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Προοίμιο
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) αναγνωρίζει την ευθύνη της να προστατεύει την
ακεραιότητα και τη φήμη της ποδηλασίας. Ο κώδικας αντικατοπτρίζει και καθορίζει τις πιο σημαντικές
βασικές αξίες για τη διαγωγή και τη συμπεριφορά εντός της Ε.Ο.Π.. Η συμπεριφορά των προσώπων που
δεσμεύονται από αυτόν τον κώδικα αντικατοπτρίζει την υποστήριξή τους στις αρχές της ακεραιότητας
και της ηθικής και τις προσπάθειές τους να απέχουν από οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι επιβλαβές
για αυτούς τους σκοπούς και στόχους.
Επιπλέον, η Ε.Ο.Π, οι τοπικές ενώσεις, τα αθλητικά σωματεία, καθώς και οι αξιωματούχοι τους
μεμονωμένα, όλοι οι κάτοχοι δελτίου στον χώρο της ποδηλασίας, όλοι οι διοργανωτές και οι αιτούντες
τη διοργάνωση αγώνων και εκδηλώσεων διατυπώνουν τη δέσμευσή τους στους Κανονισμούς
Ποδηλασίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (UCI) και της Ε.Ο.Π.. Επιπλέον, σέβονται και
διασφαλίζουν την τήρηση των παρακάτω διατάξεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
Κανονισμών Ποδηλασίας της UCI και κατ’ επέκτασης της Ε.Ο.Π..

Κεφάλαιο 1: Πεδίο Εφαρμογής
Άρθρο 1: Πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Ε.Ο.Π. (εφεξής: ο Κώδικας) ισχύει για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις
κατηγορίες που αναλύονται παρακάτω. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ο Κώδικας εφαρμόζεται στα
μέλη του που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την οντότητα ή στην ίδια την οντότητα, με την
επιφύλαξη του άρθρου 27.2.
Επίσημοι
Όλοι οι επίσημοι εκπρόσωποι της Ε.Ο.Π, δηλαδή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), επίτιμα
μέλη, μέλη Επιτροπών της Ε.Ο.Π., εκπρόσωποι με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Π.,
εκπρόσωποι της Ε.Ο.Π. στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή Ηθικής και (Ε.Ο.Ε.). σε Διεθνείς
Ομοσπονδίες (όπως UCI, UEC κ.ά.) κ.ά.
Κάτοχοι Δελτίου
Όλοι οι κάτοχοι δελτίου όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1.1.010 των Κανονισμών Ποδηλασίας UCI.
Οντότητες που υπόκεινται στους κανονισμούς UCI και κατ’ επέκταση της Ε.Ο.Π.
Οντότητες που υπόκεινται στους Κανονισμούς Ποδηλασίας της UCI και κατ’ επέκταση της Ε.Ο.Π., όπως
σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στην Ε.Ο.Π., διοργανωτές εκδηλώσεων που έχουν εγγραφεί στο
διεθνές ημερολόγιο.
Προσωπικό και σύμβουλοι της Ε.Ο.Π.
Προσωπικό, σύμβουλοι της Ε.Ο.Π. και οποιοδήποτε πρόσωπο που εκπροσωπεί την Ε.Ο.Π. ή εργάζεται
για λογαριασμό της Ε.Ο.Π. σε σχέση με τη διοργάνωση αγώνων ποδηλασίας, τη διακυβέρνηση της
ποδηλασίας ή το αντιντόπινγκ εντός της ποδηλασίας.
Διοργανωτές εκδηλώσεων
Διοργανωτές και αιτούντες τη διοργάνωση ή τη συνδιοργάνωση Διασυλλογικών, Τοπικών, Πανελληνίων
Πρωταθλημάτων, Διεθνών Αγώνων και οποιουδήποτε άλλου αγώνα ή εκδήλωσης της Ε.Ο.Π.,
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ανεξάρτητα από τη μορφή ή τη σύστασή τους.
Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας διαμορφώθηκε με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (UCI), τον οποίο έχουν κληθεί όλες οι εθνικές ομοσπονδίες να υιοθετήσουν.

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής
Ο Κώδικας εφαρμόζεται σε συμπεριφορές που βλάπτουν την ακεραιότητα και τη φήμη της ποδηλασίας
και ιδίως την παράνομη, αήθη και ανήθικη συμπεριφορά. Ο Κώδικας εστιάζει στη γενική συμπεριφορά
στο χώρο της ποδηλασίας.
Προς αποφυγή αμφιβολιών, η εφαρμογή του Κώδικα είναι επικουρική των Κανονισμών Ποδηλασίας της
UCI και της Ε.Ο.Π. όσον αφορά οποιαδήποτε συμπεριφορά που διέπεται ειδικά σε αυτούς, όπως σε
σχέση με ενέργειες εντός του αγώνα. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας θα
εκτιμήσει εάν μια συμπεριφορά ή ενέργεια είναι πιθανό να συνιστά παραβίαση του Κώδικα ή των
Κανονισμών Ποδηλασίας UCI και κατ’ επέκταση της Ε.Ο.Π..
Η εφαρμογή του Κώδικα είναι επίσης επικουρική όσον αφορά οποιαδήποτε συμπεριφορά μέλους του
προσωπικού της Ε.Ο.Π., η οποία διέπεται από εσωτερικούς κανονισμούς που ισχύουν σύμφωνα με τη
σχετική σύμβαση.

Άρθρο 3: Παράβαση του Κώδικα
Κατά γενικό κανόνα, οποιαδήποτε παράβαση του Κώδικα μπορεί να διαπιστωθεί είτε διαπράχθηκε εκ
προθέσεως είτε εξ αμελείας, είτε η παραβίαση αποτελεί πράξη ή απόπειρα πράξης είτε όχι, και εάν τα
μέρη ενήργησαν ως συμμετέχοντες, συνεργοί ή υποκινητές.

Άρθρο 4: Παραγραφή
Η διερεύνηση παραβάσεων των διατάξεων του Κώδικα δεν μπορεί να κινηθεί μετά την παρέλευση
δεκαετίας. Εφόσον η έρευνα ξεκινήσει έγκαιρα, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας δικαιούται να
ολοκληρώσει εκκρεμείς υποθέσεις και να εκδώσει αποφάσεις.

Κεφάλαιο 2: Κανόνες συμπεριφοράς
Άρθρο 5: Γενικές Αρχές
Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα αναμένεται να έχουν επίγνωση της σημασίας των
καθηκόντων τους και των συνακόλουθων υποχρεώσεων και ευθυνών τους.
Τα άτομα που δεσμεύονται από τον Κώδικα πρέπει να επιδεικνύουν δέσμευση σε μια ηθική στάση.
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.
Τα πρόσωπα 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.
Όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα ενεργούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές σε
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οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με την ποδηλασία και θα αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε
πιθανή παραβίαση του παρόντος Κώδικα στη Γραμματεία της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας (βλ.
Άρθρο 13.1).

Άρθρο 6: Γενικοί κανόνες ακεραιότητας
6.1. Μη διάκριση
Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα δεν πρέπει να προβαίνουν σε καμία ενέργεια, 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.
6.2. Καθήκον ουδετερότητας
Στις συναλλαγές με κυβερνητικούς θεσμούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και ομίλους,
τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα παραμένουν πολιτικά ουδέτερα, σύμφωνα με τις αρχές
και τους στόχους της UCI και της Ε.Ο.Π., όποτε εκφράζονται εκ μέρους του οργανισμού που
εκπροσωπούν.
6.3. Εμπιστευτικότητα
Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες που τους έχουν
εμπιστευτεί εχέμυθα και οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Η αποκάλυψη άλλων πληροφοριών δεν
πρέπει να γίνεται για προσωπικό όφελος, ούτε να γίνεται κακόβουλα για να βλάψει τη φήμη
οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού.
Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου ισχύει και μετά τη λήξη οποιασδήποτε σχέσης που καθιστά ένα
άτομο υποκείμενο στον Κώδικα.
6.4. Προστασία της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας
Τα άτομα που δεσμεύονται από τον Κώδικα σέβονται την ακεραιότητα όλων των προσώπων με τα
οποία αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους που σχετίζεται με την ποδηλασία. Τα
προσωπικά δικαιώματα κάθε ατόμου με το οποίο έρχονται σε επαφή και που επηρεάζονται από τις
πράξεις τους προστατεύονται και γίνονται σεβαστά. Ειδικότερα, η σεξουαλική παρενόχληση σε
οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται και η ευημερία των νέων κάτω των 18 ετών είναι πρωταρχικής
σημασίας ώστε να τους παρέχεται προστασία από κακές πρακτικές, κακοποίηση και εκφοβισμό.
Τα παραπάνω θεωρούνται ως γενικός κανόνας και συμπληρώνονται από το Παράρτημα 1.

Άρθρο 7: Κανόνες ακεραιότητας κατά την άσκηση υπηρεσίας
7.1. Προσφορά και αποδοχή δώρων
Τα άτομα που δεσμεύονται από τον Κώδικα μπορούν να προσφέρουν ή να αποδέχονται δώρο ή άλλα
οφέλη στο πλαίσιο των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων τους, μόνο υπό τον όρο ότι το δώρο ή το
επίδομα πληροί όλες τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) Έχει συμβολική ή ασήμαντη αξία ή αποτελεί μέρος ενός τοπικού εθίμου.
β) Δεν επηρεάζει τις ενέργειες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του ρόλου των εμπλεκόμενων
προσώπων ή οντοτήτων.
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γ)
δ)
ε)

Δεν προσφέρεται ούτε γίνεται δεκτό κατά παράβαση των καθηκόντων των προσώπων που
δεσμεύονται από τον Κώδικα.
Δεν δημιουργεί κανένα αδικαιολόγητο χρηματικό ή άλλο πλεονέκτημα.
Δεν δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων.

Τα δώρα ή άλλα οφέλη δεν πρέπει να προσφέρονται ή να γίνονται δεκτά εάν μπορεί εύλογα να
θεωρηθεί ότι, κατά τη στιγμή της παράδοσης, το δώρο ή οποιοδήποτε άλλο όφελος είναι πιθανό να μην
πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις. Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεσμεύεται από τον Κώδικα μπορεί
επίσης να ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας πριν αποδεχθεί οριστικά ένα δώρο
ή κάποιο άλλο όφελος.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται τα δώρα με τη μορφή χρημάτων.
7.2. Δωροδοκία και διαφθορά
Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα δεν πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να προσφέρουν, να
υπόσχονται, να ζητούν, να δίνουν ή να αποδέχονται οποιαδήποτε μορφή αδικαιολόγητης αμοιβής ή
προμήθειας, ούτε οποιοδήποτε κρυφό όφελος ή υπηρεσία οποιασδήποτε φύσης. Ο προαναφερόμενος
κανόνας ισχύει για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διοργάνωση αγώνων ποδηλασίας ή τη
διακυβέρνηση του αθλήματος, είτε εντός είτε εκτός της Ε.Ο.Π. και είτε σχετίζονται είτε όχι με τις
επίσημες δραστηριότητες του ατόμου.
7.3. Ψήφοι
Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα δεν θα δίνουν ούτε θα δέχονται οδηγίες, που δεν
συνάδουν με τους αντίστοιχους ρόλους και ευθύνες τους, να ψηφίσουν ή να παρεμβαίνουν με
συγκεκριμένο τρόπο στα όργανα της Ε.Ο.Π. ή οποιουδήποτε οργανισμού στον οποίο η Ε.Ο.Π είναι
συνδεδεμένη.
7.4. Σύγκρουση συμφερόντων
Τα άτομα που δεσμεύονται από τον Κώδικα αποφεύγουν κάθε κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
σύγκρουση συμφερόντων λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, όπως η αποχή από τη συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα, σε
μια απόφαση ή μια συμφωνία ή/και αποκαλύπτοντας πιθανά συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν την
λήψη αποφάσεων του εμπλεκόμενου ατόμου.
Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν η αντικειμενικότητα ενός ατόμου που δεσμεύεται από τον Κώδικα, κατά
την έκφραση γνώμης, την ανάληψη οποιασδήποτε ενέργειας ή τη συμμετοχή σε μια απόφαση, μπορεί να
επηρεαστεί ή να θεωρηθεί ότι επηρεάζεται λόγω ιδιωτικών ή προσωπικών συμφερόντων. Τα ιδιωτικά ή
προσωπικά συμφέροντα περιλαμβάνουν την απόκτηση οποιουδήποτε πιθανού πλεονεκτήματος για τα πρόσωπα
που δεσμεύονται από τον Κώδικα, την οικογένειά τους, τους συγγενείς, τους φίλους και τους γνωστούς τους.
Συγκεκριμένα για τα μέλη του Δ.Σ. ισχύουν τα εξής:
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία για θέματα της ημερήσιας διάταξης που παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σωματείο στο οποίο κατέχουν θέση. Εάν χρειαστεί, τα εν λόγω θέματα ορίζονται με
χωριστή ψηφοφορία, στην οποία δεν συμμετέχουν τα εν λόγω μέλη.
Οποιοδήποτε μέλος 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.
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Άρθρο 8: Ακεραιότητα αγώνων
8.1. Χειραγώγηση ποδηλατικών 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, όπως χειραγώγηση ή διαφθορά. Προς αποφυγή
αμφιβολιών, οι διατάξεις του Κώδικα και το Παράρτημα 2 θα είναι επικουρικές του Άρθρου 1.1.088 των
Κανονισμών UCI όσον αφορά θέματα που διέπονται από την εν λόγω διάταξη.
Τα παραπάνω θεωρούνται ως ο γενικός κανόνας και συμπληρώνονται από το Παράρτημα 2.
8.2. Αντί - ντόπινγκ
Τα άτομα που δεσμεύονται από τον Κώδικα θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που προωθεί,
διευκολύνει, συνδέεται με ή υποστηρίζει με άλλο τρόπο συμπεριφορά ή ενέργειες που αντιβαίνουν στις
διατάξεις και το πνεύμα των Κανόνων Αντιντόπινγκ της UCI και της Ε.Ο.Π.. Προς αποφυγή αμφιβολιών,
η εφαρμογή του Κώδικα θα είναι επικουρική με αυτήν των Κανόνων Αντιντόπινγκ της UCI και της Ε.Ο.Π.
σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο που δεσμεύεται από αυτούς.

Άρθρο 9: Πόροι και χρηστή διακυβέρνηση
9.1. Πόροι Ε.Ο.Π.
Οι πόροι της Ε.Ο.Π. μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο προς όφελος της ποδηλασίας σύμφωνα με το
Καταστατικό της. Ειδικότερα, τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα απαγορεύεται να
ιδιοποιούνται περιουσιακά στοιχεία της Ε.Ο.Π., ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες πραγματοποιούνται
άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτων προσώπων.
9.2. Υποστήριξη από Ε.Ο.Π.
Οποιαδήποτε υποστήριξη από την Ε.Ο.Π. σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που δεσμεύεται από
τον Κώδικα, είτε οικονομική, υλική ή οποιασδήποτε άλλης φύσης, θα χρησιμοποιείται σε αυστηρή
συμμόρφωση με τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε.
Η Ε.Ο.Π. δικαιούται να ζητήσει από τον αποδέκτη την προσκόμιση οποιωνδήποτε κατάλληλων
αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση των πόρων. Επιπλέον, ο αποδέκτης αποδεικνύει σαφώς τη
χρήση και τον σκοπό των πόρων, εάν του ζητηθεί.
9.3 Υποστήριξη από μέλος της Ε.Ο.Π.
Οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από εκτελεστικό μέλος της Ε.Ο.Π. μπορεί να προσφερθεί ή να
γίνει αποδεκτή μόνο εάν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η συνεισφορά δεν ανακοινώθηκε με κανέναν τρόπο πριν από την ανάληψη του ρόλου του από το
εμπλεκόμενο άτομο.
β) Η συνεισφορά χορηγείται και διαχειρίζεται από οποιαδήποτε οντότητα που είναι ανεξάρτητη από
την Ε.Ο.Π, της οποίας η αποστολή σχετίζεται αποκλειστικά με την ανάπτυξη του αθλήματος της
ποδηλασίας και η οποία είναι εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας•
γ) Το εμπλεκόμενο άτομο δεν είναι μέλος φορέα του οργανισμού στον οποίο έχει ανατεθεί η
διαχείριση των κεφαλαίων.
δ) Η συνεισφορά χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που ορίζει ο
προαναφερόμενος φορέας.
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Άρθρο 10: Κανόνες που διέπουν τις σχέσεις με τρίτους
10.1. Συνεργάτες
Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα αναλαμβάνουν συναλλαγές, διαπραγματεύσεις και αποφάσεις
σχετικά με σχέσεις με εταίρους, όπως ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, χορηγούς, προμηθευτές και άλλους
υποστηρικτές της ποδηλασίας, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα και χωρίς να
επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο ή να αποδέχονται κάθε είδους παρέμβαση.
10.2. Υποψηφιότητες για διοργάνωση εκδηλώσεων
Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα θα τηρούν σε κάθε συναλλαγή τους κανόνες που ισχύουν

για τις διαδικασίες υποβολής προσφορών και επιλογής των διοργανωτών αγώνων και εκδηλώσεων
Ε.Ο.Π..
Οι αιτούντες που επιθυμούν να οργανώσουν εκδηλώσεις Ε.Ο.Π. θα σέβονται τις διατάξεις του Κώδικα
στο σύνολό τους καθώς και όλους τους άλλους ισχύοντες κανόνες.
10.2.1 Πληροφορίες υποβολής προσφορών
Το περιεχόμενο της προσφοράς του αιτούντος θα είναι πλήρες και απολύτως αληθές. Επιπλέον, οι
πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνουν συγκρίσεις άλλων προσφορών και δεν θα προσβάλλουν,
υποτιμούν ή εξευτελίζουν άλλους αιτούντες ή διοργανωτές εκδηλώσεων Ε.Ο.Π..
10.2.2 Λόμπι Άσκηση επιρροής
Οι υποψήφιοι πρέπει να απέχουν από την προσέγγιση οποιουδήποτε προσώπου, κόμματος ή άλλης
αρχής, με σκοπό να λάβουν οποιαδήποτε οικονομική, πολιτική ή de facto υποστήριξη που δεν συνάδει
με τις διατάξεις του Κώδικα και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τη σχετική διαδικασία υποβολής
προσφορών.

Άρθρο 11: Κανόνες που διέπουν τις εκλογές και την υποβολή υποψηφιοτήτων για
εκτελεστικές θέσεις
Στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών, τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα ενεργούν με
ακεραιότητα και δεν κάνουν χρήση οποιουδήποτε αθέμιτου μέσου που θα μπορούσε ενδεχομένως να
επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Από την άποψη αυτή, οποιαδήποτε υπόσχεση άμεσης ή
έμμεσης, χρηματικής, υλικής, σε είδος ή άλλου οφέλους ή βοήθειας, που δόθηκε από υποψήφιο σε
εκλογές σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εμπλέκεται στην εκλογική διαδικασία ή υπέρ του οργάνου για
το οποίο πραγματοποιούνται οι εκλογές, θεωρείται παράνομη και αντίθετη με το παρόν άρθρο.
Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα δεν παρέχουν καμία οικονομική, υλική, σε είδος ή άλλη,
άμεση ή έμμεση, βοήθεια σε υποψήφιο εκτός του πεδίου των καθηκόντων που συνήθως ασκούνται
εκτός του πλαισίου των εκλογών. Οι υποψήφιοι δεν θα δέχονται καμία τέτοια βοήθεια από άτομα που
δεσμεύονται από τον Κώδικα ή από συνεργάτη της Ε.Ο.Π., χορηγό, διοργανωτές ποδηλατικών αγώνων ή
οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος με άμεσο ενδιαφέρον για την ποδηλασία.
Οι υποψήφιοι στις εκλογές θα συμπεριφέρονται με τρόπο συνεπή με τις παγκόσμιες αρχές της
δικαιοσύνης και της καλής πίστης. Δεν πρέπει να προσβάλλουν, να υποτιμούν ή να εξευτελίζουν
οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο.
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Κεφάλαιο 3: Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
Ενότητα 1: Λειτουργία
Άρθρο 12: Σύνθεση
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας διασφαλίζει ότι λειτουργεί με ανεξάρτητο τρόπο.
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέλη που διαθέτουν
αναγνωρισμένες ικανότητες στον τομέα του αθλητισμού ή/και του δικαίου και της δεοντολογίας. Όλα
τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας θα είναι πλήρως ανεξάρτητα από την Ε.Ο.Π. και
οποιουσδήποτε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της ποδηλασίας. Επιπλέον, η σύνθεση της Επιτροπής
Ηθικής και Δεοντολογίας εξασφαλίζει ελάχιστη εκπροσώπηση 25% για κάθε φύλο.
Τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, διορίζονται
από τη Γενική Συνέλευση της UCI, μετά από πρόταση του Δ.Σ., δύο χρόνια μετά την εκλογή του
Προέδρου της Ε.Ο.Π. και του Δ.Σ. και για τετραετή θητεία. Σε περίπτωση κενής θέσης μέλους λόγω
παραίτησης, απομάκρυνσης ή θανάτου, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. μπορεί να προβεί σε προσωρινό διορισμό
που θα εγκριθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Π.. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας δεν μπορεί να εκπληρώσει τον ρόλο του για οποιονδήποτε λόγο, τα
μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας ορίζουν το μέλος που θα ενεργεί ως αναπληρωτής του.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας περιορίζεται στην θητεία το πολύ τριών θητειών
τεσσάρων ετών.

Άρθρο 13: Αρχές λειτουργίας
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας διασφαλίζει ότι εκτελεί τα καθήκοντά της με ανεξάρτητο τρόπο.
13.1. Γραμματεία
Η Γραμματεία της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας (εφεξής: η Γραμματεία) οργανώνεται από
γραμματέα που διορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή Ηθικής και
Δεοντολογίας. Ο γραμματέας πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Ε.Ο.Π. και να διαθέτει επαρκή
νομικά προσόντα.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Π..
13.2. Εμπιστευτικότητα
Τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας και της Γραμματείας διασφαλίζουν ότι όλες οι
πληροφορίες που τους αποκαλύπτονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παραμένουν
εμπιστευτικές, ιδίως τα γεγονότα μιας υπόθεσης, το περιεχόμενο ερευνών και συζητήσεων και οι
αποφάσεις που λαμβάνονται καθώς και προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, η Επιτροπή Ηθικής και
Δεοντολογίας μπορεί να ενημερώσει τρίτους ή να δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση
της διαδικασίας, εάν δικαιολογείται από έννομο συμφέρον, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των
προσώπων που αφορά η διαδικασία.
13.3. Ευθύνη
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Στο πλαίσιο της αποστολής της, τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας, της Γραμματείας και
της Ε.Ο.Π. δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη σε σχέση με διαδικασίες που
διεξάγονται βάσει του Κώδικα, εκτός εάν οι ενέργειες ή οι παραλείψεις αποδεικνύεται ότι συνιστούν
σκοπίμως αδικήματα, χονδροειδείς αμέλεια ή οποιαδήποτε ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί από
την ελληνική νομοθεσία

Ενότητα 2: Καθήκοντα
1. Γενικά
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

Άρθρο 14: Επιτήρηση και έρευνα




να διασφαλίσει την τήρηση του παρόντος Κώδικα
να διερευνήσει καταγγελίες και αναφορές σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων του Κώδικα.
να διερευνήσει πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα με δική της πρωτοβουλία και αυτεπάγγελτα

Άρθρο 15: Βοήθεια, εκπαίδευση και παροχή συμβουλών




να παρέχει συμβουλές και βοήθεια για ηθικούς παράγοντες, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του
Κώδικα
να καθορίσει μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα και τις γενικές αρχές δεοντολογίας και
διακυβέρνησης•
να υποβάλει προτάσεις με στόχο την αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σε θέματα
δεοντολογίας.

Άρθρο 16: Συστάσεις και αναφορές






να προτείνει μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Ε.Ο.Π. και από οποιοδήποτε από τα όργανά
του, κατόπιν αιτήματος ή με δική της πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τη
δεοντολογία
να γνωμοδοτεί σχετικά με οποιοδήποτε αίτημα προσώπων που δεσμεύονται από τον Κώδικα
σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα.
να προτείνει τη διαβίβαση πληροφοριών ή/και τεκμηρίωσης που έχει στην κατοχή της η Ε.Ο.Π. σε
εξωτερικά διοικητικά όργανα ή κρατικές αρχές
να αναφέρει στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Π. τη δραστηριότητά της (βλ. άρθρο 20).

Άρθρο 17: Επίλυση διαφορών





να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με διαφορές σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων (βλ.
άρθρο 18).
να εκδώσει αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις για τις εκλογές του Προέδρου της Ε.Ο.Π. και του Δ.Σ.
της Ε.Ο.Π. (βλ. άρθρο 19.1).
να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με προβλήματα σε σχέση με τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών (βλ.
άρθρο 19.2).
να εκδώσει αποφάσεις σε σχέση με παραβάσεις του Κώδικα (βλ. άρθρο 35).
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2.

Ειδικές εξουσίες

Άρθρο 18: Σύγκρουση συμφερόντων
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας θα απαντήσει σε κάθε ερώτηση που της υποβάλλεται σχετικά με
πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων σχετικά με μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π., οποιασδήποτε άλλης Επιτροπή
Ηθικής και Ε.Ο.Π. ή δικαστικού φορέα Από την άποψη αυτή, εκτός από την εξουσία κίνησης διαδικασίας
κατά ατόμου που εικάζεται ότι έχει διαπράξει παράβαση του άρθρου 7.4, η Επιτροπή Ηθικής και
Δεοντολογίας μπορεί να εκδώσει εντολές για την επιβολή συγκεκριμένων μέτρων ή τη σύσταση
προληπτικών μέτρων.

Άρθρο19: Εκλογές και ψηφοφορία
19.1. Υποψηφιότητες
Πριν από την εκλογή του Προέδρου της Ε.Ο.Π. και του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π., παρέχονται στην Επιτροπή Ηθικής
και Δεοντολογίας οι φάκελοι των υποψηφίων προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωσή τους με τις
ισχύουσες απαιτήσεις. Οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας που απορρίπτει
αίτηση μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών
(Α.Σ.Ε.Α.Δ.).
19.2. Έλεγχος ψηφοφορίας
Κάθε φορά που ο εξωτερικός συμβολαιογράφος/δικηγόρος που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της
ψηφοφορίας στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Ο.Π. παρατηρεί την ύπαρξη παρατυπίας σχετικά με την
ψηφοφορία, θα αναφέρεται στην τριμελή Ομάδα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας που είναι
παρούσα στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Π.. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαδικαστικό παράπτωμα
που ενδέχεται να επηρεάσει την κανονικότητα της ψηφοφορίας, η Ομάδα της Επιτροπής Ηθικής και
Δεοντολογίας αποφασίζει εάν η ψηφοφορία θα ακυρωθεί και θα διεξαχθεί εκ νέου.
Οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί από την Ομάδα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας που ακυρώνει
μια ψηφοφορία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ..

Άρθρο 20: Έκθεση Πεπραγμένων στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Π.
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στη Συνέλευση της Ε.Ο.Π..
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας αναφέρει όλες τις βεβαιωμένες παραβιάσεις του παρόντος
Κώδικα. Η έκθεση μπορεί να προσαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά δικαιώματα των
εμπλεκομένων προσώπων ή/και για τη διατήρηση του απορρήτου των πληροφοριών.

Κεφάλαιο 4: Κανόνες διαδικασιών
Άρθρο21: Δικαίωμα καταγγελίας και δικονομικά δικαιώματα
Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να απευθύνει καταγγελία ή να αναφέρει φερόμενη παραβίαση του
Κώδικα στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας. Η Γραμματεία βεβαιώνει τη λήψη της αναφοράς ή της
καταγγελίας, αν και το πρόσωπο που υποβάλλει τον φάκελο δεν δικαιούται να κινήσει διαδικασία ή να
είναι διάδικος.
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας θα μεριμνήσει ώστε να ζητείται δεόντως η γνώμη οποιοδήποτε
προσώπου είναι άμεσα ενδιαφερόμενο, ιδίως όσον αφορά τη διαπίστωση γεγονότων. Η Επιτροπή
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Ηθικής και Δεοντολογίας ενημερώνει επίσης τους καταγγέλλοντες, εφόσον τους αφορούν άμεσα τα
γεγονότα της υπόθεσης, για:
 την έναρξη της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 27.2.,
 την ολοκλήρωση της φάσης της έρευνας,
 τα πορίσματα της απόφασης καθώς και τυχόν εκτιμήσεις που σχετίζονται με τα γεγονότα που
αφορούν άμεσα το πρόσωπο αυτό.
Κατόπιν αιτήματος, οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να παρέχονται σε οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο είναι άμεσα ενδιαφερόμενο και έχει έννομο συμφέρον. Οι πληροφορίες παρέχονται
ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στους διαδίκους.
Μόνο τα πρόσωπα που φέρονται ότι έχουν διαπράξει παράβαση των διατάξεων του Κώδικα και κατά
των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία θεωρούνται ως διάδικοι ενώπιον της Επιτροπής Ηθικής και
Δεοντολογίας.

Άρθρο 22: Υποχρέωση συνεργασίας
22.1. Γενική υποχρέωση
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας είναι ελεύθερη να συμβουλευτεί οποιοδήποτε πρόσωπο στο πλαίσιο της
έρευνάς της.
Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας, τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα
υποχρεούνται να συνεισφέρουν στη διαπίστωση των γεγονότων της υπόθεσης και, ιδίως, να παρέχουν έγγραφες ή
προφορικές πληροφορίες ως μάρτυρες καθώς και αποδεικτικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους ή που
μπορούν εύλογα να αποκτηθούν. Οι μάρτυρες είναι υποχρεωμένοι να λένε την αλήθεια και να απαντούν στις
ερωτήσεις που τους τίθενται όσο καλύτερα γνωρίζουν και κρίνουν.
22.2. Διάδικοι
Οι διάδικοι ενώπιον της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται για την
τεκμηρίωση των γεγονότων και, ειδικότερα, να συμμορφώνονται με τα αιτήματα της Επιτροπής Ηθικής και
Δεοντολογίας για πληροφορίες και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων.
22.3. Μη συμμόρφωση και/ή παρεμπόδιση
Τυχόν μη συμμόρφωση με το άρθρο 22 ή οποιαδήποτε παρεμπόδιση σε έρευνα που διεξάγεται από την Επιτροπή
Ηθικής και Δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένης της απόκρυψης, της παραποίησης, της καταστροφής
οποιασδήποτε τεκμηρίωσης ή της αδικαιολόγητης καθυστέρησης της παραγωγής πληροφοριών ή/και
τεκμηρίωσης που μπορεί να σχετίζονται με την έρευνα, θεωρείται παραβίαση του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 23: Δικαίωμα ακρόασης
Τα μέρη έχουν το δικαίωμα ακρόασης, το δικαίωμα να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία, το
δικαίωμα αποδεικτικών στοιχείων που οδηγούν στη λήψη απόφασης για έλεγχο, το δικαίωμα
πρόσβασης σε αρχεία και το δικαίωμα αιτιολογημένης απόφασης σε περίπτωση επιβολής κύρωσης.

Άρθρο 24: Εκπροσώπηση
Οποιοδήποτε μέρος μπορεί να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο της επιλογής του. Κάθε κόστος που
σχετίζεται με την εκπροσώπησή του ενώπιον της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας βαρύνει τον
ενδιαφερόμενο.
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Άρθρο 25: Επίσημη γλώσσα
Η γλώσσα εργασίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας είναι τα ελληνικά. Θα λαμβάνονται υπόψη
μόνο αναφορές ή καταγγελίες που έχουν διαβιβαστεί στα ελληνικά. Όλες οι διαδικασίες ενώπιον της
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας θα διεξάγονται στα ελληνικά. Τα μέρη που εισάγουν έγγραφα σε
άλλες γλώσσες επιβαρύνονται με όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη μετάφραση τέτοιων εγγράφων
καθώς και τις προφορικές δηλώσεις.

Άρθρο 26: Προϋποθέσεις αναφοράς ή καταγγελίας
26.1. Μορφή και διεύθυνση
Τα θέματα υποβάλλονται γραπτώς στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας και απευθύνονται στη Γραμματεία. Οι
ειδοποιήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της
Γραμματείας που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Π..

26.2. Περιεχόμενο και πληροφορίες
Η αναφορά ή η καταγγελία σχετικά με πιθανή παραβίαση του Κώδικα περιλαμβάνει τις ακόλουθες
πληροφορίες:
 Όνομα και επώνυμο του αποστολέα.
 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα.
 Όνομα (και επώνυμο) του ατόμου ή της οντότητας που αφορά η εικαζόμενη παραβίαση.
 Πλήρης αναφορά των γεγονότων του θέματος που αναφέρθηκε.
 Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο έχει στην κατοχή του ο αποστολέας.
 Διατάξεις του Κώδικα που ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί.
 Υπογραφή του αποστολέα.
Κατόπιν αιτήματος ή/και εάν οι περιστάσεις το απαιτούν, ο αποστολέας της καταγγελίας ή της
αναφοράς έχει δικαίωμα για τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και τα προσωπικά στοιχεία του θύματος
της εικαζόμενης παραβίασης του Κώδικα, εάν υπάρχουν, να μην γνωστοποιηθούν στα μέρη. Ειδικότερα
όσον αφορά καταγγελίες για παραβιάσεις των κανόνων συμπεριφοράς που ορίζονται στα παραρτήματα
1 και 2 του Κώδικα, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας εξετάζει τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα
τέτοιων περιπτώσεων όταν αποφασίζει ότι είναι σκόπιμο να μην αποκαλύπτονται τα προσωπικά
στοιχεία των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 27: Προκαταρκτική διαδικασία
27.1. Καταχώρηση
Με την παραλαβή της αναφοράς ή καταγγελίας ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Ηθικής και
Δεοντολογίας, η Γραμματεία την καταχωρεί σε φάκελο, το οποίο αποστέλλει στον Πρόεδρο της
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.
27.2. Εκ πρώτης όψεως εκτίμηση και έναρξη διαδικασίας
Με την παραλαβή του φακέλου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας ή το μέλος που
ορίζει ο Πρόεδρος προβαίνει σε μία εκ πρώτης όψεως εξέταση της υπόθεσης και διαπιστώνει εάν
υπάρχει ένδειξη ότι μπορεί να έχει διαπραχθεί παράβαση του Κώδικα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ηθικής και Δεοντολογίας μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα από τον αποστολέα
της αναφοράς ή της καταγγελίας ή οποιοδήποτε πρόσωπο που δεσμεύεται από τον Κώδικα. Εάν η
αναφορά ή η καταγγελία κριθεί προδήλως αβάσιμη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και
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Δεοντολογίας αποφασίζει να μην κινήσει τη διαδικασία. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα κινηθεί
διαδικασία.
Κατά την κίνηση διαδικασίας, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας καθορίζει ποιο(α) πρόσωπο(α) ή/και
οντότητα(ες) χαρακτηρίζονται ως εμπλεκόμενα μέρη. Σε περίπτωση που η εικαζόμενη παραβίαση του
Κώδικα διαπράττεται από ή για λογαριασμό νομικής οντότητας, τα μέρη είναι τα μέλη που έχουν την
εξουσία να εκπροσωπούν την ενδιαφερόμενη οντότητα. Εάν, ωστόσο, κανένας από τους εκπροσώπους
δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως υπεύθυνος για την εικαζόμενη παραβίαση του Κώδικα και η σχετική
διάταξη του Κώδικα δεν σχετίζεται αποκλειστικά με ατομική συμπεριφορά, η ίδια η οντότητα θεωρείται
ως συμβαλλόμενο μέρος.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 ανωτέρω, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας καθορίζει τα γεγονότα που
λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας ενημερώνει την Ε.Ο.Π. και
το πρόσωπο που υπέβαλε την αναφορά ή την καταγγελία εάν τα γεγονότα δεν θεωρούνται ότι
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας, αλλά είναι πιθανό να
συνιστούν παραβίαση των Κανονισμών Ποδηλασίας της UCI και κατ’ επέκταση της Ε.Ο.Π..
Οποιαδήποτε απόφαση για την έναρξη διαδικασίας ή όχι λαμβάνεται από την Επιτροπή Ηθικής και
Δεοντολογίας, κατά την πλήρη και ανεξάρτητη διακριτική της ευχέρεια και δεν υπόκειται σε έφεση.
27.3 Προσωρινά μέτρα
Με την εκκίνηση της διαδικασίας, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας μπορεί να επιβάλει προσωρινά
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 34.2.2.

Άρθρο 28: Συγκρότηση ειδικής Ομάδας
28.1. Συγκρότηση
Μετά την εκκίνηση της διαδικασίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας προβαίνει στη
συγκρότηση της Ομάδας που θα ασχοληθεί με την υπόθεση. Η Ομάδα προεδρεύεται κατ' αρχήν από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας, ο οποίος μπορεί επίσης να αποφασίσει να ορίσει
οποιοδήποτε άλλο μέλος ως Πρόεδρο της Ομάδας. Η Ομάδα θα αποτελείται από τρία μέλη. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προέδρου της Επιτροπής Ηθικής και
Δεοντολογίας και συμφωνίας της πλειοψηφίας των μελών της, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
συνέρχεται σε ολομέλεια.
28.2. Ανεξαρτησία, αμεροληψία και αμφισβήτηση
Τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής και είναι πλήρως αμερόληπτα και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε από τα
εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ένα μέλος της Επιτροπής Ηθικής και αποκαλύπτει αμέσως κάθε περίπτωση που
μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του σε σχέση με οποιοδήποτε από τα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
Οποιαδήποτε αμφισβήτηση μέλους της Ομάδας θα αποστέλλεται στη Γραμματεία εντός 7 ημερών
αφότου καταστούν γνωστοί οι λόγοι αμφισβήτησης ή εύλογα θα έπρεπε να έχουν γίνει γνωστοί στο υπό
αμφισβήτηση άτομο. Οποιαδήποτε τέτοια αμφισβήτηση αναφέρει τους λόγους της αμφισβήτησης και
περιλαμβάνει όλα τα σχετικά γεγονότα και τα δικαιολογητικά.
Οποιαδήποτε αίτηση αμφισβήτησης ενός μέλους της Ομάδας εξετάζεται από τα άλλα μέλη της
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Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας, αφού το αμφισβητούμενο μέλος κληθεί να υποβάλει γραπτώς
σχόλια. Απαιτείται η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας για την απόρριψη
μιας αμφισβήτησης. Η απόφαση επί της αμφισβήτησης είναι οριστική και δεν υπόκειται σε έφεση.

Άρθρο 29: Ειδοποίηση προς τα μέρη και την Ε.Ο.Π.
Μετά την εκκίνηση της διαδικασίας και τη συγκρότηση της Ομάδας, η Γραμματεία ενημερώνει τους
διαδίκους για την υπόθεση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 21.
Ταυτόχρονα, η Γραμματεία ενημερώνει το Νομικό Τμήμα της Ε.Ο.Π. για την καταχώριση του φακέλου.

Άρθρο 30: Διεξαγωγή της διαδικασίας
30.1. Έρευνα
Ο Πρόεδρος της Ομάδας διευθύνει τη διαδικασία και διαχειρίζεται τη διερεύνηση της υπόθεσης. Δίνει
τις κατάλληλες οδηγίες στον γραμματέα με σκοπό τη συγκρότηση ενός πλήρους και περιεκτικού
φακέλου. Ο Πρόεδρος της Ομάδας μπορεί να ζητήσει την υποστήριξη από ανεξάρτητο τρίτο μέρος για
να βοηθήσει την Ομάδα στην έρευνα και να κλείσει ραντεβού για το σκοπό αυτό.
Η έρευνα διενεργείται μέσω γραπτών ανακρίσεων και γραπτών ή προφορικών ανακρίσεων των
διαδίκων, μαρτύρων και κάθε άλλου προσώπου. Μπορούν επίσης να ληφθούν τυχόν περαιτέρω
ανακριτικά μέτρα σχετικά με την υπόθεση, εάν κριθεί σκόπιμο.
Η Ομάδα μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος ενός διαδίκου, να καλέσει όλα τα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα και μέρη να παραστούν σε ακρόαση. Εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά
από την Ομάδα, οι ακροάσεις πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα μέρη είναι υπεύθυνα για
την εμφάνιση στην ακρόαση οποιουδήποτε μάρτυρα ή πραγματογνώμονα που ζητούν να ακουστούν
και καλύπτουν όλα τα κόστη και τα έξοδα που σχετίζονται με την εμφάνισή τους. Σε περίπτωση
απουσίας οποιουδήποτε προσώπου που έχει κληθεί να παραστεί, η Ομάδα μπορεί να προχωρήσει και
να κλείσει τη φάση της έρευνας.
30.2. Αποδεικτικά στοιχεία
Κατά γενικό κανόνα, η Ομάδα μπορεί να λάβει υπόψη κάθε είδους αποδεικτικό στοιχείο που κρίνεται
κατάλληλο. Η Ομάδα καθορίζει το παραδεκτό, τη συνάφεια, την ουσιαστικότητα και το βάρος των
αποδεικτικών στοιχείων κατά την κρίση της. Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο αποκτάται μέσω
ενεργειών που αντιβαίνουν στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή που προφανώς δεν επιτρέπουν τη
διαπίστωση σχετικών γεγονότων θεωρείται μη αποδεκτό.
Όσον αφορά το πρότυπο της απόδειξης, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας αποφασίζει με το βαθμό
απόδειξης του «comfortable satisfaction», δηλαδή μεγαλύτερος από την απλή πιθανολόγηση και
μικρότερος από την απόδειξη πέραν πάσης αμφιβολίας.
30.3. Μάρτυρες
Η Ομάδα λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα και τα
προσωπικά δικαιώματα των μαρτύρων και, εάν είναι απαραίτητο, να διασφαλίσει ότι παραμένουν
αγνώστου ταυτότητας.
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Άρθρο 31: Ολοκλήρωση της διαδικασίας
Μόλις η Ομάδα κρίνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης ή ότι έχουν ληφθεί όλα τα διαθέσιμα μέτρα έρευνας,
η Ομάδα κλείνει τη φάση της έρευνας και ο γραμματέας ενημερώνει σχετικά τα μέρη.

Άρθρο 32: Επάνοιγμα υπόθεσης
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας μπορεί να ανοίξει εκ νέου μια υπόθεση κατά την κρίση της.

Άρθρο 33: Διαβουλεύσεις
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η Ομάδα θα συζητήσει και θα καθορίσει, εάν υπάρχουν, ποιες από
τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34.2 θα πρέπει να επιβληθούν.

Άρθρο 34: Αποφάσεις
34.1. Περιεχόμενο
Κάθε απόφαση που λαμβάνεται από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας θα περιλαμβάνει:
α) τα ονόματα των μελών της Ομάδας,
β) τα ονόματα των διαδίκων.
γ) την περίληψη των σχετικών γεγονότων,
δ) τον απολογισμό της διαδικασίας που ακολουθήθηκε,
ε) την απόφαση περί δικαιοδοσίας,
στ) τις διατάξεις ή την αναφορά στις διατάξεις στις οποίες βασίζεται η απόφαση,
ζ) τους λόγους της απόφασης,
η) την ειδοποίηση που αναφέρει τη δυνατότητα υποβολής προσφυγής ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. και τη
σχετική προθεσμία.
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας καθορίζει κατά τη διακριτική της ευχέρεια εάν το διατακτικό της
απόφασης θα κοινοποιηθεί σε πρώτο βαθμό και θα ακολουθηθεί από το σκεπτικό της απόφασης.
34.2. Κυρώσεις
Ανάλογα με τις παραβάσεις του Κώδικα, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας μπορεί να επιβάλει τις
ακόλουθες κυρώσεις:
 Επίπληξη,
 πρόστιμο έως και 1.000.000 CHF (περίπου 1.029.067 ευρώ),
 επιστροφή των βραβείων
 αναστολή,
 εκπαιδευτικά μέτρα,
 απαγόρευση συμμετοχής σε συγκεκριμένη δραστηριότητα, εκδήλωση ή συνάντηση που σχετίζεται
με τη ποδηλασία που διοργανώνεται από την Ε.Ο.Π. ή οποιαδήποτε από τις τοπικές ενώσεις,
 απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη ποδηλασία που
διοργανώνεται από την Ε.Ο.Π. ή οποιαδήποτε από τις τοπικές ενώσεις.
34.2.1 Καταδίκη με αναστολή
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν αιτήματος ή με πρωτοβουλία
της, να αναστείλει την εκτέλεση όλων ή μέρους των προαναφερόμενων κυρώσεων και να ορίσει,
κατά την κρίση της, τις προϋποθέσεις για την αναστολή αυτή, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν:
 Απουσία παραβάσεων των Κανονισμών Ποδηλασίας UCI και κατ’ επέκταση της Ε.Ο.Π. ή του
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Κώδικα για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ή άλλα μαθήματα.
Συμμετοχή σε προγράμματα ευαισθητοποίησης ή εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ανάληψη δεσμεύσεων ή συγκεκριμένων ενεργειών.

Η διάρκεια της περιόδου αναστολής κυμαίνεται μεταξύ ενός και τεσσάρων ετών.
Εάν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναστολής, το πρόσωπο που επωφελείται από ποινή με
αναστολή διαπράξει άλλη μια παράβαση του Κώδικα, αυτή η αναστολή ακυρώνεται αυτόματα και
εφαρμόζεται η αρχική κύρωση. Η κύρωση αυτή προστίθεται στην ποινή που επιβάλλεται για την
πιο πρόσφατη παράβαση.
34.2.2 Προσωρινά μέτρα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας ή ο Πρόεδρος της Ομάδας που ασχολείται με
μια υπόθεση μπορεί να επιβάλει προσωρινά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών
αναστολών ή απαγορεύσεων συμμετοχής σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποδηλασία,
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 Ηθικής και Δεοντολογίας ή ο
Πρόεδρος της Ομάδας που ασχολείται με μια υπόθεση 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
Μπορούν να επιβληθούν προσωρινά μέτρα για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Η
πραγματική διάρκεια των προσωρινών μέτρων αφαιρείται από οποιαδήποτε οριστική αναστολή.

Άρθρο 35: Έφεση
Οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας που επιβάλλει κύρωση,
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών μέτρων ή διατάσσει αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με το
άρθρο 18, μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. από τα εμπλεκόμενα μέρη της διαδικασίας.
Δικαίωμα έφεσης παρέχεται επίσης σε κάθε πρόσωπο που δεν είναι διάδικος στη διαδικασία, αλλά
θίγεται άμεσα από την απόφαση και έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση.
Η προθεσμία υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τον Αθλητικό Κώδικα Διαιτησίας του Αθλητικού
Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS) (ισχύει το ίδιο και για το Α.Σ.Ε.Α.Δ. ?), άρχεται με την κοινοποίηση της
αιτιολογημένης απόφασης ή, εάν ισχύει, μετά τη λήψη των πληροφοριών που σχετίζονται με την
απόφαση για οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι μέρος της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 21.

Άρθρο 36: Διαδικαστικά έξοδα
Τα διαδικαστικά έξοδα αποτελούνται από τα κόστη και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας.
Τα διαδικαστικά έξοδα βαρύνουν το διάδικο στον οποίο έχει επιβληθεί κύρωση. Εάν επιβληθούν
κυρώσεις σε περισσότερα από ένα μέρη, τα διαδικαστικά έξοδα εκτιμώνται ανάλογα με το βαθμό
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ενοχής των διαδίκων. Μέρος των διαδικαστικών εξόδων, ιδίως τα έξοδα της προκαταρκτικής
διαδικασίας, μπορεί να βαρύνουν την Ε.Ο.Π., ανάλογα με την περίπτωση για την επιβολή κυρώσεων. Τα
διαδικαστικά έξοδα μπορούν να μειωθούν ή να αρθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως λαμβάνοντας
υπόψη τις οικονομικές συνθήκες του διαδίκου.

Άρθρο 37: Δημοσιεύσεις
Η Ε.Ο.Π. μπορεί να δημοσιεύει αποφάσεις, εκθέσεις και συμβουλές που παρέχονται από την Επιτροπή
Ηθικής και Δεοντολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως 20, σε πλήρη ή συνοπτική μορφή, στην
ιστοσελίδα της Ε.Ο.Π..

Κεφάλαιο 5 Τελικές διατάξεις
Άρθρο 38: Μεταβατικά μέτρα
Ο Κώδικας εφαρμόζεται σε παραβάσεις που διαπράττονται από πρόσωπο που εμπίπτει στις κατηγορίες
του άρθρου 1 τη στιγμή που διαπράττεται η παράβαση.
Οποιαδήποτε υπόθεση που σχετίζεται με παράβαση που διαπράχθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της
παρούσας έκδοσης του Κώδικα θα αξιολογείται (εφόσον δεν υπήρχε προγενέστερος κανονισμός
Δεοντολογίας) σύμφωνα με την έκδοση του παρόντα Κανονισμού..
Οι διαδικαστικοί κανόνες που θεσπίζονται στον παρόντα Κώδικα τίθενται σε ισχύ αμέσως.

Άρθρο 39: Έναρξη ισχύος
Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει τριάντα εννέα (39) άρθρα, και δύο παραρτήματα, εγκρίθηκε από τη
Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας στις 21 Οκτωβρίου 2022, η οποία έγινε με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 8 του ν. 4712/2020. Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον
πληρεξούσιο Δικηγόρο από κοινού ή ξεχωριστά ο κάθε ένας να προβούν 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.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Βασίλειος Διαμαντόπουλος

Σαμπρίνα Τβισς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1:

Προστασία
των
σωματικής
και
ψυχικής
ακεραιότητας – σεξουαλική παρενόχληση και
κακοποίηση

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικές Διατάξεις
Άρθρο 1: Σκοπός του παρόντος Παραρτήματος
Το παρόν Παράρτημα αποσκοπεί στην παροχή ειδικών κανόνων σχετικά με την προστασία της
σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας στον κόσμο της ποδηλασίας και στην εφαρμογή της συναινετικής
δήλωσης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τη «Σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση στον
αθλητισμό».
Το παρόν Παράρτημα στοχεύει στην παροχή υποστήριξης στους κατόχους δελτίων και στην ευημερία
τους σε σχέση με την ενασχόλησή τους με την ποδηλασία. Επίσης, χρησιμεύει για την πρόληψη της
παρενόχλησης και της κακοποίησης.
Το παρόν Παράρτημα συμπληρώνει το άρθρο 6.4 του Κώδικα παρέχοντας σαφείς οδηγίες σχετικά με
πράξεις και παραλείψεις που δεν επιτρέπονται σε σχέση με την παρενόχληση και την κακοποίηση,
καθώς και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτές, είτε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός
ατόμου με την ποδηλασία είτε όχι.

Κεφάλαιο 2: Κανόνες Συμπεριφοράς
Άρθρο 2: Απαγορευμένη συμπεριφορά
2.1. Ψυχολογική κακοποίηση
Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη πράξη, συμπεριλαμβανομένου του εγκλεισμού, της απομόνωσης, της
λεκτικής επίθεσης, του εξευτελισμού, του εκφοβισμού, της βρεφοποίησης ή οποιασδήποτε άλλης
μεταχείρισης που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αίσθησης ταυτότητας, της αξιοπρέπειας και της
αυτοεκτίμησης.
2.2. Σωματική κακοποίηση
Οποιαδήποτε εσκεμμένη και ανεπιθύμητη πράξη – όπως για παράδειγμα γροθιά, ξυλοδαρμός, κλωτσιά,
δάγκωμα και κάψιμο – που προκαλεί σωματικό τραύμα ή τραυματισμό. Μια τέτοια πράξη μπορεί
επίσης να συνίσταται σε καταναγκαστική ή ακατάλληλη σωματική δραστηριότητα (π.χ. ακατάλληλα
φορτία προπόνησης για την ηλικία ή τη σωματική διάπλαση, όταν τραυματίζεται ή πονάει),
καταναγκαστική κατανάλωση αλκοόλ ή εξαναγκαστικές πρακτικές ντόπινγκ.
2.3. Σεξουαλική παρενόχληση
Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, λεκτική, μη λεκτική ή σωματική, με
σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδίως με τη δημιουργία
εκφοβιστικού, εχθρικού, μειωτικού, ταπεινωτικού ή προσβλητικού περιβάλλοντος.
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2.4. Σεξουαλική κακοποίηση
Οποιαδήποτε συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, χωρίς επαφή, με επαφή ή διεισδυτική, όπου η
συγκατάθεση εξαναγκάζεται / χειραγωγείται ή δεν παρέχεται ή δεν μπορεί να δοθεί.
2.5. Παραμέληση
Αποτυχία προπονητή ή άλλου ατόμου που έχει επωμισθεί το καθήκον να φροντίζει τον αθλητή, να
παρέχει ένα ελάχιστο επίπεδο φροντίδας στον αθλητή, το οποίο προκαλεί βλάβη, επιτρέπει να
προκληθεί βλάβη ή δημιουργεί άμεσο κίνδυνο βλάβης.
2.6. Ανήλικοι και άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα
Οποιαδήποτε συμπεριφορά εμπίπτει στους ορισμούς των άρθρων. 2.1 έως 2.5 του παρόντος
Παραρτήματος που απευθύνεται σε ανηλίκους ή άλλο εξαρτώμενο πρόσωπο (σχέση που απορρέει από
την εκπαίδευση, τη φροντίδα, την εργασία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εξαρτημένης σχέσης) θεωρείται
ως επιβαρυντική περίσταση.

Άρθρο 3: Αναφορά
3.1. Υποχρέωση αναφοράς
Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν
οποιαδήποτε ενέργεια που εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ως παράβαση του άρθρου 2 του παρόντος
Παραρτήματος.
3.2. Κανάλια αναφοράς
Ο εκπρόσωπος που έχουν ορίσει οι ομάδες ως αρμόδιο να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με πιθανές
καταστάσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αναφορά ή
καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ε.Ο.Π., σύμφωνα με το άρθρο 26 του
Κώδικα, για λογαριασμό οποιουδήποτε μέλους της ομάδας.

Κεφάλαιο 3: Τελικές διατάξεις
Άρθρο 4: Καταχώρηση υπόθεσης
Κατόπιν αποστολής φακέλου στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας σύμφωνα με το
άρθρο 27 του Κώδικα, ο αποστολέας της αναφοράς ή της καταγγελίας ενημερώνεται εάν είναι σκόπιμο
να απευθυνθεί το θέμα σε ποινική αρχή (αντί ή παράλληλα με τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής
Ηθικής και Δεοντολογίας)

Άρθρο 5: Εφαρμογή του Παραρτήματος
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος και του
Κώδικα, υπερισχύουν οι διατάξεις που περιέχονται στο παρόν.
Το παρόν προσάρτημα τίθεται σε ισχύ την Χη Μήνας 2022.
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Παράρτημα 2:

Χειραγώγηση ποδηλατικών διοργανώσεων

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικές Διατάξεις
Άρθρο 1: Σκοπός του παρόντος Παραρτήματος
Το παρόν Παράρτημα στοχεύει στην αντιμετώπιση της απειλής χειραγώγησης των ποδηλατικών
διοργανώσεων και στην εφαρμογή του Κώδικα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την πρόληψη
της χειραγώγησης των αγώνων.
Οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος βασίζονται στη βασική αθλητική αρχή ότι οι αθλητές πρέπει,
χωρίς εξαίρεση, να συμμετέχουν σε αγώνες ποδηλασίας με μοναδικό και αποκλειστικό στόχο να κάνουν
το καλύτερο δυνατό από αθλητική προοπτική και η απόδοσή τους δεν μπορεί να επηρεαστεί από
κανένα μη αθλητικό κίνητρο .
Το παρόν Παράρτημα συμπληρώνει το άρθρο. 8.1 του Κώδικα και το άρθ. 1.1.088 του Κανονισμού UCI
παρέχοντας σαφείς οδηγίες σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που δεν επιτρέπονται σε σχέση με τα
στοιχήματα και τη χειραγώγηση των ποδηλατικών διοργανώσεων καθώς και τις υποχρεώσεις σε σχέση
με αυτά, είτε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός ατόμου με την ποδηλασία είτε όχι.

Κεφάλαιο 2: Κανόνες Συμπεριφοράς
Άρθρο 2: Απαγορευμένη συμπεριφορά
2.1. Χειραγώγηση διοργανώσεων
Οποιαδήποτε σκόπιμη διευθέτηση, πράξη ή παράλειψη που αποσκοπεί σε ακατάλληλη αλλοίωση του
αποτελέσματος ή της πορείας μίας ποδηλατικής διοργάνωσης με σκοπό την εξάλειψη του συνόλου ή
μέρους του απρόβλεπτου χαρακτήρα του ποδηλατικού αγώνα με σκοπό την απόκτηση αδικαιολόγητου
οφέλους για τον εαυτό του ή για άλλους
2.2. Διεφθαρμένη συμπεριφορά

Παροχή, αίτηση, λήψη, αναζήτηση ή αποδοχή οφέλους που σχετίζεται με τη χειραγώγηση ενός
ποδηλατικού αγώνα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαφθοράς.
Χρήση εσωτερικής πληροφόρησης
1. Χρήση εσωτερικής πληροφόρησης για σκοπούς στοιχηματισμού, οποιασδήποτε μορφής
χειραγώγησης ποδηλατικών διοργανώσεων ή οποιωνδήποτε άλλων διεφθαρμένων σκοπών είτε
από το ίδιο το άτομο είτε μέσω άλλου προσώπου ή/και οντότητας.
2. Αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε πρόσωπο και/ή οντότητα, με ή χωρίς
όφελος, όταν το πρόσωπο γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι αυτή η αποκάλυψη μπορεί να οδηγήσει
στη χρήση των πληροφοριών για σκοπούς στοιχηματισμού, οποιασδήποτε μορφής χειραγώγησης
ποδηλατικών διοργανώσεων ή κάθε άλλο διεφθαρμένο σκοπό.
3. Παροχή ή/και λήψη οφέλους για την παροχή εμπιστευτικών πληροφοριών, ανεξάρτητα από το εάν
παρέχονται όντως εμπιστευτικές πληροφορίες.
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Άρθρο 3: Υποχρέωση αναφοράς
Κάθε πρόσωπο που δεσμεύεται από τον Κώδικα έχει την υποχρέωση να αναφέρει, σύμφωνα με το
άρθρο 26 του Κώδικα, με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία, κάθε προσέγγιση ή πρόσκληση που λαμβάνει
για συμπεριφορά που θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση του άρθρου 2 του παρόντος Παραρτήματος.
Κάθε πρόσωπο που δεσμεύεται από τον Κώδικα έχει επίσης την υποχρέωση να αναφέρει, με την πρώτη
διαθέσιμη ευκαιρία, οποιαδήποτε προσέγγιση ή πρόσκληση να εμπλακεί σε συμπεριφορά που θα
μπορούσε να ισοδυναμεί με παραβίαση του άρθρου 2 του παρόντος Παραρτήματος από τρίτο
πρόσωπο και την οποία γνωρίζει ή θα έπρεπε εύλογα να γνωρίζει.

Άρθρο 4: Υποχρέωση συνεργασίας
Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα του άρθρου 22 του Κώδικα, όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον
Κώδικα συμμορφώνονται με όλα τα αιτήματα για πληροφορίες ή/και τεκμηρίωση από την Επιτροπή
Ηθικής και Δεοντολογίας. Οι πληροφορίες ή/και η τεκμηρίωση που ζητούνται μπορούν να
περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, πληροφορίες ή/και έγγραφα που σχετίζονται με
αριθμούς και πληροφορίες στοιχηματικών λογαριασμών, αναλυτικούς λογαριασμούς τηλεφώνου,
τραπεζικές κινήσεις, αρχεία υπηρεσιών διαδικτύου, υπολογιστές, σκληρούς δίσκους και άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές αποθήκευσης.

Άρθρο 5: Ουσιαστική βοήθεια
Η ουσιαστική βοήθεια που παρέχεται από ένα μέρος σε διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα την
ανακάλυψη ή τη διαπίστωση αδικήματος από άλλο άτομο μπορεί να μειώσει κάθε κύρωση που μπορεί
να κληθεί να επιβάλει η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας κατά του μέρους που παρείχε τέτοιου
είδους βοήθεια.

Κεφάλαιο 3:Τελικές διατάξεις
Άρθρο 6: Εφαρμογή του Παραρτήματος
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος και του
Κώδικα, υπερισχύουν οι διατάξεις που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα.
Το παρόν προσάρτημα τίθεται σε ισχύ την Χη Μήνας 2022.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Βασίλειος Διαμαντόπουλος

Σαμπρίνα Τβισς
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