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ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 
 
 

1. Αθλητής που υπογράφει αίτηση εγγραφής σε σωματείο για έκδοση δελτίου αθλητικής 
ιδιότητας (ταυτότητας), ενώ ήδη είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο τιμωρείται με 
την ποινή αποκλεισμού από κάθε αγώνα για 1 αγωνιστική περίοδο. Το αυτό ισχύει και 
στην περίπτωση που αθλητής έχει υπογράψει πέραν από μία αίτηση μεταγραφής στη 
διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου. 

 
2. Τα παραπτώματα λήψης απαγορευμένων ουσιών και άρνησης σε υποβολή ελέγχου 

(anti-doping) τιμωρούνται βάσει των Νόμων της Πολιτείας, των κανονισμών του 
Κ.Ο.Α, της Κ.Ο.Ε και της F.I.N.A.. 

 
3. Αδικαιολόγητη άρνηση παροχής υπηρεσιών στην Εθνική Ομάδα τιμωρείται με 

κατάσχεση οποιονδήποτε ωφελημάτων ή/και οικονομικών βραβεύσεων που δίνονται 
στον αθλητή/τρια από την Ομοσπονδία, και επιπρόσθετα τιμωρία αποκλεισμού 
του/της από την Ομοσπονδία για χρονικό διάστημα μέχρι και 360 ημέρες με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αρμοδίου οργάνου που θα οριστεί για την εξέταση 
της περίπτωσης. 

 
4. Αν παραπτώματα που τελέστηκαν δεν υπάγονται σε καμιά από τις πιο πάνω 

περιπτώσεις ή δεν προσδιορίζονται με τρόπο σαφή στον πειθαρχικό κανονισμό, το 
αρμόδιο πειθαρχικό όργανο έχει δικαίωμα να τα εντάξει ανάλογα σε μια από τις πιο 
πάνω περιπτώσεις και να επιβάλει στον υπαίτιο ποινή ανάλογη με το παράπτωμα.  
 
Αν δε το παράπτωμα είναι τόσο σοβαρό που να δικαιολογεί ποινή αποκλεισμού 
μεγαλύτερης των 12 αγωνιστικών για υδατοσφαιριστή και των 180 ημερών για 
αθλητές των λοιπών αθλημάτων της ομοσπονδίας, τότε μπορεί να του επιβληθεί 
αποκλεισμός μέχρι 20 αγωνιστικών σε υδατοσφαιριστή και μέχρι 360 ημερών στους 
αθλητές των λοιπών αγωνισμάτων. 
 
Αν ο αθλητής έχει τιμωρηθεί με ποινή από 12 έως 20 αγωνιστικών ή των 230 – 360 
ημερών ανάλογα με το άθλημα, σε τυχόν υποτροπή του μέσα στην ίδια αγωνιστική 
περίοδο η ποινή του αποκλεισμού επαυξάνεται κατά τα 2/3. 
Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής κατά τη διάρκεια 2 αγωνιστικών περιόδων, ο 
υπαίτιος αθλητής διαγράφεται οριστικά από τα μητρώα της Ομοσπονδίας. 

 


