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ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ 
 

ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ. 
 

• Σχετικά µε τον κανονισµό ενδυµασίας. 

• Σχετικά µε την παράβαση υποχρεωτικών προγραµµάτων ως προς τα βηµατολόγια (µετά από σηµείωση 
παράβασης από τους κριτές η του υπεύθυνου τήρησης βηµατολογίων). 

• Σχετικά µε την ανάρµοστη ή επιθετική συµπεριφορά προς συναθλητές τους, προς παράγοντες αγώνων (κριτές, 
προπονητές, γραµµατέα κλπ). 

Είναι οι εξής: 
1. Η µη αξιολόγηση από τους κριτές σε ένα χορό ή κατηγορία χορών. 
2. Η απαγόρευση συµµετοχής του Αθλητή σε συγκεκριµένο χορό ή κατηγορία χορών. 
3. Ο υποβιβασµός του ζευγαριού στην τελευταία θέση σε κάποιο χορό ή κατηγορία χορών. 
4. Η προσηµείωση της παράβασης στο βιβλιάριο του Αθλητή. 
 
 

 

ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΧΟΕ 
 

Στους Αθλητές: 

• Σχετικά µε την παραβίαση του Γενικού Αγωνιστικού κανονισµού. 

• Για την µη έγκαιρη ή µη καταβολή της ετήσιας συνδροµής . 
 

1. Γραπτή επίπληξη και κάλεσµα για απολογία. 
2. Απαγόρευση συµµετοχής σε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό για 6 – 12 µήνες 
3. Αφαίρεση της ιδιότητας µέλους και αποποµπή από την ΕΧΟΕ ακολουθώντας την Πειθαρχική διαδικασία του 

Καταστατικού .  
 

Στους Οργανωτές Αγώνων, τακτικά µέλη Συλλόγους, Συνδροµητικά Μέλη Σχολές/Συλλόγους:  

• Σχετικά µε την παραβίαση του κανονισµού Οργάνωσης Αγώνων του Γενικού Αγωνιστικού Κανονισµού ΕΧΟΕ. 

• Σχετικά µε την µη τακτοποίηση των τελών αγώνων αλλά και οποιασδήποτε οικονοµικής εκκρεµότητας προς ΕΧΟΕ 
 

1. Γραπτή επίπληξη και κάλεσµα για απολογία. 
2. Χρηµατική ποινή από 200 -10.000 ευρώ ανάλογα µε την σοβαρότητα της παράβασης 
3. Απαγόρευση οργάνωσης οποιουδήποτε αγώνα για 1 – 2 χρόνια. 
4. Αφαίρεση της ιδιότητας µέλους και αποποµπή από την ΕΧΟΕ ακολουθώντας την Πειθαρχική διαδικασία του 

Καταστατικού .  
 

Στα Τακτικά µέλη Συλλόγους και στα  Συνδροµητικά Μέλη Σχολές/Συλλόγους: 

• Για την µη έγκαιρη ή µη καταβολή της ετήσιας συνδροµής. 

• Σχετικά µε την παραβίαση του Γενικού Αγωνιστικού Κανονισµού αλλά και του Καταστατικού ΕΧΟΕ.  
 

1. Γραπτή επίπληξη και κάλεσµα για απολογία. 
2. Χρηµατική ποινή από 200 -500 ευρώ ανάλογα µε την σοβαρότητα της παράβασης. 
3. Αφαίρεση της ιδιότητας συνεργαζόµενου µέλους και αποποµπή από την ΕΧΟΕ  ακολουθώντας την Πειθαρχική 

 διαδικασία του Καταστατικού .  
 
                                           Η ∆ιευθύντρια Αθλητικών ΕΧΟΕ Σαντοριναίου Παρασκευή 


