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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 
 Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  ΟΧ-088  

  
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 
1. Όσα φυσικά πρόσωπα ανήκουν σε Ενώσεις ή και Συλλόγους - Μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. σαν 
μέλη, αθλητές, προπονητές, διαιτητές και γενικά αθλητικοί παράγοντες (ενδεικτικά: μέλη 
Δ.Σ., επιτροπών κ.λ.π.), οφείλουν απόλυτο σεβασμό στο Καταστατικό και τους πάσης φύσεως 
Κανονισμούς της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. , στις περί συμπεριφοράς διατάξεις της Ελληνικής αθλητικής 
νομοθεσίας, καθώς επίσης και του αθλητικού ιδεώδους που συνίσταται: 
α) στην ευγενή άμιλλα 
β) στο σύννομο και ευπρεπή τρόπο ζωής 
γ)  στον  απόλυτο  σεβασμό  των  κοινωνικών  αξιών  και  ιδιαίτερα  των  αρχών  της ειρήνης, 
της φιλίας, της αγάπης, του σεβασμού της ανθρώπινης ύπαρξης, της προστασίας της φύσης, 
της προστασίας του αδυνάτου, της αφιλοκερδούς αθλητικής προσφοράς, της σεμνότητας και 
του αυτοελέγχου. 
2.   Συνιστά   πειθαρχική   παράβαση   και   αντιαθλητική   συμπεριφορά   οιαδήποτε 
παράβαση ή έκφραση καταφρονήσεως, με λόγο ή έργο, του Καταστατικού ή και των πάσης 
φύσεως Κανονισμών της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.  και των Ενώσεών της, της αθλητικής νομοθεσίας και 
του αθλητικού ιδεώδους. Ιδιαίτερη καταφρόνηση των αρχών και ως εκ τούτου έκδηλη 
αντιαθλητική συμπεριφορά που συνιστά επιβαρυντική περίπτωση πειθαρχικής παράβασης 
είναι: 
α) η χειροδικία β) η 
εξύβριση γ) η 
πρόκληση 
δ) η απείθεια και αυθάδεια , εντός και εκτός αθλητικού χώρου κατά την τέλεση των αγώνων. 
3. Οι διαφορές μεταξύ τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. ,  
επιλύονται  και  οι  πειθαρχικές  παραβάσεις  τους  διώκονται  υπό  των αρμοδίων οργάνων 
της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. , καθώς και υπό των αρμοδίων οργάνων της Ελληνικής Πολιτείας. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Ο παρών  Κανονισμός, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση 
των σωματείων μελών της την 21η  Απριλίου 2019, ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.30   π.μ. , στο συνεδριακό χώρο  
του ξενοδοχείου THEARTEMIS PALACE του Ρεθύμνου, οδός Μάρκου Πολάτου 26 τ.κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ,  
σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του και το   άρθρο 11  Παρ.1 
του καταστατικού της ομοσπονδίας μας .   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Για την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
     Ο Πρόεδρος                                                                      Η Γεν. Γραμματέας 
 
 
Πουλικίδης Αναστάσιος                                                                             Χαριτοπούλου Μαρία  


