
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

Άρθρο 1. Τα αθλητικά παραπτώματα, κάθε Κατηγορίας και οι παραβάσεις των διατάξεων του 

Καταστατικού, των Κανονισμών της Ομοσπονδίας και των Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων, 

που σημειώνονται με αφορμή τη διεξαγωγή αγώνων, καθώς και οι έννομες συνέπειες αυτών, 

προβλέπονται από τις διατάξεις, που αποτελούν το Πειθαρχικό Δίκαιο της E.O.Τ.-Α.Ο.Χ. 

 

Άρθρο 2. Πειθαρχικές ποινές 

Σε αθλητή, προπονητή, παράγοντα σωματείου (π.χ. μέλος του Δ.Σ., εφόρου κοι συνοδού και άλλου 

προσώπου, που έχει, οποιαδήποτε σχέση ή εξάρτηση, με σωματείο) που παραβαίνει τις διατάξεις 

του Καταστατικού, των Κανονισμών της Ομοσπονδίας και των Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων, 

ή, όταν αγωνίζεται, συμπεριφέρεται ανάρμοστα με λόγο ή έργο ή ενέργεια, με τρόπο που δεν 

αρμόζει σε φίλαθλο, προς το πρόσωπο του κριτή ή άλλου παράγοντα του αγώνα, ή εναντίον της 

ομάδας του ή αντίπαλης ομάδας, ή αθλητή της ομάδας του ή της αντίπαλης, ή εναντίον 

προπονητή, ή εναντίον θεατή, επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του 

παραπτώματος και των ειδικών περιπτώσεων, που κάθε φορά συντρέχουν. 

α. Έγγραφη παρατήρηση. 

β. Έγγραφη επίπληξη. 

γ. Χρηματικό Πρόστιμο ίσο με το μισό του μηνιαίου μισθού ή οδοιπορικών. 

δ. Χρηματικό Πρόστιμο ίσο με ένα μηνιαίο μισθό ή οδοιπορικά. 

ε. Αποκλεισμό απο αγωνιστικές εκδηλώσεις μέχρι ένα μήνα ή για μία αγωνιστική εκδήλωση. 

στ. Αποκλεισμό απο αγωνιστικές εκδηλώσεις μέχρι τρεις μήνες. 

ζ. Απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για έξη μήνες. 

η. Απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δώδεκα μήνες. 

θ. Προσωρινή αποβολή από τα μητρώα της ομοσπονδίας. 

ι. Απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο δια βίου. 

ια. Οριστική διαγραφή από τα μητρώα σε περιπτώσεις α) διάπραξης ποινικού αδικήματος με ποινή 

φυλάκισης περισσότερης του ενός χρόνου, β) συμπεριφοράς κατά συρροής αντίθετης με τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται στο καταστατικό της ΕΟΤ-ΑΟΧ με τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 

ενέργειες. Η εγγραφή και η διαγραφή σωματείων από τη δύναμη της E.O.Τ.-Α.Ο.Χ. γίνεται 

σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του N. 2725/1999. 

  

Άρθρο 3. Ισχύς ποινών  

Οι ποινές αποκλεισμού ισχύουν από την επόμενη του αγώνα που σημειώθηκε η παράβαση. Είναι 

αυτονόητο, ότι η συμμετοχή της ομάδος του αθλητή, σε ειδικά τουρνουά, δεν προσμετράται στην 

έκτιση της ποινής.  



Διευκρινίζεται, επίσης, ότι ποινή αποκλεισμού, η οποία έχει επιβληθεί σε αθλητή κοι εφόσον δεν 

έχει εκτιθεί στο σύνολό της, τον ακολουθεί και σε περίπτωση μετακίνησής του σε άλλο σωματείο.  

 

Άρθρο 4. Διαδικασία 

α) Αρμόδιο να ασκήσει τη πειθαρχική δίωξη είναι το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ., το οποίο, μετά από 

εισήγηση οιουδήποτε μέλους του, καλεί τον θεωρούμενο υπαίτιο σε προφορική ή έγγραφη 

απολογία, ανάλογα με τη φύση του παραπτώματος, καθορίζοντας την προθεσμία για την απολογία. 

Η έγγραφη κλίση σε απολογία, επιδίδεται με οιονδήποτε τρόπο, ιδίως με ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε 

να μην υπάρχει αμφιβολία παραλαβής της. Η κλίση επιδίδεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, πριν 

από την καθορισμένη για απολογία ημερομηνία και αναφέρει τις συγκεκριμένες παραβάσεις, για τις 

οποίες κατηγορείται ο υπαίτιος. Ο θεωρούμενος υπαίτιος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση όλων των 

στοιχείων της πειθαρχικής δικογραφίας. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ο εγκαλούμενος 

δικαιούται νο παραστεί ή/και να υποβάλει απολογητικό υπόμνημα. Σε περίπτωση άρνησης του 

εγκαλούμενου να ασχοληθεί με την πειθαρχική διαδικασία, το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο 

επιμελείται της υπόθεσης κοι λαμβάνει την σχετική απόφαση, έστω και αν δεν παραστεί ο 

εγκαλούμενος στη συζήτηση της υπόθεσης. 

β) Ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Τ-Α.Ο.Χ., α) τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία μετά 

την καθαρογραφή τρους αποτελούν τμήμα της απόφασης, β) συντάσσει τις σχετικές κλήσεις, γ) 

τηρεί το πρωτόκολλο των υποθέσεων, κλήσεων και δημοσίευσης των αποφάσεων, όλη την 

αλληλογραφία, και το αρχείο των υποθέσεων. 

γ) Ο Γενικός Γραμματέας έχει δικαίωμα πριν ή μετά από την κλίση σε απολογία να ενεργήσει ο 

ίδιος ή με νομικό σύμβουλο της Ε.Ο.Τ-Α.Ο.Χ. σχετική εξέταση, και έχει το δικαίωμα να θεωρήσει ότι 

δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής και ότι η υπόθεση έχει λήξει. Στην 

περίπτωση αυτή το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να ενεργήσει, με σύμβουλο που ορίζει, συμπληρωματική 

διοικητική εξέταση. 

δ) Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ-Α.Ο.Χ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα επιβολής όλων των ποινών. 

ε) Η πειθαρχική απόφαση διατυπώνεται εγγράφως. Η απόφαση πρέπει να μνημονεύει το τόπο και 

χρονολογία της συνεδρίασης, τα ονόματα των μελών που έλαβαν μέρος στο σχηματισμό τους, τα 

πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που συνιστούν την αντικειμενική και υποκειμενική διάπραξη 

του πειθαρχικού παραπτώματος, προσδιορισμένα κατά τόπο και χρόνο και πλήρως αιτιολογημένα. 

στ) Η καταδικαστική απόφαση που κρίνει την υπόθεση κοινοποιείται στον τιμωρηθέντα, με 

απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής κοινοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο. 

ζ) Για τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων ισχύουν όσα προβλέπονται στον Αθλητικό νόμο. 

 

Άρθρο 6. Σχέση πειθαρχικής προς την ποινική δίκη. 

1. Η Πειθαρχική δίκη λειτουργεί ξεχωριστά από την ποινική. 



2. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ-Α.Ο.Χ. έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πειθαρχική διαδικασία, μέχρι την 

έκδοση της απόφασης της ποινικής δίκης. 

3. Για τα πραγματικά γεγονότα, των οποίων η ύπαρξη ή μη διαπιστώθηκε με αμετάκλητη απόφαση 

ποινικού δικαστηρίου, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ-Α.Ο.Χ. έχει το δικαίωμα να θεωρήσει ότι έχουν αποδειχθεί 

και στη πειθαρχική δίκη. 

4. Τα πειθαρχικά όργανα δεν κωλύονται να αποφασίσουν διαφορετικά, από το ποινικό δικαστήριο, 

στην περίπτωση που όσα έχουν αποδειχθεί στην ποινική δίκη δεν επηρεάζουν την στοιχειοθέτηση 

του πειθαρχικού παραπτώματος ή εκδοθεί απαλλακτική απόφαση από το ποινικό δικαστήριο. 

5. Την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ο εγκαλούμενος, που 

έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και αυτεπάγγελτα, ο Γενικός Γραμματέας και κάθε μέλος του Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Τ-Α.Ο.Χ. σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της ποινικής απόφασης ο πρώτος 

και από την γνωστοποίησή της οι υπόλοιποι. 

 

Άρθρο 7. Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων 

1. Η πειθαρχική απόφαση εκτελείται, με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ-Α.Ο.Χ., 

στον οποίον κοινοποιείται, το συντομότερο δυνατόν, μετά την τελεσιδικία της, από το πειθαρχικό 

όργανο, που την εξέδωσε. 

2. Σε περίπτωση επιβολής ποινής προστίμου, η απόφαση κοινοποιείται στο τμήμα οικονομικών 

υπηρεσιών, η οποία την εκτελεί από την 1η του επόμενου της κοινοποίησης μήνα. 

3. Η τελεσίδικη απόφαση, απαλλακτική ή καταδικαστική, καταχωρείται περιληπτικά, στο Μητρώο 

Πειθαρχικών ποινών, το οποίο τηρείται στο τμήμα Διοικητικού. 

4. Ολες οι ποινές υπολογίζονται ημερολογιακά. 

 

Άρθρο 8. Ειδικές περιπτώσεις  

α) Στις παρακάτω περιπτώσεις, που χαρακτηρίζονται ειδικές, οι ασκούντες τη πειθαρχική εξουσία 

επιβάλλουν την ποινή της τιμωρίας για ένα χρόνο υποχρεωτικής αποχής σωματείου και αθλητών 

από κάθε διοργάνωση της ομοσπονδίας, και υποβιβασμό του σωματείου στη κατώτερη κατηγορία. 

α. Σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες έγιναν, τελεσίδικα, δεκτές, ενστάσεις, για χρησιμοποίηση 

αθλητών διαφορετικών, από αυτών, που δικαιούνται συμμετοχής (περίπτωση 

πλαστοπροσωπείας).  

β. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες το υπαίτιο σωματείο, είτε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ανεξάρτητα 

από την αιτία της είτε για ανεπίτρεπτη βαθμολογική διευκόλυνση άλλων σωματείων δεν συμμετέχει 

σε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλου, ή αποχωρεί πριν από την λήξη του ή αποσύρει την ομάδα 

από αγώνα. 

γ. Στις περιπτώσεις δημιουργίας πρόκλησης επεισοδίων (π.χ. συμπλοκές ομαδικές μεταξύ θεατών 

- οπαδών, ρίψεις διαφόρων αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο) από τους εγκαλούμενους, που 



στρέφονται εναντίον φιλάθλων, θεατών, διαιτητών, κριτών, αθλητών και κάθε προσώπου, που με 

οποιαδήποτε ιδιότητα, έχει σχέση το άθλημα και τους διεξαγόμενους αγώνες συνέπεια των οποίων 

είναι η δυσφήμηση του αθλήματος και η προσβολή του φίλαθλου πνεύματος. 

δ. Σε περιπτώσεις, που οι οπαδοί των ομάδων, που αγωνίζονται, εκτραπούν σε ομαδικές 

ασχημονίες, ύβρεις ή ομαδικά υβριστικά ή αντεθνικά συνθήματα. 

ε. Στην περίπτωση, κατά την οποία οι εγκαλούμενοι συνετέλεσαν στη δημιουργία των άδικων 

πράξεων (π.χ. με δημοσιεύματα στο Τύπο, με ρίψεις προκηρύξεων εμπρηστικού περιεχομένου, με 

επίδειξη αντιαθλητικής συμπεριφοράς κατά τους αγώνες κ.λ.π.). 

β) Παραπτώματα, που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια από τις διατάξεις του 

Κανονισμού αυτού, το Δ.Σ. της E.O.Τ.-Α.Ο.Χ. έχει δικαίωμα να το εντάξει, αναλογικά, σε μία από τις 

παραπάνω διατάξεις και να επιβάλει τις κατά τη κρίση του προβλεπόμενες ποινές. 

γ) Στις περιπτώσεις, που εκείνοι, σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί ποινή, με οιαδήποτε ιδιότητα 

και σχέση ανεφέρονται, δεν συμμορφωθούν, με τις οριζόμενες στην απόφαση ποινές και η 

παράβαση αυτή αποδειχθεί, επιβάλλεται αμέσως βαρύτερη ποινή από αυτήν που επιβλήθηκε, για 

κάθε συγκεκριμμένη περίπτωση. 

 

Άρθρο 9. Φίλαθλη  συμπεριφορά 

Οι αθλητές και οι προπονητές έχουν υποχρέωση να ασκούν τα καθήκοντά τους, κατά την διάρκεια 

των αγώνων, με τρόπο απόλυτα σύμφωνο με το αθλητικό πνεύμα, τον ρόλο και την αποστολή τους 

στον χώρο, αποφεύγοντας ενέργειες που προκαλούν την βίαιη αντίδραση των θεατών και τη 

δημιουργία επεισοδίων που δυσφημούν το άθλημα.  

Οι  προπονητές οφείλουν να καθοδηγούν την ομάδα τους, κυρίως, καθήμενοι στην ορισμένη γι 

αυτούς θέση, εκτός της διάρκειας των «νεκρών» χρόνων. 

Επειδή η επιβολή ποινής σε αθλητή είναι πράξη, που χαρακτηρίζεται σαν ακραίο μέτρο, 

επιβάλλεται η πρότερη εξάντληση μέτρων σωστής διαπαιδαγώγησης και διαμόρφωσης του 

χαρακτήρα των αθλητών, που επιλέγονται για τα Εθνικά συγκροτήματα, η προβολή αθλητικών 

προτύπων, η κατανόηση και αναγνώριση του κύρους και της σημασίας της Ιδιότητας του διεθνή 

αθλητή, έτσι ώστε, η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που πηγάζουν από αυτή, να είναι 

ενσυνείδητη και εκούσια. 

Ο δεσμός, που υφίσταται μεταξύ σωματείων και των αθλητών τους και οι σχέσεις, που απορρέουν 

από αυτόν, έχουν σαν αποτέλεσμα, το σωματείο και ο σωματειακός προπονητής του να 

καθίστανται συνυπεύθυνοι με τον αθλητή τους, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Η ευθύνη 

αυτή πηγάζει από την αναμφισβήτητη και αυτονόητη ηθική υποχρέωσή τους να συμβάλουν στην 

ευπρόσωπη αγωνιστική παρουσία των ομάδων τους. 



Άρθρο 10. Έγκριση Κανονισμού 

Ο παρόν αποτελεί τον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τσιρλίντινγκ - Αθλητικού 

Ομαδικού Χορού και ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γ.Σ. των Σωματείων – Μελών της Ε.Ο.Τ-Α.Ο.Χ. 

της 12.01.2020 και ακολούθως υποβλήθηκε προς έγκριση στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού 

Υφυπουργό Πολιτισμού. 

 

 


