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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ         
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                     
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ταχ.Δ/νση         : Α. Παπανδρέου 37
Ταχ.Κώδικας   : 151 80  Μαρούσι    
Πληροφορίες   :  ΣΤΡΙΓΓΛΟΥ Μ.
Τηλέφωνο        :  213 131 6417
 
 
ΘΕΜΑ: «Έλεγχος νομιμότητας του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ Σόφτμπολ (ΕΟΜΣ) ».                                 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.4622/19 (ΦΕΚ133/Α/07-08-2019) Επιτελικό κράτος: οργάνωση λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης.
β. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
γ.Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
2. Τα άρθρα 27, 41, 41Δ, 41ΣΤ, 41Ζ του Ν.2725/1999 όπως ισχύει σήμερα. 
3.Τα άρθρα 13,14, 15,16 του 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α/19-06-2021).
4.Τον Ν. 4639/19 ΦΕΚ 185Α/22-11-2019 «….Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Χειραγώγηση των Αθλητικών Αγώνων…..».
5.Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις.  
6.Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή απόφαση των 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη.
8.Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 019/2022 /15-07-2022 αρχική υποβολή  του Πειθαρχικού 
Κανονισμού με το αντίστοιχό Πρακτικό Γ.Σ. (12/06/2022).
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.:439846/15.09.2022 έγγραφο του τμήματος με παρατηρήσεις και 
υποδείξεις.. 
10.Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 479836 /05-10-2022 με την εκ νέου υποβολή του 
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Κανονισμού.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.
                                   
                                         
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνεται  ως προς τη νομιμότητά του ο Πειθαρχικός Κανονισμός της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ Σόφτμπολ (ΕΟΜΣ) ως εξής:

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ Σόφτμπολ 

(ΕΟΜΣ) αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία 

διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει τετραετή θητεία, 

ισόχρονη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την απόφαση διορισμού των 

μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής επιλέγεται και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της. 

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις σωματείων-μελών της 

ΕΟΜΣ μελών των διοικήσεων σωματείων, μελών σωματείων, φιλάθλων, αθλητών, 

προπονητών και διαιτητών για τα πειθαρχικά παραπτώματα που προβλέπονται στο 

καταστατικό και στους κανονισμούς της ΕΟΜΣ και επιβάλλει σε αυτά τις 

προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. 

3. Ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής: 

α. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής, δίνοντας και 

αφαιρώντας το λόγο.

β. Υπογράφει την κλήση προς το πειθαρχικώς ελεγχόμενο πρόσωπο για 

προηγούμενη ακρόαση, η οποία αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή e-mail 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα προς απολογία.

4. Ο Γραμματέας της Πειθαρχικής Επιτροπής: 

α. Τηρεί πρακτικά για τις συνεδριάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής.
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β. Διεξάγει την αλληλογραφία.

γ. Τηρεί το αρχείο των αποφάσεων που εκδίδονται από την Πειθαρχική Επιτροπή.

δ. Επιμελείται για την άμεση ανακοίνωση των αποφάσεών της, που επιδίδονται στη 

γραμματεία της ΕΟΜΣ για τα περαιτέρω.

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίασή της όλα τα 

μέλη της. 

6. Εάν το πειθαρχικώς ελεγχόμενο πρόσωπο δεν απολογηθεί, η διαδικασία προχωρεί 

χωρίς την απολογία του.

7. Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής συντάσσονται γραπτά, περιέχουν 

αιτιολογία, υπογράφονται από όλα τα μέλη της και καταχωρούνται στο προβλεπόμενο 

βιβλίο.

8. Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΟΜΣ, το οποίο υποχρεωτικώς τις επικυρώνει.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΟΜΣ και 

των υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών, των αποφάσεων 

των οργάνων της ΕΟΜΣ και των υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και αθλητικών 

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

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

της αθλητικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της ευταξίας και της δεοντολογίας του 

ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού, η αποδεδειγμένη ζημία προς το σκοπό και τις 

επιδιώξεις της ΕΟΜΣ η ασέβεια, η αγένεια, η ανάρμοστη, υβριστική, προσβλητική, 

δυσφημιστική, συκοφαντική ή απειλητική ενέργεια ή συμπεριφορά σε βάρος της 

ΕΟΜΣ, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΣ, των μελών της Επιτροπών 

της ΕΟΜΣ, του προσωπικού της ΕΟΜΣ, των αθλητών του Σόφτμπολ και των 

επιμέρους κλάδων άθλησης αυτού, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των 

σωματείων-μελών της ΕΟΜΣ, των προπονητών των σωματείων-μελών της ΕΟΜΣ και 
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των μελών των Επιτροπών Διαιτησίας των αγώνων αποτελούν πειθαρχικά 

παραπτώματα, για τα οποία επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΟΜΣ, κατόπιν απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΟΜΣ, μία από τις 

ακόλουθες πειθαρχικές ποινές σε σωματεία-μέλη της, μέλη των διοικήσεων 

σωματείων, μέλη σωματείων, φιλάθλους, αθλητές, προπονητές και διαιτητές. 

2. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα σωματεία-μέλη της ΕΟΜΣ 

είναι: 

α. Γραπτή επίπληξη

β. Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία

γ. Χρηματικό πρόστιμο μέχρι 1.000 ευρώ.

δ. Προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του μέλους μέχρι δύο (2) χρόνια

ε. Αποβολή από την ΕΟΜΣ.

3. Για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ισχύουν 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 41Ζ  του ν.2725/99 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

σήμερα.

Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα μέλη των διοικήσεων 

σωματείων, μέλη σωματείων, φιλάθλους, προπονητές και διαιτητές είναι: 

α. Γραπτή επίπληξη

β. Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία

γ. Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους, προσωρινά μέχρι δύο (2) χρόνια ή 

οριστικά.

4. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στους αθλητές είναι: 

α. Γραπτή επίπληξη

β. Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία

γ. Προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του αθλητή μέχρι δύο (2) χρόνια

δ. Διαγραφή από τα μητρώα της ΕΟΜΣ.

Η διαγραφή αθλητή από τα μητρώα της ΕΟΜΣ συνεπάγεται ότι αυτός δεν μπορεί να 

εγγραφεί εφεξής σε κανένα αθλητικό σωματείο-μέλος της ΕΟΜΣ.
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5. Κατά την επιμέτρηση των πειθαρχικών ποινών εκτιμώνται η βαρύτητα του 

πειθαρχικού παραπτώματος, οι συνθήκες που συνέβη αυτό, ο βαθμός υπαιτιότητας 

του πειθαρχικώς ελεγχόμενου, η προγενέστερη διαγωγή του πειθαρχικώς 

ελεγχόμενου, εάν αυτός είναι υπότροπος, η προσφορά του στον αθλητισμό και στην 

ΕΟΜΣ κλπ.

6. Ειδικά σε περίπτωση ανάρμοστης, υβριστικής, προσβλητικής, δυσφημιστικής, 

συκοφαντικής ή απειλητικής ενέργειας ή συμπεριφοράς σε βάρος της ΕΟΜΣ, των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΣ, των μελών της Επιτροπών της ΕΟΜΣ, 

του προσωπικού της ΕΟΜΣ, επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα η αυστηρότερη 

πειθαρχική ποινή που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία του πειθαρχικώς 

ελεγχόμενου (σωματεία, μέλη των διοικήσεων σωματείων, μέλη σωματείων, 

φιλάθλους, αθλητές, προπονητές και διαιτητές).

7. Ειδικά σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης αθλητή να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του στις Εθνικές Ομάδες της ΕΟΜΣ, επιβάλλεται επιπροσθέτως σε αυτόν κατά δέσμια 

αρμοδιότητα ποινή αποβολής από τους αγώνες των Εθνικών Ομάδων της ΕΟΜΣ, των 

πρωταθλημάτων και του κυπέλλου και στέρησης των κάθε είδους παροχών της ΕΟΜΣ 

και ο αθλητής στερείται επίσης τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα 

ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2725/1999 και τις τυχόν 

φορολογικές απαλλαγές.

8. Ειδικά σε περίπτωση τιμωρίας αθλητή για παράβαση των κανονισμών περί 

φαρμακοδιέγερσης, επιβάλλεται επιπροσθέτως σε αυτόν κατά δέσμια αρμοδιότητα 

ποινή στέρησης των κάθε είδους παροχών της ΕΟΜΣ και ο αθλητής στερείται επίσης 

τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του ν. 2725/1999 και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.

9. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη πειθαρχικής ποινής, η ΕΟΜΣ 

έχει δικαίωμα να παραπέμψει την υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Φιλάθλου 

Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας. 

10. Η έκτιση της πειθαρχικής ποινής αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής 

απόφασης στο αθλητικό σωματείο, στο οποίο επιβάλλεται ή στο οποίο ανήκει το 

εκάστοτε τιμωρούμενο φυσικό πρόσωπο. 
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ΑΡΘΡΟ 3

ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται «αθλητής» νοείται και αθλήτρια.

2. 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 ΕΟΜΣ και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜΣ για 

το εκάστοτε θέμα. Για κάθε ασάφεια ή κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να 

αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜΣ.

3. Ο παρών κανονισμός, για την κατάρτιση του οποίου έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι 

ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί, καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 

2725/1999, ισχύει από την ψήφισή του από τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜΣ στις 

12.06.2022 και θα υποβληθεί για έλεγχο νομιμότητας από τα αρμόδια όργανα του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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