα μέλη. 

β) Τα μέλη όλων των οργάνων της ΤΟΕ 

γ) Φυσικά και νομικά πρόσωπα που οργανώνουν ή συμμετέχουν με 

οποιονδήποτε τρόπο στην διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων της ΤΟΕ. 

Ο Κώδικας αυτός ισχύει παράλληλα και αλληλοσυμπληρώνεται με τους 

λοιπούς κανονισμούς (και ιδιαίτερα τον πειθαρχικό Κανονισμό) της 

Ομοσπονδίας, τους νόμους και τους Κανονισμούς κατά της Φαρμακοδιέγερσης 



και κατά των προσυνεννοημένων αγώνων και αποτελεσμάτων, στους οποίους 

(νόμους) η Ομοσπονδία και με τον παρόντα Κανονισμό ρητά υπεισέρχεται και 

υιοθετεί το περιεχόμενό τους. Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος θεωρούνται 

και οι αντίστοιχοι κώδικες δεοντολογίας της Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας 

και της Ευρωπαϊκής. 

Σε περίπτωση που ορισμένο θέμα δεν ρυθμίζεται στον παρόντα Κώδικα, η 

κάλυψη του κενού υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής 

Δεοντολογίας, με βάση την ελληνική νομοθεσία, τους Ευρωπαϊκούς 

Κανονισμούς και τις ενσωματωμένες στο ελληνικό δίκαιο ευρωπαϊκές Οδηγίες, 

τους γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, τις ευρωπαϊκές 

και διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την ΤΟΕ το Καταστατικό και τους 

Εσωτερικούς Κανονισμούς της ίδιας αλλά και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

Τριάθλου, τη νομολογία ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων, τις 

αποφάσεις των διαιτητικών οργάνων, την πρακτική και οποιαδήποτε άλλη 

πηγή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής. 

 

Άρθρο 2 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Οι υπόχρεοι του προηγούμενου άρθρου οφείλουν να σέβονται τον παρόντα 

Κώδικα και να τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις αυτού. 

2. Οι υπόχρεοι οφείλουν να τηρούν συμπεριφορά αρμόζουσα της θέσης τους. 

3. Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμπεριφέρονται και να δρουν πάντοτε με γνώμονα 

το δίκαιο και την ηθική, σεβόμενοι τα ατομικά δικαιώματα του ανθρώπου. Κατά 

την εκπλήρωση των καθηκόντων και των ευθυνών τους θα συμπεριφέρονται 

με αξιοπρεπή τρόπο και θα ενεργούν με πλήρη εντιμότητα, αξιοπιστία, 

αμεροληψία και ακεραιότητα. Θα εκτελούν τα καθήκοντά τους με τη δέουσα 

προσοχή και επιμέλεια. 

4. Οι υπόχρεοι, σε κάθε περίπτωση που συναλλάσσονται με πολιτειακούς 

θεσμούς ή κυβερνητικά όργανα, οφείλουν να τηρούν καθήκον ουδετερότητας 

και να παραμένουν πολιτικά ουδέτεροι. 



5. Τα άτομα που δεσμεύονται από τον Κώδικα δεν επιτρέπεται να κάνουν 

κατάχρηση της θέσης τους με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως για να 

εκμεταλλευτούν τη θέση τους για ιδιωτικούς σκοπούς ή κέρδη των ιδίων ή 

τρίτων προσώπων. 

6. Κάθε υπόχρεος οφείλει να γνωστοποιεί κάθε προσωπικό του συμφέρον, 

όταν τούτο υφίσταται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.  

7. Το ευ αγωνίζεσθαι είναι η βασική αρχή στους αγώνες Τριάθλου. 

Απαγορεύεται ο στοιχηματισμός από οποιοδήποτε πρόσωπο υπόκειται στις 

διατάξεις του παρόντος Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης της ανάρμοστης 

επιρροής στα αποτελέσματα ενός αθλητικού γεγονότος ή ενός πρωταθλήματος 

 

Άρθρο 3 

Δωροδοκία – Διαφθορά  

1. Τα άτομα που δεσμεύονται από τον Κώδικα οφείλουν να απέχουν από τη 

λήψη οιασδήποτε μορφής οικονομικού ή άλλου οφέλους, ώστε να προβούν σε 

ορισμένη δήλωση βούλησης, πράξη ή παράλειψη, προκειμένου να παράσχουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα ή εν πάσει περιπτώσει να εξυπηρετήσουν συμφέροντα 

συγκεκριμένου προσώπου ή ομάδας προσώπων. 

2. Διαφθορά είναι οποιαδήποτε μορφή κατάχρησης της εξουσίας για 

οποιαδήποτε μορφή ατομικού κέρδους. Τα άτομα που δεσμεύονται από τον 

Κώδικα οφείλουν να μην αποδέχονται τη λήψη δώρων ή εν γένει ωφελημάτων 

με σκοπιμότητα, ώστε να επηρεάσουν κάποιον με λάθος τρόπο ή να ευνοήσουν 

κάποιον ή με σκοπό να αποκτήσει τρίτος κάποιο συμβατικό ή προσωπικό 

πλεονέκτημα. 

3. Επιτρέπονται δώρα εφόσον έχουν συμβολική ή ασήμαντη αξία ή αποτελεί 

μέρος ενός τοπικού εθίμου, δεν επηρεάζουν τις ενέργειες που αναλαμβάνονται 

στο πλαίσιο του ρόλου των εμπλεκόμενων προσώπων, δεν γίνονται δεκτά με 

σκοπό να δημιουργηθεί κάποιο αδικαιολόγητο χρηματικό ή άλλο πλεονέκτημα 

και δεν δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων. 

 



Άρθρο 4 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

1. Τα εμπλεκόμενα μέλη της Ομοσπονδίας πρέπει να προσπαθούν να 

αποφεύγουν την εμπλοκή σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Αυτές οι 

συγκρούσεις μπορεί να προκύψουν αν ένα εμπλεκόμενο μέλος της 

Ομοσπονδίας έχει (ή φαίνεται να έχει) φανερό ή κρυφό συμφέρον, που το 

αποτρέπει από το να εκτελέσει τα καθήκοντα του με τον απαιτούμενο 

ανεξάρτητο και αδέκαστο τρόπο, να εκφράσει την γνώμη του στα συλλογικά 

όργανα της ΤΟΕ ή να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεως. Προσωπικό ή κρυφό 

συμφέρον αποτελεί η επιδίωξη οποιουδήποτε κέρδους για τον εαυτό του, την 

οικογένεια ή τους συγγενείς του. Τέτοιο συμφέρον αποτελεί ακόμα και η 

διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση τα άτομα που 

δεσμεύονται από τον παρόντα Κανονισμό οφείλουν να ενημερώνουν κάθε 

φορά που προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.  

2. Οποιοδήποτε μέλος ειδικά του Δ.Σ. της ΤΟΕ έχει προσωπικό συμφέρον για 

ένα θέμα που υποβάλλεται προς συζήτηση πρέπει να αποχωρήσει από τη 

συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση. Εάν το Δ.Σ. συζητήσει και αποφασίσει για 

ένα αμφισβητούμενο θέμα που αφορά ένα σωματείο, τα μέλη του Δ.Σ. που 

ανήκουν στο σωματείο αυτό αποχωρούν από τη συνεδρίαση.  

 

Άρθρο 5 

Χειραγώγηση αγώνων - εκδηλώσεων 

Απαγορεύονται οποιεσδήποτε ενέργειες που στοχεύουν ή ενδέχεται να 

τροποποιήσουν ή να επηρεάσουν την πορεία ή το αποτέλεσμα ενός αγώνα, ή 

οποιοδήποτε μέρος αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο που είναι αντίθετο προς 

την αθλητική ηθική, εντιμότητα και ακεραιότητα, όπως χειραγώγηση ή 

διαφθορά.  

 

Άρθρο 6 

Προστασία Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας  



1. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούν προσβλητικές λέξεις ή άλλα μέσα που προσβάλλουν την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια ενός ατόμου ή μιας ομάδας προσώπων, για 

οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του χρώματος του 

δέρματος, της φυλής, της θρησκείας, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, 

πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή 

οποιοσδήποτε άλλου λόγου που αντίκειται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

2. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα οφείλουν να απέχουν από 

κάθε μορφή βίας, σωματικής, ψυχολογικής, λεκτικής ή άλλης μορφής σε 

οιοδήποτε πρόσωπο. 

3. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα οφείλουν να απέχουν από 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη παρενόχλησης, ηθικής ή σεξουαλικής. Η 

εκτίμηση για τον αν υφίσταται παρενόχληση, βασίζεται στην αντίληψη του 

μέσου και συνετού ανθρώπου για την ανεπιθύμητη ή προσβλητική 

συμπεριφορά. Ιδιαίτερα, απαγορεύονται οι απειλές, η υπόσχεση ωφελημάτων 

και ο εξαναγκασμός της παρενοχλούμενης /ου. 

 

Άρθρο 7 

Δυσφήμιση Αθλήματος 

1. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κανονισμό θα σέβονται τη 

σωματική και πνευματική ακεραιότητα των λοιπών εμπλεκομένων και τα 

ατομικά δικαιώματα κάθε προσώπου που έρχονται σε επικοινωνία.  

2. Ειδικότερα, κάθε ένας που δεσμεύεται από τον παρόντα Κανονισμό 

απαγορεύεται να ενεργεί με τρόπο που δυσφημεί το άθλημα καθώς και να 

προβαίνει σε δημόσιες με λόγο ή με έργο δηλώσεις, οι οποίες α) παραβιάζουν 

το φίλαθλο πνεύμα, ή /και β) έχουν ρατσιστικό, εθνικιστικό, δυσφημιστικό ή 

εξυβριστικό περιεχόμενο ή/και γ) παρακινούν ή μπορούν να παρακινήσουν, 

υποθάλπουν ή μπορούν να υποθάλψουν, επιδοκιμάζουν ή μπορούν να 

επιδοκιμάσουν την άσκηση βίας. 

 



Άρθρο 8 

Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

1. H χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι θεσμικά επιτρεπτή (πέραν 

της ατομικής χρήσης τους) αποκλειστικά και μόνον για σκοπούς διάδοσης του 

αθλήματος του Τριάθλου και των κάθε μορφής σκοπών και εκδηλώσεων της 

Ομοσπονδίας. 

2. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει και να διασφαλίζει την 

προστασία της εμπιστευτικότητας, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

και γενικότερα της αξίας ατόμων, αρχών και θεσμών. Ως εκ τούτου, όλοι πρέπει 

να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες στο μέτρο που η κοινωνική 

δικτύωση σχετίζεται με τους σκοπούς και τη εν γένει δραστηριότητα της 

Ομοσπονδίας. 

3. Οι αναρτήσεις του κάθε προσώπου ή οντότητας πρέπει να είναι ακέραιες και 

διαφανείς , χωρίς να παραβιάζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής, της τιμής, 

προσωπικής αξίας. Απαγορεύονται αναφορές που σχολιάζουν επιτιμητικά την 

αυτοδιάθεση του καθενός ατόμου, ειδικά σε θέματα που αφορούν φύλο, φυλή, 

εθνότητα, θρησκεία, φιλοσοφικές ή πολιτικές απόψεις, οικογενειακή κατάσταση 

και σωματικές αναπηρίες. Απαγορεύεται εξίσου ρητά κάθε υποτιμητική 

αναφορά, δυσφημιστική, υβριστική ή συκοφαντική, κάθε αναφορά που μπορεί 

να προσβάλει την ιδιωτική ζωή του οιουδήποτε αλλά και τυχόν εμπιστευτικών 

πληροφοριών ιδίως αυτών που αφορούν τη λειτουργία θεσμικών οργάνων της 

Ομοσπονδίας και της Πολιτείας . 

 

Άρθρο 9 

ΠΟΙΝΕΣ  

Οι ποινές που αφορούν την παραβίαση των ανωτέρω, επιβάλλονται από την 

Επιτροπή Δεοντολογίας η οποία συστήνεται κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 

2725/1999 και το Καταστατικό της ΤΟΕ και είναι οι εξής:  

α) Επίπληξη. 

β) Αυστηρή Επίπληξη. 



γ) Χρηματική ποινή ύψους ποσού 50 έως 3.000 Ευρώ. 

δ) Απαγόρευση συμμετοχής στις Αθλητικές Εκδηλώσεις της Τ.Ο.Ε. για 

συγκεκριμένη περίοδο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει μία αθλητική χρονιά. 

ε) Επιστροφή μεταλλίων, τίτλων και πάσης φύσεως διακρίσεων. 

στ) Αποκλεισμός συμμετοχής από κάθε εκδήλωση (διοικητικού ή αθλητικού 

χαρακτήρα) γενικά ή ειδικά προσδιορισμένη από έναν (1) μήνα έως τέσσερα 

(4) έτη. 

ζ) Απαλλαγή των καθηκόντων σε αιρετούς ή διορισμένους αξιωματούχους της 

Τ.Ο.Ε. για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) 

έτη. 

η) Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας. 

θ) Για την χειραγώγηση αγώνων που αποτελεί ειδεχθή περίπτωση δυσφήμισης 

του αθλήματος, ποινή ενός έτους έως ισόβιου αποκλεισμού. 

 

Άρθρο 10 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να απευθύνει προς την Επιτροπή 

Δεοντολογίας της ΤΟΕ έγγραφη και αιτιολογημένη καταγγελία για παραβίαση 

του παρόντος Κανονισμού, στην Επιτροπή Δεοντολογίας.  

2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας δεν είναι δημόσιες. Σε αυτές 

συμμετέχουν, εκτός των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, οι 

μάρτυρες και ο γραμματέας καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που κρίνει η 

Επιτροπή ότι πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία. 

3. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, οι διάδικοι μπορούν να παρασταθούν 

είτε αυτοπροσώπως είτε με δικηγόρο. Δεν επιτρέπεται παράσταση μέσω τρίτου 

εξουσιοδοτούμενου προσώπου. Οι διάδικοι μπορούν να καταθέσουν τις 

απόψεις τους είτε προφορικά είτε με έγγραφο υπόμνημα, εντός τριών (3) 

ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης. Η προθεσμία αυτή δύναται να 

παραταθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας. 



4. Όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Επιτροπή Δεοντολογίας και η εν 

γένει επικοινωνία από και προς αυτή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείο. Ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής είναι αυτή της 

Ομοσπονδίας (με ειδική αναφορά στο θέμα «Για την Επιτροπή Δεοντολογίας) 

5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας μπορεί να επιβάλει προσωρινά 

μέτρα, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών αναστολών ή απαγορεύσεων 

συμμετοχής σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το Τρίαθλο, κατά την 

εκκίνηση της διαδικασίας, σε περίπτωση που είναι πιθανό ότι έχει γίνει 

παράβαση, αλλά η ουσιαστική απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αρκετά γρήγορα, 

οπότε και το μέτρο αυτό θεωρείται απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή, ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας εκδίδει απόφαση βάσει των 

αποδεικτικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή της απόφασης, 

χωρίς καμία υποχρέωση ακρόασης των μερών. Η απόφαση λαμβάνεται το 

συντομότερο δυνατό, είναι άμεσα εκτελεστή και περιορίζεται σε καθορισμένο 

χρονικό διάστημα. Τα προσωρινά μέτρα δεν δύναται να υπερβαίνουν τους 6 

μήνες.  

6. Οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας που επιβάλλει 

κύρωση, μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. από τα εμπλεκόμενα 

μέρη της διαδικασίας.  

7. Η διερεύνηση παραβάσεων των διατάξεων του Κώδικα δεν μπορεί να κινηθεί 

μετά την παρέλευση οχτώ ετών από την τέλεση της, ότε και η παράβαση 

θεωρείται πλέον παραγεγραμμένη. 

 

Άρθρο 11 

Ισχύς Κανονισμού 

1. Οι αντίστοιχοι διεθνείς ισχύοντες Κανονισμοί Τριάθλου ενσωματώνονται 

στον παρόντα και συμπληρώνουν όσες διατάξεις δεν ορίζουν σχετικά.  

2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ισχύει από την ημέρα έγκρισής του από 

την Γενική Συνέλευση της  Ομοσπονδίας και υπό τον όρο της τελικής έγκρισής 

του από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό όπως ο νόμος ορίζει. 



 

Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει …… άρθρα, εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση της Τ.Ο.Ε. στις …………., η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη. 

Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να προβεί σε συμπληρώσεις ή 

τροποποιήσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια διεύθυνση της 

Γ.Γ.Α. μετά τον νενομισμένο έλεγχο και θα τεθεί σε ισχύ, ευθύς ως εγκριθεί 

από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΕ 

Ο πρόεδρος                                                         ο Γενικός Γραμματέας  

 

 


