
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση όλων των ζητημάτων σχετικά με τα 

πειθαρχικά παραπτώματα, τις πειθαρχικές ποινές και το πειθαρχικό δίκαιο ως προς τα σωματεία-

μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τσιρλίντινγκ-Αθλητικού Ομαδικού Χορού (ΕΟΤ-ΑΟΧ), τα μέλη των 

διοικήσεων σωματείων, τα μέλη σωματείων, τους φιλάθλους, τους αθλητές, τους προπονητές και 

τους διαιτητές των αθλημάτων που καλλιεργεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ.  

2. Αρμόδια όργανα για την πειθαρχική διαδικασία και τις πειθαρχικές αποφάσεις της ΕΟΤ-ΑΟΧ είναι η 

Πειθαρχική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΟΤ-ΑΟΧ 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 Πρόεδρός της, ο οποίος είναι κατά προτίμηση 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΤ-ΑΟΧ, και ο Γραμματέας της.  

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

των διοικήσεων σωματείων, μελών σωματείων, φιλάθλων, αθλητών, προπονητών και διαιτητών για 

τα πειθαρχικά παραπτώματα που προβλέπονται στο καταστατικό και στους κανονισμούς της ΕΟΤ-

ΑΟΧ 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. 

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 

ΕΟΤ-ΑΟΧ για τα περαιτέρω. 

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

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

ΑΟΧ, το οποίο υποχρεωτικώς τις επικυρώνει. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

1. Η παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΟΤ-ΑΟΧ και των 

υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών, των αποφάσεων των οργάνων της 

ΕΟΤ-ΑΟΧ 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 ΕΟΤ-ΑΟΧ, η ασέβεια, η αγένεια, η ανάρμοστη, υβριστική, προσβλητική, 

δυσφημιστική, συκοφαντική ή απειλητική ενέργεια ή συμπεριφορά σε βάρος της ΕΟΤ-ΑΟΧ, των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΤ-ΑΟΧ, των μελών της Επιτροπών της ΕΟΤ-ΑΟΧ, του 

προσωπικού της ΕΟΤ-ΑΟΧ, των αθλητών των αθλημάτων που καλλιεργεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ και των 

επιμέρους κλάδων άθλησης αυτών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των σωματείων-μελών 

της ΕΟΤ-ΑΟΧ, των προπονητών των σωματείων-μελών της ΕΟΤ-ΑΟΧ και των μελών των 

Επιτροπών Διαιτησίας των αγώνων αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία επιβάλλεται 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΤ-ΑΟΧ, κατόπιν απόφασης της Πειθαρχικής 

Επιτροπής της ΕΟΤ-ΑΟΧ, 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 ΕΟΤ-ΑΟΧ 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 ΕΟΤ-ΑΟΧ. 

3. 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 
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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 ΕΟΤ-ΑΟΧ. 

Η διαγραφή αθλητή από τα μητρώα της ΕΟΤ-ΑΟΧ συνεπάγεται ότι αυτός δεν μπορεί να εγγραφεί 

εφεξής σε κανένα αθλητικό σωματείο-μέλος της ΕΟΤ-ΑΟΧ. 

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 ΕΟΤ-ΑΟΧ κλπ. 

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

απειλητικής ενέργειας ή συμπεριφοράς σε βάρος της ΕΟΤ-ΑΟΧ, των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΟΤ-ΑΟΧ, των μελών της Επιτροπών της ΕΟΤ-ΑΟΧ, του προσωπικού της ΕΟΤ-

ΑΟΧ, 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 ΕΟΤ-ΑΟΧ, επιβάλλεται επιπροσθέτως σε αυτόν κατά δέσμια αρμοδιότητα ποινή 

αποβολής από τους αγώνες των Εθνικών Ομάδων της ΕΟΤ-ΑΟΧ, των πρωταθλημάτων και του 

κυπέλλου και στέρησης των κάθε είδους παροχών της ΕΟΤ-ΑΟΧ 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 ΕΟΤ-ΑΟΧ 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 ΕΟΤ-ΑΟΧ 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

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 ΕΟΤ-ΑΟΧ 
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και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΤ-ΑΟΧ για το εκάστοτε θέμα. Για κάθε ασάφεια ή 

κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΤ-ΑΟΧ. 

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

κανονισμοί, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2725/1999 από τη Γενική 

Συνέλευση της ΕΟΤ-ΑΟΧ στις 22.3.2022 και ισχύει από 23.3.2022. 

 

Βάρη, 22.3.2022 

 

    Ο Πρόεδρος                             Η Γενική Γραμματέας 

                                                                         

       Μιχάλης Φουντεδάκης                Ευαγγελία Κρητικού 

 


