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ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ  

(ΤΟΕ) 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

Άρθρο 1 

1 . Οι αθλητές, προπονητές, διαιτητές - Κριτές, τα σωματεία και τα μέλη των 

διοικήσεών τους που καλλιεργούν το άθλημα του Τριάθλου  και συμμετέχουν 

στους αγώνες που διοργανώνει ή εγκρίνει την τέλεσή τους η ΤΟΕ, οφείλουν να 

συμπεριφέρονται με τρόπο σύμφωνο προς τις αρχές  του Ολυμπισμού, του 

Αθλητισμού και του Φίλαθλου Πνεύματος και να τηρούν τις διατάξεις των 

νόμων, του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΤΟΕ. 

2. Τα ανωτέρω πρόσωπα καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμμετέχει 

με οποιαδήποτε ιδιότητα στην οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων 

ΤΡΙΑΘΛΟΥ υπάγονται στις διατάξεις του Καταστατικού, των Κανονισμών, των 

Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων, Εγκυκλίων και αποφάσεων του Δ.Σ. της 

T.O.E είτε αυτές σημειώνονται κατά τη διεξαγωγή, πριν ή μετά τη λήξη αγώνων, 

των αρχών του ευ αγωνίζεσθαι, του φιλάθλου πνεύματος, των παραδόσεων 

του αθλητισμού, του Ολυμπιακού Ιδεώδους, της αθλητικής ηθικής και της 

αθλητικής δεοντολογίας, που αποτελούν το Πειθαρχικό Δίκαιο της ΤΟΕ. 

 

Άρθρο 2 

Αρμόδια  όργανα  για την επιβολή ποινών  και κυρώσεων,  σύμφωνα  με τους 

Κανονισμούς και το Καταστατικό της ΤΟΕ είναι: 
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α) Η Τεχνική Διεύθυνση – Κριτές του Αγώνα κατά τη στιγμή του αγώνα. 

β) Η Δικαστική Επιτροπή που συστήνεται και λειτουργεί κατά τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 25 του Καταστατικού της Τ.Ο.Ε. και είναι αρμόδια για την επιβολή 

των προβλεπόμενων στον παρόντα Κανονισμό ποινών. 

  

Άρθρο 3 Παραπτώματα Αθλητών - Ποινές 

 Α' Κατά συναθλητών: 

1. Ανάρμοστη συμπεριφορά - Αποκλεισμός 10 - 40 ημερών 

2. Λόγω ή έργω εξύβριση - Αποκλεισμός 20 - 60 ημερών 

3. Βιαιοπραγία ή απόπειρα βιαιοπραγίας - Αποκλεισμός 40 - 90 ημερών 

4. Βιαιοπραγία με συνέπεια τον τραυματισμό - Αποκλεισμός τουλάχιστον 60  

ημερών έως και ένα χρόνο  ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης. 

Β' Κατά διαιτητών - Κριτών και λοιπών αξιωματούχων των αγώνων 

(ενδεικτικώς: Τεχνική Διεύθυνση - μέλη Δ.Σ. - Επιτροπή ΤΟΕ). 

1. Ανάρμοστη συμπεριφορά - Αποκλεισμός 20 - 50 ημερών 

2. Λόγω ή έργω εξύβριση - Αποκλεισμός 30 - 80 ημερών 

3. Βιαιοπραγία ή απόπειρα βιαιοπραγίας - Αποκλεισμός 60 - 100 ημερών 

4. Βιαιοπραγία με συνέπεια τον τραυματισμό - Αποκλεισμός τουλάχιστον 90 

ημερών έως και ένα χρόνο ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης. 

- Διευκρινίσεις:  

Σε περίπτωση υποτροπής, κατά τη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, οι 

ποινές, που επιβάλλονται στους υπαίτιους, επαυξάνονται, με τη προσθήκη του 

μισού της προβλεπόμενης, για τη παράβαση, ποινής. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λαμβανομένης της σοβαρότητας του 

παραπτώματος ως και στην καθ’ υποτροπή τέλεση ίδιας παράβασης για πάνω 

από δύο φορές ακόμα και σε διαφορετικές αγωνιστικές περιόδους, ο υπαίτιος 

αθλητής δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής να 

διαγραφεί οριστικά από το Μητρώο Αθλητών της Τ.Ο.Ε..  
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Οι ποινές των αθλητών υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες. 

Ειδικά σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης αθλητή να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του στις Εθνικές Ομάδες της ΤΟΕ, επιβάλλεται ποινή αποβολής από 

όλους τους αγώνες των Εθνικών Ομάδων, των πρωταθλημάτων και του 

κυπέλλου και στέρησης των κάθε είδους παροχών της ΤΟΕ και ο αθλητής 

στερείται επίσης τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήματα 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2725/1999. 

Άρθρο 4 

1. Οι ποινές επιβάλλονται μόνο με βάση όσα αναφέρονται από τους Κριτές στο 

σχετικό έντυπο Παρατηρήσεων αγώνος της Ομοσπονδίας ή σε ξεχωριστή 

έκθεση που υποβάλλεται αμέσως μετά το πέρας του αγώνα στον υπεύθυνο της 

διοργάνωσης και διαβιβάζεται με επιμέλεια του μέσω email στην Ομοσπονδία, 

όπου πρέπει να αναγράφονται, περιληπτικά, αλλά με σαφήνεια, οι ενέργειες 

του παραβάτη, που στοιχειοθετούν την συγκεκριμένη παράβαση. Σε 

περίπτωση παράβασης, οι Κριτές εντός δύο εργασίμων ημερών από την τέλεση 

του αγώνα, αν αυτό είναι δυνατόν, δύναται να υποβάλλουν και πρόσθετη 

έκθεση - αναφορά, για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα, η οποία λαμβάνεται 

υπόψη, μόνο στο μέρος, που περιέχει ακριβώς διευκρινιστικά στοιχεία του 

παραπτώματος και δεν διαφέρει, με την ουσία αυτών, που έχουν ήδη 

αναφερθεί.  

2. Σε περιπτώσεις, που σημειώνονται παραβάσεις, αλλά δεν έγιναν, για 

διάφορους Λόγους, αντιληπτές από τους Κριτές ή δεν τις ανέφεραν στις 

Παρατηρήσεις αγώνος ή με ξεχωριστό έγγραφο που υποβλήθηκε αμέσως μετά 

το πέρας του αγώνα προς τον υπεύθυνο της διοργάνωσης προκειμένου να 

διαβιβαστεί στην Ομοσπονδία, αλλά βεβαιώθηκαν, με έκθεση άλλου 

υπευθύνου της διοργάνωσης ή απεσταλμένου εκπροσώπου της Ομοσπονδίας 

ως Παρατηρητή της τέλεσης του αγώνα, επιβάλλονται οι ίδιες ποινές, που 

προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του παρόντος.  

3. Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται και επί καταγγελιών αθλητών που 

έχουν άμεσο προς τούτο έννομο συμφέρον κατά συναθλητών τους και οι οποίες 

αφορούν την τέλεση παραπτωμάτων. Επίσης η Δικαστική Επιτροπή είναι 

αρμόδια για την εκδίκαση όλων των ενστάσεων και θεμάτων που υποβάλλονται 
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στην Ομοσπονδία από σωματεία – μέλη, Ενώσεις και αθλητές όσον αφορά την 

διεξαγωγή ή τα αποτελέσματα των αγώνων, σύμφωνα με τους εκάστοτε 

ισχύοντες Κανονισμούς της Τ.Ο.Ε.. Τέτοιες ενστάσεις και καταγγελίες 

υποβάλλονται στην Τ.Ο.Ε εγγράφως και μέσω email εντός πέντε 

ημερολογιακών ημερών από την τέλεση του αγώνα. 

4. Η Δικαστική Επιτροπή είναι αρμόδια για παραπτώματα παραβάσεις που 

σημειώθηκαν και μετά το κλείσιμο (-ολοκλήρωση) της λίστας αποτελεσμάτων 

και εκτός του χώρου τέλεσης αυτού, καθώς και κατά τη διάρκεια των απονομών 

μεταλλίων και διακρίσεων, εφόσον βεβαιώνεται η παράβαση με σχετική έκθεση 

Κριτών ή παρατηρητών των αγώνων ή της αρμόδιας Αστυνομικής δύναμης.  

5. Η απαρίθμηση των αναφερόμενων ανωτέρω στο άρθρο 3 παραπτωμάτων 

των αθλητών, είναι ενδεικτική. Επαφίεται στη Δικαστική Επιτροπή της ΤΟΕ να 

επιβάλει τυχόν άλλες ποινές για παραπτώματα που δεν αναφέρονται εν 

προκειμένω, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Σε ιδιαίτερης 

βαρύτητας παραπτώματα μπορεί να επιβληθεί και η ποινή της οριστικής 

διαγραφής από τα μητρώα αθλητών της Ομοσπονδίας.  

6. Κρίσεις, δημοσιεύσεις, σχόλια στο διαδίκτυο από αθλητές και παράγοντες 

σωματείων μελών της ΤΟΕ που προσβάλλουν τις αρχές του φίλαθλου 

πνεύματος και των κανόνων ευπρέπειας και του Ολυμπιακού Ιδεώδους δεν 

επιτρέπονται και τιμωρείται με βάση των παρόντα Κανονισμό και το 

Καταστατικό της ΤΟΕ.  

 

Άρθρο 5 

Για τα παραπτώματα που τελούνται κατά την διάρκεια των αγώνων και έχουν 

σχέση με την μη συμμόρφωση με τους Τεχνικούς Κανονισμούς και την εκτέλεση 

του αγώνα αυτού καθ’ εαυτού, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του οικείου 

Κανονισμού της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του παρόντος.   
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Άρθρο 6 

1. Στους διεξαγόμενους αγώνες πρωταθλημάτων, κυπέλων, διασυλλογικούς ή 

και φιλικού χαρακτήρα, τα Σωματεία που διαγωνίζονται έχουν υποχρέωση να 

παίρνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη και 

καταστολή αντιαθλητικών πράξεων και αδικημάτων, που προκαλούνται από 

αθλητές προπονητές, διοικητικούς παράγοντες, φιλάθλους ή οπαδούς τους και 

έχουν σαν συνέπεια την δυσφήμιση του αθλήματος. 

2. Στις περιπτώσεις αυτές που διαπιστώνεται κάποια παράβαση του 

Πειθαρχικού Δικαίου της ΤΟΕ από σωματείο – μέλος της, το αρμόδιο 

Πειθαρχικό Όργανο ( επιβάλει τις αρμόζουσες, ανάλογα με την βαρύτητα τις 

πράξεις ποινές) ήτοι: 

α) Έγγραφη επίπληξη 

β) Αποκλεισμός από αγώνες από ένα (1) μήνα μέχρι έξι (6) μήνες 

γ) Αφαίρεση βαθμών από τον πίνακα αξιολογήσεων από πενήντα (50) έως 

διακόσιες (200) μονάδες. Η κύρωση αυτή μπορεί να επιβάλλεται αυτοτελώς ή 

και σωρευτικά. 

δ) χρηματικό ποινή. 

3. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται από το αρμόδιο όργανο, μετά από 

προηγούμενη κλήση του σωματείου σε απολογία. 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Άρθρο 7 

Οι παραβάσεις του Πειθαρχικού Δικαίου που τελούνται από διοικητικούς 

παράγοντες των σωματείων που μετέχουν σε αγώνα (ενδεικτικά των μελών 

Δ.Σ., εφόρων και λοιπών προσώπων που παρευρίσκονται στους αγωνιστικούς 

χώρους) πριν, κατά την διάρκεια, την ανάπαυλα ή μετά την λήξη του, το 

αρμόδιο πειθαρχικό όργανο επιβάλλει στους υπαιτίους, μετά από προηγούμενη 

κλήση σε απολογία, ποινή απαγόρευσης εισόδου, στους αγωνιστικούς χώρους 
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που διεξάγονται αγώνες Τριάθλου, διαρκείας από ένα (1) μέχρι έξι (6) μήνες, 

ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος. 

Οι προπονητές έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους παράγοντες κατά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω. Μη συμμόρφωση προπονητή με ποινή που του 

επιβλήθηκε με απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής, δύναται να επιφέρει 

κυρώσεις και στους αθλητές που αυτός προπονεί.  

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 8 

1. Οι εν ενεργεία διαιτητές Τριάθλου για παραπτώματα που τελούν κατά την 

διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους ως διαιτητές αγώνων υπόκεινται 

σε πειθαρχικό έλεγχο, τον οποίο ασκεί η Κεντρική  Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας, επιλαμβανόμενη αυτοδικαίως ή 

κατόπιν σχετικής αναφοράς ή καταγγελίας της Τεχνικής Διεύθυνσης των 

Αγώνων, του Δ.Σ. της ΤΟΕ ή σωματείου της δυνάμεώς της. 

2. Η ΚΕΔ, μετά από κλήση του διαιτητή σε απολογία, κρίνει αν συντρέχει 

περίπτωση επιβολής κυρώσεων και με απόφασή της επιβάλλει τις αρμόζουσες 

στο παράπτωμα ακόλουθες ποινές: 

α) Έγγραφη Επίπληξη 

Για παραπτώματα που χαρακτηρίζονται ότι δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για 

να επισύρουν ποινή αποκλεισμού, επιβάλλεται έγγραφη αυστηρή επίπληξη, 

που είναι δυνατό να συνοδεύεται με ανακοίνωσή της. 

β) Αποκλεισμός ενός (1) μηνός από την άσκηση διαιτητικών καθηκόντων. Η 

ποινή αυτή επιβάλλεται σε περιπτώσεις: 

i) καθυστερημένης προσέλευσης για την άσκηση των καθηκόντων β) 

πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων 

ii) ασαφούς διατύπωσης Παρατήρησης ή έκθεσης τους.  

γ) Αποκλεισμός δύο (2) μηνών από την άσκηση διαιτητικών καθηκόντων. Η 

ποινή αυτή επιβάλλεται σε περιπτώσεις: 
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i) παράβασης των Κανονισμών Αγώνων, που όμως δεν συνεπάγεται την 

επανάληψη του αγώνα 

ii) ανάρμοστης συμπεριφοράς προς συνάδελφό τους διαιτητή ή κριτή, με 

διατύπωση σχολίων και κρίσεων 

δ) Αποκλεισμός τριών (3) μηνών από την άσκηση διαιτητικών καθηκόντων. Η 

ποινή αυτή επιβάλλεται σε περιπτώσεις : 

i) αδικαιολόγητης μη προσέλευσης σε αγώνα, στον οποίο είχε ορισθεί και έλαβε 

γνώση του ορισμού του. Δεν αποκλείεται δε, να καταλογισθούν σε βάρος των 

διαιτητών, που δεν προσέρχονται αδικαιολόγητα, τα έξοδα που 

δημιουργήθηκαν. 

ii) παράλειψη αναγραφής παρατηρήσεις ή έκθεσης όσων υπέδειξαν ανάρμοστη 

συμπεριφορά. 

iii) αδικαιολόγητης μη αποδοχής του ορισμού. 

ε) Αποκλεισμός τεσσάρων (4) μηνών από την άσκηση διαιτητικών καθηκόντων. 

Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε περιπτώσεις : 

i) αποφυγής αποβολής αθλητή και αναγραφής του στο έντυπο του αγώνος 

καθώς και επεισοδίων που τυχόν σημειώθηκαν 

ii) υποβολής αναληθών εκθέσεων, για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα  

iii) παράβασης των Κανονισμών, συνεπεία της οποίας επαναλαμβάνεται ο 

αγώνας 

iv) ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος μέλους του Δ.Σ. της ΤΟΕ 

στ) Αποκλεισμός έξι (6) μηνών από την άσκηση διαιτητικών καθηκόντων. 

Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες διαιτητής, επιδεικνύει 

γενικά ανάρμοστη συμπεριφορά, που είναι αντίθετη με τις αρχές του 

αθλητισμού όπως ενδεικτικά 

i) εξύβριση της Ομοσπονδίας ή των μελών του Δ.Σ. και των διαφόρων 

επιτροπών που έχουν συγκροτήσει 

ii) βάναυσης συμπεριφοράς σε βάρος αθλητών, θεατών ή οργάνων της 

Ομοσπονδίας 
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iii) Απρεπή ή ανάρμοστη συμπεριφορά που σημειώθηκε στο εξωτερικό κατά 

την διάρκεια διαιτητικής αποστολής, από την οποία προκλήθηκαν δυσμενή 

σχόλια σε βάρος της ΤΟΕ. 

Σε περίπτωση υποτροπής, κατά την αυτή αγωνιστική περίοδο, οι ποινές 

αυξάνονται στο διπλάσιο των προβλεπόμενων. Υπότροπος θεωρείται ο 

διαιτητής, που υπέπεσε στο αυτό ή βαρύτερο παράπτωμα. 

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρο 11 

1. Η Δικαστική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) 

αναπληρωματικά μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, και έχει τετραετή θητεία, ισόχρονη με αυτήν του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

2. Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται, σε πρώτο βαθμό, µετά από 

παραπομπή σε αυτήν σχετικής αναφοράς από το ∆.Σ., της εκδίκασης 

υποθέσεων για κάθε παράπτωμα των σωματείων -µελών, των αθλητών, των 

παραγόντων, των προπονητών και όλων όσοι συμμετέχουν µε οποιαδήποτε 

ιδιότητα στους αγώνες και τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και για κάθε 

ένσταση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και το Καταστατικό της 

Τ.Ο.Ε.. 

3. Ως χρόνος έναρξης των ποινών, που επιβάλλονται, θεωρείται η επόμενη 

ημέρα κοινοποίησης της σχετικής απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής, όπως 

αυτή επικυρώνεται από το Δ.Σ. της Τ.Ο.Ε.. 

4. Όλες οι ποινές, που επιβάλλονται κοινοποιούνται στα σωματεία στα οποία 

ανήκει ο αθλητής που υπέπεσε σε παράπτωμα και προς κάθε εν γένει 

ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο μέσω, ακόμα και με email, η αποστολή του 

οποίου θεωρείται  επίδοση της απόφασης. 

5. Διαδικασία που ακολουθείται από την Δικαστική Επιτροπή: 

α) Αμέσως μετά τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου μιας υπόθεσης στη 

Δικαστική Επιτροπή, ο Πρόεδρος δύναται να ορίσει εισηγητή της. 



9 
 

β) Ο εισηγητής καλεί τον φερόμενο ως υπαίτιο και κάθε, κατά την κρίση του, 

παράγοντα, που έχει σχέση με την υπόθεση, για να προσέλθουν και να 

καταθέσουν την άποψή τους, προς αποσαφήνιση της υπόθεσης. Κανένα 

πρόσωπο δεν τιμωρείται για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο 

έχει υποπέσει, χωρίς την προηγούμενη κλήση σε απολογία. Η κλήση σε 

απολογία κοινοποιείται στον εγκαλούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα και 

με email  και πρέπει να ορίζει ότι η απολογία πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία 

του Δικαιοδοτικού Οργάνου, της Ομοσπονδίας όσο το δυνατό συντομότερα 

κατά την κρίση του δικαιοδοτικού οργάνου. O απολογούμενος μπορεί να 

ζητήσει με γραπτό αίτημα του την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του, οπότε το 

δικαιοδοτικό όργανο τον καλεί υποχρεωτικά την ημέρα εκδίκασης – συζήτησης 

του παραπτώματος. Σε περίπτωση που περάσει η προθεσμία για την κατάθεση 

απολογητικού υπομνήματος και ο απολογούμενος δεν καταθέσει υπόμνημα ή 

δεν ζητήσει η διαδικασία να είναι προφορική, το δικαιοδοτικό όργανο κρίνει 

βάσει των αναγραφόμενων στο Φύλλο Αγώνα ή τις εκθέσεις και επιβάλλει τις 

αντίστοιχες κυρώσεις.  

γ. Ο απολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί και την μαρτυρία άλλων 

προσώπων, τα οποία μπορεί να καλέσει με δική του ευθύνη ενώπιον του 

δικαιοδοτικού οργάνου για να καταθέσουν την άποψή τους για το παράπτωμα. 

Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων μπορούν οι κατά περίπτωση 

απολογούμενοι   να   προσκομίσουν  ως   αποδεικτικό  υλικό   διάφορα   

έγγραφα  (αποσπάσματα τύπου, video αγώνα κλπ ) τα οποία εκτιμώνται 

ελεύθερα από το δικαιοδοτικό όργανο, ως δικαστικά τεκμήρια.  

δ. Στις περιπτώσεις κλήσης σε απολογία σωματείου  αυτό μπορεί να παραστεί 

με το νόμιμο, σύμφωνα με το καταστατικό, εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιο 

δικηγόρο του, καταθέτοντας και σχετικό υπόμνημα. 

6. Ειδικά για τις υποθέσεις αθλητών, που διαβιβάζονται στη Δικαστική 

Επιτροπή, αλλά έχουν ήδη αποκλεισθεί με απόφαση της Τεχνικής Διεύθυνσης 

των Αγώνων, ο χρόνος, κατά τον οποίο ήταν τιμωρημένοι, μέχρι την έκδοση 

της απόφασης της Δ.Ε. αφαιρείται από τη χρονική διάρκεια της ποινής, που 

τυχόν θα επιβάλλει. 
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7. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής πρέπει να αναφέρουν τον τόπο και 

χρονολογία της συνεδρίασης, τα ονόματα των μελών, που έλαβαν μέρος, τα 

στοιχεία τα οποία έλαβαν υπόψη τους και με βάση τα οποία εκδόθηκαν και να 

είναι πλήρως αιτιολογημένες. 

8. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής της Τ.Ο.Ε. προσβάλλονται με 

προσφυγή απευθείας ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 124 παρ. β, εδ. α΄ ν. 2725/99 και το άρθρο 127Α του ν. 2725/1999 

 

Άρθρο 12  

Παραγραφή  παραπτωμάτων 

Κάθε αδίκημα παραγράφεται, μετά από την παρέλευση τριών (3) μηνών, από 

το χρόνο τέλεσής του, εφόσον δεν υπήρξε καταγγελία του, εκτός κι αν ορίζεται 

διαφορετικά, στις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και των Κανονισμών 

που ισχύουν. 

 

Άρθρο 13  

1. Ο παρών Κανονισμός καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 27 του ν. 

2725/1999. Για περιπτώσεις ή θέματα που δεν προβλέπονται ή δεν ρυθμίζονται 

με τον παρόντα κανονισμό έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της 

αθλητικής νομοθεσίας, του Καταστατικού της ΤΟΕ και οι αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου για το εκάστοτε θέμα.  

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

την Γενική Συνέλευση της  Ομοσπονδίας και υπό τον όρο του τελικού ελέγχου 

νομιμότητας 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 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΕ 

Ο πρόεδρος                                                         ο Γενικός Γραμματέας  


