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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1) Η μη συμμετοχή Τακτικού Μέλους Φυσικού Προσώπου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 17 
του παρόντος, σε τρεις συνεχόμενες Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, έχει αυτόματα ως 
συνέπεια την απώλεια της ιδιότητος του Μέλους αυτού ως Τακτικού, η οποία πιστοποιείται από το ∆.Σ.  
Εξαιρούνται οι απόντες για κυνολογικούς λόγους ήτοι: συμμετοχή σε Εκθέσεις Μορφολογίας, 
Εξετάσεις Εργασίας, Εθνικές Ομάδες, ως Κριτές, εντός ή εκτός Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή, το 
κωλυόμενο Μέλος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τη Γ.Σ., πριν την έναρξή της. 
2) Αν Τακτικό ή Αρωγό Μέλος του Σωματείου με την δραστηριότητά του παραβεί κατάφορα τους 
νόμους περί Σωματείων ή υποπέσει σε κάποιο από τα ακόλουθα πειθαρχικά παραπτώματα:  
α. από πρόθεση ή αμέλεια κακοποίηση ζώου,  
β. έκθεση ή εγκατάλειψη ζώου,  
γ. παράβαση των όρων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Σωματείου,  
δ. τέλεση πράξεων που να αντιβαίνουν στους σκοπούς του Σωματείου,  
ε. κάθε πράξη που μπορεί να επιφέρει βλάβη στο Σωματείο και να εμποδίσει τη πραγμάτωση των 
Σκοπών του, στ. απρεπή συμπεριφορά προς τα υπόλοιπα Μέλη του Σωματείου, καθώς και σε 
Κυνολογικές ή άλλες Εκδηλώσεις του Σωματείου,  
ζ. εναντίωση σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συμβουλίου,  
η. κάθε πράξη που αποσκοπεί στην εξαπάτηση και καταδολίευση του Σωματείου.  
θ. δεν τηρεί τους προβλεπόμενους από το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Ε. και τους 
Κανονισμούς της ∆.Κ.Ο. όρους συμμετοχής σε Κυνολογική Εκδήλωση που διοργανώνεται υπό την 
αιγίδα του Κ.Ο.Ε. ή της ∆.Κ.Ο, οι οποίοι αναφέρονται ρητά στην Υπεύθυνη ∆ήλωση (πεδίο της 
∆ήλωσης Συμμετοχής σε Κυνολογική Εκδήλωση) και οι οποίοι υποχρεωτικά υπογράφονται από τον 
συμμετέχοντα, το ∆.Σ. επιβάλλει στο πειθαρχικώς εγκαλούμενο Μέλος ανάλογα με την βαρύτητα του 
παραπτώματος, αφού λάβει έγκαιρα γνώση όλου του υλικού που στηρίζει την σε βάρος του 
πειθαρχική κατηγορία και μετά την απολογία αυτού, μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
πειθαρχικές ποινές με προσωρινό ή οριστικό χαρακτήρα:  
α. της έγγραφης παρατηρήσεως,  
β. της αυστηρής έγγραφης επιπλήξεως,  
γ. της προσωρινής ή οριστικής στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής ή και της απλής παρουσίας του 
Μέλους ή / και των σκύλων ιδιοκτησίας του, σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις που τελούν υπό την 
αιγίδα του Κ.Ο.Ε. και της ∆.Κ.Ο.,  
δ. Την προσωρινή ή την οριστική στέρηση του δικαιώματος ανάληψης αξιωμάτων στο ∆.Σ., και την 
Εξελεγκτική Επιτροπή του Κ.Ο.Ε.  
ε. Τον αποκλεισμό από το δικαίωμα διορισμού ως Κριτή σε οποιαδήποτε κυνολογική εκδήλωση του 
Κ.Ο.Ε και εκδήλωση υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε. και της ∆.Κ.Ο.,  
στ. Τον αποκλεισμό από το δικαίωμα συμμετοχής στην οργάνωση ή πραγματοποίηση οιασδήποτε 
κυνολογικής εκδήλωσης του Κ.Ο.Ε.  
ζ. της οριστικής διαγραφής, εφόσον εγκριθεί από την Γ.Σ.  
3) Κατά των Μελών του ∆.Σ., την πειθαρχική εξουσία για τους προαναφερθέντες λόγους, ασκεί η Γεν. 
Συνέλευση, η οποία επιβάλει ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος, τις ποινές:  
α. της έγγραφης παρατήρησης,  
β. της αυστηρής έγγραφης επίπληξης,  
γ. της προσωρινής ή οριστικής στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής ή και της απλής παρουσίας του 
Μέλους ή/και των σκύλων ιδιοκτησίας του σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις που τελούν υπό την 
αιγίδα του Κ.Ο.Ε. και της ∆.Κ.Ο.,  
δ. Την προσωρινή ή την οριστική στέρηση του δικαιώματος ανάληψης αξιωμάτων ή έκπτωση από το 
αξίωμα που ήδη κατέχει στο ∆.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Κ.Ο.Ε.,  
ε. Τον αποκλεισμό από το δικαίωμα διορισμού ως Κριτή σε οποιαδήποτε κυνολογική εκδήλωση του 
Κ.Ο.Ε και εκδήλωση υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε. και της ∆.Κ.Ο.  
στ. της οριστικής διαγραφής, εφόσον εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.  
4)  Οποιοδήποτε Μέλος ή και το ίδιο το ∆.Σ. δύναται να υποβάλλει καταγγελία-μομφή σε βάρος 
Μελών του Κ.Ο.Ε. για συμπεριφορά που υπήρξε επιβλαβής για τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα 
εγγεγραμμένων στον Κ.Ο.Ε σκύλων, κυνολογικών εκδηλώσεων, των Μελών ή του ιδίου του Ομίλου 
και συνιστά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού ή του Νόμου.  
5) Οι αναφερόμενες κατηγορίες πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως σε δύο αντίγραφα, να 
περιγράφουν αναλυτικά τον επί του προκειμένου λόγο, να υπογραφούν και να αποσταλούν στο ∆Σ 
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του Σωματείου. Αμέσως μετά τη λήψη δεόντως υποβαλλομένων κατηγοριών, το ∆.Σ. ορίζει ένα Μέλος 
του ως εισηγητή επί των αναφερομένων κατηγοριών. Ο Εισηγητής διενεργεί την προκαταρκτική 
έρευνα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό. Ο εισηγητής οφείλει να έχει 
ολοκληρώσει εντός εξαμήνου την εισήγησή του, άλλως να εξηγήσει στο ∆.Σ. τους λόγους για τους 
οποίους αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Το ∆.Σ. δύναται είτε να δεχθεί τις εξηγήσεις του Εισηγητή είτε να 
ορίσει άλλον Εισηγητή. Μετά την ολοκλήρωση του φακέλου είτε εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο να 
τεθεί η υπόθεση στο αρχείο είτε προτείνει την κλήση του καταγγελλομένου σε έγγραφη απολογία 
ενώπιον του ∆.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό.  
Μετά την υποβολή της απολογίας ή την παρέλευση της προθεσμίας της, το ∆.Σ. προσδιορίζει με 
πράξη του την ημέρα κατά την οποία θα κριθεί η υπόθεση. Η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της 
συνεδρίασης ανακοινώνεται εγγράφως στον καταγγελλόμενο πριν από τέσσερις τουλάχιστον ημέρες. 
Μετά την απολογία, η υπόθεση ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης από το ∆.Σ., το οποίο 
αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία είναι πάντοτε φανερή και αμέσως γράφεται η απόφαση σε ειδικό 
βιβλίο Πειθαρχικών Αποφάσεων, με απαραίτητη μνεία της τυχόν μειοψηφίας και της άποψης που αυτή 
εξέφρασε.  
6) Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίνει την οριστική διαγραφή των Αρωγών και 
Τακτικών Μελών του Σωματείου, καθώς και εκείνη που απαγγέλλει την έκπτωση από το αξίωμα ή την 
οριστική αποβολή του Μέλους του ∆.Σ., λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων Μελών, 
που δεν μπορεί να είναι λιγότερα των 15. Το πειθαρχικά εγκαλούμενο Μέλος δεν ψηφίζει.  
7)  Κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως περί οριστικής διαγραφής Μέλους του ∆.Σ. αλλά 
και κατά κάθε πειθαρχικής απόφασης του ∆.Σ. ή της Γ.Σ. με την οποία επιβάλλεται πειθαρχική ποινή, 
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο. 


