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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ «Ε.Ο.ΠΕ» 

 εναπμονιζμένο ζηοςρ ν. 2725/99 & 3057/02 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Άπθπο 1ο 
Γηαηάμεηο Πεηζαξρηθνύ Γηθαίνπ 

 

  Όια ηα αζιεηηθά – πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα, αιιά θαη θάζε παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ, ησλ ινηπώλ Καλνληζκώλ, 

Πξνθεξύμεσλ, Δγθπθιίσλ θαη απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.ΠΔ., ησλ Δλώζεσλ θαη ησλ 

Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ, είηε απηέο ζεκεηώλνληαη θαηά ηε δηεμαγσγή, πξηλ ή κεηά ηε ιήμε 

επηζήκσλ ή θηιηθώλ αγώλσλ θαη ηα δηαπξάηηνληαη από ηα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

επόκελα άξζξα θαζώο θαη νη πξνβιεπόκελεο, θαηά πεξίπησζε, πνηλέο, απνηεινύλ ην 

πεηζαξρηθό δίθαην ηεο ΔΟΠΔ, ησλ Δλώζεσλ θαη ησλ Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ ηεο θαη ηεο 

Έλσζεο σκαηείσλ Πεηνζθαίξηζεο Ακεηβνκέλσλ Πεηνζθαηξηζηώλ (ΔΑΠ), πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ηνλ λ. 3479/2006. Ωζηόζν, ζε πεξίπησζε θαηάξηηζεο θαη ζέζεο ζε ηζρύ 

ηνπ εηδηθνύ πεηζαξρηθνύ θαλνληζκνύ ηεο ΔΑΠ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

107Α, 98 θαη 101Γ ηνπ λ. 2725/1999, όπσο ηζρύεη, νη ηπρόλ ζπληξέρνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 

πεηζαξρηθνύ θαλνληζκνύ ηεο ΔΑΠ, πνπ αθνξνύλ ζηελ Α1 Δζληθή Καηεγνξία ΣΑΑ 

Αλδξώλ ππεξηζρύνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ παξόληνο Πεηζαξρηθνύ Γηθαίνπ ηεο ΔΟΠΔ. 

 

Άπθπο 2ο 
Γηθαηνδνηηθά / Πεηζαξρηθά Οξγαλα 

 

1) Οη πνηλέο γηα παξαπηώκαηα αζιεηώλ – πξνπνλεηώλ – παξαγόλησλ – θξνληηζηώλ – 

ηαηξώλ – θπζηνζεξαπεπηώλ – δηεξκελέσλ – ζηαηηζηηθνιόγσλ – manager (ηερληθνί 

δηεπζπληέο) – θηιάζισλ θαη ζσκαηείσλ επηβάιινληαη από ην αξκόδην Μνλνκειέο 

Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθό Γηθαηνδνηηθό Όξγαλν (αζιεηηθό δηθαζηή) γηα ηα 

Πξσηαζιήκαηα Α1-Α2 Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ, θαη Κππέιινπ Διιάδνο Αλδξώλ – 

Γπλαηθώλ (εθηόο ηεο Α’ Φάζεο), ηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΟΠΔ γηα ηα ππόινηπα 

πξσηαζιήκαηα πνπ δηνξγαλώλεη ε ΔΟΠΔ θαη νη θαηά ηόπνπο Σνπηθέο Δπηηξνπέο θαη ηε 

Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ησλ Δλώζεσλ ή ην θαηά πεξίπησζε αξκόδην όξγαλν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην Καηαζηαηηθό ηνπο γηα ηα πξσηαζιήκαηα πνπ δηνξγαλώλνπλ απηέο. 

2) Οη απνθάζεηο ηνπ αξκνδίνπ Πξσηνβαζκίνπ Μνλνκεινύο Πεηζαξρηθνύ Γηθαηνδνηηθνύ 

Οξγάλνπ είλαη άκεζα εθηειεζηέο, ελώ νη απνθάζεηο ησλ Γηθαζηηθώλ Δπηηξνπώλ ηεο 

ΔΟΠΔ θαη ησλ Δλώζεσλ είλαη άκεζα εθηειεζηέο κεηά ηελ επηθύξσζή ηνπο από ην 

αληίζηνηρν Γ (ηεο ΔΟΠΔ ή ηεο Έλσζεο) κε εμαίξεζε ηηο πνηλέο πνπ αθνξνύλ ζε 

αζιεηέο ή πξνπνλεηέο πνπ είλαη άκεζα εθηειεζηέο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο 

από ηελ αξκόδηα Γ.Δ.  Γηα ην ιόγν απηό γηα πνηλέο αζιεηώλ θαη πξνπνλεηώλ δελ 

απαηηείηαη επηθύξσζε από ην Γ.. ηεο Δ.Ο.ΠΔ. ή ηεο Έλσζεο νη δε απνθάζεηο ησλ 
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Γ.Δ. πξνζβάιινληαη κε πξνζθπγή απεπζείαο ελώπηνλ ηνπ Α..Δ.Α.Γ. ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 124 παξ. β, εδ. α΄ λ. 2725/99 θαη ην άξζξν 127Α ηνπ λ. 

2725/1999. ε θάζε άιιε πεξίπησζε επηβνιήο πνηλήο από Γ.Δ. ηεο Δ.Ο.ΠΔ. ή ησλ 

Δλώζεσλ απηέο ρξήδνπλ νπζηαζηηθήο επηθύξσζεο κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο Γ.. ηεο 

Δ.Ο.ΠΔ. ή ηεο Έλσζεο, νη νπνίεο θαη πξνζβάιινληαη ελώπηνλ ηνπ Α..Δ.Α.Γ., 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 124 παξ. α λ. 2725/99 θαη ην άξζξν 127Α ηνπ λ. 

2725/1999. 

3) Σν Μνλνκειέο Πξσηνβάζκην Γηθαηνδνηηθό Όξγαλν ηεο Δ.Ο.ΠΔ., ζπγθξνηείηαη θαη 

ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 119 επ. λ. 2725/99. Με θνηλή 

απόθαζε ηεο Δ.Ο.ΠΔ. θαη ηεο ΔΑΠ, κπνξεί λα δεηείηαη από ην αξκόδην Πξσηνδηθείν ν 

νξηζκόο θνηλνύ Μνλνκεινύο Πξσηνβάζκηνπ Γηθαηνδνηηθνύ Οξγάλνπ γηα ην 

Πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξώλ. 

4) α)  Ζ Γ.Δ. επηιακβάλεηαη όισλ ησλ παξαπησκάησλ ησλ Αζιεηώλ, σκαηείσλ, Γηνη- 

θεηηθώλ Παξαγόλησλ σκαηείσλ, πξνπνλεηώλ νκάδσλ Δζληθώλ θαηεγνξηώλ, 

ζηαηηζηηθνιόγσλ, manager-ηερληθόο δηεπζπληήο, ηαηξώλ, θπζηνζεξαπεπηώλ, 

δηεξκελέσλ θιπ πξνζώπσλ πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ 

Πξσηνβάζκηνπ Μνλνκεινύο Πεηζαξρηθνύ Γηθαηνδνηηθνύ Οξγάλνπ. Δπίζεο ε Γ.Δ. 

επηιακβάλεηαη όισλ ησλ παξαπησκάησλ ησλ Αζιεηώλ, σκαηείσλ, Γηνηθεηηθώλ 

Παξαγόλησλ σκαηείσλ θαη πξνπνλεηώλ νκάδσλ θιπ πξνζώπσλ πνπ κεηέρνπλ 

ζε αγώλεο πξσηαζιεκάησλ  ησλ Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ θαη επηβάιιεη αλάινγεο 

πνηλέο. 

β) Ζ Γ.Δ. ζπγθξνηείηαη, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Ο.ΠΔ.: 

1) Πξόεδξνο, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.ΠΔ. 

2) Αληηπξόεδξνο, θίιαζινο – θαηά πξνηίκεζε Ννκηθόο 

3) Γξακκαηέαο, θίιαζινο 

4) Μέιε (δύν), θίιαζινη 

γ) Κάζε ππόζεζε πξέπεη λα εθδηθάδεηαη από ηε Γ.Δ. κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από 

ηόηε πνπ παξαδόζεθε απηή ζηε Γξακκαηεία ηεο ΔΟΠΔ. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί 

λα παξαηαζεί ζε 15 εκέξεο, αλ ππάξρεη ζνβαξή αηηία. 

δ) Οη απνθάζεηο ηεο Γ.Δ. πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηα παξαθάησ: 

 Σνλ ηόπν θαη ηελ ρξνλνινγία ηεο πλεδξίαζεο 

 Σα νλόκαηα ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ παξεπξίζθνληαη ζηελ πλεδξίαζε 

 Σα ζηνηρεία πνπ έιαβε ππ’ όςε ηεο ε Δπηηξνπή θαη ζηα νπνία ζηεξίρηεθε γηα λα 

βγάιεη ηελ απόθαζή ηεο. 

Απόζπαζκα ηνπ πξαθηηθνύ ηεο πλεδξίαζεο, ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, 

όηαλ δεηεζεί κε αίηεζε. 

ε) Σα είδε θαη ηα όξηα ησλ πνηλώλ θαζώο θαη ε δηαδηθαζία ηεο επηβνιήο θαζνξίδνληαη 

ζην Κεθάιαην Β’ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ. 

ζη) Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ., όηαλ δελ κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη ηελ Δπηηξνπή γηα θάπνην 

ζνβαξό ιόγν, κπνξεί λα θέξλεη ζην Γ../Δ.Ο.ΠΔ. ή ζηελ Δ.Δ./Δ.Ο.ΠΔ. απ’ επζείαο, 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ Γ.Δ. γηα λα εθδηθαζηνύλ θαη λα ιεθζεί ε ζρεηηθή 

απόθαζε. 
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δ) Σα παξαπάλσ εθαξκόδνληαη αλαινγηθά ζηηο Γ.Δ. ηα Δλώζεσλ, εθηόο εάλ ππάξρεη 

δηαθνξεηηθή πξόβιεςε ζην Καηαζηαηηθό ηεο Έλσζεο.  

 

 

Άπθπο 3ο 
Δπηθύξσζε ηηκσξηώλ εξαζηηερλώλ αζιεηώλ 

 

1) Ζ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΟΠΔ εμεηάδεη ηελ επηθύξσζε ησλ ηηκσξηώλ πνπ 

επηβάιινληαη ζηνπο εξαζηηέρλεο αζιεηέο από ηα ζσκαηεία ηνπο, κόλνλ ζηηο εμήο 

πεξηπηώζεηο: 

α) λα έρεη δεηεζεί απηό ξεηά από ην ζσκαηείν, 

β) λα έρεη θιεζεί πξνεγνπκέλσο ν αζιεηήο ζε απνινγία κε ζπζηεκέλε επηζηνιή,     

fax ή ηειεγξάθεκα. Δάλ ν αζιεηήο παξαζηεί ρσξίο λα έρεη θιεζεί θαηά ηνλ 

παξαπάλσ ηξόπν ζεξαπεύεηαη ε ηπρόλ παξάιεηςε θιήζεο ηνπ. 

γ) λα ππάξρεη απόθαζε Γ ή άιινπ αξκνδίνπ πεηζαξρηθνύ νξγάλνπ ηνπ ζσκαηείνπ 

θαη λα ππνβάιιεηαη ην αληίζηνηρν πξαθηηθό,  

δ)  λα έρεη θνηλνπνηεζεί ζηνλ αζιεηή ην έγγξαθν κε ην νπνίν δεηείηαη από ηελ ΔΟΠΔ 

ε επηθύξσζε ηεο πνηλήο. 

2) Δάλ πιεξνύληαη νη παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο ε Γ.Δ. εμεηάδεη ζηελ νπζία ηεο ηελ 

πεξίπησζε. Καηά ηελ εμέηαζε απηή κπνξεί λα δεηήζεη ηηο απόςεηο ηνπ αζιεηή, ηδίσο 

εάλ κε έγγξαθό ηνπ ν αζιεηήο πξνο ηελ ΔΟΠΔ ηζρπξίδεηαη όηη ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά ή  νη ιόγνη ηεο ηηκσξίαο ηνπ δηαθέξνπλ από ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηελ 

απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε Γ.Δ. κπνξεί λα δεηήζεη 

ηελ αθξόαζε αηνκηθά ή θαη΄ αληηπαξάζεζε ησλ δύν πιεπξώλ.  

3) Ζ επηθύξσζε ησλ πνηλώλ απηώλ κε απόθαζε ηεο Γ.Δ. ηεο ΔΟΠΔ ζπλεπάγεηαη 

απαγόξεπζε ζηνλ αζιεηή λα αγσληζζεί ζε νπνηνδήπνηε επίζεκν αγώλα κε ην 

ζσκαηείν ηνπ γηα ην ρξόλν ηεο πνηλήο. Γηαθνξεηηθά ην ζσκαηείν ηνπ κεδελίδεηαη 

απηεπάγγειηα από ηελ ΔΟΠΔ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αγώλα. 

4) Σν ζσκαηείν πνπ έρεη ηηκσξήζεη αζιεηή ηνπ κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία δηθαηνύηαη 

νπνηεδήπνηε λα δεηήζεη ηελ δηαθνπή έθηηζεο ηεο πνηλήο, εθόζνλ κε απόθαζε ηνπ Γ.. 

θνηλνπνηνύκελε ζηελ ΔΟΠΔ δηθαηνινγεί ηνπο ιόγνπο ηεο απόθαζεο απηήο. 

5) Γηα ηνπο ακεηβόκελνπο αζιεηέο ηζρύνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2725/99 θαη ηεο 

Τ.Α. 34114/31.8.2010. 

 

 

Άπθπο 4ο 
Αξκνδηόηεηα Γηθαηνδνηηθώλ Οξγάλσλ 

 

1) Σα δηθαηνδνηηθά όξγαλα ησλ πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ επηιακβάλνληαη όισλ ησλ  

παξαπησκάησλ αζιεηώλ – πξνπνλεηώλ – παξαγόλησλ – θξνληηζηώλ – ηαηξώλ – 

θπζηνζεξαπεπηώλ – δηεξκελέσλ – ζηαηηζηηθνιόγσλ – manager – θηιάζισλ θαη 

ζσκαηείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην Φύιιν Αγώλνο.  

2) Δπίζεο επηιακβάλνληαη γηα παξαπηώκαηα ησλ παξαπάλσ πνπ δελ γξάθηεθαλ ζην 

Φύιιν Αγώλνο, αιιά βεβαηώζεθαλ κε έθζεζε ηνπ γπκλαζίαξρνπ, ησλ παξαηεξεηώλ 
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ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 8 λ. 2725/99 (Γ.Δ.Α.Β), κέινπο ηνπ Γ.. ηεο ΔΟΠΔ, ή Δλώζεσο ή 

Σνπηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο, θαζώο θαη γηα παξαπηώκαηα πνπ έγηλαλ 

κεηά ην θιείζηκν ηνπ Φύιινπ Αγώλνο, κέζα ή έμσ από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ γεπέδνπ 

πνπ έγηλε ν αγώλαο θαη ηα νπνία βεβαηώζεθαλ κε έθζεζε ησλ δηαηηεηώλ, ηνπ 

γπκλαζίαξρνπ, ηνπ παξαηεξεηή Γ.Δ.Α.Β., κέινπο Γ.. ηεο ΔΟΠΔ, ή Δλώζεσο ή 

Σνπηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο. 

Καη’ εμαίξεζε ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν κπνξεί λα επηιεθζεί κεηά από θαηαγγειία ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ ζσκαηείνπ γηα πξάμε εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ πνπ δελ έρεη 

πεξηιεθζεί ζε έθζεζε ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ, αιιά κπνξεί λα απνδεηρζεί κε άιια 

κέζα απνθιεηόκελεο ηεο απόδεημεο κόλν κε κάξηπξα. Πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

αλσηέξσ εθζέζεσλ είλαη 3 εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα εκέξα. 

3) Παξαπηώκαηα αζιεηώλ, πξνπνλεηώλ, παξαγόλησλ, ηαηξώλ θπζηνζεξαπεπηώλ, 

ζηαηηζηηθνιόγσλ, manager θαη θηιάζισλ, ηηκσξνύληαη θαη όηαλ δηαπξαρζνύλ ζε 

αγώλεο πνπ έρνπλ θηιηθό ραξαθηήξα, γηα ηελ ηέιεζε ησλ νπνίσλ έρεη δεηεζεί έγθξηζε 

από ηελ ΔΟΠΔ θαη εθόζνλ ην Φύιιν Αγώλα ή νη ζρεηηθέο αλαθνξέο δηαηηεηώλ, 

παξαηεξεηώλ θαη άιισλ αξκνδίσλ πξνζώπσλ, θνηλνπνηεζνύλ εκπξόζεζκα ζηελ 

ΔΟΠΔ. 

4) Δπίζεο, ην Γηθαηνδνηηθό Όξγαλν είλαη αξκόδην ζε πξώην βαζκό γηα παξαβάζεηο 

ληόπηλγθ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ παξόληνο, ζην Γεληθό Καλνληζκό 

Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΟΠΔ θαη ζηα άξζξα 55 επ. ηνπ λ. 

3057/02. 

5) Πεξαηηέξσ, ην Γηθαηνδνηηθό Πεηζαξρηθό Όξγαλν επηιακβάλεηαη όισλ ησλ 

πεξηπηώζεσλ, πνπ αθνξνύλ ζε παξαβάζεηο ησλ δηνηθεηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, 

αζθαιηζηηθώλ θαη θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ Σ.Α.Α. θαη ησλ Α.Α.Δ., 

επηβάιινληαο ηηο – θαηά πεξίπησζε – πξνβιεπόκελεο πνηλέο πνπ πεξηγξάθεη ξεηά ν λ. 

2725/1999, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

6) Σέινο, ην Γηθαηνδνηηθό Πεηζαξρηθό Όξγαλν επηιακβάλεηαη ησλ πεξηπηώζεσλ 

πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, δίσμεο θαη επηβνιήο πνηλώλ γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ 

αμηνπνίλσλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

2725/99, όπσο απηό πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 3057/02. 

 

 

Άπθπο 5ο 
Γηαδηθαζία ελώπηνλ ησλ δηθαηνδνηηθώλ νξγάλσλ 

 

1)  Καλέλα πξόζσπν δελ ηηκσξείηαη γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθό παξάπησκα ζε νπνίν 

έρεη ππνπέζεη, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε θιήζε ζε απνινγία. Σν αξκόδην όξγαλν κπνξεί 

λα δεηήζεη θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ παξαπηώκαηνο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία από 

ηνπο δηαηηεηέο, ην γπκλαζίαξρν θαη ηνλ παξαηεξεηή ηνπ αγώλα, θαη όπνην άιιν 

πξόζσπν ή θνξέα θξίλεη απαξαίηεην, αθόκε θαη λα θαιέζεη ηνλ θαηεγνξνύκελν λα 

δώζεη εμεγήζεηο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαηαζέηνληαο θαη ζρεηηθό απνινγεηηθό 

ππόκλεκα. 

2) Ζ θιήζε ζε απνινγία θνηλνπνηείηαη ζηνλ εγθαινύκελν κε έγγξαθν, ηειεγξάθεκα ή fax  

θαη πξέπεη λα νξίδεη όηη ε απνινγία πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνδνηηθνύ 
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Οξγάλνπ, ηεο Οκνζπνλδίαο ή ηεο Έλσζεο, θαηά ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ δηθαηνδνηηθνύ νξγάλνπ. 

3) Σελ απηνπξόζσπε εκθάληζε ηνπ δηθαηνύηαη λα δεηήζεη θαη ν ίδηνο απνινγνύκελνο, 

νπόηε ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν ηνλ θαιεί ππνρξεσηηθά ηελ εκέξα εθδίθαζεο. Δπίζεο 

κεηά από πξνεγνύκελν αίηεκα ηνπ απνινγνύκελνπ κπνξεί ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν λα 

δερηεί ε εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο ελώπηνλ ηνπ λα είλαη κόλν πξνθνξηθή, 

απαιιάζζνληαο ηνλ απνινγνύκελν από ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο. 

4) ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη ε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη 

ν απνινγνύκελνο δελ θαηαζέζεη ππόκλεκα ή δελ δεηήζεη ε δηαδηθαζία λα είλαη 

πξνθνξηθή, ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν θξίλεη βάζεη ησλ αλαγξαθόκελσλ ζην Φύιιν 

Αγώλα ή ηηο εθζέζεηο θαη επηβάιιεη ηηο αληίζηνηρεο θπξώζεηο. Έρεη όκσο ην δηθαίσκα -

θαη πάιη - λα δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθέο εμεγήζεηο από ηνπο δηαηηεηέο, ην γπκλαζίαξρν 

ή ηνλ παξαηεξεηή Γ.Δ.Α.Β. 

5) Καηά ηελ πξνθνξηθή εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο ζην δηθαηνδνηηθό όξγαλν κπνξνύλ λα 

παξαζηνύλ ν απνινγνύκελνο απηνπξνζώπσο ή δηα ή κεηά πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ 

ηνπ θαη όπνηνο από ηνπο παξάγνληεο ηνπ αγώλα ην δεηήζεη ή ζεσξεζεί απαξαίηεηε ε 

παξνπζία ηνπ από ην αξκόδην δηθαηνδνηηθό όξγαλν. Μπνξεί επίζεο λα παξαζηεί 

θάλνληαο παξέκβαζε ππέξ ηνπ απνινγνύκελνπ ην ζσκαηείν ή ΣΑΑ ζην νπνίν αλήθεη 

θαη λα εθζέζεη ηηο απόςεηο ηνπ γηα ην παξάπησκα. Ο απνινγνύκελνο κπνξεί λα 

επηθαιεζηεί θαη ηελ καξηπξία άιισλ πξνζώπσλ, ηα νπνία κπνξεί λα θαιέζεη κε δηθή 

ηνπο επζύλε ελώπηνλ ηνπ δηθαηνδνηηθνύ νξγάλνπ γηα λα θαηαζέζνπλ ηελ άπνςή ηνπο 

γηα ην παξάπησκα. Οη καξηπξίεο ησλ πξνζώπσλ απηώλ ζπλεθηηκώληαη ειεύζεξα από 

ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν, ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθέο γηα απηό. 

6) ηηο πεξηπηώζεηο θιήζεο ζε απνινγία ζσκαηείνπ ή ΣΑΑ απηό κπνξεί λα παξαζηεί κε 

ην λόκηκν, ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό, εθπξόζσπό ηνπ ή πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ, 

θαηαζέηνληαο θαη ζρεηηθό ππόκλεκα. 

7) Καηά ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ κπνξνύλ νη θαηά πεξίπησζε απνινγνύκελνη λα 

πξνζθνκίζνπλ σο απνδεηθηηθό πιηθό δηάθνξα έγγξαθα (απνζπάζκαηα ηύπνπ, video 

αγώλα θιπ) ηα νπνία εθηηκώληαη ειεύζεξα από ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν, σο δηθαζηηθά 

ηεθκήξηα. Δηδηθά νη εηθόλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ιήςε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 

επνπηείαο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 3057/02 

απνηεινύλ απνδεηθηηθά κέζα (δεδνκέλα) γηα ην νηθείν δηθαηνδνηηθό όξγαλν. 

8) ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ (παξάπησκα αζιεηή 

πνπ αλαγξάθεηαη ζην Φύιιν Αγώλνο θαη γηα ην νπνίν απνβιήζεθε από ηνλ αγώλα), ν 

αζιεηήο ηηκσξείηαη  κε πνηλή ηνπιάρηζηνλ κίαο (1) αγσληζηηθήο εκέξαο, ε νπνία εθηίεηαη 

ππνρξεσηηθά ηελ ακέζσο επόκελε αγσληζηηθή εκέξα πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ. 

9) ε πεξίπησζε πνπ  κεηά ηελ έθηηζε ηεο κίαο (1) αγσληζηηθήο εκέξαο, ζύκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, δελ έρεη εθδόζεη απόθαζε, 

ν αζιεηήο δηθαηνύηαη λα αγσληζζεί κε ην ζσκαηείν  ηνπ κέρξη ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο 

ηπρόλ  επηβιεζεζνκέλεο πνηλήο, νπόηε ζα εθηίζεη ην ππόινηπν απηήο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Άπθπο 6ο 
Παξαπηώκαηα αζιεηώλ εθηόο Α1 Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξώλ 

 

1. ηνπο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ, πιήλ ηεο Α1 Δζληθήο θαηεγνξίαο 

Αλδξώλ, ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν κπνξεί λα επηβάιιεη ηηο παξαθάησ πεηζαξρηθέο 

πνηλέο, αλάινγα κε ην παξάπησκα: 

 

Α.  Γηα ηελ ζπκπεξηθνξά αζιεηή απέλαληη ζε ζπκπαίθηεο, αληηπάινπο, πξνπνλεηέο, 

παξάγνληεο, θξνληηζηέο, ηαηξνύο, θπζηνζεξαπεπηέο, δηεξκελείο, ζηαηηζηηθνιόγνπο, 

manager  θαη θηιάζινπο 

 

1) Γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, (απεηιή, εηξσληθά ζρόιηα, επηδεηθηηθό ιάθηηζκα ηεο 

κπάιαο θαη εμσηεξίθεπζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κε ηξόπν ν νπνίνο δελ 

αξκόδεη ζε αζιεηή θαη δπζθεκηζηηθό γηα ην άζιεκα). Πνηλή έγγξαθεο επίπιεμεο 

ή απνθιεηζκόο κίαο (1) αγσληζηηθήο εκέξαο, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 50 έσο 100 €, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

2) Γηα πβξηζηηθή ιόγσ ή έξγσ ζπκπεξηθνξά (εμύβξηζε, άζεκλεο θαη πξνζβιεηηθέο 

εθθξάζεηο, απξεπείο ρεηξνλνκίεο, θηύζηκν θιπ). Απνθιεηζκόο κίαο (1) ή δύν (2) 

αγσληζηηθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο 

επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 100 € έσο 200 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα 

ηνπ παξαπηώκαηνο. 

3) Γηα πβξηζηηθή ησλ ζείσλ ζπκπεξηθνξά. Απνθιεηζκόο ηξηώλ (3) αγσληζηηθώλ 

εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 200 € έσο 300 €, αλάινγα 

κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

4) Γηα απόπεηξα βηαηνπξαγίαο (σο απόπεηξα βηαηνπξαγίαο ζεσξείηαη θάζε ελέξγεηα 

πνπ απνζθνπεί ζηελ θαθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ). Απνθιεηζκόο 

ηεζζάξσλ (4) ή πέληε (5) αγσληζηηθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 300 € έσο 400 €, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

5) Γηα βηαηνπξαγία (όηαλ ρηππήζεη θάπνηνλ από ηνπο παξαπάλσ κε ραζηνύθη, 

θισηζηά θιπ, ρσξίο σζηόζν λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ηνπ). Απνθιεηζκόο από 

πέληε (5) ή έμη (6) αγσληζηηθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 400 € έσο 600 €, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

6) Γηα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά (όηαλ ε ελέξγεηά ηνπ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκό 

θάπνηνπ από ηνπο παξαπάλσ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Φ.Α. ή ζηελ έθζεζε θαη 

πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε ηαηξνδηθαζηνύ ή δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ). 

Απνθιεηζκόο από επηά (7) έσο δέθα (10) αγσληζηηθέο εκέξεο, αλάινγα κε ηε 

βαξύηεηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό 

πξόζηηκν από 600 € έσο 1.000 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 
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Β.  Γηα ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο δηαηηεηέο, ζηνλ γπκλαζίαξρν, ζηνλ παξαηεξεηή 

δηαηηεζίαο, ζε κέιε  Γ../ΔΟΠΔ (ή Δλώζεσλ ή Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ), ζην 

πξνζσπηθό ηεο ΔΟΠΔ (ή Δλώζεσλ ή Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ), παξάγνληεο άιισλ 

αζιεηηθώλ θνξέσλ, κέιε δηθαηνδνηηθώλ νξγάλσλ, θιπ επίζεκα πξόζσπα: 

 

1) Γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, (απεηιή, εηξσληθά ζρόιηα, επηδεηθηηθό ιάθηηζκα ηεο 

κπάιαο θαη γεληθά εμσηεξίθεπζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κε ηξόπν ν 

νπνίνο δελ αξκόδεη ζε αζιεηή θαη δπζθεκηζηηθό γηα ην άζιεκα). Απνθιεηζκόο 

κίαο (1) ή δύν (2) αγσληζηηθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 100 € έσο 200 €, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

2) Γηα πβξηζηηθή ιόγσ ή έξγσ ζπκπεξηθνξά (εμύβξηζε, άζεκλεο θαη πξνζβιεηηθέο 

εθθξάζεηο, απξεπείο ρεηξνλνκίεο, θηύζηκν θιπ). Απνθιεηζκόο ηξηώλ (3) ή 

ηεζζάξσλ (4) αγσληζηηθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 200 € έσο 300 €, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

3) Γηα πβξηζηηθή ησλ ζείσλ ζπκπεξηθνξά. Απνθιεηζκόο έμη (6) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. 

Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 300 € έσο 400 €, αλάινγα κε ηε 

βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

4) Γηα απόπεηξα βηαηνπξαγίαο (σο απόπεηξα βηαηνπξαγίαο ζεσξείηαη θάζε ελέξγεηα 

πνπ απνζθνπεί ζηελ θαθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ). Απνθιεηζκόο 

από έμη (6) έσο  νθηώ (8) αγσληζηηθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 400 € έσο 500 €, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

5) Γηα βηαηνπξαγία (όηαλ ρηππήζεη θάπνηνλ από ηνπο παξαπάλσ κε ραζηνύθη, 

θισηζηά θιπ ρσξίο σζηόζν λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ηνπ). Απνθιεηζκόο από 

νθηώ (8) έσο δέθα (10) αγσληζηηθέο εκέξεο, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 500 € έσο 1.000 

€, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

6) Γηα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά (όηαλ ε ελέξγεηα ηνπ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκό 

θάπνηνπ από ηνπο παξαπάλσ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Φ.Α. ή ζηελ έθζεζε θαη 

πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε ηαηξνδηθαζηνύ ή δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ). 

Απνθιεηζκόο δώδεθα (12) έσο δεθαέμη (16) αγσληζηηθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε 

βαξύηεηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό 

πξόζηηκν από 1.000 € έσο 1.500 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 41Ε ηνπ λ. 2725/1999 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ λ. 3273/2005) πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο πνηλέο από ηηο 

παξαπάλσ πξνβιεπόκελεο, ηόηε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ. 
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Άπθπο 7ο 
Παξαπηώκαηα Αζιεηώλ Α1 Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξώλ 

 

1) Δηδηθά όηαλ πξόθεηηαη γηα ακεηβόκελν αζιεηή (ακεηβόκελν ή εξαζηηέρλε) πνπ 

αγσλίδεηαη ζηελ Α1 Δζληθή θαη. Αλδξώλ ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν επηβάιιεη ηηο 

παξαθάησ πνηλέο: 

 

Α. Γηα ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζε ζπκπαίθηεο, αληηπάινπο, πξνπνλεηέο, 

παξάγνληεο, θξνληηζηέο, ηαηξνύο, θπζηνζεξαπεπηέο, δηεξκελείο, ζηαηηζηηθνιόγνπο, 

manager θαη θηιάζινπο. 

 

1) Γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, (απεηιή, εηξσληθά ζρόιηα, επηδεηθηηθό ιάθηηζκα ηεο 

κπάιαο θαη γεληθά εμσηεξίθεπζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κε ηξόπν ν 

νπνίνο δελ αξκόδεη ζε αζιεηή θαη δπζθεκηζηηθό γηα ην άζιεκα). Απνθιεηζκόο 

κηαο (1) αγσληζηηθήο εκέξαο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 150 

€ έσο 300 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

2) Γηα πβξηζηηθή ιόγσ ή έξγσ ζπκπεξηθνξά (εμύβξηζε, άζεκλεο θαη πξνζβιεηηθέο 

εθθξάζεηο, απξεπείο ρεηξνλνκίεο, θηύζηκν θιπ). Απνθιεηζκόο δύν (2) 

αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 300 € έσο  

600 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

3) Τβξηζηηθή ησλ ζείσλ ζπκπεξηθνξά. Απνθιεηζκόο ηξηώλ (3) αγσληζηηθώλ 

εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν 700 €. 

4) Γηα απόπεηξα βηαηνπξαγίαο. Ωο απόπεηξα βηαηνπξαγίαο ζεσξείηαη θάζε ελέξγεηα 

πνπ απνζθνπεί ζηελ θαθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ. Απνθιεηζκόο 

ηεζζάξσλ (4) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν 

από 800 € έσο 1200 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

5) Γηα βηαηνπξαγία (όηαλ ρηππήζεη θάπνηνλ από ηνπο παξαπάλσ κε ραζηνύθη, 

θισηζηά ρσξίο σζηόζν σζηόζν λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ηνπ). Απνθιεηζκόο 

πέληε (5) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 

1200 € έσο 1500 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

6) Γηα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά (όηαλ ε ελέξγεηα ηνπ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκό 

θάπνηνπ από ηνπο παξαπάλσ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Φ.Α. ή ζηελ έθζεζε θαη 

πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε ηαηξνδηθαζηνύ ή δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ). 

Απνθιεηζκόο επηά (7) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό 

πξόζηηκν από 1500 € έσο 2000 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

  

Β. Γηα ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηνπο δηαηηεηέο,  ζηνλ γπκλαζίαξρν, ζηνλ 

παξαηεξεηή δηαηηεζίαο, ζε κέιε Γ../ΔΟΠΔ (ή Δλώζεσλ ή Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ,  

ζην πξνζσπηθό ηεο ΔΟΠΔ (ή Δλώζεσλ ή Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ),  παξάγνληεο 

άιισλ θνξέσλ, κέιε δηθαηνδνηηθώλ νξγάλσλ θιπ επίζεκα πξόζσπα: 

  

1) Γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά (απεηιή εηξσληθά ζρόιηα, επηδεηθηηθό ιάθηηζκα ηεο 

κπάιαο θαη γεληθά εμσηεξίθεπζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κε ηξόπν ν 

νπνίνο δελ αξκόδεη ζε αζιεηή θαη δπζθεκηζηηθό γηα ην άζιεκα). Απνθιεηζκόο 
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δύν (2) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 250 

€ έσο 400 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

2) Γηα πβξηζηηθή ιόγσ ή έξγσ ζπκπεξηθνξά (εμύβξηζε, άζεκλεο θαη πξνζβιεηηθέο 

εθθξάζεηο, απξεπείο ρεηξνλνκίεο, θηύζηκν θιπ). Απνθιεηζκόο ηξηώλ (3) 

αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 400 € έσο 

800 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

3) Γηα πβξηζηηθή ησλ ζείσλ ζπκπεξηθνξά. Απνθιεηζκόο ηεζζάξσλ (4) αγσληζηηθώλ 

εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 900 € έσο 1000 €, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

4) Γηα απόπεηξα βηαηνπξαγίαο. Ωο απόπεηξα βηαηνπξαγίαο ζεσξείηαη θάζε ελέξγεηα 

πνπ απνζθνπεί ζηελ θαθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ. Απνθιεηζκόο 

πέληε (5) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 

1000 € έσο 1400 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

5) Γηα βηαηνπξαγία (όηαλ ρηππήζεη θάπνηνλ από ηνπο παξαπάλσ κε ραζηνύθη, 

θισηζηά θιπ, ρσξίο σζηόζν λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ηνπ). Απνθιεηζκόο έμη 

(6) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 1500 € 

έσο 2000 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

6) Γηα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά (όηαλ ε ελέξγεηα ηνπ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκό 

θάπνηνπ από ηνπο παξαπάλσ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Φ.Α. ή ζηελ έθζεζε θαη 

πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε ηαηξνδηθαζηνύ, δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ). 

Απνθιεηζκόο δέθα (10) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό 

πξόζηηκν από 2500 € έσο 4000 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

  

2) Σα πνζά ησλ επηβαιιόκελσλ πξνζηίκσλ κπνξνύλ λα αλαπξνζαξκόδνληαη κε 

απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΟΠΔ ή ηνπ Γ ηεο ΔΑΠ γηα ην Πξσηάζιεκα ηεο Α1 Αλδξώλ 

πνπ ιακβάλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. 

 

3)  Αζιεηήο ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί ρξεκαηηθή πνηλή δελ κπνξεί λα αγσληζζεί, αθόκε 

θαη αλ έιεμε ε πεηζαξρηθή πνηλή απνθιεηζκνύ, εάλ δελ έρεη θαηαβιεζεί ην ρξεκαηηθό 

πξόζηηκν ην νπνίν ηνπ επεβιήζε, άιισο ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη αληηθαλνληθή, κε όιεο 

ηηο πξνβιεπόκελεο εληεύζελ ζπλέπεηεο, ηόζν γηα ηνλ ίδην, όζν θαη γηα ην ζσκαηείν ηνπ. 

 

4) Αζιεηέο πνπ έρνπλ δηθαίσκα, λα αγσλίδνληαη σο εξαζηηέρλεο (ρσξίο ζπκβόιαην), ζε 

ζσκαηεία Α1 θαη Α2 Δζληθήο θαη. Αλδξώλ δελ ππόθεηληαη ζηηο ρξεκαηηθέο πνηλέο ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ, παξά κόλνλ ζηηο πνηλέο απνθιεηζκνύ από ηνπο αγώλεο ησλ 

ζσκαηείσλ ηνπο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ελ ηζρύ έγθπξνο Πεηζαξρηθόο Καλνληζκόο ηεο ΔΑΠ, ην παξόλ 

άξζξν ηζρύεη κόλν ζε αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Διιάδαο Αλδξώλ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 41Ε ηνπ λ. 2725/1999 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ λ. 3273/2005) πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο πνηλέο από ηηο 

παξαπάλσ πξνβιεπόκελεο, ηόηε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ. 
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Άπθπο 8ο 
Πνηλέο αξρεγώλ νκάδσλ 

Δηδηθέο Πεξηπηώζεηο Παξαπησκάησλ 
 

1) Όηαλ νη παξαπάλσ πξάμεηο (ησλ άξζξσλ 6 θαη 7) ελεξγνύληαη από ηνλ αξρεγό ηεο 

νκάδαο, ηόηε ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν επηβάιιεη ππνρξεσηηθά ηε δηπιάζηα ηεο θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ επηβιεζεζόκελεο πνηλήο. 

2) Αξρεγόο ηεο νκάδαο ζεσξείηαη ν αζιεηήο εθείλνο ν νπνίνο θαηά ηελ ζηηγκή ηελ 

νπνία ππνπίπηεη ζην ζπγθεθξηκέλν παξάπησκα έρεη νξηζζεί θαη θέξεη ηελ ηδηόηεηα 

απηήλ. 

3) ε πεξίπησζε βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο (από εξαζηηέρλε ή ακεηβόκελν αζιεηή) ην 

δηθαηνδνηηθό όξγαλν κπνξεί πέξα από ηελ επηβιεζείζα πνηλή, λα παξαπέκςεη ηνλ 

αζιεηή ζην Γ.. ηεο ΔΟΠΔ ην νπνίν κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ πξνζσξηλή ή 

νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ αζιεηή από ηα κεηξώα αζιεηώλ ηεο ΔΟΠΔ. 

4) ε αζιεηή (εξαζηηέρλε ή ακεηβόκελν) ν νπνίνο αξλείηαη αδηθαηνιόγεηα ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζε νπνηαδήπνηε Δζληθή Οκάδα ή εγθαηαιείςεη αδηθαηνιόγεηα 

απηή (θαηά ηε δηάξθεηα αγώλσλ ή πξνεηνηκαζίαο – πξνπνλήζεσλ) ην Γ.. ηεο 

Δ.Ο.ΠΔ. θαη ζύκθσλα κε ηα - θαηά ηα ινηπά -  νξηδόκελα ζηνλ λέν Καλνληζκό 

Δζληθώλ Οκάδσλ ΔΟΠΔ παξαπέκπεη απηόλ, κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ 

ζην Μνλνκειέο Πξσηνβάζκην Γηθαηνδνηηθό Οξγαλν, απνζηέιινληαο ζπλεκκέλα θαη 

ζρεηηθό θάθειν κε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Σν Γηθαηνδνηηθό Όξγαλν, ζηηο 

παξαπάλσ πεξηπηώζεηο επηβάιεη πνηλή απνθιεηζκνύ από δύν (2) έσο θαη νθηώ (8) 

αγσληζηηθέο εκέξεο από θάζε επίζεκν αγώλα ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ θαζώο θαη 

επηπιένλ ρξεκαηηθή πνηλή (πξόζηηκν) από 2500 € έσο 5000 €, εάλ  ν αζιεηήο 

ηπγράλεη, παξάιιεια, ακεηβόκελνο πεηνζθαηξηζηήο, εθηηκώληαο αλάινγα ηόζν ηηο  

ζπλζήθεο, θάησ από ηηο νπνίεο ν αζιεηήο επέδεημε ηελ παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά, 

όζν θαη ηελ κεηέπεηηα ζηάζε ηνπ (ηπρόλ κεηακέιεηα θιπ). Οη παξαπάλσ πνηλέο 

επηβάιινληαη από ην Γηθαηνδνηηθό Όξγαλν ζηνλ αζιεηή, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε 

επηβνιή νηαζδήπνηε πεξαηηέξσ θύξηαο ή παξεπόκελεο πνηλήο ή ζηεξήζεσο πνπ λα 

πξνβιέπεηαη ζε άιιν Καλνληζκό ηεο ΔΟΠΔ ή λόκν. Γηα παξαπηώκαηα αζιεηώλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε Δζληθή νκάδα, ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα 

ζηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Δζληθώλ Οκάδσλ ηεο ΔΟΠΔ. 

5) ε αζιεηή (εξαζηηέρλε ή ακεηβόκελν) ν νπνίνο αξλήζεθε αδηθαηνιόγεηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε αγώλα επηδείμεσο κε ζθνπό ηελ πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο θαη ν 

νπνίνο δηνξγαλώλεηαη από ηελ ΔΟΠΔ, γηα ηα Πξσηαζιήκαηα αξκνδηόηεηάο ηεο ή 

ηελ ΔΑΠ γηα ην Πξσηάζιεκα Α1 Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξώλ, επηβάιιεηαη πνηλή 

απνθιεηζκνύ κηάο (1) αγσληζηηθήο εκέξαο θαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν πνζνύ 500 €. 

6) Αζιεηήο (εξαζηηέρλεο ή ακεηβόκελνο κε δεζκεπόκελνο κε ζπκβόιαην) πνπ αξλείηαη 

ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε Δζληθή νκάδα Beach Volley ηηκσξείηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. 

ηεο Δ.Ο.ΠΔ., θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Beach Volley ηεο ΔΟΠΔ, κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ από έμη (6) κήλεο έσο δύν (2) ρξόληα. Ζ πνηλή ζα εθαξκόδεηαη θαη 

ζηνπο αγώλεο πεηνζθαίξηζεο. 
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Άπθπο 9ο 
Πνηλέο γηα πιαζηνπξνζσπία, πιαζηνγξαθία δειηίνπ αζιεηή 

 

1) Ζ πιαζηνπξνζσπία θαη ε πιαζηνγξαθία δειηίνπ αζιεηή ηηκσξείηαη κε κεδεληζκό ηεο 

νκάδαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ αζιεηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν αγώλα θαη κε αθαίξεζε 

δέθα (10) βαζκώλ από ηνλ πίλαθα ηεο βαζκνινγίαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, έζησ θαη 

αλ πξόθεηηαη γηα αγώλα Κππέιινπ.  

 ν αζιεηήο πνπ αγσλίζζεθε ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκό  από έμη (6) κήλεο έσο δύν 

(2) ρξόληα Δπίζεο εάλ δελ θαηέρεη δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο ηεο ΔΟΠΔ δελ 

κπνξεί λα εγγξαθεί ζε ζσκαηείν γηα αλάινγν ρξνληθό δηάζηεκα. 

 Ο αξρεγόο – αζιεηήο ηεο νκάδαο, κε απνθιεηζκό από 1 έσο 6 κήλεο. 

 Ο πξνπνλεηήο ηηκσξείηαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ ελόο (1) έσο δύν (2) ρξόλσλ,  

πνπ επηβάιιεη ην αξκόδην δηθαηνδνηηθό όξγαλν θαη ηαπηόρξνλε παξαπνκπή ζηελ 

Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηνπ ΔΠΠΔ. 

 Ο έθνξνο πνπ δειώζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν αγώλα ηηκσξείηαη κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ ελόο (1) έσο δύν (2) ρξόλσλ.  

ηελ πεξίπησζε πιαζηνγξαθίαο δειηίνπ αζιεηή νη παξαπάλσ πνηλέο ζηνλ αξρεγό-

αζιεηή θαη ζηνλ πξνπνλεηή επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί όηη είραλ 

γλώζε ηεο πιαζηνγξαθίαο ηνπ δειηίνπ ηνπ αζιεηή. 

2)     ε πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο απνρσξήζεη πξηλ ην ηέινο ηνπ αγώλα θαη ελώ ηνπ έρεη 

δεηεζεί από ηνλ δηαηηεηή λα παξακείλεη γηα ην ζρεηηθό έιεγρν ηαπηνπξνζσπίαο κε  

ζπλέπεηα λα κελ είλαη δπλαηή ε δηαπίζησζε ηεο πιαζηνπξνζσπίαο επηβάιινληαη νη 

παξαπάλσ πνηλέο ζαλ λα έρεη δηαπξαρζεί ην αδίθεκα ηεο πιαζηνπξνζσπίαο. 

3) Δάλ ε πιαζηνπξνζσπία δελ θαηαζηεί δπλαηό λα ειεγρζεί ζηνλ αγώλα (δηόηη δελ 

ππνβιήζεθε έλζηαζε ή δελ ππέπεζε ζηελ αληίιεςε ηνπ δηαηηεηή), ηόηε κπνξεί λα 

θαηαγγειζεί από νπνηνδήπνηε ζσκαηείν έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ή απηεπάγγειηα από 

ηε δηνξγαλώηξηα αξρή, πξνο ην αξκόδην δηθαηνδνηηθό όξγαλν, ην αξγόηεξν δεθαπέληε 

εκέξεο από ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε πιαζηνπξνζσπία 

απνδεηθλύεηαη κε video ή θσηνγξαθίεο, ηελ εγθπξόηεηα ηεο νπνίαο εμεηάδεη ην 

δηθαηνδνηηθό όξγαλν.  ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ πξνζεζκία εθπλέεη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θάζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο γηα αγώλα ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ηέηνηα 

θαηαγγειία, ηόηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία κεηώλεηαη ζε ηξεηο εκέξεο από ηε δηεμαγσγή 

ηνπ αγώλα. 

 ε πεξίπησζε απόδεημεο πιαζηνπξνζσπίαο επηβάιινληαη από ην δηθαηνδνηηθό 

όξγαλν νη πξνβιεπόκελεο πνηλέο ζηελ παξ. 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

4) Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηνλ Γεληθό Καλνληζκό Οξγάλσζεο θαη 

Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΟΠΔ (Γ.Ο.Δ., Δ.Ο.Δ., FIVB, CEV θιπ).  

 

 

Άπθπο 10ο 
Παξαπηώκαηα Πξνπνλεηώλ 

 

 ηνπο πξνπνλεηέο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ πιήλ ηεο Α1 Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξώλ 

ΣΑΑ ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν κπνξεί λα επηβάιιεη ηηο παξαθάησ πεηζαξρηθέο πνηλέο, θαηά  
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παξάπησκα: 

 

Α.  Γηα ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε παίθηεο, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο, θξνληηζηέο, ηαηξνύο, 

θπζηνζεξαπεπηέο, δηεξκελείο, ζηαηηζηηθνιόγνπο, manager θαη θηιάζινπο: 

  

1) Γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά (απεηιή, εηξσληθά ζρόιηα θαη γεληθά εμσηεξίθεπζε  

ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κε ηξόπν ν νπνίνο δελ αξκόδεη ζε πξνπνλεηή θαη 

δπζθεκεί ην άζιεκα ηεο πεηνζθαίξηζεο). Απνθιεηζκόο από δέθα (10) έσο είθνζη 

(20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο 

επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 100 € έσο 200 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα 

ηνπ παξαπηώκαηνο. 

2) Γηα πβξηζηηθή ιόγσ ή έξγσ ζπκπεξηθνξά (εμύβξηζε, άζεκλεο θαη πξνζβιεηηθέο 

εθθξάζεηο, απξεπείο ρεηξνλνκίεο, θηύζηκν θιπ). Απνθιεηζκόο ηξηάληα (30) έσο 

ζαξάληα (40) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 200 € έσο 300 €, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

3) Γηα πβξηζηηθή ησλ ζείσλ ζπκπεξηθνξά. Απνθιεηζκόο πελήληα (50) εκεξνινγηαθώλ 

εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 300 € έσο 400 €, αλάινγα 

κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

4) Γηα απόπεηξα βηαηνπξαγίαο (σο απόπεηξα βηαηνπξαγίαο ζεσξείηαη θάζε ελέξγεηα 

πνπ απνζθνπεί ζηελ θαθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ) Απνθιεηζκόο 

εμήληα (60) έσο νγδόληα (80) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα 

ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 400 € έσο 500 

€, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

5) Γηα βηαηνπξαγία (όηαλ ρηππήζεη θάπνηνλ από ηνπο παξαπάλσ κε ραζηνύθη, 

θισηζηά θιπ ρσξίο σζηόζν λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ηνπ). Απνθιεηζκόο 

ελελήληα (90) έσο εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε 

βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 500 € 

έσο 1.000 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

6) Γηα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά (όηαλ ε ελέξγεηα ηνπ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκό 

θάπνηνπ από ηνπο παξαπάλσ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Φ.Α. ή ζηελ έθζεζε θαη 

πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε ηαηξνδηθαζηνύ ή δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ). 

Απνθιεηζκόο εθαηόλ ηξηάληα (130) έσο εθαηόλ εμήληα (160) εκεξνινγηαθώλ 

εκεξώλ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 1.000 € έσο 1.500 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. 

 

 

Β.  Γηα ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο δηαηηεηέο, ζηνλ γπκλαζίαξρν, ζηνλ παξαηεξεηή 

δηαηηεζίαο, ζε κέιε Γ../ΔΟΠΔ (ή Δλώζεσλ ή Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ), ζην πξνζσπηθό 

ηεο ΔΟΠΔ ( ή Δλώζεσλ ή Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ), παξάγνληεο άιισλ αζιεηηθώλ 

θνξέσλ, κέιε δηθαηνδνηηθώλ νξγάλσλ θιπ επίζεκα πξόζσπα: 
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1) Γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά (απεηιή, εηξσληθά ζρόιηα θαη γεληθά εμσηεξίθεπζε 

ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κε ηξόπν ν νπνίνο δελ αξκόδεη ζε πξνπνλεηή θαη 

δπζθεκεί ην άζιεκα ηεο πεηνζθαίξηζεο). Απνθιεηζκόο είθνζη (20) ή ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο 

επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 200 € έσο 300 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα 

ηνπ παξαπηώκαηνο. 

2) Γηα πβξηζηηθή ιόγσ ή έξγσ ζπκπεξηθνξά (εμύβξηζε, άζεκλεο θαη πξνζβιεηηθέο 

εθθξάζεηο, απξεπείο ρεηξνλνκίεο, θηύζηκν θιπ). Απνθιεηζκόο πελήληα (50) ή 

εμήληα (60)  εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 300 € έσο 400 €, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

3) Γηα πβξηζηηθή ησλ ζείσλ ζπκπεξηθνξά. Απνθιεηζκόο νγδόληα (80) εκεξνινγηαθώλ 

εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 400 € έσο 500 €, αλάινγα 

κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

4) Γηα απόπεηξα βηαηνπξαγίαο (σο απόπεηξα βηαηνπξαγίαο ζεσξείηαη θάζε ελέξγεηα 

πνπ απνζθνπεί ζηελ θαθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ). Απνθιεηζκόο 

ελελήληα (90) έσο εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε 

βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 500 € 

έσο 600 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

5) Γηα βηαηνπξαγία (όηαλ ρηππήζεη θάπνηνλ από ηνπο παξαπάλσ κε ραζηνύθη, 

θισηζηά θιπ ρσξίο σζηόζν λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ηνπ). Απνθιεηζκόο εθαηόλ 

ηξηάληα (130) έσο εθαηόλ εμήληα (160) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε 

βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 600 € 

έσο 1.000 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

6) Γηα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά (όηαλ ε ελέξγεηα ηνπ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκό 

θάπνηνπ από ηνπο παξαπάλσ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Φ.Α. ή ζηελ έθζεζε θαη 

πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε ηαηξνδηθαζηνύ, δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ). 

Απνθιεηζκόο εθαηόλ εβδνκήληα (170) έσο δηαθνζίσλ (200) εκεξνινγηαθώλ 

εκεξώλ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 1.000 € έσο 2.000 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. 

7) ε θάζε κία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, αληίγξαθν ηεο απνθάζεσο ζα 

δηαβηβάδεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ .Δ.Π.ΠΔ., πξνθεηκέλνπ λα επηιακβάλεηαη ε 

Δπηηξνπή Γενληνινγίαο απηνύ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 41Ε ηνπ λ. 2725/1999 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ λ. 3273/2005) πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο πνηλέο από ηηο 

παξαπάλσ πξνβιεπόκελεο, ηόηε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ. 

 

 

 

 



 
 

14 
 

Άπθπο 11ο 
Παξαπηώκαηα Πξνπνλεηώλ Α1 Δζληθήο θαη. Αλδξώλ ΣΑΠ 

 

1) Δηδηθά όηαλ πξόθεηηαη γηα πξνπνλεηή ΣΑΠ πνπ αγσλίδεηαη ζηελ Α1 Δζληθή θαηεγνξία 

Αλδξώλ ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν επηβάιιεη ηηο παξαθάησ πνηλέο: 

 

Α.  Γηα  ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε παίθηεο, αληηπάινπο, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο, 

θξνληηζηέο, ηαηξνύο, θπζηνζεξαπεπηέο, δηεξκελείο, ζηαηηζηηθνιόγνπο, manager θαη 

θηιάζινπο. 

 

1) Γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά (απεηιή, εηξσληθά ζρόιηα θαη γεληθά 

εμσηεξίθεπζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κε ηξόπν ν νπνίνο δελ αξκόδεη  ζε 

πξνπνλεηή θαη δπζθεκεί ην άζιεκα ηεο πεηνζθαίξηζεο). Απνθιεηζκόο κηάο 

(1) αγσληζηηθήο  εκέξαο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 200 € 

κέρξη 400 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

2) Γηα πβξηζηηθή ιόγσ ή έξγσ ζπκπεξηθνξά (εμύβξηζε, άζεκλεο θαη πξνζβιεηηθέο 

εθθξάζεηο, απξεπείο ρεηξνλνκίεο, θηύζηκν θιπ). Απνθιεηζκόο δύν (2) 

αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 400 € 

κέρξη 800 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

3) Γηα πβξηζηηθή ησλ ζείσλ ζπκπεξηθνξά. Απνθιεηζκόο ηεζζάξσλ (4) 

αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν 1000 €. 

4) Γηα απόπεηξα βηαηνπξαγίαο (σο απόπεηξα βηαηνπξαγίαο ζεσξείηαη θάζε 

ελέξγεηα πνπ απνζθνπεί ζηελ θαθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ). 

Απνθιεηζκόο πέληε (5) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό 

πξόζηηκν από 1200 € κέρξη 1500 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. 

5) Γηα βηαηνπξαγία (όηαλ ρηππήζεη θάπνηνλ από ηνπο παξαπάλσ κε ραζηνύθη, 

θισηζηά θιπ ρσξίο σζηόζν λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ηνπ). Απνθιεηζκόο έμη 

(6) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 1500 € 

κέρξη 2000 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

6)  Γηα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά (όηαλ ε ελέξγεηα ηνπ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκό 

θάπνηνπ από ηνπο παξαπάλσ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Φ.Α. ή ζηελ έθζεζε θαη 

πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε ηαηξνδηθαζηνύ ή δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ). 

Απνθιεηζκόο δέθα (10) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό 

πξόζηηκν 2500 €. 

   

Β.   Γηα ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο δηαηηεηέο, ζηνλ γπκλαζίαξρν, ζηνλ παξαηεξεηή 

δηαηηεζίαο, ζε κέιε Γ/ΔΟΠΔ (ή Δλώζεσλ ή Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ), ζην 

πξνζσπηθό ηεο ΔΟΠΔ (ή Δλώζεσλ ή Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ) ή ηεο ΔΑΠ γηα ην 

Πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξώλ, παξάγνληεο άιισλ αζιεηηθώλ 

θνξέσλ, κέιε δηθαηνδνηηθώλ νξγάλσλ θιπ επίζεκα πξόζσπα: 

 

1) Γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά (απεηιή, εηξσληθά ζρόιηα θαη γεληθά 

εμσηεξίθεπζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κε ηξόπν ν νπνίνο δελ αξκόδεη ζε 
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πξνπνλεηή θαη δπζθεκεί ην άζιεκα ηεο πεηνζθαίξηζεο). Απνθιεηζκόο δύν (2) 

αγσληζηηθώλ  εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν 500 €. 

2) Γηα πβξηζηηθή ιόγσ ή έξγσ ζπκπεξηθνξά (εμύβξηζε, άζεκλεο θαη 

πξνζβιεηηθέο εθθξάζεηο, απξεπείο ρεηξνλνκίεο, θηύζηκν θιπ).  

Απνθιεηζκόο ηεζζάξσλ (4) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθό πξόζηηκν 1000 €. 

3) Γηα πβξηζηηθή ησλ ζείσλ ζπκπεξηθνξά. Απνθιεηζκόο έμη (6) αγσληζηηθώλ     

εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν 1500 €. 

4) Γηα απόπεηξα βηαηνπξαγίαο (σο απόπεηξα βηαηνπξαγίαο ζεσξείηαη θάζε 

ελέξγεηα πνπ απνζθνπεί ζηελ θαθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ). 

Απνθιεηζκόο νθηώ (8) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό 

πξόζηηκν 2000 €. 

5) Γηα βηαηνπξαγία (όηαλ ρηππήζεη θάπνηνλ από ηνπο παξαπάλσ κε ραζηνύθη, 

θισηζηά θιπ ρσξίο σζηόζν λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ηνπ). Απνθιεηζκόο  

δέθα (10) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν 2500 

€. 

6) Γηα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά (όηαλ ε ελέξγεηα ηνπ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκό 

θάπνηνπ από ηνπο παξαπάλσ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Φ.Α. ή ζηελ έθζεζε θαη 

πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε ηαηξνδηθαζηνύ ή δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ). 

Απνθιεηζκόο δεθαηεζζάξσλ (14) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθό πξόζηηκν 5000 €. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ελ ηζρύ έγθπξνο Πεηζαξρηθόο Καλνληζκόο ηεο ΔΑΠ, ην παξόλ 

άξζξν ηζρύεη κόλν ζε αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Διιάδαο Αλδξώλ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 41Ε ηνπ λ. 2725/1999 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ λ. 3273/2005) πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο πνηλέο από ηηο 

παξαπάλσ πξνβιεπόκελεο, ηόηε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ. 

  

 

 

Άπθπο 12ο 
Γεληθά πεξί παξαπησκάησλ πξνπνλεηώλ 

 

1) Ο απνθιεηζκόο ησλ παξαβαηώλ πξνπνλεηώλ εθηίεηαη ζηνπο επίζεκνπο αγώλεο ηεο 

νκάδαο γηα ηελ νπνία ηηκσξήζεθε θαη ζεκαίλεη όηη ν πξνπνλεηήο δελ έρεη ην δηθαίσκα 

λα θαζνδεγεί θαη λα θάζεηαη κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα ζηνλ πάγθν νπνηαζδήπνηε 

νκάδαο κέρξη ηελ ιήμε ηεο πνηλήο ηνπ. 

2) ε θάζε κία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ζα 

δηαβηβάδεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ΔΠΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα επηιακβάλεηαη ε Δπηηξνπή 

Γενληνινγία απηνύ. 

3) ε πεξίπησζε πνπ ν πξνπνλεηήο κε ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ θξίλεηαη 

αθαηάιιεινο γηα ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηνύ ή ππέπεζε ζε παξάπησκα εζηθήο 

ηάμεσο ή δηαπξάμεη αδίθεκα πνπ δηαζύξεη ή δπζθεκεί ην άζιεκα ηνπ Βόιιεϋ ή 
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παξαβηάδεη ηνλ θαλνληζκό πξνπνλεηώλ ηνπ ΔΠΠΔ, ην Γ.. ηεο ΔΟΠΔ κεηά από 

εηζήγεζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΠΠΔ δηθαηνύηαη ηελ επηβνιή πνηλήο ηεο έγγξαθεο επίπιεμεο 

ή πξνζηίκνπ κέρξη 5000 € πεξηερνκέλνπ ζην ηακείν ηνπ ΔΠΠΔ. Ζ εηζήγεζε απηή 

πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν ηεο, θαηόπηλ θιήζεο, γξαπηήο απνινγίαο ηνπ 

πξνπνλεηή ή ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απνινγίαο απηνύ, από ην απνδεηθηηθό 

επίδνζεο ηεο  θιήζεο ζε απνινγία, ε πξνζεζκία επίδνζεο ηεο νπνίαο δελ πξέπεη λα 

είλαη κηθξόηεξε ησλ δέθα (10) εκεξώλ από ηελ επίδνζε ηεο θιήζεο. 

 Γηα ηηο ζνβαξόηεξεο ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ ην Γ ηεο ΔΟΠΔ ή ν ΔΠΠΔ 

δηθαηνύληαη λα εηζεγεζνύλ ζηελ Γ.Γ.Α. ηελ επηβνιή ή πξνζσξηλήο αλάθιεζεο ηεο 

άδεηαο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή νηαζδήπνηε θαηεγνξίαο κέρξη θαη 

γηα έλα ρξόλν ή θαη ηεο νξηζηηθήο αλάθιεζεο θαη ε εηζήγεζε απηή πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθό ηεο, θαηόπηλ θιήζεο, γξαπηήο απνινγίαο ηνπ πξνπνλεηή 

ή ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απνινγίαο απηνύ, από ην απνδεηθηηθό επίδνζεο ηεο 

θιήζεο πξνο απνινγία, ε πξνζεζκία επίδνζεο ηεο νπνίαο δελ πξέπεη λα είλαη 

κηθξόηεξε ησλ δέθα (10) εκεξώλ από ηελ επίδνζε ηεο θιήζεο. 

 Σν δηθαίσκα ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ηνπ πξνπνλεηή 

πεηνζθαίξηζεο έρεη απηεπάγγειηα ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Αζιεηηζκνύ εθόζνλ ζπληξέρεη 

ιόγνο από ηνπο αλσηέξσ, πάληνηε όκσο κεηά από πξνεγνύκελε γξαπηή απνινγία 

απηνύ, ηεξνπκέλσλ αλαινγηθά ησλ αλσηέξσ. Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ αλεμάξηεηα ησλ 

όζσλ πξνβιέπνληαη ζηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό θαη ην Καηαζηαηηθό ηνπ ΔΠΠΔ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 41Ε ηνπ λ. 2725/1999 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ λ. 3273/2005) πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο πνηλέο από ηηο 

παξαπάλσ πξνβιεπόκελεο, ηόηε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ. 

 

 

 

Άπθπο 13ο 
Παξαπηώκαηα Παξαγόλησλ – θξνληηζηώλ – ηαηξώλ  

– θπζηνζεξαπεπηώλ – δηεξκελέσλ – ζηαηηζηηθνιόγσλ - manager 
Παξαπνκπή ζηελ ΔΦΗΠ 

  

ηνπο παξάγνληεο, θξνληηζηέο, ηαηξνύο, θπζηνζεξαπεπηέο, δηεξκελείο, 

ζηαηηζηηθνιόγνπο, manager ησλ νπνίσλ ηα παξαπηώκαηα εθδηθάδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 

ηνπ άξζξνπ 5, ην θαηά πεξίπησζε αξκόδην δηθαηνδνηηθό όξγαλν κπνξεί λα επηβάιιεη ηηο 

παξαθάησ πνηλέο: 

1) Γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά (απεηιή, εηξσληθά ζρόιηα θαη γεληθά εμσηεξίθεπζε 

ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κε ηξόπν ν νπνίνο δελ αξκόδεη ζε παξάγνληα, 

θξνληηζηή, ηαηξό, θπζηνζεξαπεπηή, δηεξκελέα, ζηαηηζηηθνιόγν, manager θαη δπζθεκεί 

ην άζιεκα ηεο πεηνζθαίξηζεο). Απαγόξεπζε παξακνλήο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν όηαλ 

ε νκάδα ηνπ αγσλίδεηαη κέρξη έλαλ (1) κήλα, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 100 € έσο 200 €, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 
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2) Γηα πβξηζηηθή ιόγσ ή έξγσ ζπκπεξηθνξά (εμύβξηζε, άζεκλεο θαη πξνζβιεηηθέο 

εθθξάζεηο, απξεπείο ρεηξνλνκίεο, θηύζηκν θιπ). Απαγόξεπζε παξακνλήο ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν όηαλ ε νκάδα ηνπ αγσλίδεηαη από έλαλ (1) έσο δύν (2) κήλεο, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν 

από 200 € έσο 300 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

3) Γηα πβξηζηηθή ησλ ζείσλ ζπκπεξηθνξά. Απαγόξεπζε παξακνλήο ζην αγσληζηηθό ρώξν 

όηαλ ε νκάδα ηνπ αγσλίδεηαη γηα ηξείο (3) κήλεο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό 

πξόζηηκν από 300 € έσο 400 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

4) Γηα απόπεηξα βηαηνπξαγίαο. Ωο απόπεηξα βηαηνπξαγίαο ζεσξείηαη θάζε ελέξγεηα πνπ 

απνζθνπεί ζηελ θαθνπνίεζε αηόκσλ. Απαγόξεπζε παξακνλήο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν 

όηαλ ε νκάδα ηνπ αγσλίδεηαη από ηξείο (3) έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο, αλάινγα κε ηε 

βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 400 € 

έσο 500 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

5) Γηα  βηαηνπξαγία (όηαλ ρηππήζεη θάπνηνλ κε ραζηνύθη, θισηζηά θιπ, ρσξίο σζηόζν λα 

πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ηνπ). Απαγόξεπζε παξακνλήο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν όηαλ ε 

νκάδα ηνπ αγσλίδεηαη από ηέζζεξηο (4) έσο έμη (6) κήλεο, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 500 € έσο 1.000 €, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

6) Γηα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά (όηαλ ε ελέξγεηά ηνπ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκό θάπνηνπ 

αηόκνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Φ.Α. ή ζηελ έθζεζε θαη πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε 

ηαηξνδηθαζηνύ ή δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ). Απαγόξεπζε παξακνλήο ζηνλ αγσληζηηθό 

ρώξν όηαλ ε νκάδα ηνπ αγσλίδεηαη από νθηώ (8) έσο δώδεθα (12) κήλεο, αλάινγα κε 

ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. Δπίζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 1.000 

€ έσο 1.500 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

7) Αλ ην παξάπησκα πνπ έθαλαλ νη αζιεηέο, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο, θξνληηζηέο, 

ηαηξνί, θπζηνζεξαπεπηέο, ζηαηηζηηθνιόγνη, manager πξνβιέπεηαη παξάιιεια ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ «πεξί θίιαζιεο ηδηόηεηαο», ή ηνπ Νόκνπ «πεξί αζιεηηζκνύ», πνύ 

ηζρύεη θάζε θνξά, ηόηε ν θάθεινο ηεο ππόζεζεο δηαβηβάδεηαη ζηνπο αξκόδηνπο γηα 

θάζε λόκηκε ελέξγεηα. 

8) ε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο, πξνπνλεηήο, παξάγνληαο, θξνληηζηήο, ηαηξόο, 

θπζηνζεξαπεπηήο, ζηαηηζηηθνιόγνο, manager ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα 

δπζθεκηζηηθό γηα ην άζιεκα (δσξνδνθία, απόπεηξα δσξνδνθίαο, κεησκέλε απόδνζε 

θιπ) πέξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζε άιινπο θαλνληζκνύο, ηεο παξαπνκπήο ηνπ ζηελ 

ΔΦΗΠ θαη ησλ ηπρόλ πνηληθώλ θπξώζεσλ, ην Γ.. ηεο ΔΟΠΔ κπνξεί λα ηνπ ζηεξήζεη ην 

δηθαίσκα λα είλαη αζιεηήο - εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξώα ηεο ΔΟΠΔ ή λα παξίζηαηαη σο 

πξνπνλεηήο, θξνληηζηήο, ηαηξόο, θπζηνζεξαπεπηήο, ζηαηηζηηθνιόγνο, manager  κέρξη 

θαη ηζνβίσο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 41Ε ηνπ λ. 2725/1999 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ λ. 3273/2005) πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο πνηλέο από ηηο 

παξαπάλσ πξνβιεπόκελεο, ηόηε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ. 
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Άπθπο 14ο 
Πνηλέο σκαηείσλ 

 

1) ε πεξηπηώζεηο πνπ αζιεηέο, πξνπνλεηέο, ζπλνδνί, παξάγνληεο, θξνληηζηέο, ηαηξνί, 

θπζηνζεξαπεπηέο, ζηαηηζηηθνιόγνη, manager θιπ πξόζσπα εξαζηηερληθνύ ζσκαηείνπ 

ππνπέζνπλ ζε πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα θαη γεληθόηεξα δεκηνπξγήζνπλ επεηζόδηα 

δπζθεκηζηηθά γηα ην άζιεκα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα, ην 

θαηά πεξίπησζε αξκόδην γηα ηνλ πεηζαξρηθό έιεγρν όξγαλν κπνξεί λα επηβάιιεη, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο ηηο πνηλέο από 

έγγξαθε επίπιεμε ζην ζσκαηείν πνπ απηνί αλήθνπλ κέρξη θαη ηηκσξία ηεο έδξαο ηνπ 

ην αλώηεξν κέρξη ηξείο (3) αγσληζηηθέο, ζσξεπηηθά κε ηελ επηβαιιόκελε ζηνπο ηδίνπο 

πνηλή.  Δπίζεο επηβάιιεηαη ζην ζσκαηείν ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 50 € έσο 2.500 €, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

2) ε πεξίπησζε πνπ αζιεηέο, πξνπνλεηέο, ζπλνδνί, δηνηθεηηθνί παξάγνληεο 

ζσκαηείνπ, θξνληηζηέο, ηαηξνί, θπζηνζεξαπεπηέο, ζηαηηζηηθνιόγνη, manager, 

ζσκαηείνπ ή ΣΑΠ πνπ αγσλίδεηαη ζηελ Α1 Δζληθή θαη. Αλδξώλ ππνπέζνπλ ζε 

πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα θαη γεληθόηεξα δεκηνπξγήζνπλ επεηζόδηα δπζθεκηζηηθά γηα 

ην άζιεκα, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα πνπ θύξηα ζηξέθνληαη 

ελάληηα ζε ζεαηέο, θηιάζινπο γεληθά, δηαηηεηέο, θξηηέο, γπκλαζίαξρνπο, παξαηεξεηέο, 

παίθηεο ή παξάγνληεο (ηερληθνύο ή δηνηθεηηθνύο), όπσο θαη ελάληηα ζε κέιε ηνπ Γ.. 

ηεο ΔΟΠΔ (ή Σ.Δ. ή Έλσζεο) ή ηεο ΔΑΠ θαη άιινπο επίζεκνπο θνξείο, 

επηβάιινληαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηθαηνδνηηθνύ Οξγάλνπ θαη νη παξαθάησ – θαηά 

πεξίπησζε – πνηλέο ζην ζσκαηείν ζην νπνίν αλήθεη ν παξαβάηεο: 

α) Γηα παξαπηώκαηα αζιεηώλ, παξαγόλησλ, θξνληηζηώλ, ηαηξώλ, 

θπζηνζεξαπεπηώλ, ζηαηηζηηθνιόγσλ, manager θαη πξνπνλεηώλ, ηα νπνία 

ζπληζηνύλ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, επηβάιιεηαη ζην ζσκαηείν ζην νπνίν απηνί 

αλήθνπλ ρξεκαηηθή πνηλή (πξόζηηκν) από 250 € κέρξη 500 €, αλάινγα κε ηε 

βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο, ζσξεπηηθά κε ηελ επηβαιιόκελε ζηνπο ηδίνπο 

πνηλή. 

β) Γηα παξαπηώκαηα αζιεηώλ, παξαγόλησλ, θξνληηζηώλ, ηαηξώλ, 

θπζηνζεξαπεπηώλ, ζηαηηζηηθνιόγσλ, manager θαη πξνπνλεηώλ, ηα νπνία 

ζπληζηνύλ πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά, επηβάιιεηαη ζην ζσκαηείν ζην νπνίν απηνί 

αλήθνπλ, ρξεκαηηθή πνηλή (πξόζηηκν) από 500 € έσο 800 €, αλάινγα κε ηε 

βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο, ζσξεπηηθά κε ηελ επηβαιιόκελε ζηνπο ηδίνπο 

πνηλή. 

γ) Γηα παξαπηώκαηα αζιεηώλ, παξαγόλησλ, θξνληηζηώλ, ηαηξώλ,  

θπζηνζεξαπεπηώλ, ζηαηηζηηθνιόγσλ, manager θαη πξνπνλεηώλ πνπ ζπληζηνύλ  

εμύβξηζε Θείσλ, επηβάιιεηαη ζην ζσκαηείν ζην νπνίν απηνί αλήθνπλ, ρξεκαηηθή  

πνηλή 1000 €, ζσξεπηηθά κε ηελ επηβαιιόκελε ζηνπο ηδίνπο πνηλή. 

δ) Γηα παξαπηώκαηα αζιεηώλ, παξαγόλησλ, θξνληηζηώλ, ηαηξώλ, 

θπζηνζεξαπεπηώλ, ζηαηηζηηθνιόγσλ, manager θαη πξνπνλεηώλ πνπ ζπληζηνύλ 

απόπεηξα βηαηνπξαγίαο, επηβάιιεηαη ζην ζσκαηείν ζην νπνίν απηνί αλήθνπλ, 

ρξεκαηηθή πνηλή από 1000 € έσο 1500 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο, ζσξεπηηθά κε ηελ επηβαιιόκελε ζηνπο ηδίνπο πνηλή. 
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ε) Γηα παξαπηώκαηα αζιεηώλ, παξαγόλησλ, θξνληηζηώλ, ηαηξώλ, 

θπζηνζεξαπεπηώλ, ζηαηηζηηθνιόγσλ, manager θαη πξνπνλεηώλ πνπ ζπληζηνύλ 

«βηαηνπξαγία», επηβάιιεηαη ζην ζσκαηείν ζην νπνίν απηνί αλήθνπλ, ρξεκαηηθή 

πνηλή από 1500 € έσο 2000 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο, 

ζσξεπηηθά κε ηελ επηβαιιόκελε ζηνπο ηδίνπο πνηλή. 

ζη) Γηα παξαπηώκαηα αζιεηώλ, παξαγόλησλ, θξνληηζηώλ, ηαηξώλ, 

θπζηνζεξαπεπηώλ, ζηαηηζηηθνιόγσλ, manager θαη πξνπνλεηώλ πνπ ζπληζηνύλ 

«βάλαπζε ζπκπεξηθνξά», επηβάιιεηαη ζην ζσκαηείν ζην νπνίν απηνί αλήθνπλ, 

ρξεκαηηθή πνηλή από 2500 € κέρξη 5000 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο, ζσξεπηηθά κε ηελ επηβαιιόκελε ζηνπο ηδίνπο πνηλή. 

3) ε πεξίπησζε πνπ ε θαηά ηα παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά αζιεηώλ, πξνπνλεηώλ, 

παξαγόλησλ, θξνληηζηώλ, ηαηξώλ, θπζηνζεξαπεπηώλ, ζηαηηζηηθνιόγσλ, manager 

ΣΑΠ ή ζσκαηείνπ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο επηθέξεη νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ αγώλα, 

επηβάιιεηαη επηπξόζζεηα εθηόο από ηηο πξναλαθεξζείζεο πνηλέο, πνηλή κεδεληζκνύ 

ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν απηνί αλήθνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αγώλα θαζώο θαη πνηλή 

ηηκσξίαο ηεο έδξαο ηνπ κέρξη ηξείο (3) αγσληζηηθέο, από θάζε επίζεκν αγώλα θαη 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο. 

4) σκαηείν πνπ αξλείηαη αδηθαηνιόγεηα ηε δηάζεζε αζιεηή/ηξηαο πνπ πξνζθιήζεθε ζε 

νπνηαδήπνηε Δζληθή νκάδα, ηηκσξείηαη κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.ΠΔ. 

πξνο ην αξκόδην δηθαηνδνηηθό όξγαλν, κε πνηλή  αθαίξεζεο από ηξεηο (-3) έσο έμη (-6) 

βαζκνύο από ην βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ απηό κεηέρεη. Καη`  

εμαίξεζε ζε πεξίπησζε κε δηάζεζεο αζιεηή/ηξηαο Δθήβνπ-Παίδα ή Νεάληδαο-

Κνξαζίδαο, ε επηβαιιόκελε πνηλή ηζρύεη – θαηά πεξίπησζε – θαη ζηελ αλδξηθή ή 

γπλαηθεία νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ. Δπίζεο, ζην ζσκαηείν επηβάιιεηαη θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ δηθαηνδνηηθνύ νξγάλνπ ρξεκαηηθό πξόζηηκν σο 1.000 €. ε πεξίπησζε 

επαλάιεςεο ηεο απηήο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ηνπ ηδίνπ ζσκαηείνπ ην δηθαηνδνηηθό 

όξγαλν κπνξεί  - θαηά ηελ θξίζε ηνπ – λα πξνβεί ζε αθαίξεζε έσο θαη ελλέα (-9) 

βαζκώλ από ηνλ αληίζηνηρν βαζκνινγηθό πίλαθα, ή θαη λα απνθαζίζεη ηελ νξηζηηθή 

απνβνιή ηεο νκάδαο ηνπ ζσκαηείνπ από ην νηθείν πξσηάζιεκα. 

5) ε ζσκαηείν πνπ δειώζεη ζπκκεηνρή θαη απνζπξζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο ή ζπκκεηάζρεη ζε ιηγόηεξνπο από ηνπο κηζνύο αγώλεο, επηβάιιεηαη, 

εάλ ηνύην πξνβιέπεηαη από ηελ αληίζηνηρε Δηδηθή Πξνθήξπμε, ρξεκαηηθό πξόζηηκν, 

ην ύςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη από ηελ Πξνθήξπμε απηή. 

Ζ  πνηλή επηβάιιεηαη από ηα αξκόδηα δηθαηνδνηηθά-πεηζαξρηθά όξγαλα, όπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ. 

σκαηείν ην νπνίν ηηκσξήζεθε ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ δηθαηνύηαη λα 

αγσληζηεί ζην πξσηάζιεκα ζα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο εάλ δελ εμνθιήζεη ην 

ρξεκαηηθό πξόζηηκν πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί. 

  

ε πεξίπησζε πνπ ε θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 41Ε ηνπ λ. 2725/1999 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ λ. 3273/2005) πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο πνηλέο από ηηο 

παξαπάλσ πξνβιεπόκελεο, ηόηε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ. 
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Άπθπο 15ο 
Υνξήγεζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ (Doping)  

 

1) Πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο ληόπηλγθ ζπληζηνύλ όζεο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 128Ε 

ηνπ λ. 2725/1999, όπσο ηζρύεη,  ζηο ν. 4373/2016 και ζηον ιαηπικό κανονιζμό ηεο  

Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (FIVB). H εθάζηνηε ηζρύνπζα ΤΑ πεξί 

απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ ηνπ άξζξνπ 128Γ ηνπ λ. 2725/1999, όπσο 

ηζρύεη, ο ν. 4373/2016 θαη ν εθάζηνηε ηζρύσλ ηαηξηθόο θαλνληζκόο ηεο Γηεζλνύο 

Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (FIVB), απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ. 

2) ηνπο αζιεηέο θαη ζπληειεζηέο πνπ ππνπίπηνπλ ζε πεηζαξρηθή παξάβαζε ληόπηλγθ 

ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ επηβάιινληαη νη πεηζαξρηθέο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη  

ζηο ν. 4373/2016 καθώρ και ζηον ιαηπικό κανονιζμό ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο 

Πεηνζθαίξηζεο (FIVB). ε πεξίπησζε παξάβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη κόλν από ην λ. 

2725/1999, επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 128Ζ απηνύ θπξώζεηο.  

3) Οη πεηζαξρηθέο θπξώζεηο γηα παξαβάζεηο ληόπηλγθ εθηίνληαη από ηελ εκέξα ηεο 

επηβνιήο ηνπο, εθηόο αλ ην αξκόδην δηθαηνδνηηθό/πεηζαξρηθό όξγαλν νξίζεη 

δηαθνξεηηθή εκέξα έλαξμεο ηεο πνηλήο, πνπ κπνξεί λα θηάλεη αθόκε θαη ζηελ εκέξα 

ιήςεο ηνπ δείγκαηνο. Σν δηθαηνδνηηθό/πεηζαξρηθό όξγαλν κπνξεί λα επηβάιεη πνηλή 

πξνζσξηλήο απαγόξεπζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππαίηηνπ αζιεηή ή ζπληειεζηή ζε αγώλεο 

από ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δεύηεξνπ δείγκαηνο ή θαη 

νπνηεδήπνηε άιινηε θαη κέρξη ηελ εκέξα έθδνζεο νξηζηηθήο απόθαζεο επί ηεο 

παξάβαζεο, ε νπνία ζπλππνινγίδεηαη ζηε ζπλνιηθή εθηηζεζόκελε πνηλή. ηε 

ζπλνιηθή πνηλή κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ν αζιεηήο 

νηθεηνζειώο απέρεη από θάζε δξαζηεξηόηεηα κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο 

απόθαζεο, εθόζνλ απηό ην δειώζεη εγγξάθσο ζηελ Δ.Ο.ΠΔ. 

4) ην ζσκαηείν ή Σ.Α.Α., ηνπ νπνίνπ αζιεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ εληόο αγώλσλ 

ππνπίπηεη ζε παξάβαζε ληόπηλγθ, επηβάιιεηαη πνηλή κεδεληζκνύ ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 21 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Αγώλσλ 

Πεηνζθαίξηζεο, εθόζνλ απνδεηρζεί επζύλε ηνπ. 

5) Σα θπζηθά πξόζσπα (αζιεηέο ή ζπληειεζηέο) πνπ ππνπίπηνπλ ζε παξάβαζε 

ληόπηλγθ, παξαπέκπνληαη ζηελ ΔΦΗΠ ζύκθσλα κε ην άξζξν 130 ηνπ λ. 2725/1999, 

ελώ ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλεηαη πηζαλόηεηα ηέιεζεο πνηληθνύ αδηθήκαηνο από 

ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 128Θ ηνπ λ. 2725/1999, όπσο ηζρύεη, απνζηέιιεηαη ν 

θάθεινο ηεο ππόζεζεο ζηηο αξκόδηεο εηζαγγειηθέο αξρέο. 
 

 

Άπθπο 16ο 
Παξαπηώκαηα Φηιάζισλ 

 

Α.  Παξαπηώκαηα ζεαηώλ θαη Φηιάζισλ  Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο ΑΝΓΡΩΝ 

 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεαηέο θαη θίιαζινη σκαηείσλ ή ΣΑΑ πνπ κεηέρνπλ ζην 

Πξσηάζιεκα Α1 Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξώλ, ζπκπεξηθέξνληαη κε αλάξκνζην θαη 
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γεληθόηεξα δπζθεκηζηηθό γηα ην άζιεκα ηξόπν, δεκηνπξγώληαο παξάιιεια 

πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, επηβάιινληαη ζην ζσκαηείν νη 

παξαθάησ, θαηά πεξίπησζε, πνηλέο:  

1. ε πεξίπησζε πνπ αθνπζηνύλ νκαδηθά πβξηζηηθά ζπλζήκαηα ή αλαξηεζνύλ παλό 

κε αλάινγν πεξηερόκελν ζε βάξνο δηαηηεηώλ, αζιεηώλ, παξαγόλησλ, ζεαηώλ ή 

άιισλ πξνζώπσλ θαηά ηξόπν πνπ πξνζβάιινπλ ηελ επηβαιιόκελε ηάμε θαη 

δπζθεκνύλ ην άζιεκα, ηόηε επηβάιιεηαη ζην σκαηείν ή ΣΑΑ, ηνπ νπνίνπ νη ζεαηέο 

δηέπξαμαλ ηελ πξάμε απηή επηβάιιεηαη ζην σκαηείν ή ΣΑΑ ρξεκαηηθή πνηλή από 

500 έσο 1500 επξώ. ε πεξίπησζε πνπ ν Α΄ δηαηηεηήο δηαθόςεη πξνζσξηλά ηνλ 

αγώλα ή δεηήζεη ηελ εθθέλσζε ηνπ γεπέδνπ, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή από 

1200 έσο 3000 επξώ. Οη ίδηεο πεηζαξρηθέο πνηλέο πξνβιέπνληαη θαη γηα ηελ 

πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο δείθηε ιέηδεξ θαηά αζιεηή, παξάγνληα, δηαηηεηή ή 

άιινπ ζπληειεζηή ηνπ αγώλα.  

2. ε πεξίπησζε πνπ αθνπζηνύλ από θηιάζινπο αληεζληθά ζπλζήκαηα ή ζπλζήκαηα 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαγσγή απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κε νπνηαδήπνηε 

ηδηόηεηα ζηνπο αγώλεο («ξαηζηζηηθά») ή θαη αληεζληθά νη ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ 

επηβάιινληαη ζην ΣΑΑ ή ζην ζσκαηείν, θαηά πεξίπησζε είλαη νη εμήο: α) 1000 € έσο 

2000 € αλ πξνθιεζεί πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα β) 2000 € έσο 3000 € αλ 

δηαηαρζεί εθθέλσζε ηνπ γεπέδνπ. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ησλ αληεζληθώλ ή 

«ξαηζηζηηθώλ» ζπλζεκάησλ από θηιάζινπο ηνπ ίδηνπ ΣΑΑ ή ζσκαηείνπ ζηελ ίδηα 

αγσληζηηθή πεξίνδν, ε νπνία όκσο δελ ζα νδεγήζεη ζε νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ 

αγώλα, επηβάιιεηαη ηηκσξία ηεο έδξαο ηνπ ΣΑΑ ή ζσκαηείνπ γηα κία (1) αγσληζηηθή 

εκέξα επηπιένλ ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο. 

3.  ε πεξίπησζε ξίςεο αληηθεηκέλσλ (θεξκάησλ, κπνπθαιηώλ θιπ) ή ξίςεο θξνηίδσλ, 

βεγγαιηθώλ ή θσηνβνιίδσλ θιπ. εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ή από ηε κηα 

θεξθίδα ηνπ γεπέδνπ ζηελ άιιε, ή βίαησλ επεηζνδίσλ ή ζπκπινθήο θηιάζισλ ή 

αζιεηώλ ή εηζόδνπ θηιάζισλ ζηνλ επξύηεξν αγσληζηηθό ρώξν εθ κέξνπο θηιάζισλ 

πνπ θύξηα ζηξέθνληαη ζε βάξνο θηιάζισλ, δηαηηεηώλ, παξαγόλησλ, πξνπνλεηώλ 

θαη αζιεηώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ΣΑΑ ή αθνξνύλ ζε πξόθιεζε δεκηώλ ζε 

γεπεδηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ πξάγκαηα, θαηά ηξόπν πνπ από ηα παξαπάλσ λα 

δηαθπβεύεηαη ην θύξνο θαη ε νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, ηόηε επηβάιιεηαη ζην 

σκαηείν ή ΣΑΑ ρξεκαηηθή πνηλή από 1.000 € έσο 3000 €, θαη ηηκσξία ηεο έδξαο 

από κία (1) έσο ηξεηο (3) αγσληζηηθέο. 

4. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο δηαθνπήο ηνπ αγώλα ζε νπνηαδήπνηε από ηηο αλσηέξσ 

πεξηπηώζεηο, ζηα ππαίηηα ΣΑΑ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν 5000 € θαη 

ηηκσξνύληαη επηπξόζζεηα κε κεδεληζκό ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα, θαζώο θαη 

πνηλή ηηκσξίαο ηεο έδξαο ηνπο από κία (1) έσο ηξεηο (3) αγσληζηηθέο, αλάινγα κε ηε 

βαξύηεηα ησλ επεηζνδίσλ. 

5. σκαηείν ή ΣΑΑ ην νπνίν έρεη ηηκσξεζεί κε ηειεζίδηθε απόθαζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

θνξέο κέζα ζηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν ζεσξείηαη ππόηξνπν. ηα ππόηξνπα 

σκαηεία ή ΣΑΑ νη επηβιεζεζόκελεο πνηλέο δηπιαζηάδνληαη. 

6. ηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ νη ειάρηζηεο πξνβιεπόκελεο πνηλέο 

επηβάιινληαη αθόκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαθνπεί ν αγώλαο πξνζσξηλά 



 
 

22 
 

αιιά αλαγξάθνληαη ηα παξαπηώκαηα ζην Φύιιν Αγώλα, ζηελ έθζεζε ηνπ 

παξαηεξεηή αγώλα, ηνπ παξαηεξεηή ΓΔΑΒ, αζηπλνκίαο θιπ. 

7. ε πεξίπησζε πνπ ηα επεηζόδηα θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο πξνθιεζνύλ από νπαδνύο 

θάπνηνπ σκαηείνπ ή ΣΑΑ, νη παξαπάλσ πνηλέο επηβάιινληαη θαη εάλ αθόκε 

ζρεκαηηζζεί έζησ θαη πηζαλή γλώκε γηα ηελ ζσκαηεηαθή ηνπνζέηεζε ησλ νπαδώλ 

απηώλ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ελ ηζρύ έγθπξνο Πεηζαξρηθόο Καλνληζκόο ηεο ΔΑΠ, ην παξόλ 

άξζξν ηζρύεη κόλν ζε αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Διιάδαο Αλδξώλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 41Ε ηνπ λ. 2725/1999 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ λ. 3273/2005) πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο πνηλέο από ηηο 

παξαπάλσ πξνβιεπόκελεο, ηόηε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ. 

 

 

Β.  Παξαπηώκαηα ζεαηώλ θαη Φηιάζισλ σκαηείσλ εθηόο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξώλ 

 

ε πεξίπησζε πνπ όια ηα παξαπάλσ παξαπηώκαηα πξνθιεζνύλ από θηιάζινπο 

εξαζηηερληθώλ ζσκαηείσλ, πιελ απηώλ πνπ αγσλίδνληαη ζηελ Α1 Δζληθή θαηεγνξία 

Αλδξώλ, επηβάιινληαη από ην θαηά πεξίπησζε αξκόδην δηθαηνδνηηθό – πεηζαξρηθό 

όξγαλν νη ίδηεο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη αλσηέξσ.  

ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ησλ παξαπάλσ παξαπησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο 

αγσληζηηθήο πεξηόδνπ (ππνηξνπή), ε πνηλή πνπ επηβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, δηπιαζηάδεηαη. 

ε πεξίπησζε πνπ ε θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 41Ε ηνπ λ. 2725/1999 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ λ. 3273/2005) πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο πνηλέο από ηηο 

παξαπάλσ πξνβιεπόκελεο, ηόηε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ. 

 

 

Άπθπο 17ο 
Γπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο 

 

1) Σα ζσκαηεία ηεο ΔΟΠΔ, ηα ΣΑΑ, ηα κέιε ησλ δηνηθήζεώλ ηνπο, νη πξνπνλεηέο, νη 

βνεζνί ηνπο, νη ππάιιεινη θαη νη ινηπνί ζπλεξγάηεο ηνπο, νη πεηνζθαηξηζηέο ηνπο, νη 

δηαηηεηέο θαη θξηηέο, πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα αξκνδηόηεηαο ηεο ΔΟΠΔ, ηεο 

ΔΑΠ, ησλ Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ θαη Δλώζεσλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνύλ ηνπο 

θαλόλεο ηνπ θίιαζινπ πλεύκαηνο θαη λα ζπκκνξθώλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ  

θαη ησλ θαλνληζκώλ. 

2) Γπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο ζεσξείηαη θάζε πξάμε, ελέξγεηα ή παξάιεηςε εληόο θαη 

εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ ζε ζρέζε κε θάπνηνλ αγώλα ή όρη πνπ δπζθεκεί ην άζιεκα 

ηεο πεηνζθαίξηζεο ζηε ζπλείδεζε ηνπ θίιαζινπ θόζκνπ ή πξνβιέπεηαη εηδηθά ζηνπο 

ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΔΟΠΔ. Ωο δπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο πεηνζθαίξηζεο 

ζεσξνύληαη εηδηθά θαη νη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη νπνηεδήπνηε δεκόζηεο 

πξνζβιεηηθέο ή/θαη πβξηζηηθέο θξίζεηο ζε βάξνο ησλ αζιεηηθώλ Αξρώλ, ηεο ΔΟΠΔ, ηεο 

ΔΑΠ, ησλ κειώλ ησλ Γ.. ηνπο, ησλ πξνπνλεηώλ θιπ ζπλεξγαηώλ ηεο ΔΟΠΔ, ησλ 
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ζεζκνζεηεκέλσλ αζιεηηθώλ Γηθαηνδνηηθώλ Οξγάλσλ θαη Δπηηξνπώλ, ησλ κειώλ ηνπ 

ΑΔΑΓ, ησλ νξγάλσλ ηεο δηαηηεζίαο, ησλ δηαηηεηώλ θαζώο θαη ηνπ ππαιιειηθνύ  

πξνζσπηθνύ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ, αιιά θαη ζε βάξνο άιινπ σκαηείνπ, ησλ 

αζιεηώλ, πξνπνλεηώλ ή παξαγόλησλ απηνύ. 

3) α. Δπηπξόζζεηα, θάζε πξόζσπν πνπ παξεπξίζθεηαη ή ζπκκεηέρεη κε νπνηαδήπνηε 

ηδηόηεηα θαη νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηελ ελ γέλεη αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ 

αζιεηώλ ζσκαηείσλ, ησλ ηκεκάησλ ακεηβνκέλσλ αζιεηώλ (ΣΑΑ) πξηλ, ζηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ησλ αζιεηηθώλ ζπλαληήζεσλ, νθείιεη λα ηεξεί ηνπο 

λόκνπο, ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ θίιαζινπ πλεύκαηνο. 

β. Σα πξόζσπα ηνπ εδαθίνπ α ηνπ παξόληνο άξζξνπ νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηαζθάιηζε ζπλζεθώλ νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ αζιεηηθώλ ζπλαληήζεσλ, ζην κέηξν 

θαη ζην βαζκό ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε δεκόζηα 

δήισζε ή άιιε ελέξγεηα αζιεηώλ, πξνπνλεηώλ, κειώλ δηνηθήζεσλ αζιεηώλ 

ζσκαηείσλ, ελώζεσλ, νκνζπνλδηώλ, Σ.Α.Α. ή δηαηηεηώλ πνπ κπνξεί λα δηαηαξάμεη 

ηελ νκαιή δηεμαγσγή αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ή λα ππξνδνηήζεη ηελ έληαζε θαη ηελ 

αληηπαξάζεζε κεηαμύ θηιάζισλ. 

γ. Ζ κε νπνηνλδήπνηε ππαίηην ηξόπν ζπκκεηνρή ζε πξάμεηο πνπ δπζθεκνύλ ηνλ 

αζιεηηζκό, ζπληζηά ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή πεξίζηαζε πνπ ζπλεθηηκάηαη από ηα 

αξκόδηα πεηζαξρηθά όξγαλα, όπσο θαηά ηα ινηπά νξίδεηαη ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο Καλνληζκνύ.  

4) ηα πξναλαθεξόκελα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα επηβάιινληαη νη αθόινπζεο πνηλέο, 

θαηά θαηεγνξία, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο: 

  

Α. ηα ζσκαηεία επηβάιινληαη νη αθόινπζεο πνηλέο: 

Απζηεξή έγγξαθε επίπιεμε κε δεκνζίεπζε ζηνλ Σύπν θαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν 

από 1000 € έσο 2000 €. 

 

Β. ηνπο πξνπνλεηέο επηβάιινληαη νη πνηλέο: 

α)  Έγγξαθε επίπιεμε κε δεκνζίεπζε ζηνλ Σύπν. 

β)  Απζηεξή έγγξαθε επίπιεμε θαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 250 € έσο 400 €. 

γ)  ηέξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο λα θαζνδεγνύλ αγσληζηηθά ηελ νκάδα ζην γήπεδν 

(λα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν) από δέκα (10) έωρ ζαπάνηα (40) 

ημεπολογιακέρ ημέπερ θαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από 600 € έσο 1000 €. 

 

Γ. ηα κέιε ηνπ Γ.. σκαηείσλ, κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΑΠ, δηαηηεηέο, κέιε ησλ 

σκαηείσλ, ππαιιήινπο θαη θάζε είδνπο ζπλεξγάηεο απηώλ επηβάιινληαη νη 

πνηλέο:       

α) Έγγξαθε επίπιεμε κε δεκνζίεπζε ζηνλ ηύπν 

  β) Απζηεξή έγγξαθε επίπιεμε κε πξόζθιεζε ζηνλ ππαίηην γηα ηελ δεκόζηα 

αλάθιεζε ηπρόλ δεκνζηεύκαηνο 

γ) Απαγόξεπζε εηζόδνπ ζε όινπο ηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο πξνζσξηλά θαη 

κέρξη έμη (6) κήλεο 
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Γ. ηνπο αζιεηέο επηβάιινληαη νη πνηλέο: 

α) Απζηεξή έγγξαθε επίπιεμε κε πξόζθιεζε γηα ηελ δεκόζηα αλάθιεζε ηπρόλ 

δειώζεσλ πνπ δεκνζηεύζεθαλ. 

β) Απνθιεηζκόο ζπκκεηνρήο ζε αγώλεο από κία (1) έσο πέληε (5) αγσληζηηθέο 

εκέξεο, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο θαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν 

(γηα ηνπο ακεηβόκελνπο αζιεηέο θαη ηνπο εξαζηηέρλεο αζιεηέο πνπ 

αγσλίδνληαη ζηελ Α1 Δζληθή θαη. Αλδξώλ) από 400 € έσο 600 €. 

5) α. Παξάβαζε θηιάζινπ πλεύκαηνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε «δπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο 

          ζπληζηνύλ θαη νη πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 132 ηνπ λ. 2725/99 πξάμεηο «Γσξνδν- 

          θία – Γσξνιεςία γηα αιινίσζε απνηειέζκαηνο αγώλα». 

β. Δθόζνλ νη δησθόκελνη γηα ηηο αμηόπνηλεο πξάμεηο ησλ παξ. 1,2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 

132 λ. 2725/99 είλαη αζιεηέο, πξνπνλεηέο, γπκλαζηέο, δηνηθεηηθνί παξάγνληεο ή 

κέιε αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ, ΣΑΑ, επηβάιινληαη από ην νηθείν δηθαηνδνηηθό-

πεηζαξρηθό όξγαλν νη εμήο πεηζαξρηθέο πνηλέο:  

1) ην ζσκαηείν, ΣΑΑ πνηλή αθαίξεζεο ελλέα (9) βαζκώλ από ηνλ βαζκνινγηθό 

πίλαθα ηεο ηξέρνπζαο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έιαβε 

ρώξα ε δσξνδνθία/δσξνιεςία. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε δσξνιεςία 

ιάβεη ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ Play Offs θαη Play Out ε 

πνηλή αθαίξεζεο ησλ ελλέα (9) βαζκώλ ζα επηβάιιεηαη γηα ην πξσηάζιεκα ηεο 

ακέζσο πξνζερνύο πεξηόδνπ. Πέξα ησλ αλσηέξσ ζηελ νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ, 

ΣΑΑ ζα επηβάιιεηαη θαη πνηλή κεδεληζκνύ ζηνλ αγώλα γηα ηνλ νπνίν έιαβε 

ρώξα ην παξάπησκα. 

2) ηνπο αζιεηέο επηβάιιεηαη πνηλή απνθιεηζκνύ από θάζε επίζεκν αγώλα ηνπ 

ζσκαηείνπ, ΣΑΑ πνπ αλήθνπλ δέθα (10) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. 

3) ηνπο δηνηθεηηθνύο παξάγνληεο πνπ ζα εκπιαθνύλ ζε δσξνδνθία/δσξνιεςία 

πνηλή απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο δηάξθεηαο ελόο (1) 

έηνπο έσο 2 εηώλ θαη επηπιένλ παξαπνκπή ζηελ Δπηηξνπή Φηιάζινπ Ηδηόηεηαο. 

4) ηνπο πξνπνλεηέο ζσκαηείσλ ΣΑΑ πνηλή απαγόξεπζεο λα πξνπνλεί νκάδα 

ζσκαηείνπ, ΣΑΑ δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο έσο δύν εηώλ θαη ηαπηόρξνλα 

παξαπνκπή ζηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηνπ ΔΠΠΔ. 

γ. Ζ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, δίσμε 

θαη επηβνιή πνηλώλ είλαη απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε από ηελ πνηληθή δίθε ζηελ 

νπνία παξαπέκπνληαη ηα ππαίηηα πξόζσπα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ 

αδηθεκάησλ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 41Ε ηνπ λ. 2725/1999 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ λ. 3273/2005) πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο πνηλέο από ηηο 

παξαπάλσ πξνβιεπόκελεο, ηόηε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ. 

 

  

 

 

 

 



 
 

25 
 

 

Άπθπο 17Α  

Πεηζαξρηθέο Πνηλέο ΣΑΑ ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνύ ζπκκεηνρήο 

ζην πξσηάζιεκα από ηελ Δ.Δ.Α. (άξζξν 77Α λ.2725/99, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ηνπο λ. 4049/2012 θαη 4061/2012) 

 

1) ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2725/99, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ κε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ζπκκεηνρήο ζηα 

επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην λόκν θαη  

πεξηέρνληαη ζηελ ζρεηηθή απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνύ Αζιεηηζκνύ, 

επηιακβάλεηαη ε Δ.Ο.ΠΔ., ε νπνία θαη δηαβηβάδεη ηελ απόθαζε ηεο ΔΔΑ, ην ζρεηηθό 

εηδηθό ηεο πόξηζκα (ζε πεξηπηώζεηο παξαβάζεσλ πνπ άπηνληαη ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο) θαη θάζε άιιν ζρεηηθό έγγξαθν, πξνο ην Μ.Π.Γ.Ο. ηεο Δ.Ο.ΠΔ. γηα ηελ 

επηβνιή ησλ θαησηέξσ, θαηά πεξίπησζε, πξνβιεπόκελσλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ: 

α) ε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνύ από ηελ Δ.Δ.Α. ιόγσ παξάβαζεο 

πνπ αθνξά ηελ πξνέιεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ ησλ κειώλ δηνίθεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Σ.Α.Α. θαη θάζε άιιε παξάβαζε πνπ αθνξά ηε λνκηκόηεηα ηεο 

δηνίθεζεο (ζπκκεηνρή πξνζώπσλ πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ηέιεζε 

θαθνπξγήκαηνο ή εγθιήκαηνο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληόπηλγθ) ή έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

γηα έγθιεκα βίαο ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο ή δσξνδνθίαο ή άιιν έγθιεκα 

ζρεηηδόκελν κε ηελ πξνζπλελλόεζε απνηειέζκαηνο αγώλα), ηόηε επηβάιιεηαη ζην 

Σ.Α.Α. ε πνηλή ηνπ ππνβηβαζκνύ ζηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία Αλδξώλ θαη ηζόβηα 

απαγόξεπζε ζε όια ηα αλσηέξσ πξόζσπα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηνίθεζε 

Σ.Α.Α. πεηνζθαίξηζεο. 

 Σν ΜΠΓΟ ηάζζεη ζην εθθαινύκελν Σ.Α.Α. εύινγε πξνζεζκία γηα αληηθαηάζηαζε 

ηνπ κέινπο ή ησλ κειώλ ηνπ ζηα πξόζσπα ησλ νπνίσλ ζπληξέρνπλ ηα αλσηέξσ 

αζπκβίβαζηα. Άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλεπάγεηαη ηνλ άκεζν 

ππνβηβαζκό ηνπ Σ.Α.Α. ζηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία Αλδξώλ. 

β) ε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνύ από ηελ Δ.Δ.Α. ιόγσ παξάβαζεο 

πνπ αθνξά ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γεκόζην ή Αζθαιηζηηθνύο 

Οξγαληζκνύο (ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο) έλεθα ησλ νπνίσλ δελ ρνξεγείηαη 

από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο πξνο ην Σ.Α.Α. πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο (αληίζηνηρα) ελεκεξόηεηαο, ηόηε επηβάιιεηαη ζην Σ.Α.Α. ε πνηλή ηνπ 

ππνβηβαζκνύ ζηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία Αλδξώλ. 

γ) ε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνύ από ηελ Δ.Δ.Α. ιόγσ παξάβαζεο 

πνπ αθνξά ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο από ηειεζίδηθεο απνθάζεηο επηδίθαζεο 

νθεηιώλ ηνπ Σ.Α.Α. ζε αζιεηέο ή πξνπνλεηέο, ηόηε επηβάιινληαη, θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ δηθαηνδνηηθνύ νξγάλνπ, νη παξαθάησ πνηλέο: 

i.  Παξακνλή ζηελ Α1 Δζληθή Καηεγνξία κε απαγόξεπζε κεηεγγξαθώλ ειιήλσλ 

θαη αιινδαπώλ  αζιεηώλ θαη γηα όζν ρξόλν δελ εμνθιείηαη ή δηαθαλνλίδεηαη ε 

νθεηιή. Σαπηόρξνλα αθαίξεζε βαζκώλ κίαο λίθεο γηα θάζε αγώλα από ην 

πξσηάζιεκα γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε παξάβαζε (αλεμόθιεηεο νθεηιέο ζε 
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αζιεηέο ή  πξνπνλεηέο πνπ έρνπλ επηδηθαζηεί κε ηειεζίδηθεο απνθάζεηο  θαη 

δελ εμνθινύληαη ή δηαθαλνλίδνληαη). 

 Ζ ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα γίλεηαη κε όζνπο ακεηβόκελνπο αζιεηέο 

δηαζέηεη ε νκάδα θαηά ηελ εκεξνρξνλνινγία δεκνζίεπζεο ηεο  απόθαζεο ηεο 

ΔΔΑ πεξί ΜΖ ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνύ. Αλ ε ζπγθξόηεζε ηεο νκάδαο ηνπ 

ΣΑΑ κε όζνπο αζιεηέο έρεη ήδε ζηε δύλακή ηνπ, δελ είλαη δπλαηή  κε βάζε ηηο 

πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη (αλά θαηεγνξία θαη αξηζκό αζιεηώλ) από ηελ 

πξνθήξπμε ηεο ΔΑΠ, ην ΣΑΑ ππνβηβάδεηαη ζηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία 

Αλδξώλ. ρεηηθά απαηηείηαη δηαπηζησηηθή πξάμε από ην Γ ηεο ΔΑΠ. 

ii. Δπηβνιή απηνηεινύο πεηζαξρηθνύ πξνζηίκνπ έσο 20.000 επξώ ζην ππαίηην 

ΣΑΑ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηζόπνζνπ ηεο νθεηιήο βάζεη ηεο νπνίαο δελ 

ρνξεγήζεθε ην πηζηνπνηεηηθό. 

iii. Αθαίξεζε έσο πέληε (5) βαζκώλ από ηε βαζκνινγία ηνπ πξσηαζιήκαηνο, νη 

νπνίνη επηζηξέθνληαη ζην Σ.Α.Α. ζε πεξίπησζε ηαθηνπνίεζεο ησλ νθεηιώλ ηνπ 

κέρξη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ ηειεπηαίνπ αγώλα ηεο αληίζηνηρεο θάζεο ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο. 

iv. Σέινο ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, ην Μ.Π.Γ.Ο. θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γ ηεο 

ΔΑΠ δύλαηαη λα δηαηάμεη παξαθξάηεζε πνζνζηνύ έσο θαη ην 50% από ηα 

ρνξεγηθά θαη ηειενπηηθά δηθαηώκαηα ηνπ ππαίηηνπ ΣΑΑ ηεο αληίζηνηρεο 

αγσληζηηθήο θαη ρνξεγηθήο πεξηόδνπ. 

 

2)  Όπνπ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο επηβάιιεηαη πνηλή ππνβηβαζκνύ ζηελ Α2 Δζληθή 

Καηεγνξία Αλδξώλ, απηή ηζρύεη από ηελ επόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν εθείλεο γηα ηελ 

από ηελ νπνία δελ ρνξεγήζεθε πηζηνπνηεηηθό από ηελ Δ.Δ.Α., εθηόο εάλ ζπληξέρνπλ 

νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο 

Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΟΠΔ. 

ηελ πεξίπησζε ππνβηβαζκνύ ΣΑΑ κε απόθαζε πνπ ζα ηειεζηδηθήζεη κεηά ηηο 30 

επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο ην Σ.Α.Α. κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην πξσηάζιεκα ηεο Α1 

Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξώλ κέρξη ηελ ηειεζηδηθία ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο θαη εάλ 

απηή εθδνζεί έσο ην ηέινο ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ, όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ Δηδηθή 

Πξνθήξπμε, ην Σ.Α.Α. απνβάιιεηαη από ην πξσηάζιεκα θαηαιακβάλνληαο ηελ 

ηειεπηαία ζέζε ηνπ βαζκνινγηθό πίλαθα. Δάλ ε απόθαζε απηή εθδνζεί αξγόηεξα 

(θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Play Off – Play Out ή θαη κεηά κέρξη ηελ επηθύξσζε ηεο ηειηθήο 

θαηάηαμεο) ην Σ.Α.Α. απνβάιιεηαη από ηε ζπλέρεηα ησλ Play Off/Play Out θαη 

θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηεο αλσηέξα θαηαηαρζείζαο νκάδαο από απηέο πνπ 

ππνβηβάδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αγώλσλ Play Off /Play Out. 

 

3)  Δπίζεο ζε πεξίπησζε ππνβηβαζκνύ ΣΑΑ ζηελ Α2 Δζληθή Καηεγνξία, ην Γ ηεο 

ΔΑΠ δύλαηαη κε θνηλή απόθαζή ηνπ κε ηελ ΔΟΠΔ, είηε λα αλαπιεξώζεη ηελ 

ππνβηβαδόκελε νκάδα ΣΑΑ κε νπνηαδήπνηε άιιε νκάδα άιινπ ζσκαηείνπ, ηεο Α2 

Δζληθήο Καηεγνξίαο είηε λα δηεμάγεη ην πξσηάζιεκα ηεο Α1 κε ηηο ππόινηπεο 

(αδεηνδνηεζείζεο) νκάδεο/ΣΑΑ. 
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4) Οη  πνηλέο,  ζε θάζε πεξίπησζε, ζα επηβάιινληαη από ην ΜΠΓΟ ηεο ΔΟΠΔ  θαη 

εθεζηβάιινληαη ελώπηνλ ηνπ ΑΔΑΓ. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζην 

Πεηζαξρηθό Γίθαην θαη ζηνπο ινηπνύο Καλνληζκνύο  ηεο ΔΟΠΔ, ζην Καηαζηαηηθό θαη 

ζηνπο Καλνληζκνύο ηεο  ΔΑΠ θαη ηέινο ζην λ.2725/99, όπσο εθάζηνηε, ηζρύεη. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

Άπθπο 18ο 
Σέιεζε αγώλσλ ηηκσξεκέλσλ σκαηείσλ  - Καηαβνιή ρξεκαηηθώλ πξνζηίκσλ 

Δπηκέηξεζε πνηλώλ - Τπνηξνπή - πξξνή  

 

1) Όπνπ ζηνλ παξόληα θαλνληζκό αλαθέξεηαη ηηκσξία έδξαο ΣΑΑ ή ζσκαηείνπ, απηό 

ζεκαίλεη όηη νη αγώλεο ηνπ ΣΑΑ ή ζσκαηείνπ απηνύ πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζηελ έδξα ηνπ, 

ζα γίλνπλ ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ) ζύκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ λ. 

2725/1999, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3262/2004. ηελ εηδηθή 

πξνθήξπμε θάζε πξσηαζιήκαηνο ζα θαζνξίδνληαη ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε είζνδνο ζα 

επηηξέπεηαη ζε αγώλα ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνύ πνπ δηεμάγεηαη ρσξίο ζεαηέο 

ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 

2) Σν δηθαηνδνηηθό όξγαλν, κεηά ηε δηαπίζησζε ηέιεζεο ηνπ παξαπηώκαηνο,  απνθαζίδεη 

ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν παξάπησκα. 

ηε πεξίπησζε επηβνιήο ρξεκαηηθώλ πνηλώλ απνθαζίδεη ειεύζεξα πνηα πνηλή ζα 

επηβάιιεη κέζα ζηα όξηα πνπ πξνβιέπεη ν παξώλ θαλνληζκόο. 

3) Ηδηαίηεξα θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο, ησλ πνηλώλ ηηκσξίαο ηεο έδξαο 

ζσκαηείνπ θαη ησλ πνηλώλ απνθιεηζκνύ ή ζηέξεζεο εηζόδνπ ζε αγώλεο ιακβάλεη 

ππόςε: 

α) ηε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο  

β) ηηο ζπλζήθεο ηέιεζεο απηνύ 

γ) ηελ πξνγελέζηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ απνινγνύκελνπ (εάλ έρεη ππνπέζεη ζε 

παξαπηώκαηα ζην παξειζόλ πνπ δελ ζηνηρεηνζεηνύλ όκσο ππνηξνπή) 

δ) ηελ κεηαγελέζηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ απνινγνύκελνπ 

ε θάζε πεξίπησζε ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ειαθξπληηθέο 

πεξηπηώζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, κπνξεί ειεύζεξα θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα 

κεηώζεη ηελ πξνβιεπόκελε – θαηά πεξίπησζε παξαπηώκαηνο – πνηλή θαη’ αλώηεξν 

όξην κέρξη ηνπ κηζνύ απηήο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ηπρόλ θιάζκαηνο. 

4) Παξαπηώκαηα αζιεηώλ, πξνπνλεηώλ, παξαγόλησλ, θξνληηζηώλ, ηαηξώλ, 

θπζηνζεξαπεπηώλ, ζηαηηζηηθνιόγσλ, manager πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη κε ηξόπν 

ζαθή από ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν έρεη ην δηθαίσκα λα ηα 

εληάμεη αλαινγηθά ζε έλα από ηα άξζξα απηά κε  ηελ εθαξκνγή ησλ όζσλ θαζνξίδνπλ. 

5) ε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο, πξνπνλεηήο, παξάγνληαο, θξνληηζηήο, ηαηξόο, 

θπζηνζεξαπεπηήο, ζηαηηζηηθνιόγνο, manager ππνπέζεη θαη ζε άιιν αληίζηνηρν 

παξάπησκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ (ππνηξνπή), ε πνηλή 
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πνπ ηνπ επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη ε κεγαιύηεξε πξνβιεπόκελε από ηελ 

αληίζηνηρε δηάηαμε (ε νπνία αθνξά ζην δεύηεξε (θαζ’ ππνηξνπή) παξάπησκα) 

επαπμεκέλε ζην κηζό (½) θαη αθαηξνπκέλνπ ηπρόλ θιάζκαηνο. 

6) ηηο πεξηπηώζεηο παξαβάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 41 έσο 41 Σ ηνπ λ. 

2725/99, όπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην λ. 3057/02, επηβάιινληαη νη 

πξνβιεπόκελεο πεηζαξρηθέο – θαη άιιεο – θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνη 2 έσο  

8 ηνπ λ. 3057/02. εκεηώλεηαη όηη εάλ ζε ζπλαθείο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ 

πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε βαξύηεξεο πνηλέο ζηα ίδηα πξόζσπα, επηβάιινληαη 

απηέο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε θαηηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ λ. 2725/99, 3057/02, 

3262/04 θαη 3372/05. 

7) Καηά αζιεηώλ, πξνπνλεηώλ, παξαγόλησλ, θξνληηζηώλ, ηαηξώλ, θπζηνζεξαπεπηώλ, 

ζηαηηζηηθνιόγσλ, manager πνπ είλαη ηαπηόρξνλα (γηα ηελ ίδηα επίδηθε πεξίπησζε) 

ππαίηηνη πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο παξαπησκάησλ θαη πνπ γηα ην θαζέλα από απηά 

πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή πνηλή, κεηά ηε ρσξηζηή επηκέηξεζε απηώλ (πνηλέο), 

επηβάιιεηαη κηά ζπλνιηθή πνηλή, πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηελ βαξύηεξε από ηηο 

ζπληξέρνπζεο πνηλέο, ε νπνία επαπμάλεηαη ζε έθηαζε, όρη κεγαιύηεξε από ην κηζό (½) 

ηνπ ζπλόινπ ησλ πνηλώλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηα ππόινηπα παξαπηώκαηα, 

αθαηξνπκέλνπ ηπρόλ θιάζκαηνο. 

 

 

Άπθπο 19ο 
Κνηλνπνίεζε – Έλαξμε – Λήμε πνηλώλ – Σξόπνο –  

Υξόλνο θαηαβνιήο ρξεκαηηθώλ πνηλώλ 

 

1) Σν δηθαηνδνηηθό όξγαλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζήο ηνπ θνηλνπνηεί άκεζα κε 

ηειεγξάθεκα ή fax ηελ επηβιεζείζα πνηλή ζην ΣΑΑ ή ην ζσκαηείν πνπ ηηκσξείηαη ε 

έδξα ηνπ θαη  ζην νπνίν αλήθεη ν ηηκσξεκέλνο θαη ε θνηλνπνίεζε απηή ζεσξείηαη όηη 

έγηλε θαη ζηνλ ίδην. Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απόθαζε ηεο Γηθαζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο ΔΟΠΔ ή Έλσζεο ππόθεηηαη ζε νπζηαζηηθή επηθύξσζε από ην Γ 

απηήο, νπόηε ε θνηλνπνίεζε γίλεηαη κεηά ηελ επηθύξσζε από ην Γ.. 

2) ε πεξίπησζε πνηλήο ηηκσξίαο έδξαο ζσκαηείνπ ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 

120 παξ. 2 εδ. 2 λ. 2725/99. 

3) Ζ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ γηα αζιεηέο επηβάιιεηαη θαη ηζρύεη, γηα θάζε επίζεκν αγώλα 

πξσηαζιήκαηνο ή θππέιινπ  από ηελ επόκελε ηνπ αγώλα θαηά ηνλ νπνίν ζεκεηώζεθε 

ε παξάβαζε, αγσληζηηθή εκέξα, κε ηελ επηθύιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 8 

& 9 ηνπ παξόληνο θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξόληνο. 

4) Αληίζεηα όηαλ πξόθεηηαη γηα πξνπνλεηή, παξάγνληα, θξνληηζηή, ηαηξό, 

θπζηνζεξαπεπηή, ζηαηηζηηθνιόγν, manager θαη ζσκαηείν ηζρύεη από ηελ επόκελε ηεο 

θνηλνπνίεζεο ηεο πνηλήο ζην ζσκαηείν ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ζπκκεηνρή ηεο νκάδνο ηνπ αζιεηή ή ηνπ πξνπνλεηή ζε 

αλεπίζεκα (θηιηθά) παηρλίδηα ή ηνπξλνπά δελ πξνζκεηξάηαη ζηελ έθηηζε ηεο πνηλήο. 

5) Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο όηη πνηλή απνθιεηζκνύ ε νπνία έρεη επηβιεζεί ζε πεηνζθαηξηζηή 

ή πξνπνλεηή ή παξάγνληα θιπ θαη εθόζνλ δελ έρεη εθηηζεί ζην ζύλνιό ηεο, ηνλ 

αθνινπζεί θαη ζε πεξίπησζε κεηαθίλεζήο ηνπ ζε άιιε νκάδα. 
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6) Αλ, από ηόηε πνπ εθδόζεθε ε απόθαζε κε ηελ νπνία επηβιήζεθε ζε αιινδαπό 

πεηνζθαηξηζηή πεηζαξρηθή πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνπο αγώλεο κέρξη ηέζζεξηο (4) 

αγσληζηηθέο εκέξεο, ζπλνιηθά, παξέιζε έλα εκεξνινγηαθό έηνο, ρσξίο λα έρεη εθηηζεί ε 

πνηλή απ΄απηόλ, απηή παξαγξάθεηαη. Ζ πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο άξρεηαη από ηελ 

επόκελε ηεο εθδόζεσο ηεο πξναλαθεξόκελεο απνθάζεσο εκέξα. Οπνηαδήπνηε άιιε  

πεηζαξρηθή πνηλή άλσ ησλ ηεζζάξσλ (4) αγσληζηηθώλ εκεξώλ, ε νπνία επηβάιιεηαη 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, δελ ππόθεηηαη ζε παξαγξαθή, ζε πεξίπησζε κε 

εθηίζεώο ηεο. Δπίζεο ζε παξαγξαθή δελ ππόθεηληαη θαη όια ηα επηβαιιόκελα 

ρξεκαηηθά πξόζηηκα. 

7) Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε παξάγνληεο, θξνληηζηέο, ηαηξνύο, θπζηνζεξαπεπηέο, 

ζηαηηζηηθνιόγνπο, manager ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ην εκεξνιόγην, ελώ 

δηαθόπηνληαη ηελ επνρή από 15/7 έσο 1/9 πνπ δηαθόπηεηαη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

αζιήκαηνο θαη ζπλερίδνληαη κεηά ηελ επαλέλαξμή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πνηλώλ, 

εθηόο εάλ ππάξρεη επίζεκε αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζσκαηείνπ 

θαη κεηά ηηο 15/7 νπόηε ε δηαθνπή ηεο πνηλήο αξρίδεη από ηελ επνκέλε ηνπ ηειεπηαίνπ 

αγώλα θαη κέρξη 1/9. Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε παξάγνληεο, θξνληηζηέο, ηαηξνύο, 

θπζηνζεξαπεπηέο, ζηαηηζηηθνιόγνπο, manager ησλ ΣΑΑ πνπ κεηέρνπλ ζην 

πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξώλ, δηαθόπηνληαη από ηελ επνκέλε ηεο 

δηεμαγσγήο ηνπ Σειηθνύ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Α1 Αλδξώλ κέρξη 1 επηεκβξίνπ. 

8) Αγώλαο πνπ δελ έγηλε ιόγσ κε πξνζέιεπζεο ελόο ζσκαηείνπ ή πνπ δηαθόπεθε ζε 

βάξνο ελόο ζσκαηείνπ θαη θαηαθπξώζεθε ππέξ ηνπ αληηπάινπ ηνπ, ζεσξείηαη ζαλ 

αγσληζηηθή εκέξα γηα ηελ έθηηζε πνηλώλ αζιεηώλ, πξνπνλεηώλ θιπ θαη ησλ δύν 

νκάδσλ. 

 ε πεξηπηώζεηο όκσο απνθιεηζκνύ, απνρώξεζεο ή παξαίηεζεο νκάδαο ζσκαηείνπ 

από ην πξσηάζιεκα ζην νπνίν κεηέρεη νη ππόινηπνη αγώλεο πνπ δελ αγσλίζζεθε δελ 

ζεσξνύληαη ζαλ αγσληζηηθέο εκέξεο έθηηζεο πνηλώλ γηα θακία νκάδα. 

9) Σα επηβιεζέληα ρξεκαηηθά πξόζηηκα θαηαβάιινληαη ζηε δηνξγαλώηξηα αξρή ηεο 

δηνξγάλσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζεκεηώζεθε ε παξάβαζε, εληόο ηξηάληα 

εκεξώλ από ηελ εκέξα επηβνιήο ηνπο από ην αξκόδην δηθαηνδνηηθό όξγαλν. ε 

πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ, ην δηθαηνδνηηθό όξγαλν ηεο 

δηνξγαλώηξηαο αξρήο απηεπαγγέιησο επηβάιεη πνηλή αθαίξεζεο ηξηώλ βαζκώλ γηα 

θάζε αγώλα ηνπ ζσκαηείνπ, κέρξη ηελ νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ πνζνύ απηνύ. Βαζκνί 

πνπ έρνπλ αθαηξεζεί όπσο παξαπάλσ επηζηξέθνληαη ζην ζσκαηείν ζε πεξίπησζε 

εμόθιεζεο κέρξη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ ηειεπηαίνπ αγώλα ηεο αληίζηνηρεο θάζεο 

ηνπ πξσηαζιήκαηνο.  Δάλ ε ζπκπιήξσζε ησλ ηξηάληα εκεξώλ γίλεηαη κεηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ ηειεπηαίνπ αγώλα, όπσο παξαπάλσ, δελ γίλεηαη δεθηή ε ζπκκεηνρή ηεο 

αληίζηνηρεο νκάδαο ηνπ ζσκαηείνπ ζε επόκελε θάζε ή/θαη ζην επόκελν πξσηάζιεκα 

πνπ δηθαηνύηαη ζπκκεηνρήο.  

Σα παπαπάνω ιζσύοςν και ζηην πεπίπηωζη μη εξόθληζηρ σπημαηικού 

πποζηίμος πος έσει επιβληθεί ζε αθληηή, πποπονηηή καθώρ και ζε άηομο πος 

έσει ηι δικαίωμα να κάθεηαι ζηον πάγκο ηηρ ομάδαρ (έθοπο, θπονηιζηή, 

ζηαηιζηικολόγο κλπ) και δεν έσει εξοθληθεί ενηόρ ηος πποβλεπομένος σπονικού 

οπίος. 
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10) Σν Γ.. ηεο ΔΟΠΔ έρεη ην δηθαίσκα πξηλ ηελ έλαξμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηόδνπ λα 

αλαπξνζαξκόδεη ην ύςνο ησλ ρξεκαηηθώλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

παξόληα θαλνληζκό.  

 

 

Άπθπο 20ο 
Αξκνδηόηεηα Γηθαηνδνηηθνύ Οξγάλνπ / Έθδνζε Απνθάζεσλ / Έλδηθα Μέζα 

 

1) Ζ αξκνδηόηεηα ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνβάζκηνπ Γηθαηνδνηηθνύ Οξγάλνπ θαη ν ρξόλνο 

έθδνζεο ησλ απνθάζεώλ ηνπ θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 120 

λ. 2725/99. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα όζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 

Καλνληζκνύ. 

2) Οη απνθάζεηο ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Μνλνκεινύο Πεηζαξρηθνύ Γηθαηνδνηηθνύ Οξγάλνπ 

ππόθεηληαη ζε έθεζε ελώπηνλ ηνπ ΑΔΑΓ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 

121 θαη ηηο ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 2725/99  ελώ νη απνθάζεηο ηεο 

Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ο.ΠΔ. γηα ηα εξαζηηερληθά ζσκαηεία ππόθεηληαη ζε έθεζε, 

επίζεο ελώπηνλ ηνπ ΑΔΑΓ, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 124 λ. 

2725/99 θαη ζηνλ Γεληθό Καλνληζκό Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ ηεο 

ΔΟΠΔ. Σέινο νη απνθάζεηο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ησλ Δλώζεσλ ππόθεηληαη ζε 

έθεζε ζην ΑΔΑΓ ή ζην Δηδηθό Σνπηθό Σκήκα ΑΔΑΓ ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη 

ζηα άξζξα 124 θαη 127Α ηνπ λ. 2725/1999, όπσο ηζρύεη. 

3) Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ελδίθσλ κέζσλ θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνύ Γηθαηνδνηηθνύ Οξγάλνπ είλαη δύν (2) εκέξεο θαη αξρίδεη ηελ 

θνηλνπνίεζε απηήο ζηνλ ελδηαθεξόκελν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην παξόλ (άξζξν 

121 παξ. 2 λ. 2725/99), ελώ αληίζηνηρα ε πξνζεζκία ππνβνιήο ελδίθσλ κέζσλ θαηά 

ησλ απνθάζεσλ ησλ ινηπώλ δηθαηνδνηηθώλ νξγάλσλ, (όπνπ θαη όηαλ απηή 

πξνβιέπεηαη) είλαη νθηώ (8) εκέξεο θαη αξρίδεη από ηελ επνκέλε ηεο θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξόπν θνηλνπνίεζεο ή γλώζεο ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο. 

 

 

Άπθπο 21ο 
Δπέθηαζε Πνηλώλ – Απνθαηάζηαζε δεκηώλ 

 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ ππόθεηηαη θάζε αζιεηήο, πξνπνλεηήο, 

παξάγνληαο, θξνληηζηήο, ηαηξόο, θπζηνζεξαπεπηήο, ζηαηηζηηθνιόγνο, manager πνπ 

αλήθεη ζε σκαηείν – κέινο ηεο ΔΟΠΔ ή ηεο ΔΑΠ θαη ππνπίπηεη ζε παξάβαζε 

απηώλ, ε νπνία επηζύξεη πνηλή, αλεμάξηεηα από ηελ ηδηόηεηα ηελ νπνία είρε θαηά ην 

ρξνληθό ζεκείν θαηά ην νπνίν ππέπεζε ζε απηήλ, όπσο ηνπ αζιεηή πνπ αγσλίδεηαη ή 

όρη, ηνπ πξνπνλεηή ή θαη ζεαηή θιπ. ηελ πεξίπησζε απηήλ ηνπ επηβάιιεηαη ε 

πξνζήθνπζα (γηα θάζε κηα από ηηο ηδηόηεηεο ηηο νπνίεο είρε θαηά ην ρξνληθό ζεκείν 

θαηά ην νπνίν ππέπεζε ζην ζπγθεθξηκέλν παξάπησκα) πνηλή, όπσο απηή 

εμεηδηθεύεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη ε νπνία εθηίεηαη παξάιιεια θαη απηνηειώο γηα 

θάζε ηδηόηεηα. Γηα λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ην παξόληνο ε ΔΟΠΔ ππνρξενύηαη λα 
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θνηλνπνηεί θάζε πνηλή πνπ επηβάιιεη θαη ζηελ Έλσζε ή Σνπηθή Δπηηξνπή όπνπ αλήθεη 

ην ζσκαηείν ηνπ ηηκσξεκέλνπ πξνζώπνπ θαη αληηζηξόθσο. 

2) Έθεβνο (λένο) ή παηο αζιεηήο θαη αληίζηνηρα λεάληδα ή θνξαζίδα πνπ αλήθεη ζε 

ζσκαηείν θαη ηηκσξείηαη γηα παξάπησκα πνπ δηέπξαμε κεηέρνληαο ζε αγώλα εθεβηθήο 

ή παηδηθήο νκάδαο ηνπ ζπιιόγνπ ηνπ πξνζκεηξά ζηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ηνπ ηνπο 

αγώλεο ηεο αλδξηθήο ή εθεβηθήο νκάδαο  αληίζηνηρα, κόλν αλ πξηλ ηελ επηβνιή ηεο 

πνηλήο είρε ζπκκεηάζρεη ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ αγώλα ηεο νκάδαο απηήο θαηά ηελ 

ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν. Ωο ζπκκεηνρή ζεσξείηαη ε αλαγξαθή ζε Φύιιν Αγώλα. 

Ζ δηάηαμε απηή ηζρύεη θαη αληηζηξόθσο, εθαξκόδεηαη δε αλάινγα θαη ζε πεξηπηώζεηο 

πξνπνλεηώλ. 

3) Πνηλή, ε νπνία επηβιήζεθε από κία Έλσζε ζε ζσκαηείν, παξάγνληα, αζιεηή, 

πξνπνλεηή, εθόζνλ αθνξά αζιεηηθό παξάπησκα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ δηεμαγσγή 

αγώλσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη γηα ηηο ππόινηπεο Δλώζεηο θαη ηελ ΔΟΠΔ θαη 

αληηζηξόθσο 

4)  α)  ε  πεξίπησζε πξόθιεζεο πιηθήο δεκηάο ζε πξόζσπα, πξάγκαηα ζε αζιεηηθέο  

θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο εληόο ή εθηόο Δζληθώλ, Γεκνηηθώλ, Κνηλνηηθώλ ή 

σκαηεηαθώλ Γπκλαζηεξίσλ θαη αζιεηηθώλ θέληξσλ θαζώο θαη ζε πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ. ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ή ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. εθ 

κέξνπο αζιεηώλ ή ΣΑΑ, παξαγόλησλ, πξνπνλεηώλ, manager θιπ ζπλεξγαηώλ ή 

ππαιιήισλ ζσκαηείσλ, ππεύζπλνη γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο είλαη ζε νιόθιεξν 

νη ίδηνη θαη ην ζσκαηείν ή ΣΑΑ ζην νπνίν απηνί αλήθνπλ. Ο ζρεηηθόο θάθειινο 

ζπγθξνηείηαη από ηνλ αξκόδην, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνδνηηθό όξγαλν, κεηά από 

θαηαγγειία ηεο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ νη εγθαηαζηάζεηο θαη 

δηαβηβάδεηαη  ζηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Α. γηα ηα πεξαηηέξσ. 

β) ε πεξίπησζε πξόθιεζεο αληίζηνηρσλ δεκηώλ εθ κέξνπο θηιάζισλ θαη εθόζνλ 

εμαθξηβσζεί από ην αξκόδην δηθαηνδνηηθό όξγαλν ε ζσκαηεηαθή ηνπνζέηεζε 

απηώλ, απηέο θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ ή ησλ Σ.Α.Α., ηα 

δε αληίζηνηρα πνζά απνδεκηώζεσλ παξαθξαηνύληαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 57 παξ. 1 ηνπ λ. 2725/99. 

 

 

Άπθπο 22ο 
Αληηθαλνληθή ρξεζηκνπνίεζε ηηκσξεζέλησλ 

 

1) σκαηείν ή ΣΑΠ πνπ ρξεζηκνπνηεί αζιεηή ή πξνπνλεηή πνπ έρεη ηηκσξεζεί  κε 

απόθαζε δηθαηνδνηηθνύ νξγάλνπ πξίλ απηόο εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπ, ηηκσξείηαη κε 

κεδεληζκό ζην ζπγθεθξηκέλν αγώλα απηεπάγγειηα από ην αληίζηνηρν δηθαηνδνηηθό 

όξγαλν. 

2) σκαηείν ή ΣΑΠ ηνπ νπνίνπ παξάγνληαο, θξνληηζηήο, ηαηξόο, θπζηνζεξαπεπηήο, 

ζηαηηζηηθνιόγνο, manager πνπ έρεη ηηκσξεζεί κε ζηέξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο παξακνλήο 

ζην αγσληζηηθό ρώξν δελ ηεξήζεη ηελ επηβιεζείζα πνηλή ηηκσξείηαη κε κεδεληζκό ζην 

ζπγθεθξηκέλν αγώλα απηεπάγγειηα από ην αληίζηνηρν δηθαηνδνηηθό όξγαλν, εθόζνλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν έρεη δεισζεί ζην Φύιιν Αγώλα. 
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3) ηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξόληνο αλ δελ έρεη ππνβιεζεί 

έλζηαζε ή θαηαγγειία από νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ην αληίζηνηρν 

δηθαηνδνηηθό όξγαλν κεδελίδεη απηεπάγγειηα ην ζσκαηείν ή ΣΑΠ πνπ έθαλε ηελ 

παξάβαζε κόλν εθόζνλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν δηαπηζηώζεη ηελ ζρεηηθή παξάβαζε 

εληόο 15 εκεξώλ από ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα. Σν ίδην ζα ηζρύεη ζε θάζε πεξίπησζε κε 

ζύλλνκεο έθηηζεο πνηλήο ηηκσξίαο έδξαο ζσκαηείσλ. 

4) ε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο εάλ ν παξαβάηεο αλήθεη ζε ΣΑΠ ή είλαη ΣΑΠ 

επηβάιιεηαη πέξαλ ηνπ κεδεληζκνύ θαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν από ην δηθαηνδνηηθό 

όξγαλν ύςνπο κέρξη 2500 €. 

 

 

Άπθπο 23ο 
Σειηθέο Γηαηάμεηο 

 

1) Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο γίλεηαη ιόγνο γηα ΔΟΠΔ, αξκόδηα όξγαλα απηήο 

ζεσξνύληαη, θαηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνδνηηθά ηεο όξγαλα, ην Γ.. απηήο ή νη 

αλαθεξόκελεο ζηνλ Καλνληζκό Γηεμαγσγήο θαη Οξγάλσζεο Πξσηαζιεκάησλ, 

Δπηηξνπέο ηεο. 

2) Πέξαλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο ηπγράλνπλ εθαξκνγήο σο πξνο ηνλ Πεηζαξρηθό 

έιεγρν (παξαπηώκαηα θαη αληίζηνηρε επηβνιή πνηλώλ) όιεο νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2725/99 θαη θάζε άιιεο δηάηαμεο λόκνπ, ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ, ησλ νηθείσλ 

Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ θαη Καλνληζκώλ, ηνπ Καλνληζκνύ Οξγάλσζεο θαη 

Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΟΠΔ, ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο ΔΟΠΔ, όισλ ησλ 

Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ δηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΟΠΔ θαη 

ηέινο νη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ ησλ ππεξθείκελσλ θνξέσλ ηνπ αζιήκαηνο 

(FIVB/CEV) ηεο Γ.Ο.Δ. θαη Δ.Ο.Δ. 

3) Όπνπ ζηνλ παξόληα Καλνληζκό γίλεηαη ιόγνο γηα «αζιεηή» ή «πξνπνλεηή» 

ελλνείηαη αληίζηνηρα «αζιήηξηα» ή «πξνπνλήηξηα». 

4) Οη θάζε είδνπο ρξεκαηηθέο πνηλέο (πξόζηηκα) πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο ζα δηαηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε από ηελ ΔΟΠΔ γηα ηα 

αλαπηπμηαθά ηεο πξνγξάκκαηα. Οη ρξεκαηηθέο πνηλέο γηα ην Πξσηάζιεκα ηεο Α1 

Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξώλ, θαηαβάιινληαη ζηελ ΔΑΠ γηα ηε δηνξγάλσζε 

Σνπξλνπά Νέσλ ειηθίαο θάησ ησλ 23 εηώλ εθόζνλ απηό πξνβιεθζεί ζηελ Δηδηθή 

Πξνθήξπμε ηεο Α1 Δζληθήο θαη. Αλδξώλ θαη δηεμαρζεί θαλνληθά. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ έρεη πξνθεξπρζεί θαη δηεμαρζεί Σνπξλνπά Νέσλ ειηθίαο θάησ ησλ 23 εηώλ, ηόηε 

ηα πξόζηηκα πεξηέξρνληαη ζηελ ΔΟΠΔ. 
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Ο παξόλ Καλνληζκόο ζπγθείκελνο από είθνζη ηξία (23) άξζξα, απνηειεί ην, ελαξκνληζκέλν 

ζην λ. 2725/99, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, Πεηζαξρηθό Γίθαην ηεο 

ΔΟΠΔ, ηεο ΔΑΠ, ησλ αζιεηηθώλ Δλώζεσλ θαη ησλ Αγσλνδίθσλ Δπηηξνπώλ ηεο θαη 

ππνβάιιεηαη αξκνδίσο πξνο έγθξηζε. 
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