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Άρθρο1: Εισαγωγή 

 

Ο παρών Κώδικας Ηθικής βασίζεται στον αντίστοιχο κώδικα της Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Γυμναστικής. 

 Όλα τα σωματεία μέλη της ΕΓΟ, συμπεριλαμβανομένων και των μελών τους, οι αθλητές-

αθλήτριες της Γυμναστικής, οι συνοδοί τους, οι αξιωματούχοι (κριτές, προπονητές, ιατρικό 

προσωπικό και άλλοι), οι Αρχές της ΕΓΟ  και οι συνεργάτες της Ε.Γ.Ο., καθώς και όλα τα άτομα 

που διαπιστεύονται στους αγώνες της Ε.Γ.Ο., πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές που 

παρατίθενται και είναι δεσμευτικές από τον Κώδικα Ηθικής της Ε.Γ.Ο., τον Κώδικα Ηθικής της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής(FIG) και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC).  

 

Άρθρο 2: Σεβασμός της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας 

 

2.1. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης απαίτηση κατά την διάρκεια 

όλων των δραστηριοτήτων των αθλημάτων της γυμναστικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

2.2. Διακρίσεις οποιασδήποτε φύσεως δεν θα επιτρέπονται, συμπεριλαμβανομένων της φυλής, 

χρώματος, φύλου, σεξουαλικής κατεύθυνσης, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης άποψης, 

εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης, ανικανότητας, φυσικών ιδιοτήτων και 

αθλητικής ικανότητας και άλλης κατάστασης.  

 

2.3. Οποιαδήποτε χρήση απαγορευμένων ουσιών απαγορεύεται απολύτως.  Όλα τα 

αναφερόμενα στον Κώδικα απαγόρευσης χρήσης απαγορευμένων ουσιών της FIG και του 

Ολυμπιακού Κινήματος καθώς και τα αναφερόμενα στον Κώδικα αποφυγής χειραγώγησης 

αγώνων που έχουν εισαχθεί από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή πρέπει να τηρούνται 

λεπτομερώς.  

 

2.4. Όλα τα έντυπα μη-ατυχούς παραβίασης τα οποία περιλαμβάνουν σεξουαλική παρενόχληση, 

σεξουαλική κατάχρηση, σωματική (φυσική) κατάχρηση, ψυχολογική κατάχρηση και αμέλεια δεν 

θα γίνονται αποδεκτά και θα καταγγέλλονται.  

 

2.5. Η Ε.Γ.Ο. και οι υποδεικνυόμενοι Εκπρόσωποί της ή Επιτροπές εξασφαλίζουν  τις κατάλληλες 

συνθήκες και παρέχουν στους αθλητές καλή ιατρική φροντίδα για την φυσική και ηθική τους 

ευημερία.  Ειδική προσοχή δίνεται στα παιδικά προγράμματα, εκπαίδευσης και προπόνησης 

εξασφαλίζοντας τη συνολική υγεία και ασφάλεια τους.   

 

Άρθρο 3: Ακεραιότητα 

 

3.1.Τα μέλη της ΕΓΟ και οι εκπρόσωποί τους δεν επιτρέπεται, αμέσως ή εμμέσως να ζητούν, 

δέχονται ή προτείνουν κάθε είδους ανταμοιβή, προμήθεια, προνομίων, κάθε 

αδιαφανείς/ανεπίσημες εύνοιες, οι οποίες συνδέονται με την οργάνωση και διαχείριση 

επισήμων αγώνων ή δραστηριοτήτων της Ε.Γ.Ο.  

 



3.2. Μόνο συμβολικά δώρα (μικρής αξίας) που ανταποκρίνονται στην μέγιστη αξία των 50€ που 

εγκρίνονται από το ΔΣ της ΕΓΟ μπορούν να προσφέρονται ή να γίνονται αποδεκτά από τους 

Εκπροσώπους της ΕΓΟ (επίσημους ή Κριτές) σαν χειρονομία ευχαρίστησης ή φιλίας.  

Όλα τα άλλα δώρα (παροχές) πρέπει να προωθούνται στον οργανισμό στον οποίο το πρόσωπο 

είναι Μέλος.  Οποιοδήποτε δώρο (παροχή) που βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση σχέση με ή δίνεται 

κατά την διάρκεια αγώνων απαγορεύεται απολύτως.  

 

3.3. Η φιλοξενία που προσφέρεται στα μέλη της Ε.Γ.Ο. ή στους αντιπροσώπους τους δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τα λογικά (συνήθη) όρια της φιλοξενίας.  

 

3.4. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, τα μέλη της Ε.Γ.Ο. αναμένεται να 

επιδεικνύουν σωστή συμπεριφορά, να ακολουθούν πιστά τον Κώδικα Συμπεριφοράς της Ε.Γ.Ο. 

 Οποιοσδήποτε στενός οικογενειακός συγγενής προς αγωνιζόμενο αθλητή-αθλήτρια της 

Γυμναστικής δεν θα μπορεί να είναι κριτής αυτού του αθλητή-αθλήτριας ή του/της ομάδας 

(ζεύγος, γκρουπ κλπ.) σε οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός που διοργανώνεται από την ΕΓΟ. Εάν η 

σύγκρουση (συμφερόντων) προκύψει ή θα μπορούσε να προκύψει, ο Πρόεδρος της ΕΓΟ θα 

πρέπει να ενημερωθεί, ώστε να αναληφθεί η αναγκαία ενέργεια. 

Προσδιορισμός της έννοιας «στενή οικογενειακή συγγενική σχέση σύμφωνα με την απόφαση της 

ΕΕ της  FIG: 

Άτομα που τελούν ή τελούσαν σε σχέση γάμου ή ζουν σε καταχωρημένη Εταιρική σχέση ή 

συμβιώνουν με έναν γυμναστή.  

Άτομα που συνδέονται με έναν γυμναστή λόγω γεννήσεως, ή γάμου σε άμεση ή πλάγια γραμμή 

συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω προσώπων: 

Παππούς, γονέας, θείος, θεία, αδελφός, αδελφή, τέκνο, εγγόνι, ανιψιός και ανιψιά.  

 

3.5.Οι Εκπρόσωποι της Ε.Γ.Ο. θα χειρίζονται τις υποχρεώσεις τους με επιμέλεια και φροντίδα.  

Θα απέχουν από οποιεσδήποτε ψευδείς δηλώσεις και θα συμπεριφέρονται με αξιοπρεπή και 

σοβαρό τρόπο. Θα επιδεικνύουν δικαιοσύνη σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες και 

αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την φήμη της Ε.Γ.Ο.. 

 

3.6.Τα μέλη των Αρχών της ΕΓΟ δεν μπορούν να συνδέονται με επιχειρήσεις ή πρόσωπα των 

οποίων οι δραστηριότητες είναι ασυμβίβαστες με τις αρχές ή τους κανονισμούς της ΕΓΟ και των 

Κωδίκων της.  

 

3.7.Τα μέλη της ΕΓΟ, Αξιωματούχοι, κριτές και συμμετέχοντες σε δραστηριότητες της ΕΓΟ δεν 

μπορούν να επιδεικνύουν αδικαιολόγητη πίεση ή να επηρεάζουν την ψήφο ή την κατεύθυνση  

των αποφάσεων που λαμβάνει η ΕΓΟ και ειδικότερα πρέπει να αποφεύγουν οποιασδήποτε 

συνεργασία η οποία θα απέβλεπε στον επηρεασμό της έργου και της αξιολόγησης των κριτών.  

 

Άρθρο 4: Οικονομικοί Πόροι 

 

4.1. Οι οικονομικοί πόροι της ΕΓΟ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο προς υποστήριξη των 

επιδιώξεων και σκοπών των γυμναστών. 

Τα έσοδα και τα έξοδα των αρχών της ΕΓΟ και των υπ΄ αυτής οριζομένων πρέπει να προκύπτουν 

εγγράφως σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικής. 

 

4.2.Τα μέλη της ΕΓΟ αναγνωρίζουν την σημαντική συμβολή και ανάμιξη της τηλεόρασης, των 

χορηγών, και λοιπών υποστηρικτών των δραστηριοτήτων της γυμναστικής που απαιτούνται για 



την ανάπτυξη των αθλημάτων της γυμναστικής.   Όλοι οι υποστηρικτές και συνεργάτες θα πρέπει 

να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της ΕΓΟ και τον ισχύοντα Κώδικα.  Δεν θα μπορούν να 

παρεμβαίνουν ή να δημιουργούν εμπόδια στην οργάνωση των αγώνων, που είναι αποκλειστικά 

της ευθύνης και αρμοδιότητας της Ε.Γ.Ο.. 

 

4.3.Οι οργανωτές επισήμων αγώνων της Ε.Γ.Ο. και τα μέλη της θα πρέπει να εφαρμόζουν πιστά 

τις σχετικές οδηγίες, τους  κανονισμούς της FIG και της Ε.Γ.Ο., και τις αποφάσεις που λαμβάνονται 

από τις αθλητικές αρχές στα διάφορα επίπεδα της διοργανώσεως.  

Οφείλουν να απορρίπτουν όλες τις προσεγγίσεις που γίνονται από οποιονδήποτε τρίτο και να 

αποφεύγουν να προσεγγίζουν οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα, να λαμβάνουν οικονομικά οφέλη ή 

πολιτική επιρροή που δεν συνάδουν με τους κανόνες και συμφωνίες της ΕΓΟ. 

 

Άρθρο 5: Σχέσεις και Εμπιστευτικότητα 

 

5.1. Η Ε.Γ.Ο. διατηρεί αρμονικές σχέσεις με επιχειρήσεις και αθλητικούς οργανισμούς, 

διοργανωτές αγώνων και κυβερνητικές αρχές, συμμορφούμενη με κανόνες παγκοσμιότητας και 

πολιτικής αμεροληψίας. Όλες οι οργανωτικές ομάδες πρέπει να διαβεβαιώνουν ότι οι χώρες τους 

σέβονται το καταστατικό, τους κανόνες της ΕΓΟ και του ισχύοντος κώδικα. Η ΕΓΟ και οι 

διοργανωτές θα πρέπει να σέβονται την συμφωνία να ρυθμίζουν (διέπουν) την δραστηριότητα 

σύμφωνα με όλους τους τύπους και να λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες και 

κατάλληλους θεσμούς.  

 

5.2.Τα μέλη των αρχών της Ε.Γ.Ο. είναι ελεύθερα να συμμετέχουν στην δημόσια ζωή.  Δεν θα 

πρέπει να προωθούν τους εαυτούς τους δημόσια, ούτε να διακηρύσσουν ιδεολογία η οποία είναι 

αντίθετη με τους κανόνες της ΕΓΟ και τον ισχύοντα Κώδικα.  

 

5.3.Τα μέλη της Ε.Γ.Ο. είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν το περιβάλλον για όλους τους αγώνες 

τους οποίους διοργανώνουν, σεβόμενα όλους τους κανόνες και οδηγίες.  

 

5.4.Τα μέλη των αρχών της Ε.Γ.Ο. πρέπει να σέβονται εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες 

μοιράζονται (γίνονται κοινωνοί). Η μετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας δεν θα πρέπει να τους 

δίνει οποιοδήποτε προσωπικό όφελος (κέρδος) ή πλεονέκτημα, και δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται προκειμένου να βλάψει την φήμη προσώπου ή οργανισμού.  

 

Άρθρο 6: Εφαρμογή. 

  

Οποιαδήποτε παραβίαση του Κώδικα Ηθικής θα χειρίζεται από την  Δικαστική Επιτροπή 

σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Γ.Ο. , υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Πολιτικής 

και Διαδικασιών για την Ασφάλεια και Προστασία των Συμμετεχόντων στην Γυμναστική και 

υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό. 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας / Ηθικής εγκρίθηκε κατά την 1ο συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, της 25ης Ιανουαρίου 2022, με αριθμό 
απόφασης  Νο 36. 
 

 


