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ΑΡΘΡΟ 1ο
Για την ομαλή διεξαγωγή των αγωνισμάτων της Κ.Ο.Ε.Κ, λειτουργούν οι εξής επιτροπές και
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θεσπίζονται οι κανονισμοί λειτουργίας των:
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Δικαστική Επιτροπή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά προτίμηση από Νομικούς
είναι 5μελής με πρόεδρο τον εκάστοτε Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ο.Ε.Κ.
Η Δικαστική Επιτροπή συνεδριάζει σε απαρτία όταν παρίστανται και συμμετέχουν ο
πρόεδρος και 2 από τα υπόλοιπα μέλη της.
Επιλαμβάνεται παντός αδικήματος σχετικού με τα αθλήματα της Κ.Ο.Ε.Κ. και γενικά
οποιασδήποτε υπόθεσης που έχει σχέση με αθλητές, γονείς, παράγοντες σωματείων μελών
της Κ.Ο.Ε.Κ, που της παραπέμπεται από το Προεδρείο για εκδίκαση, σύμφωνα με το
Καταστατικό, τις Προκηρύξεις των Αθλημάτων, τους Γενικούς Κανονισμούς, τον Πειθαρχικό
κανονισμό της Κ.Ο.Ε.Κ., της FINA και τους αθλητικούς νόμους της Πολιτείας.
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Αγωνόδικος Επιτροπή (Ελλανόδικος)
Την ευθύνη της εκδίκασης ενστάσεων στην κολύμβηση έχει η Αγωνόδικος Επιτροπή.
Η Αγωνόδικος επιτροπή είναι 5μελής και τα μέλη της ορίζονται από το Δ. Συμβούλιο της
Κ.Ο.Ε.Κ. Την Αγωνόδικο επιτροπή απαρτίζουν σε κάθε αγώνα τα τρία από τα πέντε μέλη
της. Η Αγωνόδικος επιτροπή επιλαμβάνεται των διαφορών, ενστάσεων και γενικά όλων των
γεγονότων που δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα του Αλυτάρχη, κατά την διεξαγωγή των
αγώνων που περιλαμβάνονται στην ετήσια προκήρυξη της Κ.Ο.Ε.Κ.
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
1. Ε.Ο.Δ (Επιτροπή ορισμού Διαιτητών)
Η Ε.Ο.Δ ορίζεται από την Γραμματεία της Κ.Ο.Ε.Κ και σε συνεργασία με το Δ.Σ. του
Σ.Δ.Υ.Κ έχει την αρμοδιότητα του ορισμού των διαιτητών, της γραμματείας και των
κριτών των αγώνων.
2. Ε.Ε.Δ (Επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων διαιτησίας)
Η Ε.Ε.Δ είναι 3 μελής και αποτελείται από 2 μέλη του Προεδρείου της Κ.Ο.Ε.Κ και
εκπρόσωπο του Σ.Δ.Υ.Κ.
Επιλαμβάνεται ενστάσεων για κακή εφαρμογή των κανονισμών και έχει αρμοδιότητα
για επιβολή των πειθαρχικών ποινών που προβλέπονται στον παρόντα πειθαρχικό
κανονισμό της Ομοσπονδίας.
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ΑΡΘΡΟ 2ο
ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών στα αθλήματα της
Κ.Ο.Ε.Κ, την εξέταση και την επιβολή των ποινών που προβλέπονται από το καταστατικό,
τον πειθαρχικό κανονισμό και την ετήσια προκήρυξη του αθλήματος αρμόδιο σώμα είναι η
Δικαστική Επιτροπή της ομοσπονδίας.
Οι αποφάσεις της Δ.Ε της ομοσπονδίας είναι δυνατό να προσβληθούν μόνο με έφεση στην
Α.Δ.Ε.Α. (Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού)
Η άσκηση προσφυγής στην Α.Δ.Ε.Α δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης
απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΟΙΝΕΣ
(Ισχύουν και για τα 2 φύλα)
Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές και τα αθλητικά σωματεία
μέλη της ομοσπονδίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της αθλητικής
νομοθεσίας, το καταστατικό της Κ.Ο.Ε.Κ, τους γενικούς και ειδικούς κανονισμούς και τον
πειθαρχικό κανονισμό της Κ.Ο.Ε.Κ, και γενικά τις αποφάσεις των οργάνων της ομοσπονδίας,
και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις, στα Μ.Μ.Ε και γενικά στις επαφές τους με το
κοινό, σύμφωνα με όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η ευταξία και η δεοντολογία του
ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος των
παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού πνεύματος.
Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται
με τις οριζόμενες στον παρόντα Πειθαρχικό Κανονισμό.
Οι ποινές που προνοούνται είναι οι ακόλουθες :
1. Για παράγοντες
- Έγγραφη επίπληξη
- Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και λοιπούς
χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας μέχρι και 2 χρόνια
- Διαγραφή από τα μητρώα της Ομοσπονδίας
2. Για τα σωματεία:
Αφαίρεση βαθμών, μηδενισμός, πρόσκαιρος αποκλεισμός από
συμμετοχή σε αγώνες, κεκλισμένων θυρών , αποκλεισμός έδρας
.
3. Για τους αθλητές:
-Έγγραφη επίπληξη
-Πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι 20
αγωνιστικές ημέρες για αθλητές της υδατοσφαίρισης και μέχρι 360
ημέρες για αθλητές των ατομικών αθλημάτων της Ομοσπονδίας.
-Αποκλεισμός από αγώνες και προπονήσεις της Εθνικής ομάδας
και στέρηση των κάθε είδους παροχών της Ομοσπονδίας.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
1. Για ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητή, προς θεατή ή άλλο πρόσωπο, πλην των
αρχόντων του αγώνα, επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης ή αποκλεισμού
από αγώνες15 ημερών.
2. Για υβριστική συμπεριφορά ή για απόπειρα βιαιοπραγίας αθλητή προς θεατή ή άλλο
πρόσωπο πλην των αρχόντων του αγώνα, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού 30
ημερών.
3. Για βάναυση συμπεριφορά αθλητή προς τα ανωτέρω πρόσωπα ή για βλασφημία των
θείων, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού 60 ημερών.
Αν από τη βάναυση συμπεριφορά προκλήθηκε και τραυματισμός επιβάλλεται ποινή
αποκλεισμού 90 ημερών. Οι έννοιες της ανάρμοστης, υβριστικής και της βάναυσης
συμπεριφοράς προσδιορίζονται πιο κάτω στο άρθρο 5 στις περιπτώσεις
παραπτωμάτων των υδατοσφαιριστών.
4. Για υβριστική συμπεριφορά αθλητή προς άρχοντες των αγώνων ή για απόπειρα
βιαιοπραγίας εναντίον τους επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού 90 ημερών. Άρχοντες
αγώνων θεωρούνται οι Αλυτάρχες, κριτές, αφέτες, χρονομέτρες, και όσα άλλα
πρόσωπα έχουν αρμόδια ορισθεί για την διεύθυνση τους.
5. Αν η πιο πάνω υβριστική συμπεριφορά εκδηλώνεται με έργα, επιβαλλόμενη ποινή
είναι ο αποκλεισμός 120 ημερών.
6. Για βάναυση συμπεριφορά αθλητή προς άρχοντες των αγώνων, επιβάλλεται ποινή
αποκλεισμού 150 ημερών.
7. Αν από βάναυση συμπεριφορά αθλητή προκλήθηκε τραυματισμός, επιβάλλεται ποινή
180 ημερών.
8. Αν τα πιο πάνω παραπτώματα διεπράχθησαν μετά τη λήξη των αγώνων οι
προβλεπόμενες ποινές προσαυξάνονται 10 – 30 ημέρες.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Πέραν ποινής που τυχόν προβλέπεται στο καταστατικό ή στην ετήσια προκήρυξη του
αθλήματος, η Δ.Ε. έχει δικαίωμα να επιβάλει τις ποινές που προνοούνται πιο κάτω:
ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά προς το
πρόσωπο του διαιτητή, κριτή, άλλου παράγοντα του αγώνα, αθλητή της ομάδας του
ή της αντίπαλης ομάδας, ή θεατή, επιβάλλεται έγγραφη επίπληξη. Η ανάρμοστη
συμπεριφορά συνίσταται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απειλής, ειρωνικών σχολίων σε
βάρος διαιτητών, επιδεικτικού πετάγματος της μπάλας ή νερού προς πρόσωπα
σχετιζόμενα με τον αγώνα και γενικά συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε αθλητή.
2. Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 2 αγωνιστικών ημερών για
κάθε επανάληψη του παραπτώματος.
3. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και σε αθλητή που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο,
μετά την έναρξη του αγώνα, χωρίς την άδεια του διαιτητή.
ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
1. Σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα για υβριστική συμπεριφορά προς
αντίπαλο, συναθλητή του, θεατή ή άλλο πρόσωπο πλην των αρχόντων του αγώνα,
επιβάλλεται αυτόματη ποινή αποκλεισμού 1 αγωνιστικής ημέρας. Η υβριστική
συμπεριφορά συνίσταται ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις ασέμνων και προσβλητικών
χειρονομιών, εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών, φτυσίματος.
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 3 αγωνιστικών ημερών για
κάθε επανάληψη του παραπτώματος.
2. Σε αθλητή που αποβάλλεται από τον αγώνα εξαιτίας υβριστικής συμπεριφοράς με
Λόγια προς τους ¨Άρχοντες¨ του αγώνα, επιβάλλεται αυτόματη ποινή αποκλεισμού 2
αγωνιστικών ημέρων άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη συνέχεια από τα
αρμόδια όργανα. Η υβριστική αυτή συμπεριφορά συνίσταται σε πράξεις που θίγουν
την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των πιο πάνω προσώπων, όπως ύβρεις,
προσβλητικές εκφράσεις και αποδοκιμασίες.
¨Άρχοντες¨ του αγώνα θεωρούνται οι διαιτητές, σημειωτές, κριτές, αλυτάρχες,
γραμματείς και παρατηρητές και γενικά πρόσωπα που έχουν ορισθεί για τη διεξαγωγή
του αγώνα.
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το
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παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 3 αγωνιστικών ημερών για
κάθε επανάληψη του παραπτώματος άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη
συνέχεια από τα αρμόδια όργανα..
3. Αν η πιο πάνω υβριστική συμπεριφορά προς τους ¨Άρχοντες¨ του αγώνα εκδηλώνεται
με έργα όπως το φτύσιμο, ή απρεπείς χειρονομίες και γενικά χειρονομία που
αποσκοπεί να θίξει την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των αρχόντων του αγώνα, η
επιβαλλόμενη ποινή είναι αποκλεισμός 3 αγωνιστικών ημερών άσχετα με την ποινή
που θα του επιβληθεί στη συνέχεια από τα αρμόδια όργανα..
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 5 αγωνιστικών ημερών για
κάθε επανάληψη του παραπτώματος άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη
συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.
ΒΑΝΑΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
1. Σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα για βάναυση συμπεριφορά προς
αντίπαλο, συναθλητή του, θεατή ή άλλο πρόσωπο πλην των αρχόντων του αγώνα, ή
για βλασφημία των Θείων επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού 3 αγωνιστικών ημέρων
άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.. Η
βάναυση συμπεριφορά έχει να κάνει με περιπτώσεις στις οποίες η σκόπιμη δυναμική
ενέργεια του αθλητή που εκδηλώνεται με χτυπήματα χεριών ποδιών ή κεφαλής, έχει
ως αποτέλεσμα την κακοποίηση των αναφερομένων προσώπων.
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 6 αγωνιστικών ημερών για
κάθε επανάληψη του παραπτώματος άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη
συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.
2. Ποινή αποκλεισμού 6 αγωνιστικών ημερών επιβάλλεται σε αθλητή που αποβλήθηκε
από τον αγώνα για βάναυση συμπεριφορά κατά των αρχόντων του αγώνα άσχετα με
την ποινή που θα του επιβληθεί στη συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.. Εάν
διαπραχθούν τα πιο πάνω μετά τη λήξη του αγώνα, οι ανωτέρω προβλεπόμενες
ποινές επαυξάνονται κατά 2 αγωνιστικές ημέρες.
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 9 αγωνιστικών ημερών για
κάθε επανάληψη του παραπτώματος άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη
συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.
ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ
1. Ποινή αποκλεισμού 1 αγωνιστικής ημέρας επιβάλλεται σε αθλητή που αποβλήθηκε
από τον διαιτητή του αγώνα για απόπειρα βιαιοπραγίας σε αντίπαλο, συναθλητή του,
θεατή ή άλλο πρόσωπο πλην των αρχόντων του αγώνα.
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Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 2 αγωνιστικών ημερών για
κάθε επανάληψη του παραπτώματος.
2. Ποινή 2 αγωνιστικών ημερών επιβάλλεται και σε αθλητή που αποβλήθηκε από
τον αγώνα για απόπειρα βιαιοπραγίας κατά των αρχόντων του αγώνα η οποία όμως
δεν συντελέστηκε λόγω της συγκράτησης του αθλητή από παράγοντες του αγώνα,
άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 4 αγωνιστικών ημερών για
κάθε επανάληψη του παραπτώματος άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη
συνέχεια από τα αρμόδια όργανα..
3. Σε περίπτωση αναγραφής παίχτη στο φύλο αγώνα για βιαιοπραγία και
αποβολή του χωρίς αντικατάσταση επιβάλλεται σε αυτόν αυτόματη ποινή 1
αγωνιστικής ημέρας άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη συνέχεια
από τα αρμόδια όργανα.
Διευκρινίζεται ότι η επιβαλλόμενη πιο πάνω ποινή της μιας (1) αγωνιστικής
ημέρας επέρχεται και αν ακόμα ο αρμόδιος αλυτάρχης για οποιοδήποτε λόγο
και αιτία δεν προβεί στην παρακράτηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του
αθλητού αυτού.
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 3 αγωνιστικών ημερών για
κάθε επανάληψη του παραπτώματος άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη
συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.
Η ποινή αυτή εκτελείται υποχρεωτικά στον αμέσως επόμενο αγώνα της ομάδας του
παρεκτραπέντα αθλητή, σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα, ανεξάρτητα
αν ο αγώνας αυτός ήθελε μετατεθεί λόγω αναβολής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
Η ομάδα δε της οποίας ο διαπράξας το πιο πάνω αδίκημα είναι μέλος, τιμωρείται να
αγωνισθεί στον αμέσως επόμενο αγώνα της με βάση το επίσημο αγωνιστικό
πρόγραμμα με 1 παίκτη λιγότερο και υποχρεούται να παρουσιαστεί με 12 παίκτες αντί
με 13.
Η αναγραφή των πιο πάνω πειθαρχικών παραπτωμάτων στο Φ.Α. πρέπει να γίνεται από
τους διαιτητές κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο.
Οι ποινές ισχύουν και εκτελούνται υποχρεωτικά στους αμέσως επόμενους επίσημους
αγώνες της ομάδας του παρεκτραπέντα αθλητή, σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα
της κατηγορίας του, ανεξάρτητα αν οι αγώνες μετατέθηκαν για οποιοδήποτε λόγο και
αιτία
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ΑΡΘΡΟ 6ο
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.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΥΠΟΤΡΟΠΗ
Υπότροπος θεωρείται ο αθλητής ο οποίος τιμωρήθηκε στην ίδια αγωνιστική περίοδο για
την τέλεση οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα παραπτώματα.
Στον υπότροπο υδατοσφαιριστή επιβάλλονται ποινές όπως περιγράφονται στο Άρθρο 5
του παρόντος κανονισμού.
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Στον υπότροπο αθλητή των λοιπών αθλημάτων ποινή 15 ημερών επιπλέον στην ποινή
που προβλέπεται για την τέλεση του συγκεκριμένου παραπτώματος.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ
Σε πρόσωπο που διέπραξε περισσότερα από ένα πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα
από την επιμέτρηση των ποινών που του επιβάλλονται, επιβάλλεται σε αυτό συνολική
ποινή που αποτελείται από τη βαρύτερη των επιβληθεισών, η οποία επαυξάνεται όχι
περισσότερο από τα ¾ του αθροίσματος των ποινών που έχουν επιβληθεί για τα λοιπά
παραπτώματα.
Κατά την επιβολή της ποινής εκτιμάται η βαρύτητα του παραπτώματος, σε συνάρτηση με
τις συνθήκες που συνέβη αυτό, η προγενέστερη διαγωγή του ενεχομένου, εάν αυτός είναι
υπότροπος, και γενικά η συμπεριφορά του στον αθλητισμό.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Α. ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΜΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Όταν το αθλητικό παράπτωμα που βαρύνει σωματείο δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν
ιδιαίτερης βαρύτητας, είναι ελαφρό και σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το
άθλημα, τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Στις παρακάτω περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ειδικές, επιβάλλονται σε βάρος των
υπαιτίων σωματείων οι ακόλουθες ποινές :
1. Σε περιπτώσεις που έγιναν τελεσίδικα δεκτές ενστάσεις για την χρησιμοποίηση
αθλητών άλλων από αυτούς που δικαιούνται συμμετοχής (πλαστοπροσωπία)
Υδατοσφαίριση, μηδενισμός στον συγκεκριμένο αγώνα και αφαίρεση 1 βαθμού.
Κολύμβηση και λοιπά αθλήματα, μη βαθμολόγηση στο συγκεκριμένο αγώνισμα
και αφαίρεση 10 βαθμών από την ολική βαθμολογία του σωματείου στους αγώνες
που συνέβη το αδίκημα ή αποκλεισμού του εμπλεκόμενου αθλητή για περίοδο 60
ημερολογιακών ημερών.
2. Σε αγώνα υδατοσφαίρισης Πρωταθλήματος ή Τουρνουά, όταν υπαίτιο σωματείο είτε
σε ένδειξη διαμαρτυρίας ανεξάρτητα από τα αίτια, είτε για βαθμολογική διευκόλυνση
άλλου σωματείου δεν συμμετέχει σε αγώνα, ή αποχωρεί πριν τη λήξη του, ή αποσύρει
τη βασική του ομάδα από τον αγώνα και αγωνίζεται με αναπληρωματική, ή εφηβική, ή
παιδική ομάδα μηδενίζεται και του αφαιρούνται 2 βαθμοί.
Σε αγώνες για το Παγκύπριο Κύπελλο τα ίδια αδικήματα τιμωρούνται με αποκλεισμό
και απώλεια όλων των απορρεόντων ωφελημάτων.
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Γ. ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ – ΡΙΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.
Στις περιπτώσεις δημιουργίας επεισοδίων (π.χ. συμπλοκές, ρίψεις αντικειμένων στον
αγωνιστικό χώρο) που στρέφονται εναντίον θεατών, αρχόντων, αθλητών και γενικά
προσώπων που με οιανδήποτε ιδιότητα έχουν σχέση με το άθλημα και τους
διεξαγόμενους αγώνες και συνέπεια των οποίων είναι η δυσφήμιση του αθλήματος και η
προσβολή του φίλαθλου πνεύματος, επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:
Α. Στην Υδατοσφαίριση,
1. Στέρηση του δικαιώματος των υπαιτίων σωματείων να αγωνίζονται στην έδρα τους
την επομένη αγωνιστική ημέρα και επιπρόσθετα.
-

Ποινή της επίπληξης ή της στέρησης της έδρας για 1 αγωνιστική ημέρα
στην περίπτωση που τα επεισόδια δημιουργηθούν στον άμεσα
περιβάλλοντα χώρο του κολυμβητηρίου πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά τη
λήξη του αγώνα και έχουν σχέση με τα διαγωνιζόμενα σωματεία. Το ίδιο
επίσης και στην περίπτωση που τα επεισόδια δημιουργηθούν ή λάβουν
μέρος μέσα στο κολυμβητήριο (κερκίδες, αποδυτήρια) αλλά έξω από τον
αγωνιστικό χώρο.

-

Ποινή 1 - 2 αγωνιστικών ημερών στην περίπτωση που τα επεισόδια γίνουν
μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά ό αγώνας δεν διακόπηκε οριστικά
συνέπεια των επεισοδίων.

-

Ποινή 3 αγωνιστικών ημερών στην περίπτωση που τα επεισόδια γίνουν
μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ό αγώνας διακόπηκε οριστικά συνέπεια
των επεισοδίων.

2. Στέρηση του δικαιώματος των υπαιτίων σωματείων να αγωνίζονται στην παρουσία
φιλάθλων (στην έδρα τους) την επόμενη αγωνιστική μέρα και επιπρόσθετα .
-

Ποινή της επίπληξης ή της στέρησης παρουσίας φιλάθλων για 1 αγωνιστική
ημέρα στην περίπτωση που τα επεισόδια δημιουργηθούν στον άμεσα
περιβάλλοντα χώρο του κολυμβητηρίου πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά τη
λήξη του αγώνα και έχουν σχέση με τα διαγωνιζόμενα σωματεία. Το ίδιο
επίσης και στην περίπτωση που τα επεισόδια δημιουργηθούν ή λάβουν
μέρος μέσα στο κολυμβητήριο (κερκίδες, αποδυτήρια) αλλά έξω από τον
αγωνιστικό χώρο.

-

Ποινή 1 - 2 αγωνιστικών ημερών της στέρησης παρουσίας φιλάθλων στην
έδρα του στην περίπτωση που τα επεισόδια γίνουν μέσα στον αγωνιστικό
χώρο αλλά ό αγώνας δεν διακόπηκε οριστικά συνέπεια των επεισοδίων.

-

Ποινή 3 αγωνιστικών της στέρησης παρουσίας φιλάθλων στην έδρα στην
περίπτωση που τα επεισόδια γίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ό
αγώνας διακόπηκε οριστικά συνέπεια των επεισοδίων.

Β. Στην κολύμβηση και τα λοιπά αθλήματα, ποινή της επίπληξης σε περίπτωση που
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τα επεισόδια δημιουργηθούν στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου πριν, κατά
τη διάρκεια, ή μετά τη λήξη του αγώνα και έχουν σχέση με τα διαγωνιζόμενα
σωματεία και επιπρόσθετα.
-

Ποινή απαγόρευσης της εισόδου στους αθλητικούς χώρους για χρονική
περίοδο μέχρι 6 μήνες στους παράγοντες των σωματείων που είχαν
ανάμειξη στα επεισόδια.

-

Ποινή απαγόρευσης της εισόδου στους αθλητικούς χώρους για περίοδο 1
έτους στους παράγοντες των σωματείων που αποδεδειγμένα είχαν ξανά
ανάμειξη σε επεισόδια μετά που είχαν ήδη τιμωρηθεί με την πιο πάνω
ποινή.
Άρθρο 10ο
Παθητική Αγωνιστική Συμπεριφορά

Όταν αθλητές μίας ομάδας αγωνίζονται παθητικά κατά τρόπο που προσβάλλει και
δυσφημεί το άθλημα (σκόπιμα μειωμένη απόδοση κλπ), τότε θα γίνεται :
Στην υδατοσφαίριση, παρατήρηση από τον Διαιτητή προς τον αρχηγό της ομάδας.
Αν μετά από την παρατήρηση, εξακολουθεί η ίδια συμπεριφορά, ο διαιτητής είναι
υποχρεωμένος να διακόψει τον αγώνα μηδενίζοντας την ομάδα οι παίκτες της οποίας
αγωνίζονται παθητικά, κάνοντας και σχετική έκθεση για την παραπομπή της ομάδας στη
Δικαστική Επιτροπή η οποία έχει δικαίωμα να του επιβάλει πρόσθετη ποινή μέχρι 2
αγωνιστικές.
Στην κολύμβηση, υποβάλλεται παρατήρηση από τον Αλυτάρχη στον αθλητή και στον
υπεύθυνο έφορο του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής που αγωνίζεται κατά τρόπο
παθητικό και στην περίπτωση που επαναλαμβάνει ο αθλητής την ίδια συμπεριφορά, τον
αποβάλλει από τον αγωνιστικό χώρο.
Επιπρόσθετα η Δικαστική επιτροπή δύναται να του αφαιρέσει το δικαίωμα συμμετοχής
στους απομένοντες αγώνες που συμπεριλαμβάνονται στην προκήρυξη του τρέχοντος
έτους.
Στην περίπτωση που επανάληψη του σφάλματος έγινε στον τελευταίο αγώνα της ετήσιας
προκήρυξης, η ποινή της αφαίρεσης του δικαιώματος συμμετοχής επιβάλλεται για αριθμό
αγώνων που θα καθοριστεί στο αγωνιστικό πρόγραμμα της επομένης αγωνιστικής
περιόδου.
ΑΡΘΡΟ 11
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ
Υδατοσφαίριση
Σε περιπτώσεις που οι θεατές – οπαδοί των ομάδων που αγωνίζονται εκτραπούν σε
ομαδικές ύβρεις ή ομαδικά υβριστικά ή αντεθνικά ή ρατσιστικά συνθήματα οι διαιτητές
υποχρεούνται να διακόψουν προσωρινά τον αγώνα προειδοποιώντας παράλληλα
τους υπεύθυνους της ομάδας της οποίας οι θεατές – οπαδοί ασχημονούν ότι, σε
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περίπτωση επανάληψης τους, θα διακόψουν οριστικά τον αγώνα σε βάρος της
υπαίτιας ομάδας, εφόσον η ίδια κατάσταση εξακολουθήσει.
Η ποινή που επιβάλλεται στην περίπτωση οριστικής διακοπής είναι ο μηδενισμός της
υπαίτιας ομάδας αν αποδεδειγμένα οι υπεύθυνοι της ομάδας κατέβαλαν προσπάθειες
για καταστολή και τερματισμό των ασχημονιών.
Στην περίπτωση όμως που τα προαναφερόμενα πρόσωπα συνετέλεσαν στη
δημιουργία των ασχημονιών με δηλώσεις ή δημοσιεύματα στον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε
πριν τον αγώνα, με ρίψεις προκηρύξεων εμπρηστικού περιεχομένου, με επίδειξη
αντιαθλητικής συμπεριφοράς κατά τον αγώνα κλπ.), πέραν του μηδενισμού της
υπαίτιας ομάδας της αφαιρούνται 2 βαθμοί.
Λοιπά αθλήματα
Για τα λοιπά αθλήματα η τέλεση των στο παρόν άρθρο πιο πάνω αναφερομένων
παραπτωμάτων συνεπάγεται την επιβολή της ποινής αποκλεισμού από τη συμμετοχή
σε αγώνες του υπαίτιου σωματείου από 30 μέχρι 90 ημερολογιακές ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
Σε σωματείο που χρησιμοποιεί προπονητή ή αθλητή που έχει τιμωρηθεί, μηδενίζεται
στο συγκεκριμένο αγώνα και αφαιρούνται 2 βαθμοί από τη βαθμολογία της ομάδας
του, στην κατηγορία του Πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει.
ΚΟΕΚ 17/11/2016
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