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Ο Κώδικας βάσει του Ολυμπιακού Χάρτη είναι 

υποχρεωτικός για όλα τα μέλη του Ολυμπιακού 

Κινήματος

Ο Κώδικας του Ολυμπιακού Κινήματος για την πρόληψη των 

χειραγωγημένων αγώνων

Εναρμόνιση ορισμών και κανόνων

Θέσπιση παραβιάσεων

Εκρίθηκε απο το ΔΣ της ΔΟΕ το 2015

Βασικός σκοπός η εναρμόνιση των κανονισμών των αθλητικών 
οργανισμών για την πρόληψη του φαινομένου. Ο Κώδικας βρίσκεται σε 
πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 7 της Διεθνούς Συνθήκης Μακολάν. 

Προσβάσιμο εδώ



4 βασικοί κανόνες

Μην στοιχηματίζεις στο άθλημά 

σου!

Πάντα να αναφέρεις ο,τιδήποτε 

ύποπτο υποπέσει στην αντίλήψή 

σου!

www.olympic.org/integrityhotline

Μην μοιράζεσαι εσωτερικές 

πληροφορίες!

Μην χειραγωγείς τον αγώνα σου! 

Πάντα να δίνεις τον καλύτερο σου 

εαυτό!



Περίληψη του Κώδικα του Ολυμπιακού Κινήματος

• στοιχιματισμός

• Χειραγώγηση αγώνα 
(μερικώς ή ολικώς)

• Αποκάλυψη 
εσωτερικών 
πληροφοριών

• Παράλειψη αναφοράς

• Παράλειψη 
συνεργασίας

Αρθρο 1

Ορισμοί

Αρθρο 2

Παραβιάσεις

Aρθρο 3

Πειθαρχική Διαδικασία

Aρθρο 4

Προσωρινά Μέτρα

Aρθρο 5

Πειθαρχικές 

Κυρώσεις

Αρθρο 7

Αμοιβαία 

αναγνώριση 

αποφάσεων

Οι κυρώσεις μπορεί 
να αρχίσουν απο 
προειδοποίηση και να 
φτάσουν μέχρι τη δια 
βίου αποκλεισμού

Οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές αλλά και οι Εθνικές 

Ομοσπονδίες πρέπει να υιοθετήσουν κανονισμούς σε 

εναρμόνιση με τον Ολυμπιακό Κώδικα



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Believe in Sport Toolbox: 

https://olympics.com/athlete365/toolbox



Αθλητική/πειθαρχική 

έρευνα και δίωξη
ποινική έρευνα και δίωξη

2 είδε έρευνας και δίωξης



• Ορισμός Single Point of Contact – “SPOC”

• Δράσεις προς τις ακόλουθες 3 κατευθύνσεις

Ο ρόλος των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών
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Κανονισμοί: υιοθέτηση κανονισμών απο Εθνικες Ολυμπιακές Επιτροπές και 

ομοσπονδίες

Ευαισθητοποίηση: Δράσεις για την ευαισθητοποίηση αθλητών

Ροή πληροφοριών και διαχείριση υποθέσεων: Υπαρξη μηχανισμού αναφορών& 

διαχείριση υποθέσεων σε συνεργασία με Τμήμα Ολυμπιακού Κινήματος και με εθνική 

πλατφόρμα



Ο ρόλος των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών / ΕΟΕ
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Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με την ΕΟΕ. Ηδη έχουν αναπτυχθεί 

σημαντικές δράσεις προς όλες τις κατευθύνσεις!

• Υιοθέτηση κανονισμών από όλες τις ομοσπονδίες

• Περαιτέρω δράσεις ευαισθητοποίησης, επίσης εν όψει των 

Ολυμπιακών αγώνων

• Πρεσβευτής Believe in Sport

• Περαιτέρω υποστήριξη στην εθνική πλατφόρμα ΕΠΑΘΛΑ



Further information:

More information is available at: 

athlete365.org/maketherightdecision

Got more questions?

Don’t hesitate to contact us at 

omunitpmc@olympic.org

Evangelos.alexandrakis@olympic.org

mailto:omunitpmc@olympic.org
mailto:Evangelos.alexandrakis@olympic.org

