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ΔΝΝΟΙΑ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 
 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληα Κψδηθα, νη φξνη πνπ παξαηίζεληαη θαησηέξσ έρνπλ 

ηελ εμήο έλλνηα: 

1. (Γηα)κεζνιαβεηέο θαη (ηξίηα) ζρεηηδφκελα πξφζσπα 
(a) δηακεζνιαβεηέο/κεζάδνληεο, εθπξφζσπνη θαη ππάιιεινη,  
(b) ζχδπγνη θαη ζχληξνθνη ζην πιαίζην ειεχζεξεο ζπκβίσζεο,  
(c) άηνκα πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα ζηέγε, αλεμάξηεηα απφ ηελ δηαπξνζσπηθή 

ηνπο ζρέζε, 
(d)  ζηελά κέιε νηθνγέλεηαο, φπσο ν/ε ζχδπγνο ελφο πξνζψπνπ ή ν/ε 

ζπκβίνο/ζπκβία απηνχ, νη γνλείο, νη παππνχδεο, νη ζείνη, νη ζείεο, ηα 
ηέθλα, ηα ζεηά ηέθλα, ηα εγγφληα, ηα αδέιθηα, ν πεζεξφο ή ε πεζεξά, νη 
γακπξνί, νη λχθεο, νη θνπληάδνη ή νη θνπληάδεο θαη νη ζχδπγνη απηψλ ησλ 
πξνζψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε άιινπ πξνζψπνπ κε ην νπνίν 
ππάξρεη ζρέζε πξνζηδηάδνπζα ζε νηθνγελεηαθή ζρέζε. Αλεμαξηήησο εάλ 
εμ αίκαηνο ή κε άιιν ηξφπν εγθαζηδξπζείζα, 

(e) εηαηξείεο/λνκηθά πξφζσπα: εηαηξείεο, κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, 
ζπλεηαηξηζκνί, φκηινη εηαηξεηψλ θαη θάζε ίδξπκα, εθφζνλ ην πξφζσπν 
πνπ δεζκεχεηαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα ή ην πξφζσπν πνπ ιακβάλεη 
έλα αζέκηην πιενλέθηεκα ελαιιαθηηθά είηε: 

i. δηαηεξεί κηα δηαρεηξηζηηθή ζέζε κέζα ζε απηή ηελ εηαηξεία/λνκηθφ 
πξφζσπν; 

ii. άκεζα ή έκκεζα ειέγρεη ηελ εηαηξεία/λνκηθφ πξφζσπν;  
iii. σθειείηαη απφ ηελ εηαηξεία/λνκηθφ πξφζσπν; 
iv. παξέρεη ππεξεζίεο γηα ινγαξηαζκφ απηήο ηεο εηαηξείαο/λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε επίζεκεο ζχκβαζεο. 

2. Αμησκαηνχρνη: Κάζε κέινο ζπκβνπιίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ην 
Σπκβνπιίνπ), κέινο επηηξνπήο, δηαηηεηήο θαη βνεζφο δηαηηεηή, πξνπνλεηήο, 
γπκλαζηήο θαη θάζε άιιν πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηερληθά, ηαηξηθά 
θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα ζηελ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία, ζε κηα ιίγθα 
ή ζε κηα νκάδα, φπσο επίζεο θαη θάζε άιιν πξφζσπν πνπ είλαη 
ππνρξεσκέλν λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Διιεληθήο 
Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (εθηφο απφ ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη 
δηακεζνιαβεηέο). Πξφζζεηα, ηα άηνκα πνπ αζθνχλ ελ ηνηο πξάγκαζη ηε 
δηνίθεζε Δπαγγεικαηηθψλ ή Δξαζηηερληθψλ Οκάδσλ, αθφκα θαη εάλ ε 
ζπκκεηνρή ηνπο δελ είλαη ηππηθή.  

3. Ιζρχνπλ παξάιιεια νη νξηζκνί πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Πεηζαξρηθφ Κψδηθα θαη 
ζην Καηαζηαηηθφ ηεο ΔΠΟ. 

4. Δπηηξνπή Γενληνινγίαο: 

Κάζε κλεία ζηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ζηνλ παξφληα Κψδηθα ζα ζεκαίλεη 
ην εξεπλεηηθφ θαη/ή ην δηθαζηηθφ ηκήκα. 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I: Πεδίν εθαξκνγήο 
 

Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 
Ο παξψλ Κψδηθαο ζα εθαξκφδεηαη επί ζπκπεξηθνξψλ πνπ βιάπηνπλ ηελ 
αθεξαηφηεηα θαη ηε θήκε ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ηδίσο ζε ζπκπεξηθνξέο παξάλνκεο, 
αλήζηθεο θαη αληηδενληνινγηθέο. 
Ο Κψδηθαο εζηηάδεηαη ζηελ γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά εληφο ηνπ νξγαλσκέλνπ 
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πνδνζθαίξνπ πνπ κπνξεί λα έρεη ειάρηζηε ή θαη θακία ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο εληφο 
ησλ αγσληζηηθψλ ρψξσλ. 
Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα ππφζεζε εκθαλίδεηαη λα πεξηέρεηαη ζηελ δηθαηνδνζία θαη 
ηελ Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο, νη πξφεδξνη ησλ δπν 
νξγάλσλ απνθαίλνληαη (αθφκα θαη πξνθνξηθά) θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα 
ζρεηηθά κε ην  φξγαλν ην νπνίν ζα ρεηξηζηεί ηελ ππφζεζε. Δθφζνλ δελ είλαη ζε ζέζε 
λα ζπκθσλήζνπλ, ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δθέζσλ ηεο ΔΠΟ απνθαίλεηαη θαηά 
ηελ δηθή ηνπ δηαθξηηηθή επρέξεηα, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ. Οη 
απνθάζεηο απηέο ζρεηηθά κε ηελ δηθαηνδνζία, επηηξέπεηαη  λα πξνζβιεζνχλ κφλν ζε 
ζπλδπαζκφ κε έθεζε θαηά ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ νξγάλνπ ζην νπνίν είρε 
αλαηεζεί ε ππφζεζε. 
 
Άξζξν 2 Πξόζσπα πνπ δεζκεύνληαη 
Ο θψδηθαο απηφο ζα εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο αμησκαηνχρνπο θαη ηνπο 
πνδνζθαηξηζηέο φπσο επίζεο ζηνπο δηακεζνιαβεηέο/κεζάδνληεο ησλ αγψλσλ θαη 
πνδνζθαηξηζηψλ πνπ δεζκεχνληαλ απφ απηφλ ηνλ θψδηθα ηελ εκέξα πνπ έγηλε ε 
παξάβαζε. 
Οη αθφινπζνη ππφθεηληαη ζε απηφλ ηνλ θψδηθα: 

(a) Τα κέιε ηεο ΔΠΟ, ηα ζσκαηεία, νη παίθηεο, ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη νη 
ινηπνί Αμησκαηνχρνη  ή άιια πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ εθ κέξνπο ηνπο θαη 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. 

(b) Τα κέιε ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΠΟ. 
(c) Τα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη νη ινηπνί αμησκαηνχρνη ή άιια πξφζσπα πνπ 

ελεξγνχλ εθ κέξνπο ηνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, 
αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο ηελ νπνία πεξηβάιινληαη, πξνο ηα νπνία έρεη 
κεηαβηβαζζεί ή εθρσξεζεί ή παξαρσξεζεί ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν 
έρεη κεηαθεξζεί απφ ηελ ΔΠΟ ε επζχλε ηεο δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο  
πνδνζθαηξηθψλ δηνξγαλψζεσλ  ή άιισλ ζπλαθψλ πξνο ην άζιεκα 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

(d) Οη πνδνζθαηξηζηέο πνπ αγσλίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε εγρψξην 
πξσηάζιεκα θαη/ή δηνξγάλσζε πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ ΔΠΟ ή απφ 
άιιε εμνπζηνδνηεκέλε δηνξγαλψηξηα αξρή (π.ρ. SuperLeague), σο 
επίζεο θαη νη Έιιελεο δηεζλείο πνδνζθαηξηζηέο πνπ αγσλίδνληαη ζε 
πξσηαζιήκαηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ μέλεο νκνζπνλδίεο αλαθνξηθά 
κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ησλ εζληθψλ νκάδσλ, φπσο απηέο 
θαζνξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο ΔΠΟ. 

(e) Οη αμησκαηνχρνη νκάδαο (ηππηθά θαη ελ ηνηο πξάγκαζη) θαη αμησκαηνχρνη 
αγψλα, σο επίζεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ην νπνίν κε ηελ άδεηα 
ή φρη ηνπ δηαηηεηή ηνπ αγψλα επξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ή έρεη 
δηνξηζηεί απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο ή ηελ ΔΠΟ θαη 
αλέιαβε ζπγθεθξηκέλε επζχλε ζε ζρέζε κε ην πνδνζθαηξηθφ αγψλα. 

(f) Οη (Γηα)κεζνιαβεηέο θαη (ηξίηα) ζρεηηδφκελα πξφζσπα  
 
Άξζξν 3 Υξνληθή εθαξκνγή 
Ο θψδηθαο απηφο ζα εθαξκφδεηαη ζε ζπκπεξηθνξέο αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ηέιεζεο 
ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ςήθηζεο ησλ 
θαλφλσλ ηνπ θψδηθα ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο φηη θαλέλα πξφζσπν δελ κπνξεί λα 
δησρζεί γηα παξαβίαζε ηνπ Κψδηθα γηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ ε νπνία θαηά ην 
ρξφλν πνπ έιαβε ρψξα δελ ήηαλ αληίζεηε κε ηνλ ηζρχνληα ηφηε θψδηθα θαη δελ 
ππφθεηηαη ζε θχξσζε κείδνλα απηήο πνπ ίζρπε θαηά ηνλ ίδην ρξφλν. 
 
Άξζξν 4 Τπνθείκελα ηνπ θώδηθα, παξαιείςεηο, έζηκα, λνκνινγία θαη 
γεληθέο αξρέο 
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1. Απηφο ν Κψδηθαο ξπζκίδεη θάζε ζέκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην θείκελν ηνπ ή 
ζην νπνίν αλαθέξνληαη λνεκαηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ. 

2. Δάλ ππάξρνπλ θελά ζηνλ παξφληα θψδηθα ηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ζα 
απνθαζίδνπλ ζχκθσλα κε ηελ πξαθηηθή θαη ηα πξνβιεπφκελα ζε 
θαλνληζκνχο ηεο ΔΠΟ, ηεο FIFA θαη ηεο UEFA. 

3. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζε 
δεδηθαζκέλα θαη ζηηο αξρέο πνπ έρνπλ ήδε θαζηεξσζεί ζην αζιεηηθφ δίθαην 
θαη απφ ηε λνκνινγία ησλ αζιεηηθψλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΠΟ, ηεο 
FIFA, ηεο UEFAθαη ηνπ CAS. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 
  

Δλόηεηα 1: Η βάζε ησλ πνηλώλ 

 

Άξζξν 5 Η βάζε ησλ πνηλώλ 

1. Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο δχλαηαη λα επηβάιεη ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηνλ παξφληα Κψδηθα θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΠΟ ζηα πξφζσπα πνπ 
δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα. 

2. Δθηφο εάλ άιισο πξνβιέπεηαη, παξαβάζεηο απηνχ ηνπ θψδηθα ππφθεηληαη ζηηο 
πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηφλ αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ζπληζηνχλ 
πξάμεηο ή παξαιείςεηο, εάλ ηειέζζεθαλ κε δφιν ή απφ ακέιεηα, εάλ ε 
παξάβαζε ζπληζηά πξάμε ή απφπεηξα θαη εάλ νη δηάδηθνη ελήξγεζαλ, σο 
ζπλαπηνπξγνί, ζπλεξγνί ή εζηθνί απηνπξγνί. 

 

 

Δλόηεηα 2: Πεηζαξρηθέο πνηλέο 

 

Άξζξν 6 Γεληθά 

1. Οη παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο Κψδηθα απφ πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ 
απηφλ, ηηκσξνχληαη κε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πνηλέο: 
(a) πξνεηδνπνίεζε; 
(b) επίπιεμε; 
(c) ρξεκαηηθή πνηλή; 
(d) επηζηξνθή ησλ ηξνπαίσλ/ δψξσλ ή ρξεκαηηθψλ πνζψλ; 
(e) αγσληζηηθφο απνθιεηζκφο; 
(f) απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηα απνδπηήξηα θαη/ή ζηνλ πάγθν ησλ 

αλαπιεξσκαηηθψλ; 
(g) απαγφξεπζε εηζφδνπ ζην γήπεδν ή ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν; 
(h) απαγφξεπζε ελαζρφιεζεο κε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην πνδφζθαηξν; 
(i) ππνβηβαζκφο; 
(j) αθαίξεζε βαζκψλ. 

2. Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο κπνξεί λα γλσζηνπνηήζεη κία ππφζεζε ζηηο 
αξκφδηεο δηθαζηηθέο ή/θαη εηζαγγειηθέο αξρέο, δηαβηβάδνληαο πξνο ην ζθνπφ 
απηφ αληίγξαθα ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο. 
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Άξζξν 7 Μεξηθή αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ησλ πνηλώλ 

1. Δάλ επηβιεζεί αγσληζηηθφο απνθιεηζκφο, απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηα 
απνδπηήξηα θαη/ή ζηνλ πάγθν ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ ή απαγφξεπζε 
ελαζρφιεζεο κε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 
πνδφζθαηξν, ην δηθαζηηθφ ηκήκα κπνξεί λα εμεηάζεη εάλ ππάξρεη ιφγνο γηα 
κεξηθή αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο. 

2. Μεξηθή αλαζηνιή επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ ε δηάξθεηα ηεο πνηλήο δελ ππεξβαίλεη 
ηνπο έμη αγψλεο ή ηνπο έμη κήλεο. Καη’ εμαίξεζε κεξηθή αλαζηνιή είλαη δπλαηή 
θαη φηαλ ε πνηλή ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθέο 
ζπλζήθεο, ηδίσο ελφςεη ηνπ πξνεγνχκελνπ ηζηνξηθνχ ηνπ πξνζψπνπ ζην 
νπνίν επηβιήζεθε ε θχξσζε. 

3. Τν δηθαζηηθφ ηκήκα ζα απνθαίλεηαη πνην ηκήκα ηεο πνηλήο κπνξεί λα 
αλαζηαιεί. Σε θάζε πεξίπησζε ην ήκηζπ ηεο πνηλήο εθηειείηαη άκεζα. 

4. Με ηελ αλαζηνιή ηεο πνηλήο, ην δηθαζηηθφ ηκήκα κπνξεί λα ζέζεη ην 
πξφζσπν ζην νπνίν επηβάιιεηαη ε θχξσζε ππφ επηηήξεζε γηα κηα ρξνληθή 
πεξίνδν, ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμχ έμη κελψλ θαη δχν εηψλ. Δθφζνλ θαηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο επηηήξεζεο ην πξφζσπν δελ ηειέζεη άιιν πεηζαξρηθφ 
αδίθεκα ην αλαζηαιέλ ηκήκα ηεο πνηλήο δελ εθηίεηαη. 

5. Δάλ ην πξφζσπν ζην νπνίν ρνξεγήζεθε ε κεξηθή αλαζηνιή ηεο πνηλήο, 
ηειέζεη άιιε παξάβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ επηηήξεζεο, ε 
αλαζηνιή ζα ινγίδεηαη απηνδηθαίσο αλαθιεζείζα θαη ε αξρηθή πνηλή ζα 
εθηίεηαη νιφθιεξε, ζσξεπηηθά κε ηελ θχξσζε γηα ηε λέα παξάβαζε. 
 

Άξζξν 8 Γηαθνπή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο 
Η εθηέιεζε νξηζκέλεο πνηλήο, πνπ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα,  
δηαθφπηεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξηφδνπο δηαθνπήο κίαο πνδνζθαηξηθήο δηνξγάλσζεο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηαμχ ησλ αγσληζηηθψλ πεξηφδσλ. 

 

 

Δλόηεηα 3: Πξνζδηνξηζκόο ηεο πνηλήο 

 

Άξζξν 9 Γεληθνί θαλόλεο 

1. Τν χςνο ηεο επηβαιιφκελεο πνηλήο θαζνξίδεηαη, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φινη 
νη ζρεηηθνί παξάγνληεο ηεο ππφζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλδξνκήο 
θαη ζπλεξγαζίαο ηνπ ππαίηηνπ, ηνπ θηλήηξνπ, ησλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ βαζκνχ 
ηεο ελνρήο ηνπ. 

2. Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ζα απνθαζίδεη γηα ηελ έθηαζε θαη ηε δηάξθεηα 
νξηζκέλεο θχξσζεο. 

3. Οη πνηλέο κπνξνχλ λα πεξηνξίδνληαη ζε νξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ζε 
κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αγψλσλ ή δηνξγαλψζεσλ. 

 
Άξζξν 10 Τπνηξνπή 
Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πνηλή κπνξεί λα αλέιζεη έσο ην δηπιάζην ηεο αξρηθά 
επηβιεζείζαο πνηλήο, εθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη ζε απηφ ηνλ Κψδηθα. Πεξίπησζε 
ππνηξνπήο ζπληξέρεη φηαλ εληφο δχν εηψλ απφ ηελ ακεηάθιεηε επηβνιή νξηζκέλεο 
πνηλήο ην πξφζσπν ηηκσξεζεί ακεηάθιεηα γηα ην ίδην πεηζαξρηθφ αδίθεκα. 
 
Άξζξν 11 πξξνή παξαβάζεσλ 

1. Δπί ζπξξνήο πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ θαη επηβνιήο νκνεηδψλ πνηλψλ, πνπ 
είηε έρνπλ νξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα είηε ζπληζηνχλ ρξεκαηηθέο πνηλέο, ζα 
ζρεκαηίδεηαη ζπλνιηθή πνηλή απνηεινχκελε απφ ηελ βαξχηεξε πνηλή σο 
πνηλή βάζεο επαπμαλφκελε κε έσο ην ήκηζπ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ή 
αλαιφγσο ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο, πνπ επηβιήζεθε γηα θάζε έλα 
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απφ ηα ινηπά ζπξξένληα παξαπηψκαηα. 

2. Δπί ζρεκαηηζκνχ ηέηνηαο ζπλνιηθήο πνηλήο ε επηβαιιφκελε πνηλή κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηα ηπρφλ φξηα πνπ νξίδνληαη απφ ηηο γεληθέο ή εηδηθέο θπξσηηθέο 
δηαηάμεηο απηνχ ηνπ Κψδηθα θαη ησλ ινηπψλ θαλνληζκψλ απηήο. 

 

 

Δλόηεηα 4: Παξαγξαθή 

 

Άξζξν 12 Παξαγξαθή ηεο δπλαηόηεηαο δίσμεο 

1. Δθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, θαηά θαλφλα, νη παξαβάζεηο ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληα Κψδηθα, δελ επηηξέπεηαη λα δησρζνχλ κεηά ηελ 
πάξνδν δέθα εηψλ. 

2. Η δίσμε γηα ηα αδηθήκαηα ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δηαθζνξάο απηνχ ηνπ 
θψδηθα, γηα ηα αδηθήκαηα  πξνθαζνξηζκνχ απνηειέζκαηνο αγψλα γηα 
ζηνηρεκαηηθνχο ή άιινπο ιφγνπο, επεξεαζκνχ θαη γηα ρεηξαγψγεζε αγψλα 
(άξζξα 21, 27 θαη  29 απηνχ ηνπ θψδηθα), φπσο θαη νπνηαδήπνηε παξάβαζε 
ζρεηίδεηαη κε ηνλ  ηελ αθεξαηφηεηα  ησλ αγψλσλ θαη δηνξγαλψζεσλ δελ 
ππφθεηηαη ζε παξαγξαθή. 

3. Η παξαγξαθή, εθφζνλ αλαθχπηεη πεξίπησζε εθαξκνγήο, αλαζηέιιεηαη γηα 
φζν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη εθθηλήζεη θαη/ή εθθξεκεί κία δηαδηθαζία 
(δηεξεπλεηηθή ή δηθαζηηθή) ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο. 

 

 

Δλόηεηα 5: Καλόλεο ζπκπεξηθνξάο 

 

Τπνελόηεηα 1: Καζήθνληα 

 

Άξζξν 13 Γεληθνί θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο 

1. Πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα αλακέλεηαη λα έρνπλ 
επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ησλ ζπλαθψλ 
ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ ηνπο. 

2. Πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα νθείινπλ λα ζέβνληαη 
φινπο ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο φπσο επίζεο ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο 
ΔΠΟ ζην κέηξν πνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο γηα απηνχο. 

3. Πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα ζα επηδεηθλχνπλ ηελ 
δέζκεπζή ηνπο πξνο κία εζηθή ζπκπεξηθνξά. Θα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν 
αμηνπξεπή θαη ζα ελεξγνχλ κε απφιπηε αμηνπηζηία θαη αθεξαηφηεηα. 

4. Πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα δελ επηηξέπεηαη λα 
θάλνπλ θαηάρξεζε ηεο ζέζεψο ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηδηαίηεξα δε λα 
εθκεηαιιεχνληαη ηελ ζέζε ηνπο γηα λα επηηχρνπλ πξνζσπηθνχο ζθνπνχο ή λα 
απνθνκίζνπλ νθέιε νη ίδηνη ή ηξίηνη. 

 
`Άξζξν 14 Καζήθνλ νπδεηεξόηεηαο 
Όηαλ ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα ζπλαιιάζζνληαη κε 
πνιηηεηαθνχο ζεζκνχο ή θπβεξλεηηθά φξγαλα, κε εζληθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, 
ελψζεηο θαη νκίινπο, πέξαλ ηεο ππνρξέσζεο ηνπο λα ηεξνχλ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο 
ηνπ άξζξνπ 13, νθείινπλ λα παξακέλνπλ πνιηηηθά νπδέηεξνη, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 
θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο ΔΠΟ, ησλ ελψζεσλ, ησλ ζσκαηείσλ θαη ησλ νκάδσλ θαη 
γεληθά λα ελεξγνχλ κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηα θαζήθνληα ηνπο θαη λα επηδεηθλχνπλ 
αθεξαηφηεηα ζπκπεξηθνξάο. 
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Άξζξν 15 Τπνρξέσζε πίζηεο 
Τα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα έρνπλ θαζήθνλ πίζηεο ζηελ 
ΔΠΟ, ζηηο ελψζεηο, ζηα ζσκαηεία θαη ζηηο νκάδεο.  

 
Άξζξν 16 Γεκνζηνπνίεζε επίζεκεο αιιεινγξαθίαο θαη δηαδηθαζηώλ θαη 
Καζήθνλ ερεκύζεηαο 
 
1. Γεκνζηνπνίεζε επίζεκεο αιιεινγξαθίαο 

Οπνηαδήπνηε Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ Σσκαηείσλ (Δ.Π.Σ.) θαη ηα ζσκαηεία 
ηεο δχλακήο ηεο, νη Π.Α.Δ. θαη ηα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα 
Α΄, Β΄ θαη Γ' Δζληθήο θαηεγνξίαο, ηα κέιε ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο, ή πξφζσπα 
ζπλδεφκελα κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ή ελ ηνηο πξάγκαζη αζθνχληεο δηνίθεζε 
κε απηέο/-α ή πάζεο θχζεσο εθπξφζσπνί ηνπο ελψπηνλ ησλ επαγγεικαηηθψλ 
ελψζεσλ θαη ησλ άιισλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ, νξγάλσλ θαη αξρψλ πνπ 
γεληθφηεξα εκπιέθνληαη ζην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ, ηα κέιε ησλ 
επηηξνπψλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ Δλψζεσλ, ην ππαιιειηθφ ηνπο πξνζσπηθφ, νη 
πνδνζθαηξηζηέο ηνπο, νη δηαηηεηέο, πξνπνλεηέο, δηακεζνιαβεηέο 
πνδνζθαηξηζηψλ, γηαηξνί, θξνληηζηέο, θπζηθνζεξαπεπηέο, δηεξκελείο, νη 
θίιαζινη θαη γεληθά νπνηνδήπνηε πξφζσπν κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα κεηέρεη 
ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δ.Π.Ο., ησλ Δλψζεσλ, ησλ Π.Α.Δ. θαη ζσκαηείσλ, δελ 
ζα δεκνζηνπνηνχλ ζηα κέζα, ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, νπνηνδήπνηε 
ηκήκα αιιεινγξαθίαο πνπ έρνπλ αληαιιάμεη κε ηελ Δ.Π.Ο., ή νπνηαδήπνηε 
άιιε αιιεινγξαθία ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αζθεί θξηηηθή ή βιάπηεη ή 
άιισο επαηλεί    νπνηαδήπνηε άιιε Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ Σσκαηείσλ 
(Δ.Π.Σ.) θαη ηα ζσκαηεία ηεο δχλακήο ηεο, Π.Α.Δ. θαη ηα ζσκαηεία πνπ 
κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα Α΄, Β΄ θαη Γ' Δζληθήο θαηεγνξίαο, κέιε ησλ 
δηνηθήζεψλ ηνπο, ή πξφζσπα ζπλδεφκελα κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ή ελ ηνηο 
πξάγκαζη αζθνχληεο δηνίθεζε κε απηέο ή πάζεο θχζεσο εθπξφζσπνί ηνπο 
ελψπηνλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ θαη ησλ άιισλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ, 
νξγάλσλ θαη αξρψλ πνπ γεληθφηεξα εκπιέθνληαη ζην άζιεκα ηνπ 
πνδνζθαίξνπ, κέιε ησλ επηηξνπψλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ Δλψζεσλ, ην 
ππαιιειηθφ ηνπο πξνζσπηθφ, ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηνπο, δηαηηεηέο, 
πξνπνλεηέο, δηακεζνιαβεηέο πνδνζθαηξηζηψλ, γηαηξνχο, θξνληηζηέο, 
θπζηθνζεξαπεπηέο, δηεξκελείο, θηιάζινπο θαη γεληθά νπνηνδήπνηε πξφζσπν 
κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα κεηέρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δ.Π.Ο., ησλ 
Δλψζεσλ, ησλ Π.Α.Δ. θαη ζσκαηείσλ. Τν ζχλνιν ηεο επίζεκεο 
αιιεινγξαθίαο κπνξεί, κνιαηαχηα,  λα δεκνζηνπνηεζεί θαηά ηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, αθνχ ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζα έρεη 
επηιεθζεί νξηζηηθά απηήο. 

2. Γεκνζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ 
Η Οκνζπνλδία ζα δηθαηνχηαη λα δεκνζηνπνηεί κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ., ή κε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζεσξεί πξφζθνξν θαη ζσζηφ, αλαθνξέο ησλ 
δηαδηθαζηψλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ απνθάζεψλ ηεο, είηε απηέο απεηθνλίδνπλ, 
ή κε, ηνλ ραξαθηήξα ή ηε ζπκπεξηθνξά νπνηαζδήπνηε  Έλσζεο 
Πνδνζθαηξηθψλ Σσκαηείσλ (Δ.Π.Σ.) θαη ησλ ζσκαηείσλ ηεο δχλακήο ηεο, ησλ 
Π.Α.Δ. θαη ησλ ζσκαηείσλ πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα Α΄, Β΄ θαη Γ' 
Δζληθήο θαηεγνξίαο, ησλ κειψλ ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο, ή πξνζψπσλ 
ζπλδεφκελσλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ή ελ ηνηο πξάγκαζη αζθνχλησλ δηνίθεζε 
κε απηέο ή πάζεο θχζεσο εθπξνζψπσλ ηνπο ελψπηνλ ησλ επαγγεικαηηθψλ 
ελψζεσλ θαη ησλ άιισλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ, νξγάλσλ θαη αξρψλ πνπ 
γεληθφηεξα εκπιέθνληαη ζην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ, ησλ κειψλ ησλ 
επηηξνπψλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ Δλψζεσλ, ηνπ ππαιιειηθνχ ηνπο 
πξνζσπηθνχ, ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηνπο, ησλ δηαηηεηψλ, πξνπνλεηψλ, 
δηακεζνιαβεηψλ πνδνζθαηξηζηψλ, γηαηξψλ, θξνληηζηψλ, 
θπζηθνζεξαπεπηψλ, δηεξκελέσλ, θηιάζισλ θαη γεληθά νπνηνπδήπνηε 
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πξνζψπνπ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα κεηέρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δ.Π.Ο., 
ησλ Δλψζεσλ, ησλ Π.Α.Δ. θαη ή νπνηνπδήπνηε ζεαηή ζε πνδνζθαηξηθνχο 
αγψλεο. Όινη νη παξαπάλσ ζα ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζπλαηλέζεη ζηε 
δεκνζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. 

3 Αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο, νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθήο θχζεο πνπ 
απνθαιχπηνληαη ζηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα 
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζα αληηκεησπίδνληαη σο 
εκπηζηεπηηθέο ή κπζηηθέο σο έθθξαζε ηεο ππνρξέσζεο πίζηεο, εθφζνλ νη 
πιεξνθνξίεο δίδνληαη ππφ ηελ θαηαλφεζε ή κε ηελ γλσζηνπνίεζε φηη είλαη 
εκπηζηεπηηθέο θαη ζπλάδνπλ κε ηηο θαηαζηαηηθέο αξρέο ηεο ΔΠΟ. 

4 Η ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ θαζήθνληνο ερεκχζεηαο δηαηεξείηαη παξά ηε ιήμε 
ηεο ζρέζεσο, πνπ ππήγαγε νξηζκέλν πξφζσπν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληα 
Κψδηθα. 

5 Οη παξαβάηεο ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 
απφ πεληαθφζηα (500) επξψ έσο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα ηα θπζηθά 
πξφζσπα, απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ έσο πελήληα ρηιηάδεο 
(50.000) επξψ γηα ηηο Π.Α.Δ. θαη ηα πξφζσπα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο θαη 
απφ πεληαθφζηα (500) επξψ έσο δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ γηα ηα 
εξαζηηερληθά ζσκαηεία θαη ηα πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε απηά. 
Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο πξάμεο, ην δηθαζηηθφ φξγαλν κπνξεί 
λα επηβάιιεη ζσξεπηηθά: 
(i) απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηνλ ελ γέλεη ρψξν ηνπ γεπέδνπ ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηξεηο (3) κήλεο, θαη 
(ii) Απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο (3) κήλεο. 
 
Άξζξν 17 Πιαζηνγξαθία θαη λόζεπζε 

1. Τα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα απαγνξεχεηαη λα 
θαηαξηίζνπλ πιαζηφ έγγξαθν, λα λνζεχζνπλ γλήζην έγγξαθν ή λα θάλνπλ 
ρξήζε πιαζηνχ ή λνζεπκέλνπ εγγξάθνπ. 

2. Οπνηνζδήπνηε πιαζηνγξαθεί έλα έγγξαθν ή παξαπνηεί έλα πξσηφηππν 
έγγξαθν ή ρξεζηκνπνηεί έλα παξαπνηεκέλν έγγξαθν ζε ζρέζε κε 
πνδνζθαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνθεηκέλνπ λα παξαπνηήζεη έγθπξεο 
έλλνκεο ζρέζεηο ζα ηηκσξείηαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί 
πιαζηνπξνζσπίαο ή έθδνζεο δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο κε δφιν, σο 
αθνινχζσο: 
(a) ην θπζηθφ πξφζσπν κε πνηλή απνθιεηζκνχ έμη (6) αγψλσλ ηνπιάρηζηνλ 

θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ νθηψ ρηιηάδεο (8.000) επξψ έσο είθνζη ρηιηάδεο 
(20.000) επξψ. 

(b) ην λνκηθφ πξφζσπν, ζε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί φηη ππέρεη επζχλε, κε 
ρξεκαηηθή πνηλή απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ έσο δηαθφζηεο 
ρηιηάδεο (200.000) επξψ εάλ είλαη ΠΑΔ θαη απφ ρίιηα (1.000) έσο δέθα 
ρηιηάδεο (10.000) Δπξψ εάλ είλαη ζσκαηείν,  θαη κε πνηλή αθαίξεζεο έμη 
(6), ηνπιάρηζηνλ, βαζκψλ έσο θαη κε πνηλή ππνβηβαζκνχ ζηελ θαηψηεξε 
θαηεγνξία. 

3. Δάλ ν δξάζηεο είλαη αμησκαηνχρνο νκάδαο, ζα ηηκσξείηαη κε απαγφξεπζε λα 
κεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν γηα κία 
ρξνληθή πεξίνδν δψδεθα (12), ηνπιάρηζηνλ, κελψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ 
δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ αλ 
είλαη αμησκαηνχρνο ΠΑΔ θαη απφ πεληαθφζηα (500) έσο πέληε ρηιηάδεο (5.000) 
επξψ αλ είλαη αμησκαηνχρνο ζσκαηείνπ. 

4. Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη νκάδα δηέζεζε ζηνπο θηιάζινπο πιαζηά 
εηζηηήξηα ή ζε ηηκή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηε θαζνξηζζείζα απφ ηε 
δηνξγαλψηξηα ή φηη δηέζεζε πξνζθιήζεηο ζε αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ απηφλ 
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πνπ επηηξέπεηαη ή φηη παξέβε φξν ηεο νηθνλνκηθήο εγθπθιίνπ, επηβάιιεηε ζε 
απηή αλεμάξηεηα απφ ηα ηπρφλ άιια πεηζαξρηθά αδηθήκαηα θαη ε ρξεκαηηθή 
πνηλή έσο θαη εθαηφ ρηιηάδεο επξψ (100.000) αλ είλαη ΠΑΔ θαη έσο 5.000 
Δπξψ εάλ είλαη ζσκαηείν, αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ. 

5. Ωο πιαζηά εηζηηήξηα λννχληαη θαη εθείλα πνπ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία, θαηά 
παξάβαζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 

 

Άξζξν 18 Καζήθνλ γλσζηνπνίεζεο παξαβάζεσο, ζπλεξγαζίαο θαη 
αλαθνξάο 

1. Τα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα νθείινπλ λα 
αλαθέξνπλ άκεζα θάζε πηζαλή παξάβαζε απηνχ ηνπ Κψδηθα ζην εξεπλεηηθφ 
ηκήκα ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο. 

2. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο, ηα πξφζσπα πνπ 
δεζκεχνληαη απφ απηφλ ηνλ Κψδηθα, νθείινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 
απνζαθήληζε ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ κίαο ππφζεζεο ή ζηελ 
απνζαθήληζε πηζαλψλ παξαβάζεσλ θαη, εηδηθφηεξα λα δειψλνπλ 
ιεπηνκέξεηεο γηα ην εηζφδεκα ηνπο θαη λα παξέρνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
ηνπο δεηνχληαη πξνο έξεπλα. 

 

Τπνελόηεηα 2: Αζέκηην πιενλέθηεκα 

 

Άξζξν 19 ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα ηελ ΔΠΟ ή πξηλ ηελ εθινγή ή 
ηνλ δηνξηζκφ ηνπο ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα 
ζα γλσζηνπνηνχλ θάζε αηνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα 
ζπλδεζεί κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

2. Τα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα ζα απνθεχγνπλ 
θάζε θαηάζηαζε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε 
ζπκθεξφλησλ. Σχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ αλαθχπηεη φηαλ ηα πξφζσπα πνπ 
δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα έρνπλ, ή εκθαλίδνληαη λα έρνπλ, 
ηδησηηθά ή πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 
εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε αθέξαην θαη απνθαζηζηηθφ ηξφπν. Τα 
ηδησηηθά θαη πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ απφθηεζε θάζε 
πηζαλνχ αζέκηηνπ πιενλεθηήκαηνο απφ ηα ίδηα ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη 
απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα, ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, ηνπο ζπγγελείο ηνπο, ηνπο 
θίινπο θαη γλσζηνχο ηνπο. 

3. Τα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα δελ επηηξέπεηαη λα 
εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο ζε πεξηπηψζεηο πθηζηάκελεο ή πηζαλήο 
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Κάζε ηέηνηα ζχγθξνπζε πξέπεη λα 
απνθαιχπηεηαη άκεζα θαη λα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν ην 
πξφζσπν πνπ δεζκεχεηαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα εθηειεί ηα θαζήθνληα 
ηνπ. 

4. Δθφζνλ πξνβιεζνχλ ηζρπξηζκνί αλαθνξηθά κε πθηζηάκελε ή δπλεηηθή 
ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ γηα έλα πξφζσπν πνπ δεζκεχεηαη απφ ηνλ 
παξφληα Κψδηθα, απηφ νθείιεη λα ην αλαθέξεη άκεζα ζηνλ θνξέα γηα ηνλ 
νπνίν εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ, πξνο ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ. 

 
Άξζξν 20 Πξνζθνξά θαη απνδνρή δώξσλ θαη άιισλ σθειεκάησλ 

1. Τα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα επηηξέπεηαη κφλν 
λα πξνζθέξνπλ ή λα δέρνληαη δψξα ή άιια σθειήκαηα πξνο θαη απφ ηα 
πξφζσπα εληφο ή εθηφο ηεο ΔΠΟ ή ζε ζρέζε κε δηακεζνιαβεηέο ή 
ζρεηηδφκελα κε απηνχο πξφζσπα, φπσο νξίδνληαη απηά ζηνλ παξφληα 
Κψδηθα, ηα νπνία: 



 

 
9 

 

(a) έρνπλ ζπκβνιηθή ή αζήκαληε αμία; 
(b) απνθιείνπλ νπνηαδήπνηε επηξξνή ζηελ εθηέιεζε ή ζηελ παξάιεηςε 

εθηέιεζεο κηαο πξάμεο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηνπο ή 
εκπίπηεη ζηελ δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα, 

(c) δελ αληηβαίλνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπο, 
(d) δελ δεκηνπξγνχλ νπνηνδήπνηε αζέκηην ρξεκαηηθφ ή άιιν πιενλέθηεκα, 

θαη 
(e) δελ δεκηνπξγνχλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 
Απαγνξεχνληαη φια ηα δψξα ή σθειήκαηα πνπ δελ πιεξνχλ ζσξεπηηθά φια 
ηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 

2. Δθφζνλ πθίζηαηαη ακθηβνιία, ηα δψξα δελ ζα πξνζθέξνληαη νχηε ζα γίλνληαη 
δεθηά. Σε θάζε πεξίπησζε, ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα 
Κψδηθα δελ ζα πξνζθέξνπλ νχηε ζα απνδέρνληαη πξνο θαη απφ 
νπνηνλδήπνηε εληφο ή εθηφο ηεο ΔΠΟ αδηθαηνιφγεηα ρξεκαηηθά πνζά 
νπνηνπδήπνηε χςνπο. 

3. Τα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα δελ ζα 
απνδεκηψλνληαη απφ ηελ ΔΠΟ γηα ηα έμνδα πνπ ζπλδένληαη κε ηα κέιε ησλ 
νηθνγελεηψλ ηνπο ή ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζε επίζεκεο 
εθδειψζεηο, εθηφο εάλ ξεηά απηφ έρεη επηηξαπεί. Κάζε ηέηνηα απφθαζε ζα 
πξέπεη λα είλαη έγγξαθε. 

4. Τα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα νθείινπλ λα 
απέρνπλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ή ζπκπεξηθνξά ή απφπεηξα ηέηνηαο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία κπνξεί λα δψζεη έξεηζκα ζην λα 
παξνπζηάδεηαη ή λα δεκηνπξγείηαη ππνςία απξεπνχο ζπκπεξηθνξάο, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 

 

Άξζξν 21 Γσξνδνθία θαη δηαθζνξά 

1. Τα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα: Γελ πξέπεη λα 
πξνζθέξνπλ, ππφζρνληαη, δίδνπλ ή δέρνληαη νπνηνδήπνηε πξνζσπηθφ ή κε 
νθεηιφκελν νηθνλνκηθφ ή άιιν φθεινο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ή λα 
δηαηεξήζνπλ θάπνην επηρεηξεκαηηθφ ή άιιν αζέκηην πιενλέθηεκα απφ ή πξνο 
νπνηνδήπνηε πξφζσπν, εληφο ή εθηφο ηεο ΔΠΟ. Τέηνηεο πξάμεηο 
απαγνξεχνληαη, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ηεινχληαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, 
δηακέζνπ κεζνιαβεηψλ ή ηξίησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηά πξνζψπσλ, 
ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο απηνχ ηνπ Κψδηθα. Ιδίσο, ηα πξφζσπα 
δεζκεχνληαη απφ απηφλ ηνλ Κψδηθα δελ πξέπεη λα πξνζθέξνπλ, ππφζρνληαη 
ή δέρνληαη νπνηνδήπνηε αδηθαηνιφγεην ρξεκαηηθφ ή άιιν φθεινο γηα ηελ 
εθηέιεζε ή ηελ παξάιεηςε εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ είλαη 
αληίζεην κε ηα θαζήθνληα ηνπο ή εκπίπηεη ζηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα. Κάζε 
ηέηνηα πξάμε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο άκεζα θαη 
θάζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζα ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 
Κψδηθα. 

2. Τα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα απαγνξεχεηαη λα 
θαηαρξψληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΔΠΟ, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ηνχην γίλεηαη 
άκεζα ή έκκεζα, κέζσ ή ζε ζρέζε κε κεζνιαβεηέο ή ηξίηα ζρεηηδφκελα 
πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο απηνχ ηνπ Κψδηθα. 

3. Τα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα νθείινπλ λα 
απέρνπλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ή ζπκπεξηθνξά (πξάμε ή απφπεηξα), ε 
νπνία κπνξεί λα δψζεη έξεηζκα ζην λα παξνπζηάδεηαη ή λα δεκηνπξγείηαη 
ππνςία απξεπνχο ζπκπεξηθνξάο, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζηηο 
πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. 

4. Παξαβάζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ ζα ηηκσξνχληαη: 
(a) κε ρξεκαηηθή πνηλή ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (20.000) έσο εμήληα ρηιηάδσλ 

επξψ (60.000) 
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(b) κε δεθαεηή, ηνπιάρηζηνλ, απαγφξεπζε ελαζρφιεζεο κε νπνηαδήπνηε 
δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν θαη 

(c) κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ απαγφξεπζε εηζφδνπ ηνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. 

5. Η παζεηηθή δσξνδνθία ζα ηηκσξείηαη κε ηηο  ίδηεο πνηλέο. 

6. Σε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο, νη ρξεκαηηθέο 
πνηλέο δηπιαζηάδνληαη, νη δε πνηλέο ησλ παξαγξάθσλ 4β θαη 4γ ηζρχνπλ εθ’ 
φξνπ δσήο. 

7. Σε πεξίπησζε πνπ ππαίηηα είλαη νκάδα θαη ε δσξνδνθία ζρεηίδεηαη κε 
απνηέιεζκα αγψλα, ε ππαίηηα νκάδα ζα ηηκσξείηαη κε ππνβηβαζκφ , κε 
αθαίξεζε έμη (6) βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζα 
δηθαηνχηαη λα κεηέρεη θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) 
επξψ αλ είλαη ΠΑΔ θαη δέθα πέληε ρηιηάδσλ  (15.000) Δπξψ εάλ είλαη 
ζσκαηείν. 

 
Άξζξν 22 Πξνκήζεηα 
Τα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 
Καλνληζκνχ ηεο Δ.Π.Ο πεξί κεζνιαβεηψλ, απαγνξεχεηαη λα δέρνληαη πξνκήζεηα γηα 
ηνπο ίδηνπο ή γηα ηξίηα ζρεηηδφκελα πξφζσπα, θαηά ηνπο νξηζκνχο απηνχ ηνπ 
Κψδηθα, γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε ζπκθσληψλ νπνηνζδήπνηε κνξθήο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, εθηφο εάλ ν αξκφδηνο θνξέαο ηνπο ην έρεη ξεηά 
επηηξέςεη. Διιείςεη ηέηνηνπ θνξέα, ζα απνθαζίδεη ν θνξέαο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην 
πξφζσπν πνπ δεζκεχεηαη απφ απηφλ ηνλ Κψδηθα. 
 

Τπνελόηεηα 3: Πξνζηαζία αηνκηθώλ δηθαησκάησλ θαη δπζθήκηζε 
πνδνζθαίξνπ. 

  

Άξζξν 23 Πξνζηαζία ηεο ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο αθεξαηόηεηαο 

1. Τα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα ζα ζέβνληαη ηελ 
ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ ινηπψλ εκπιεθνκέλσλ. Θα 
δηαζθαιίδνπλ φηη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα θάζε πξνζψπνπ κε ην νπνίν 
έξρνληαη ζε επηθνηλσλία θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο πξάμεηο ηνπο 
πξνζηαηεχνληαη, ζα γίλνληαη ζεβαζηά θαη ζα δηαθπιάζζνληαη. 

2. Απαγνξεχεηαη ε παξελφριεζε. Ωο παξελφριεζε λνείηαη ε ζπζηεκαηηθή 
ερζξηθή θαη επαλαιακβαλφκελε πξάμε ζεκαληηθήο δηάξθεηαο, ε νπνία 
απνζθνπεί ζηελ απνκφλσζε ή ζηελ απνκάθξπλζε ελφο πξνζψπνπ θαη 
επεξεάδεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ πξνζψπνπ απηνχ. 

3. Απαγνξεχεηαη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. Ωο ζεμνπαιηθή παξελφριεζε 
λνείηαη ε αλεπηζχκεηε ζεμνπαιηθή πξνζέγγηζε ε νπνία δελ επηδηψθεηαη νχηε 
επηδεηείηαη. Η εθηίκεζε βαζίδεηαη ζην εάλ έλαο ινγηθφο άλζξσπνο ζα 
εθιάκβαλε ηελ ζπκπεξηθνξά σο αλεπηζχκεηε ή πξνζβιεηηθή. Απαγνξεχνληαη 
ηδηαίηεξα νη απεηιέο, ε ππφζρεζε σθειεκάησλ θαη ν εμαλαγθαζκφο. 

 
Άξζξν 24  Γπζκελείο δειώζεηο θαη Γπζθήκηζε πνδνζθαηξηθώλ αξρώλ  θαη 
νξγάλσλ 

1. Ωο δπζθήκηζε πνδνζθαηξηθψλ αξρψλ θαη νξγάλσλ ζεσξνχληαη νη κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν δεκφζηεο δπζκελείο δειψζεηο ή θξίζεηο ζε βάξνο ηεο 
Δ.Π.Ο. θαη ησλ νξγάλσλ ηεο, ησλ Δλψζεσλ - κειψλ ηεο θαη ησλ νξγάλσλ 
ηνπο,  ησλ δηνξγαλσηξηψλ ησλ αγψλσλ, ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ δηθαηνδνηηθψλ 
θαη δηθαζηηθψλ νξγάλσλ ηνπ πνδνζθαίξνπ, ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο θαη 
γεληθψο ησλ δηαηηεηψλ, θαζψο επίζεο θαη νπνηαζδήπνηε νκάδαο θαη ησλ 
αμησκαηνχρσλ απηήο απφ ηηο Π.Α.Δ. θαη ηα ζσκαηεία θαη απφ ηα πξφζσπα, 
θπζηθά ή λνκηθά, πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδένληαη κε απηέο/α ή ηηο/ηα 
εθπξνζσπνχλ. Δθαξκνγή ην παξφλ άξζξν έρεη γηα ηηο δπζκελείο δειψζεηο ή 
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θξίζεηο πξνζψπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ παξφληα θψδηθα. 

2. Γπζκελήο ζεσξείηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ,  νπνηαδήπνηε δεκφζηα δήισζε ή 
θξίζε, πνπ πεξηέρεη κνκθέο θαηά πξνζψπσλ, (δηαηηεηψλ ή κειψλ 
πνδνζθαηξηθψλ δηθαζηηθψλ ή ινηπψλ νξγάλσλ, θ.ν.θ.) γηα ζθνπηκφηεηα ή 
δφιν ή κεξνιεςία ζηελ ιήςε  απνθάζεσλ, θ.ν.θ. πνπ θαη’ αληηθεηκεληθή 
θξίζε δχλαηαη λα βιάςεη ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςε θάπνηνπ. 

3. Σηνπο παξαβάηεο επηβάιινληαη νη αθφινπζεο πνηλέο: 
(a) Φξεκαηηθή πνηλή  απφ είθνζη (20.000) Δπξψ έσο  ζαξάληα ρηιηάδσλ 

(40.000) επξψ, αλ νη παξαβάηεο -θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν- ζρεηίδνληαη 
κε ην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξφ θαη απφ πεληαθφζηα (500) επξψ έσο 
ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) Δπξψ αλ παξαβάηεο ζρεηίδνληαη κε ην εξαζηηερληθφ 
πνδφζθαηξν  

(b) Σε πεξίπησζε πξψηεο ππνηξνπήο   επηβάιιεηαη ε δηπιάζηα ρξεκαηηθή 
πνηλή. 

(c) Σε πεξίπησζε –θάζε- λέαο ππνηξνπήο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή, 
ηνπιάρηζηνλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ εθφζνλ ε παξαβάηεο θπζηθά 
ή λνκηθά πξφζσπα ζρεηίδνληαη κε ην επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα ηεο Α΄ 
θαηεγνξίαο, πελήληα ρηιηάδσλ (50,000) Δπξψ γηα ην επαγγεικαηηθφ 
πξσηάζιεκα ηεο Β΄θαηεγνξίαο θαη 5,000 Δπξψ γηα ηα εξαζηηερληθά 
πξσηαζιήκαηα. Δπηπιένλ επηβάιιεηαη   αθαίξεζε ελφο (1) βαζκνχ απφ 
ηνλ βαζκνινγηθφ πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ,ηεο ππαίηηαο νκάδαο ε 
νπνία πξνέβε ζηηο δπζκελείο δειψζεηο ή θξίζεηο ή ηεο νπνίαο 
αμησκαηνχρνο είλαη ην πξφζσπν πνπ πξνέβε ζ’ απηέο ή εκπίπηεη ζηα 
πξφζσπα ηνπ παξφληα θψδηθα. 

(d) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο β) θαη γ) ζηνπο παξαβάηεο θπζηθά πξφζσπα δχλαηαη 
ζσξεπηηθά λα επηβιεζνχλ: 

i. απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) 
κελψλ, θαη 

ii. απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζ’ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

4. Δπηβαξπληηθή κνξθή δπζθήκηζεο απνηειεί ε δπζθήκηζε ηεο Δθηειεζηηθήο 
Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.Ο., ηεο Κ.Δ.Γ. ή ησλ  δηαηηεηψλ  (βνεζψλ δηαηηεηή, 
ηέηαξηνπ δηαηηεηή θαη παξαηεξεηή δηαηηεζίαο) αγψλα κε δεκφζηεο δπζκελείο 
δειψζεηο ή θξίζεηο απφ πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ παξφληα θψδηθα. 
Δηδηθφηεξα νπνηαδήπνηε δεκφζηα δπζκελή δήισζε ή θξίζε, απφ πξφζσπα 
πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ παξφληα θψδηθα, αθνξά ηελ δηαηηεζία πεξηέρεη κνκθέο 
γηα ζθνπηκφηεηα ή δφιν ή κεξνιεςία ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπ δηαηηεηή 
(ή ησλ βνεζψλ δηαηηεηή, θ.ν.θ.) ζε έλαλ νξηζκέλν αγψλα ή πεξηέρεη κνκθέο 
γηα ζθνπηκφηεηα ή δφιν ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα ή 
ζηνπο νξηζκνχο ησλ πηλάθσλ ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο, 
ζπληζηά δπζκελή δήισζε ή θξίζε θαη ηηκσξείηαη κε ηηο παξαθάησ πνηλέο: 
(a) Φξεκαηηθή πνηλή απφ ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) έσο πελήληα ρηιηάδεο  

(50.000) Δπξψ αλ νη παξαβάηεο -θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν- ζρεηίδνληαη 
κε ην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξφ θαη απφ ρίιηα (1.000) επξψ έσο 
ηέζζεξεηο ρηιηάδεο (4.000) Δπξψ αλ παξαβάηεο ζρεηίδνληαη κε ην 
εξαζηηερληθφ πνδφζθαηξν 

(b) Σε πεξίπησζε πξψηεο ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη ε ρξεκαηηθή πνηλή,  
(c) Σε πεξίπησζε –θάζε- λέαο ππνηξνπήο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή, 

ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη ρηιηάδσλ (120.000) επξψ, εθφζνλ ε παξαβάηεο 
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζρεηίδνληαη κε ην επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα 
ηεο Α΄ θαηεγνξίαο, εμήληα ρηιηάδσλ (60,000) Δπξψ εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε 
ην επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα ηεο Β΄ θαηεγνξίαο θαη εμήληα (6.000) 
Δπξψ, εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα. Δπηπιένλ 
επηβάιιεηαη   αθαίξεζε δχν (2) βαζκψλ απφ ηνλ βαζκνινγηθφ πίλαθα ηνπ 
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πξσηαζιήκαηνο, ηεο ππαίηηαο νκάδαο. 
(d) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο β) θαη γ) δχλαηαη ζσξεπηηθά λα επηβιεζνχλ: 

i. απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν έμη (6), ηνπιάρηζηνλ, 
κελψλ, θαη 

ii. απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζ’ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ. 

5. Γεκφζηεο ζεσξνχληαη νη δειψζεηο πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηάδνζε 
ηεο δήισζεο ή ηεο θξίζεο κε νπνηνδήπνηε κέζν ελεκέξσζεο ή επηθνηλσλίαο. 

6. Σε πεξίπησζε πνπ ν ππαίηηνο ηεο δήισζεο ή ηεο θξίζεο αλαθαιέζεη ηε 
δπζκελή δήισζε ή θξίζε κε δήισζε ηνπ ζηηο εθεκεξίδεο, ζηα κέζα καδηθήο 
ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, πξηλ απφ ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε δίσμεο 
απφ ην αξκφδην φξγαλν κπνξνχλ λα ηνπ επηβιεζνχλ νη πνηλέο πνπ 
πξνβιέπνληαη παξαπάλσ κεησκέλεο έσο ην κηζφ. 
 

Άξζξν 25 Παξαβάζεηο Καηαζηαηηθνύ – Καλνληζκώλ ΔΠΟ 
1. Όιεο νη Δλψζεηο θαη ηα ζσκαηεία ηεο δχλακήο ηνπο, νη Π.Α.Δ. θαη ηα ζσκαηεία 

πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα Α΄, Β΄ θαη Γ' Δζληθήο θαηεγνξίαο, ηα κέιε 
ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο, ή πξφζσπα ζπλδεφκελα κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ή ελ 
ηνηο πξάγκαζη αζθνχληεο δηνίθεζε κε απηέο ή πάζεο θχζεσο εθπξφζσπνί 
ηνπο ελψπηνλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ θαη ησλ άιισλ δηαθφξσλ 
επηηξνπψλ, νξγάλσλ θαη αξρψλ πνπ γεληθφηεξα εκπιέθνληαη ζην άζιεκα ηνπ 
πνδνζθαίξνπ, ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ Δλψζεσλ, ην 
ππαιιειηθφ ηνπο πξνζσπηθφ, νη πνδνζθαηξηζηέο ηνπο, νη δηαηηεηέο, 
πξνπνλεηέο, γηαηξνί, θξνληηζηέο, θπζηθνζεξαπεπηέο, δηεξκελείο, νη θίιαζινη 
θαη γεληθά νπνηνδήπνηε πξφζσπν κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα κεηέρεη ζηε 
δξαζηεξηφηεηα ηεο Δ.Π.Ο., ησλ Δλψζεσλ, ησλ Π.Α.Δ. θαη ζσκαηείσλ, έρνπλ 
ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ θηιάζινπ πλεχκαηνο θαη λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ην Καηαζηαηηθφ, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη 
εγθπθιίνπο ηεο Δ.Π.Ο. 

2. Η ηπρφλ παξάβαζε ή κε ζπκκφξθσζε ησλ παξαπάλσ λνκηθψλ θαη θπζηθψλ 
πξνζψπσλ κε ην Καηαζηαηηθφ, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη 
εγθπθιίνπο ηεο Δ.Π.Ο., ηηο απνθάζεηο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πνδνζθαηξηθψλ 
νξγάλσλ, ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηφηεηα 
πνπ έρνπλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε εθ κέξνπο ηνπο ελέξγεηα πνπ 
απνζθνπεί ζηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ σο άλσ, ηηκσξείηαη απφ ην θαηά 
πεξίπησζε αξκφδην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 
ηεο πξνεγνχκελεο θιήζεο ζε έγγξαθε ή απηνπξφζσπε απνινγία. 

3. Παξάιιεια θάζε νκάδα είλαη ππεχζπλε γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο 
φισλ φζσλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα -φπσο 
εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν- ζπλδένληαη κε απηή, 
εθηφο αλ νη ελέξγεηεο απηψλ ζηξέθνληαη θαηά ηεο ίδηαο ηεο νκάδαο ηνπο. 

4. Οη παξαβάηεο ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 
απφ πεληαθφζηα (500) επξψ έσο ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ γηα ηα θπζηθά 
πξφζσπα, απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ έσο πελήληα ρηιηάδεο 
(50.000) επξψ γηα ηηο Π.Α.Δ. θαη ηα πξφζσπα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο θαη 
απφ πεληαθφζηα (500) επξψ έσο δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ γηα ηα 
εξαζηηερληθά ζσκαηεία θαη ηα πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε απηά. 
Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο πξάμεο, ην δηθαζηηθφ φξγαλν κπνξεί 
λα επηβάιιεη ζσξεπηηθά: 
(i) απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηνλ ελ γέλεη ρψξν ηνπ γεπέδνπ ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηξεηο (3) κήλεο, θαη 
(ii) Απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην πνδφζθαηξν ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο (3) κήλεο. 
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Τπνελόηεηα 4: Αθεξαηόηεηα αγώλσλ θαη δηνξγαλώζεσλ 

 

Άξζξν 26 Γεληθή δηάηαμε 

1. Όια ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο 
ηεο Δ.Π.Ο. πξέπεη λα απέρνπλ απφ νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία 
βιάπηεη ή ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ αγψλσλ θαη ησλ 
δηνξγαλψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. ή θαη’ αλάζεζε απφ ηηο 
Δλψζεηο-κέιε ηεο, πξέπεη δε πάληα λα ζπλεξγάδνληαη πιήξσο κε ηελ Δ.Π.Ο. 
ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα θαηαπνιεκήζεη ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. 

2. Μηα παξαβίαζε ησλ αξρψλ απηψλ δηαπξάηηεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ 
νπνηνλδήπνηε 
(a) ν νπνίνο ελεξγεί κε ηξφπν πνπ είλαη πηζαλφ λα εμαζθήζεη επηξξνή ζηελ 

πνξεία θαη/ή ζην απνηέιεζκα ελφο αγψλα ή κηαο δηνξγάλσζεο κε ζθνπφ 
λα απνθνκίζεη θάπνην πιενλέθηεκα είηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, είηε γηα 
θάπνηνλ ηξίην, 

(b) ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ή παξέρεη πξνο άιινπο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 
δελ απνηεινχλ θνηλή γλψζε, απνθηήζεθαλ κέζσ ηεο ζέζεο ηνπ ζην 
πνδφζθαηξν θαη βιάπηνπλ ή ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηελ αθεξαηφηεηα 
ελφο αγψλα ή κηαο δηνξγάλσζεο ηεο Δ.Π.Ο., 

(c) ν νπνίνο δελ ελεκεξψλεη άκεζα θαη απηνβνχισο ηελ Δ.Π.Ο. εάλ 
πξνζεγγίζηεθε απφ θάπνηνλ ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζθνπεχνπλ 
ζηνλ επεξεαζκφ ηεο πνξείαο θαη/ή ηνπ απνηειέζκαηνο ελφο αγψλα ή κηαο 
δηνξγάλσζεο, 

(d) ν νπνίνο δελ ελεκεξψλεη άκεζα θαη απηνβνχισο ηελ Δ.Π.Ο. ζρεηηθά κε 
νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηνπ ε νπνία εκπίπηεη 
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

3. Δάλ  ε έξεπλα (θαηφπηλ ππνβνιήο θαηαγγειίαο ή απηεπαγγέιησο) αλαθνξηθά 
κε πξνζπλελλνεκέλνπο αγψλεο γίλεη κεηά ηελ ιήμε ηεο δηνξγάλσζεο, απηή 
δελ κπνξεί λα έρεη θακία ζπλέπεηα ζην αγσληζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ελ ιφγσ 
δηνξγάλσζεο ή ηνπ αγψλα. Έλαο αγψλαο πνπ θξίζεθε σο 
πξνζπλελλνεκέλνο, πνηέ δελ επαλαδηεμάγεηαη αιιά ε ππαίηηα ή νη ππαίηηεο 
νκάδεο ηηκσξνχληαη κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληα θψδηθα. Αλ ε 
θαηαγγειία αθνξά ηνλ ηειεπηαίν αγψλα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ε ηηκσξία ή νη 
αγσληζηηθέο ζπλέπεηεο ζε κία νκάδα, πνπ ζα θξηζεί ππαίηηα, εθφζνλ ε 
ππφζεζε δελ έρεη θξηζεί κέρξη ηελ επηθχξσζε  ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα ηεο 
δηνξγάλσζεο, ζα επηβάιινληαη απφ ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν.  

4. Πέξαλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη νη νκάδεο  ζεσξνχληαη ππεχζπλεο θαη 
ηηκσξνχληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφζσπα έρνληα εμνπζία λα ιεηηνπξγνχλ 
εμ νλφκαηνο απηψλ, ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ζπκπεξηθνξάο ε 
νπνία βιάπηεη ή ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ αγψλσλ θαη 
ησλ δηνξγαλψζεσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή 
Οκνζπνλδία ή αλαηίζεληαη ζηηο ελψζεηο-κέιε ηεο 

5. Τα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ηεο ρεηξαγψγεζεο αγψλα, απφπεηξαο 
ρεηξαγψγεζεο αγψλα ή φπνηαο άιιεο  δξαζηεξηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε 
ρεηξαγψγεζε αγψλα είλαη απαξάγξαπηα. 

6. Οη ππνζέζεηο απηέο ζα εξεπλψληαη θαη ζα δηθάδνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη 
ρσξίο λα απαηηείηαη λα νινθιεξσζεί ε αληίζηνηρε πνηληθή δηαδηθαζία. Οη 
ππνζέζεηο (δηψμεηο θαηά ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ) δελ 
ζα πξέπεη λα ηίζεληαη ζην αξρείν επεηδή ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα κπνξεί λα 
έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ ρψξα θαη λα κε βξίζθνληαη ππφ ηε δηθαηνδνζία ηεο 
Δ.Π.Ο. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απφθαζε θαηαδίθεο γηα ηα  αδηθήκαηα 
ρεηξαγψγεζεο ή απφπεηξαο ρεηξαγψγεζεο αγψλα ή άιιεο δξαζηεξηφηεηαο 
ζρεηηδφκελεο κε ηε ρεηξαγψγεζε αγψλα, ν βαζκφο απφδεημεο πνπ απαηηείηαη 
είλαη απηφο ηνπ comfortable satisfaction (φπσο ε έλλνηα απηνχ έρεη 
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δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ C.A.S.), δειαδή κεγαιχηεξνο 
απφ ηελ απιή πηζαλνιφγεζε θαη κηθξφηεξνο απφ ηελ απφδεημε πέξαλ πάζαο 
ακθηβνιίαο. 

7. Δάλ ην αξκφδην δηθαζηηθφ φξγαλν έρεη ηελ άπνςε φηη ηα ζηνηρεία πνπ παξείρε 
ν ππαίηηνο ήηαλ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ απνθάιπςε ή απφδεημε κηαο 
παξαβίαζεο ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ, κπνξεί λα αζθήζεη ηηο δηαθξηηηθέο ηνπ 
εμνπζίεο γηα λα κεηψζεη ή αθφκα θαη λα απαιείςεη ηελ θχξσζε. 

8. Η Δ.Π.Ο. αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε ζηελήο ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο 
πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο κε ηηο θξαηηθέο αξρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ πξνθεηκέλνπ λα θεξδεζεί ηειηθά ε 
κάρε ελάληηα ζηε ρεηξαγψγεζε αγψλσλ. 

9. Η Δ.Π.Ο. ζα θαζηεξψζεη έλα δίθηπν γηα έλαλ αζθαιή θαη εκπηζηεπηηθφ 
κεραληζκφ ππνβνιήο πιεξνθνξηψλ/αλαθνξάο κε ζηφρν ηε ιήςε 
πιεξνθνξηψλ γηα νπνηαδήπνηε ππφλνηα δξαζηεξηφηεηαο  πνπ αθνξά ζηνλ 
πξνθαζνξηζκφ απνηειέζκαηνο αγψλα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζηαζίαο ηεο 
αθεξαηφηεηαο ηνπ πνδνζθαίξνπ. 

10. Η Δ.Π.Ο. ζα θαζηεξψζεη θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 
θπξίσο γηα λεαξνχο πνδνζθαηξηζηέο, πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ ελεκέξσζε 
απηψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ζπκκεηνρή ζε ρεηξαγψγεζε αγψλσλ θαη 
ζα εμαζθαιίζνπλ πσο φινη φζνη εκπιέθνληαη ζε πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο  
γλσξίδνπλ θαη ζέβνληαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο. 

11. Κάζε θνξά πνπ ε Δ.Π.Ο. ζα παξαιακβάλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ρεηξαγψγεζε 
αγψλα απφ ηελ FIFA, UEFA ή άιιε πεγή, ζα ηα απνζηέιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ζηνλ αξκφδην αζιεηηθφ Δηζαγγειέα. 

 
Δηδηθέο Γηαηάμεηο 
 
Άξζξν 27 Πξνθαζνξηζκόο απνηειέζκαηνο αγώλα γηα ζηνηρεκαηηθνύο 

ιόγνπο 

1. Όια ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ή απνπεηξψληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ,ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα 
πνπ βιάπηεη ή ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ αγψλσλ θαη ησλ 
δηνξγαλψζεσλ, γηα λα πξνζπνξίζνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο ή ζε ηξίηνπο 
πεξηνπζηαθά νθέιε, κέζσ ρξεκαηηθψλ απνδφζεσλ απφ ζηνηρεκαηηζκφ, 
ηπρεξά παηρλίδηα, ινηαξίεο θαη άιιεο παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ζπλαιιαγέο, ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ 
παξφληνο. Οη σο άλσ πνηλέο δχλαηαη λα επηβιεζνχλ ζσξεπηηθά. 

2. Δάλ ππήξμε πξάγκαηη επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ, επηβάιινληαη νη αλσηέξσ πνηλέο 
κε ηξηπιαζηαζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ. 

3. Δάλ ππαίηηα ηεο πξνζπάζεηαο ή θαη ηεο επίηεπμεο ησλ αλσηέξσ είλαη νκάδα ή 
αμησκαηνχρνο ηεο, νη ρξεκαηηθέο πνηλέο δεθαπιαζηάδνληαη, ε δε νκάδα (ή 
νκάδεο) ηηκσξείηαη κε ππνβηβαζκφ. 

4. Σε πεξίπησζε κε εκπινθήο αμησκαηνχρνπ ηεο, ππαίηηα ζεσξείηαη, ζε θάζε    
πεξίπησζε, ε νκάδα (ή νκάδεο) φηαλ εκπιέθνληαη ζην αδίθεκα πεξηζζφηεξνη 
ηνπ ελφο πνδνζθαηξηζηέο ηεο. 

5. Αλ κία νκάδα θξηζεί ππαίηηα ρεηξαγψγεζεο ελφο αγψλα, πέξαλ ησλ ινηπψλ 
ζπλεπεηψλ, ράλεη ηνλ αγψλα  θαη απηφο θαησθπξψλεηαη ζηελ αληίπαιφ ηεο κε 
ηέξκαηα 3-0. Αλ θαη νη δχν νκάδεο θξηζνχλ ππαίηηεο  ρεηξαγψγεζεο θαη νη δχν, 
πέξαλ ησλ ινηπψλ ζπλεπεηψλ, ράλνπλ ηνπο βαζκνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
αγψλα.   

 

Άξζξν 28 Απαγόξεπζε ζηνηρεκαηηζκνύ 
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1. Όια ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα απαγνξεχεηαη 
λα ζηνηρεκαηίδνπλ ζε νπνηνλδήπνηε αγψλα ή δηνξγάλσζε πνπ 
δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία ή αλαηίζεληαη 
ζηηο ελψζεηο-κέιε ηεο. Σε αληίζεηε  πεξίπησζε  επηβάιιεηαη απαγφξεπζε λα 
εθηεινχλ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην άζιεκα ηνπ 
πνδνζθαίξνπ ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) έηε.  

2. Σε πεξίπησζε επαλαιήςεσο ηεο αλσηέξσ ζπκπεξηθνξάο επηβάιιεηαη πνηλή 
ηζφβηνπ απνθιεηζκνχ ελαζρφιεζεο κε ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ. 
 

Άξζξν 29 Δπεξεαζκόο γηα ρεηξαγώγεζε αγώλα   

1. Όια ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ή απνπεηξψληαη λα ζπκκεηάζρνπλ  ζε πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ  
ηεο πνξείαο ή ηνπ απνηειέζκαηνο αγψλα ή δηνξγάλσζεο κε αληηαζιεηηθφ, 
αλήζηθν ή δηεθζαξκέλν ηξφπν ηηκσξνχληαη: 
α. κε ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (20.000) έσο εμήληα ρηιηάδσλ 

 (60.000) επξψ, 
β. κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ απαγφξεπζε ελαζρφιεζεο κε νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν, θαη 
γ. κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ απαγφξεπζε εηζφδνπ ηνπο ζηνπο αγσληζηηθνχο 

ρψξνπο. 

2. Σε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο θαη ζε πεξίπησζε επαλαιήςεσο, νη ρξεκαηηθέο 
πνηλέο δηπιαζηάδνληαη, νη δε πνηλέο β θαη γ απαγγέιινληαη εθ’ φξνπ δσήο. 

3. Σε πεξίπησζε πνπ ππαίηηα είλαη νκάδα ή αμησκαηνχρνο ηεο, ε νκάδα ζα 
ηηκσξείηαη κε ππνβηβαζκφ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ 
(300.000) επξψ. 

4. Σε πεξίπησζε κε εκπινθήο αμησκαηνχρνπ ηεο, ππαίηηα ζεσξείηαη, ζε θάζε    
πεξίπησζε, ε νκάδα (ή νκάδεο) φηαλ εκπιέθνληαη ζην αδίθεκα πεξηζζφηεξνη 
ηνπ ελφο πνδνζθαηξηζηέο ηεο. 

 
Άξζξν 30 Τπνρξέσζε ελεκέξσζεο πνδνζθαηξηθώλ αξρώλ 

1. Όια ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα ππνρξενχληαη 
λα ελεκεξψλνπλ άκεζα εληφο ζαξάληα νρηψ (48) σξψλ ηε δηνξγαλψηξηα 
αξρή θαη ηελ Δ.Π.Ο. ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξνζεγγηζηνχλ κε ζθνπφ ηε 
ρεηξαγψγεζε ηεο πνξείαο θαη/ή ηνπ απνηειέζκαηνο αγψλα κε αληηαζιεηηθφ, 
αλήζηθν ή δηεθζαξκέλν ηξφπν. Δάλ  ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπο εκπινθή 
άιισλ πξνζψπσλ ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ππνρξενχληαη εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ λα ελεκεξψζνπλ ηε δηνξγαλψηξηα αξρή ή ηελ Δ.Π.Ο. 

2. Σηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ παξαιείςνπλ λα ελεκεξψζνπλ ηε 
δηνξγαλψηξηα ή ηελ Δ.Π.Ο. γηα νηηδήπνηε ζρεηηθφ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή 
ηνπο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο απαγφξεπζεο λα εθηεινχλ νπνηαδήπνηε 
δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν γηα δχν (2), ηνπιάρηζηνλ, έηε. 

3. Σε πεξίπησζε επαλάιεςεο επηβάιιεηαη πνηλή ηζφβηνπ απνθιεηζκνχ 
ελαζρφιεζεο κε ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ. 

 

Άξζξν 31 Γηαζηξέβισζε - αιινίσζε ζπλζεθώλ δηεμαγσγήο αγώλα 

1. Οπνηνζδήπνηε ελεξγεί κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο έρνληαο ζθνπφ ηε 
δηαζηξέβισζε ή αιινίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηεμαγσγήο ή ηνπ απνηειέζκαηνο 
ελφο αγψλα θαηά ηξφπν αζχκβαην κε ηελ αζιεηηθή δενληνινγία θαη 
λνκνζεζία θαη ε πξάμε ή ε παξάιεηςε δελ ηηκσξείηαη κε εηδηθή δηάηαμε ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ, ηηκσξείηαη κε πνηλή απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζηα γήπεδα 
ηνπιάρηζηνλ γηα έλα (1) έηνο θαη ρξεκαηηθή πνηλή δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξψ 
(15.000) έσο ζαξάληα ρηιηάδσλ επξψ (40.000) εθφζνλ ζρεηίδεηαη κε ηα 
επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα θαη ρηιίσλ(1.000) έσο ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) 
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Δπξψ εθφζνλ ζρεηίδεηαη κε εξαζηηερληθά. Δπίζεο, ζσξεπηηθά, ζα ηνπ 
επηβάιιεηαη απαγφξεπζε ελαζρφιεζεο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν θαη ζε ηδηαίηεξα ζνβαξή πεξίπησζε ή/θαη 
επαλάιεςε ζπκπεξηθνξάο ε πνηλή απηή ζα επηβάιιεηαη ηζνβίσο. Δάλ ππαίηηα 
είλαη θαη ε νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη, ηηκσξείηαη θαη απηή κε πνηλή αθαίξεζεο 
επηά (7) βαζκψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000) έσο 
νγδφληα ρηιηάδσλ επξψ (80.000) εθφζνλ είλαη Π.ΑΔ. θαη απφ δχν ρηιηάδεο 
(2.000) κέρξη ηέζζεξεηο ρηιηάδεο (4.000) Δπξψ εάλ είλαη ζσκαηείν.  

2. Σε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο κε εκθάληζεο νκάδαο θαηά ηελ αθξηβή ψξα 
έλαξμεο ηνπ αγψλα ή ηεο ζπλέρηζεο απηνχ κεηά ην εκίρξνλν, ζα επηβάιιεηαη 
ζηελ ππαίηηα νκάδα ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (20.000) έσο 
εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ (100.000) εθφζνλ είλαη Π.Α.Δ. θαη απφ ρίιηα (1.000) 
Δπξψ έσο ηέζζεξεηο ρηιηάδεο (4.000) Δπξψ εάλ είλαη ζσκαηείν,  πέξαλ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ θαη ηεο νηθείαο 
πξνθήξπμεο. 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ III: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 

 

Α. ΟΡΓΑΝΩΗ 

 

 

Δλόηεηα 1: Δπηηξνπή Γενληνινγίαο 

 
Άξζξν 32 Σκήκαηα ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο- Γηάθξηζε Γηαδηθαζηώλ 

1. Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο απνηειείηαη απφ έλα εξεπλεηηθφ θαη έλα δηθαζηηθφ 
ηκήκα. 

2. Οη δηαδηθαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο ζα δηαθξίλνληαη ζε εξεπλεηηθή θαη 
δηθαζηηθή δηαδηθαζία. 

3. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο ζα νξίδεη ην κέινο ηνπ εξεπλεηηθνχ 
ηκήκαηνο, αλαζέηνληαο ζε απηφ θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηηθά θαζήθνληα είηε 
γηα ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε είηε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καζήθνληα 
εξεπλεηή κπνξεί λα αλαηεζνχλ θαη ζηνλ αλαπιεξσηή Πξφεδξν. 
 

 

Δλόηεηα 2: Γηθαηνδνζία, θαζήθνληα θαη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο 
Γενληνινγίαο 

 

 

Άξζξν 33 Γηθαηνδνζία ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο 

1. Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα ρεηξίδεηαη θαη λα δηθάδεη 
φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληα Κψδηθα. 

2. Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο έρεη αξκνδηφηεηα λα θξίλεη ηελ ζπκπεξηθνξά φισλ 
ησλ πξνζψπσλ πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα φηαλ εθηεινχλ ηα 
θαζήθνληα ηνπο. Δπηπξφζζεηα ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο έρεη ηελ 
αξκνδηφηεηα λα δηεξεπλά θαη λα θξίλεη ζπγρξφλσο ηελ ζπκπεξηθνξά θαη 
άιισλ πξνζψπσλ, πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα, εθφζνλ κία 
εληαία απφθαζε θξίλεηαη αλαγθαία βάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ. 

3. Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα εξεπλά θαη λα θξίλεη ηελ 
ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα 
Κψδηθα εθφζνλ ε ππφζεζε ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε θεξφκελε παξάβαζε δελ 
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έρεη ζπλέπεηεο ζε δηεζλέο επίπεδν (επεξεάδεη δηάθνξεο νκνζπνλδίεο) θαη 
θξίλεηαη ζε επίπεδν νκνζπνλδίαο. 

 
Άξζξν 34 Καζήθνληα θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ εξεπλεηηθνύ ηκήκαηνο 

1. Τν εξεπλεηηθφ ηκήκα ζα δηεξεπλά πηζαλέο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο Κψδηθα είηε θαηφπηλ αζθήζεσο πεηζαξρηθήο δίσμεο απφ ην αξκφδην 
φξγαλν ηεο ΔΠΟ είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη απηεπάγγειηα θαηά ηελ 
πιήξε θαη αλεμάξηεηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα είηε θαηφπηλ αλαθνξάο απφ ηνλ 
Πξφεδξν ή ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.Ο., είηε θαηφπηλ ππνβνιήο 
θαηαγγειίαο ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ παξφληνο. 

2. Δθφζνλ ην εξεπλεηηθφ ηκήκα ζεσξεί φηη εθ πξψηεο φςεσο δελ πθίζηαηαη 
παξάβαζε, κπνξεί λα θιείζεη κία ππφζεζε θαη λα ηελ ζέζεη ζην αξρείν ρσξίο 
λα ηελ παξαπέκςεη ζην δηθαζηηθφ ηκήκα. 

3. Δθφζνλ εθ πξψηεο φςεσο πθίζηαηαη παξάβαζε, ην εξεπλεηηθφ ηκήκα ζα 
εθθηλεί ηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο θαη ζα δηεμάγεη ηηο θαηάιιειεο έξεπλεο. Τν 
ηκήκα ζα εμεηάδεη εμίζνπ ηελ χπαξμε επηβαξπληηθψλ θαη απαιιαθηηθψλ 
πεξηζηάζεσλ. Η δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο κπνξεί λα παξαιεηθζεί φηαλ ηα 
ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο ζεσξνχληαη πιήξε, θαη ε ππφζεζε ζα παξαπέκπεηαη 
ζην δηθαζηηθφ ηκήκα. 

4. Μφιηο νινθιεξσζεί ε δηεξεχλεζε ή εθφζνλ ε δηεξεχλεζε δελ θξίλεηαη 
αλαγθαία ην εξεπλεηηθφ ηκήκα ζα ζπληάζζεη κηα ηειηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 
ππφζεζε, ζα ηελ πξνσζεί καδί κε ηνλ θάθειν ηεο ππφζεζεο ζην δηθαζηηθφ 
ηκήκα θαη ζα εηζεγείηαη ηελ ππφζεζε ζην δηθαζηηθφ ηκήκα, εθφζνλ δηεμαρζεί 
αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. Δθφζνλ ππάξρεη πξφηαζε γηα επηβνιή πνηλήο, ζηελ 
ηειηθή έθζεζε, ζα πξέπεη λα θαηαδεηθλχεηαη ε ηηκσξεηέα ζπκπεξηθνξά θαη ε 
πηζαλή παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ. 

5. Αλ ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία έρεη θιείζεη, ην εξεπλεηηθφ ηκήκα κπνξεί λα 
αλνίμεη εθ λένπ ηελ έξεπλα εάλ έιζνπλ ζην θσο λέα γεγνλφηα ή απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, ηα νπνία ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε παξαβάζεσο. 

 
Άξζξν 35 Καζήθνληα θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ δηθαζηηθνύ ηκήκαηνο 

1. Τν δηθαζηηθφ ηκήκα ζα εμεηάδεη ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ πνπ 
πξνσζνχληαη απφ ην εξεπλεηηθφ ηκήκα θαη ζα απνθαίλεηαη σο πξνο ην εάλ 
ζα θιείζεη ε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ή ζα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ 
δηθαζηηθή δηαδηθαζία. 

2. Τν δηθαζηηθφ ηκήκα κπνξεί νπνηεδήπνηε λα επηζηξέθεη ηνπο θαθέινπο ηεο 
ππφζεζεο ζην εξεπλεηηθφ ηκήκα θαη λα δψζεη εληνιή γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο 
έξεπλαο θαη/ή ηε ζπκπιήξσζε ηεο ηειηθήο έθζεζεο. 

3. Τν δηθαζηηθφ ηκήκα δχλαηαη λα αλαιάβεη πεξαηηέξσ έξεπλεο. 

4. Τν δηθαζηηθφ ηκήκα, εθφζνλ απνθαζίζεη ηελ πεξαηηέξσ πξφνδν ηεο 
δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζα απνζηέιιεη ηελ ηειηθή έθζεζε ζηνπο δηαδίθνπο θαη 
ζα δεηά λα θαηαζέζνπλ επ’ απηήο έλα ππφκλεκα. Απφ ηελ θνηλνπνίεζε απηή 
νη δηάδηθνη έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
θαθέινπ. 

 
Άξζξν 36 Αξκνδηόηεηα ηνπ Πξνέδξνπ σο Μνλνκεινύο Οξγάλνπ 
Ο Πξφεδξνο ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο κπνξεί λα ιακβάλεη ηηο αθφινπζεο απνθάζεηο 
κφλνο ηνπ: 

a) απνθιεηζκφο ελφο πξνζψπνπ κέρξη ηξεηο αγψλεο ή κέρξη δχν κήλεο,  
b) απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ην πνδφζθαηξν, κέρξη δχν (2) κήλεο, 
c) επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ,  
d) απαγγέιιεη, κεηαξξπζκίδεη θαη αθπξψλεη πξνζσξηλά κέηξα. 
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Άξζξν 37 ύλζεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ θαη ηνπ δηθαζηηθνύ ηκήκαηνο 
Η ζχλζεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην 
θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΠΟ. 
 
Άξζξν 38 Αλαπιήξσζε 
Δάλ ν Πξφεδξνο θσιχεηαη λα ζπκκεηέρεη (είηε ιφγσ πξνζσπηθψλ είηε ιφγσ 
πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ), ζα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αλαπιεξσηή πξφεδξν. Σε 
πεξίπησζε θσιχκαηνο ν αλαπιεξσηήο πξφεδξνο ζα αλαπιεξψλεη ή αλαιφγσο ζα 
αλαπιεξψλεηαη απφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο. 
 
Άξζξν 39 Γξακκαηεία 

1. Η γεληθή γξακκαηεία ηεο ΔΠΟ ζα δηαζέζεη ηφζν ζην εξεπλεηηθφ φζν θαη ζην 
δηθαζηηθφ ηκήκα γξακκαηεία κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ. Καη ηα δχν ηκήκαηα 
σζηφζν δηαηεξνχλ ηελ εμνπζία λα πξνζθχγνπλ ζε εμσηεξηθέο πεγέο γηα ηελ 
ππνβνήζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηδίσο δηνξίδνληαο πξαγκαηνγλψκνλεο ή 
εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Η ζρεηηθή δαπάλε ζα ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε 
έγθξηζε απφ ηελ ΔΠΟ εθφζνλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 3.000 επξψ. 

2. Η γεληθή γξακκαηεία ηεο ΔΠΟ ζα νξίδεη ηε γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο. 

3. Η γξακκαηεία ζα αλαιάβεη ηε δηνηθεηηθή εξγαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο 
δηαδηθαζίεο θαη ζα παξάζρνπλ ηελ ζπλδξνκή ηεο ζην εξεπλεηηθφ θαη ζην 
δηθαζηηθφ ηκήκα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, εηδηθφηεξα δε ζα 
ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ 
ππνζέζεσλ, πνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 

4. Η γξακκαηεία ζα ελεξγεί ππφ ηηο απνθιεηζηηθέο νδεγίεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη 
ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο. Έρεη ην θαζήθνλ λα αλαθέξεη άκεζα θάζε νδεγία 
πνπ δέρεηαη απφ άιια πξφζσπα ή φξγαλα ζηνλ Πξφεδξν ηνπ αληίζηνηρνπ 
ηκήκαηνο. 

 
Άξζξν 40 Αλεμαξηεζία 

1. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο ζα δηεμάγνπλ ηηο έξεπλεο ηνπο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο, ζα εθδίδνπλ ηηο απνθάζεηο κε πιήξε αλεμαξηεζία θαη πξέπεη λα 
απνθεχγνπλ θάζε επηξξνή ηξίηνπ. 

2. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο θαη ηα άκεζα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο 
(ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Κψδηθα) δελ επηηξέπεηαη λα 
αλήθνπλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνδνηηθφ φξγαλν, ζηε Δθηειεζηηθή 
Δπηηξνπή ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηαξθή επηηξνπή ηεο ΔΠΟ. 

3. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο δελ επηηξέπεηαη λα αλήθνπλ ζε θαλέλα 
άιιν φξγαλν ηεο ΔΠΟ. 

 
Άξζξν 41 Απνρή-Δμαίξεζε 

1. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο νθείιεη λα απέρεη απφ νπνηαδήπνηε 
έξεπλα ή αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία αλαθχπηνπλ ιφγνη 
ακθηζβήηεζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ. 

2. Τα παξαπάλσ ζα ηζρχνπλ, εηδηθφηεξα, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
(a) Δάλ ην ελ ιφγσ κέινο έρεη άκεζα ζπκθέξνλ ζηελ έθβαζε ηεο ππνζέζεσο, 
(b) Δάλ έρεη πξνζσπηθή κεξνιεςία ή πξνθαηάιεςε κε θάπνηνλ δηάδηθν ή 

πξνζσπηθή γλψζε ησλ ακθηζβεηνχκελσλ απνδεηθηέσλ γεγνλφησλ ηεο 
ππφζεζεο ή έρεη εθθξάζεη άπνςε αλαθνξηθά κε ηελ έθβαζε ή φηαλ κέινο 
ηεο άκεζεο νηθνγέλεηαο ηνπ είλαη δηάδηθνο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 
αληηδηθίαο ή είλαη δηάδηθνο ζηε δηαδηθαζία ή έρεη νπνηνδήπνηε άιιν 
ζπκθέξνλ πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεαζηεί νπζησδψο απφ ηελ έθβαζε 
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα επεξεάζεη ηελ ακεξνιεςία ηνπ, 

(c) έρεη ήδε αζρνιεζεί κε ηελ ππφζεζε, κε δηαθνξεηηθή ηδηφηεηα, εθηφο ηνπ 
πιαηζίνπ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά νξίδνληαη απ' απηφλ ηνλ 
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Κψδηθα. 

3. Τα κέιε γηα ηα νπνία ζπληξέρεη ιφγνο απνρήο ζα εηδνπνηνχλ άκεζα ηνλ 
πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. 

4. Καηά κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη 
πξνθαηεηιεκκέλν πξέπεη λα ππνβιεζεί αίηεζε εμαίξεζεο εληφο πέληε εκεξψλ 
απφ ηελ γλψζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ ιφγνπ εμαίξεζεο θαη κέρξη ηελ 
ζπδήηεζε. Η άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ζα ινγίδεηαη σο παξαίηεζε 
απφ ην δηθαίσκα ηεο αίηεζεο. Η αίηεζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο 
εμαίξεζεο θαη λα είλαη ηεθκεξησκέλε. 

5. Ο πξφεδξνο ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ζα απνθαίλεηαη επί ηεο βαζηκφηεηαο θάζε 
ηέηνηαο αηηήζεσο, εθηφο εάλ ην ελ ιφγσ κέινο έρεη δειψζεη απνρή κε δηθή ηνπ 
πξσηνβνπιία. Δάλ ε αίηεζε ζηξέθεηαη θαηά ηνπ πξνέδξνπ, επ’ απηήο 
απνθαίλνληαη ηα ινηπά κέιε ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο. 

6. Δίλαη απαξάδεθηε ε αίηεζε γηα ηελ εμαίξεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο 
ή ηφζσλ ψζηε ηα ελαπνκείλαληα κέιε, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά λα κελ 
επαξθνχλ γηα ηελ λφκηκε ζπγθξφηεζε απηήο 

7. Σε πεξίπησζε πνπ φια ηα κέιε ηεο δενληνινγηθήο επηηξνπήο εμαηξεζνχλ, 
αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ζα είλαη ε επηηξνπή εθέζεσλ 

 
Άξζξν 42 Μπζηηθόηεηα 

1. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο θαη ηα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ζα 
δηαζθαιίδνπλ φηη φια φζα απνθαιχπηνληαη πξνο απηνχο θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο παξακέλνπλ κπζηηθά ηδηαηηέξσο δε νη 
δηαζθέςεηο θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ δηαδίθσλ. Οη νξηζηηθέο 
απνθάζεηο κπνξνχλ λα δεκνζηνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΠΟ. 

2. Παξά ηελ παξ. 1 σο άλσ, ην εξεπλεηηθφ ηκήκα θαη ην δηθαζηηθφ ηκήκα 
κπνξνχλ, εθφζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν λα 
πιεξνθνξήζνπλ ην θνηλφ αλαθνξηθά κε ή λα επηβεβαηψζνπλ ηελ χπαξμε κίαο 
εθθξεκνχο ή ηεζείζαο ζην αξρείν δηαδηθαζίαο θαζψο επίζεο λα 
απνθαηαζηήζνπλ κία εζθαικέλε πιεξνθφξεζε ή θεκνινγία. Κάζε ηέηνηα 
δήισζε ζα ζέβεηαη ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο θαη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα 
εθείλσλ ζηνπο νπνίνπο αθνξά. 

 
Άξζξν 43 Δπζύλε ηεο Δπηηξνπήο 
Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο δελ θέξνπλ πξνζσπηθή επζχλε γηα ηελ θξίζε 
πνπ εθθέξνπλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπο ή νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε ηνπο αθνξά ηελ 
δηαδηθαζία, πιελ ησλ πεξηπηψζεσο δφινπ θαη βαξείαο ακέιεηαο. 

 

 

B. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 
 

Δλόηεηα 1: Γηθνλνκηθνί θαλόλεο 

 

Τπνελόηεηα 1: Γεληθνί θαλόλεο 

 
A) Γηάδηθνη 
 
Άξζξν 44 Γηάδηθνη 
Μφλνλ ν δησθφκελνο ζεσξείηαη δηάδηθνο. 
 
B) Γηθαηώκαηα ησλ δηαδίθσλ 
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Άξζξν 45 Γηθαίσκα αθξόαζεο 

1. Οη δηάδηθνη έρνπλ ην δηθαίσκα αθξφαζεο, ην δηθαίσκα λα εηζθέξνπλ 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ην δηθαίσκα εμέηαζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ έθδνζε κηαο απφθαζεο, ην δηθαίσκα 
πξφζβαζεο ζηνπο θαθέινπο θαη ην δηθαίσκα ζε κία αηηηνινγεκέλε απφθαζε. 

2. Τν δηθαίσκα αθξφαζεο κπνξεί λα πεξηνξηζζεί ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, 
φπσο φηαλ δεηήκαηα εκπηζηεπηηθήο θχζεσο πξέπεη λα δηαθπιαρζνχλ, 
κάξηπξεο πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ ή φηαλ απαηηείηαη λα πξνζδηνξηζζνχλ 
απφξξεηα ζηνηρεία ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 
Άξζξν 46 Δθπξνζώπεζε θαη ζπλδξνκή 

1. Οη δηάδηθνη κπνξνχλ λα έρνπλ λνκηθή εθπξνζψπεζε, κε δηθέο ηνπο δαπάλεο. 

2. Δθφζνλ δελ απαηηείηαη απηνπξφζσπε παξάζηαζε ηνπο, νη δηάδηθνη κπνξνχλ 
λα εθπξνζσπεζνχλ απφ ην λνκηθφ ηνπο παξαζηάηε κε απιή έγγξαθή 
εμνπζηνδφηεζε επηθπξσκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εληνιέα απφ 
δεκφζηα, δεκνηηθή, θνηλνηηθή αξρή ή δηθεγφξν. 

3. Οη δηάδηθνη είλαη ειεχζεξνη λα επηιέγνπλ ην δηθφ ηνπο λνκηθφ παξαζηάηε ή 
εθπξφζσπν. 

4. Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
δηαδίθσλ λα ππνβάιινπλ κία λνκφηππε πιεξεμνπζηφηεηα. 

 
Άξζξν 47 Τπνρξέσζε ησλ δηαδίθσλ λα ζπλεξγάδνληαη 

1. Οη δηάδηθνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεξγνχλ κε θαιή πίζηε θαζ' φιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

2. Οη δηάδηθνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 
απνδεηρζνχλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο. Δηδηθφηεξα ζα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ απνζηέιινληαη 
απφ ην εξεπλεηηθφ θαη ην δηθαζηηθφ ηκήκα ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο, φπσο 
θαη κε ηελ εληνιή απηνπξφζσπεο παξάζηαζεο ηνπο. 

3. Οπνηεδήπνηε παξαζηεί αλαγθαίν νη δειψζεηο θαη νη ζέζεηο ησλ δηαδίθσλ 
κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ κε ηα θαηάιιεια κέζα. 

4. Δθφζνλ νη δηάδηθνη δελ αληαπνθξηζνχλ ζηελ ππνρξέσζε ηνπο, ν Πξφεδξνο 
ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί, κεηά απφ πξνεηδνπνίεζε ηνπο λα επηβάιιεη 
πεηζαξρηθέο θπξψζεηο. 

5. Δάλ νη δηάδηθνη δελ ζπλεξγαζζνχλ ην εξεπλεηηθφ ηκήκα κπνξεί λα πξνβεί ζηε 
ζχληαμε ηεο ηειηθήο έθζεζεο ή ην δηθαζηηθφ ηκήκα κπνξεί λα εθδψζεη 
απφθαζε επί ηεο ππφζεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ, ζπλεθηηκψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαδίθσλ ζηηο δηαδηθαζίεο. 

 
Άξζξν 48 Γεληθή ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο 

1. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο, ηα πξφζσπα πνπ 
δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα, νθείινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 
απφδεημε ησλ γεγνλφησλ κίαο ππφζεζεο, ηδηαίηεξα δε, λα παξέρνπλ, γξαπηά 
ή πξνθνξηθά, πιεξνθνξίεο σο κάξηπξεο. Η κε αληαπφθξηζε ζηελ 
ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επηβνιή κηαο πνηλήο 
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Κψδηθα. 

2. Οη κάξηπξεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ ηελ πιήξε αιήζεηα θαη λα 
απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ηίζεληαη κε βάζε φζα γλσξίδνπλ θαη ηελ 
θξίζε ηνπο. 

3. νη κάξηπξεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο, ν Πξφεδξνο 
ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί, κεηά απφ πξνεηδνπνίεζε, λα ηνπο επηβάιεη 
πεηζαξρηθέο πνηλέο. 
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Άξζξν 49 Γιώζζα 

1. Η δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2. Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο κπνξεί, εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν ή ρξήζηκν, λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο δηεξκελέα. 

 
Άξζξν 50 Κνηλνπνίεζε απνθάζεσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ 

1. Οη απνθάζεηο θαη ηα άιια έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηνπο δηαδίθνπο, ζα 
θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ίδηνπο ή ζηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ηνπο ή ζηνπο 
δηνξηζζέληεο εθπξνζψπνπο ηνπο, κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηειενκνηφηππν (fax). Γηα ην ζθνπφ απηφ νη δηάδηθνη 
νθείινπλ λα δειψζνπλ ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπο ή/θαη ηε δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπο ή/θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειενκνηφηππνπ ζην 
νπνίν ζα γίλνληαη νη θνηλνπνηήζεηο. 

2. Οη απνθάζεηο ζα θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο δηάδηθνπο. 
 
Άξζξν 51 Ιζρύο ησλ απνθάζεσλ 

1. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηζρχνπλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο. 

2. Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα δηνξζψζεη ηπρφλ πξνθαλή 
ζθάικαηα κίαο απφθαζεο. 
 

Τπνελόηεηα 2: Απνδείμεηο 

 

Άξζξν 52 Γηάθνξα είδε απνδείμεσλ 

1. Κάζε είδνπο απφδεημε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαη λα εμεηαζηεί. 

2. Τα είδε ησλ απνδείμεσλ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηδηαίηεξα ηα αθφινπζα: 
(a) Έγγξαθα 
(b) Δθζέζεηο αμησκαηνχρσλ 
(c) Απνινγίεο ησλ δηαδίθσλ 
(d) Καηαζέζεηο καξηχξσλ 
(e) Δγγξαθέο ήρνπ θαη εηθφλαο 
(f) Δθζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ 
(g) Κάζε άιιε απφδεημε πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ππφζεζε. 

 
Άξζξν 53 Αλώλπκνη κάξηπξεο 

1. Όηαλ ε θαηάζεζε θάπνηνπ πξνζψπνπ ζε δηαδηθαζίεο πνπ θηλήζεθαλ 
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Κψδηθα ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή 
ηνπ ή λα ζέζεη ην πξφζσπν απηφ ή ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ή ηνλ ζηελφ ηνπ θηιηθφ 
θχθιν ζε ζσκαηηθφ θίλδπλν, ν πξφεδξνο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ή ν 
αλαπιεξσηήο ηνπ, έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη: 
(a) λα κελ ηαπηνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ παξνπζία ησλ δηαδίθσλ, 
(b) ν κάξηπξαο λα κελ εκθαληζηεί ζηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, 
(c) ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ή νξηζκέλα απφ απηά, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ κάξηπξα, λα ζπκπεξηιεθζνχλ 
κφλν ζε έλαλ κεκνλσκέλν, εκπηζηεπηηθφ θάθειν ηεο ππφζεζεο. 

2. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ελ γέλεη ζπλζήθεο θαη ηδίσο φηαλ θακία άιιε 
απφδεημε δελ είλαη δηαζέζηκε πνπ λα επηβεβαηψλεη ηελ θαηάζεζε ηνπ 
αλψλπκνπ κάξηπξα θαη εθφζνλ είλαη ηερληθά δπλαηφ, ν Πξφεδξνο ηνπ 
αξκφδηνπ ηκήκαηνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ κπνξεί θαη’ εμαίξεζε, 
απηαπάγγειηα ή θαηφπηλ αηηήκαηνο δηαδίθνπ λα δηαηάμεη: 

i. ηελ αιινίσζε ηεο θσλήο ηνπ κάξηπξα, 

ii. ηελ θάιπςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, 

iii. ηελ εμέηαζε ηνπ κάξηπξα εθηφο αθξναηεξίνπ, 
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iv. ηελ εμέηαζε ηνπ κάξηπξα κε ηελ ππνβνιή έγγξαθσλ εξσηήζεσλ απφ ηνλ 
Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

3. Σε βάξνο φπνηνπ απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αλψλπκνπ κάξηπξα ή 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηεο. 

 
Άξζξν 54 Σαπηνπνίεζε αλώλπκσλ καξηύξσλ 

1. Πξνο ην ζθνπφ δηαζθάιηζεο ηνπο ε ηαπηνπνίεζε ησλ αλσλχκσλ καξηχξσλ 
ζα ιακβάλεη ρψξα θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ 
δηαδίθσλ. Η ηαπηνπνίεζε ηνπ ζα δηεμάγεηαη απφ κφλν ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
αξκνδίνπ ηκήκαηνο ή απφ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ή απφ φια ηα κέιε ηνπ 
αξκφδηνπ ηκήκαηνο καδί θαη ζα θαηαγξάθεηαη ζε πξαθηηθά πνπ πεξηέρνπλ ηα 
πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ κάξηπξα. 

2. Τα πξαθηηθά απηά δελ ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο δηαδίθνπο. 

3. Οη δηάδηθνη ζα ιακβάλνπλ κία ζχληνκε εηδνπνίεζε πνπ: 

i. ζα επηβεβαηψλεη φηη βεβαηψζεθε επίζεκα ε ηαπηφηεηα ηνπ αλψλπκνπ 
κάξηπξα, θαη 

ii. δελ ζα πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
ηαπηνπνίεζε ηνπ. 

 
Άξζξν 55 Παξαδεθηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
Απνδεηθηηθά κέζα πνπ παξαβηάδνπλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ή θαηαθαλψο δελ 
εμππεξεηνχλ ζηελ απφδεημε ζρεηηθψλ γεγνλφησλ, δε ιακβάλνληαη ππφςε. 
 
Άξζξν 56 Δθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ 

1. Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ζα έρεη απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηελ εθηίκεζε 
ησλ απνδείμεσλ. 

2. Οη εθζέζεηο ησλ αμησκαηνχρσλ αγψλσλ απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ησλ 
αλαθεξφκελσλ ζε απηέο πεξηζηαηηθψλ γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, 
επηηξεπνκέλεο ηεο αληαπφδεημεο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαη κε ηα κέζα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ Κ.Α.Π.. 

 
Άξζξν 57 Αξρή ηεο εζηθήο απόδεημεο 
Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο ζα θξίλνπλ θαη ζα απνθαζίδνπλ κε βάζε ηελ 
πξνζσπηθή ηνπο πεπνίζεζε. 
 
Άξζξν 58 Βάξνο ηεο απόδεημεο 

1. Τν βάξνο ηεο απφδεημεο αλαθνξηθά κε ηηο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληα Κψδηθα, αλήθεη ζηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο. 

 

Τπνελόηεηα 3: Πξνζεζκίεο 

 

Άξζξν 59 Έλαξμε θαη ιήμε ησλ πξνζεζκηώλ 

1. Οη πξνζεζκίεο γηα ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί άκεζα 
ζε έλα δηάδηθν ή ζηνλ δηνξηζκέλν πιεξεμνχζην ή νπνηνδήπνηε άιιν 
εθπξφζσπν ηνπ αξρίδνπλ ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο θιήζεο/εηδνπνίεζεο. 

2. Δάλ ε ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ζπκπίπηεη κε κηα δεκφζηα αξγία ζηνλ 
ηφπν θαηνηθίαο απηνχ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ε πξνζεζκία ζα εθπλέεη 
ηελ επφκελε εξγάζηκε κέξα. 

 
Άξζξν 60 Σήξεζε πξνζεζκηώλ 

1. Οξηζκέλε πξνζεζκία ζα ζεσξείηαη φηη έρεη ηεξεζεί κφλν εάλ ε πξάμε πνπ 
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απαηηείηαη έρεη ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο. 

2. Δθφζνλ πξέπεη λα θαηαηεζεί νξηζκέλν έγγξαθν, απηφ ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζεί ζην αξκφδην φξγαλν ην αξγφηεξν έσο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο 
πξνζεζκίαο. 

3. Δάλ ην έγγξαθν απνζηέιιεηαη κε ηειενκνηνηππία, ε πξνζεζκία ζα ζεσξείηαη 
φηη έρεη ηεξεζεί εθφζνλ ην έγγξαθν παξαιεθζεί ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο 
πξνζεζκίαο θαη ην πξσηφηππν έγγξαθν παξαιεθζεί εληφο ησλ επνκέλσλ 
πέληε εκεξψλ. 

4. Οη δηάδηθνη δελ επηηξέπεηαη λα ηεξνχλ πξνζεζκία κε ηελ απνζηνιή 
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. 

 
Άξζξν 61 Αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηώλ 

1. Πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη απφ απηφλ ηνλ Κψδηθα δελ κπνξνχλ λα 
παξαηαζνχλ. 

2. Πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο κπνξνχλ λα 
παξαηαζνχλ θαηφπηλ αηηήκαηνο. Πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί γηα δεχηεξε 
θνξά κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 

3. Η άξλεζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο κπνξεί λα αλαθνηλψλεηαη πξνθνξηθά. 
 

Τπνελόηεηα 4: Αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηώλ 

 

Άξζξν 62 Αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηώλ 

1. Σε πεξίπησζε πνπ έλα πξφζσπν ην νπνίν δεζκεχεηαη απφ ηνλ παξφληα 
Κψδηθα απσιέζεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή, ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ζα 
δηαηεξεί ηελ αξκνδηφηεηα ηεο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο. 

2. Σε πεξίπησζε πνπ έλα πξφζσπν πνπ δεζκεχεηαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα 
απσιέζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ, ην εξεπλεηηθφ ηκήκα κπνξεί λα δηεμάγεη έξεπλα, λα 
ζπληάμεη ηειηθή έθζεζε θαη λα πξνσζήζεη απηή ζην δηθαζηηθφ ηκήκα. Τν 
δηθαζηηθφ ηκήκα κπνξεί λα αλαζηείιεη ηηο δηαδηθαζίεο ή λα ιάβεη απφθαζε επί 
ηεο νπζίαο. 

 

Τπνελόηεηα 5: Έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο 

 

Άξζξν 63 Έμνδα δηαδηθαζίαο 
Τα έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο απνηεινχληαη απφ ηα έμνδα θαη ηηο ελ γέλεη δαπάλεο ησλ 
δηεξεπλεηηθψλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
 
Άξζξν 64 Έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε ζέζεσο ζην αξρείν ή 

απαιιαγήο 

1. Δθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη ζην παξφλ, ζε πεξίπησζε ζέζεσο ζην αξρείν 
νξηζκέλεο ππφζεζεο ή απαιιαγήο, ηα έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο ζα βαξχλνπλ 
ηελ ΔΠΟ. 

2. Γηάδηθνο κπνξεί λα επηβαξπλζεί κε ηα έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο, ελ φισ ή ελ 
κέξεη, ζε πεξίπησζε ζέζεσο νξηζκέλεο ππφζεζεο ζην αξρείν ή απαιιαγήο, 
εθφζνλ είλαη ππαίηηνο γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ή παξαθψιπζε ηε 
δηεμαγσγή ηνπο. 

 
Άξζξν 65 Έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε επηβνιήο θπξώζεσλ 

1. Τα έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο ζα βαξχλνπλ ηνλ δηάδηθν πνπ έρεη ηηκσξεζεί. 

2. Δάλ ηηκσξεζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο δηάδηθνη, ηα έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο ζα 
επηκεξίδνληαη αλαινγηθά κεηαμχ ηνπο θαηά ην βαζκφ ηεο ελνρήο εθάζηνπ. 

3. Μέξνο ησλ δηαδηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη εηδηθφηεξα ην θφζηνο ησλ δηεξεπλεηηθψλ 
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δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα βαξχλεη ηελ ΔΠΟ, ζε αληηζηνηρία κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο. 

4. Τα δηαδηθαζηηθά έμνδα κπνξεί λα κεησζνχλ ή θαη λα ππάξμεη απαιιαγή ζε 
εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, ηδίσο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
ησλ δηαδίθσλ. 

 
Άξζξν 66 Τπνρξέσζε απνδεκίσζεο 
Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζε ζρέζε κε δηαδηθαζίεο δηεμαγφκελεο απφ 
ηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο. 

 

Δλόηεηα 2: Γηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο 

 

Τπνελόηεηα 1: Πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο 

 

Άξζξν 67 Γηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο 

1. Κάζε πξφζσπν πνπ δεζκεχεηαη απφ απηφλ ηνλ Κψδηθα κπνξεί λα ππνβάιιεη 
κία θαηαγγειία ζρεηηθά κε πηζαλέο παξαβάζεηο ηνπ παξφληα Κψδηθα ζηνλ 
γξακκαηέα ηνπ εξεπλεηηθνχ ηκήκαηνο. Οη θαηαγγειίεο πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη εγγξάθσο καδί κε ηα δηαζέζηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η 
γξακκαηεία ζα ελεκεξψλεη ην κέινο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ 
ππνβνιή θαηαγγειηψλ θαη ζα ελεξγεί ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ. 

2. Γελ ππάξρεη αμίσζε γηα ηελ έλαξμε δηαδηθαζηψλ ιφγσ ππνβνιήο νξηζκέλεο 
θαηαγγειίαο.  

3. Οπνηνζδήπνηε ππνβάιιεη κηα θαηαγγειία θαηά ελφο πξνζψπνπ γηα ηνλ νπνίν 
γλσξίδεη φηη είλαη αζψνο κε ζθνπφ λα ηνπ πξνθαιέζεη βιάβε, ή κε άιιν 
ηξφπν ιακβάλεη θαθφβνπια κέηξα κε ζθνπφ λα βιάςεη ην πξφζσπν απηφ γηα 
ην νπνίν γλσξίδεη φηη είλαη αζψν, ζα ηηκσξείηαη. 

4. Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή αλψλπκσλ θαηαγγειηψλ ή αλαθνξψλ. Σε πεξίπησζε 
ππνβνιήο κίαο αλψλπκεο θαηαγγειίαο ή αλαθνξάο ε βαζηκφηεηά  ηεο ζα 
αμηνινγείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. Σε θάζε πεξίπησζε φκσο κίαο 
ηέηνηαο ππνβνιήο ηα ζηνηρεία ηνπ αλσλχκσο θαηαγγέιινληνο πξέπεη λα 
γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο επηηξνπήο θαη λα ηεξνχληαη ζε κε 
πξνζβάζηκν ζε ηξίηνπο θάθειν ζηελ Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
δηαζέζηκα ζε έλα ζηγφκελν πξφζσπν αλ ππνβιεζεί εηο βάξνο ηνπ κία 
απνδεδεηγκέλα ςεπδήο θαη  ζπθνθαληηθή θαηαγγειία, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3 παξφληνο. 

 
Άξζξν 68 Δθθίλεζε ησλ δηεξεπλεηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

1. Δθφζνλ απφ ηα έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ καδί κε ηελ θαηαγγειία ή ηελ 
πεηζαξρηθή δίσμε πξνθχπηεη φηη εθ πξψηεο φςεσο πθίζηαηαη πεηζαξρηθφ 
αδίθεκα ην κέινο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηκήκαηνο ζα εθθηλεί δηαδηθαζία 
δηεξεχλεζεο. Η δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο κπνξεί λα παξαιεθζεί εθφζνλ ηα 
ζηνηρεία θξίλνληαη επαξθή. 

2. Οη δηάδηθνη ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ έλαξμε ησλ δηεξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 
θαη ηελ πηζαλή πεηζαξρηθή παξάβαζε. 

 

Τπνελόηεηα 2: Έλαξμε θαη δηεμαγσγή ησλ εξεπλώλ 

 

Άξζξν 69 Έλαξμε 

1. Τν κέινο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηκήκαηνο, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 
Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο, ζα απνθαζίδεη γηα ηελ έλαξμε δηαδηθαζηψλ 
δηεξεχλεζεο. 
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2. Γελ απαηηείηαη αηηηνιφγεζε γηα ηελ έλαξμε ή κε ησλ δηαδηθαζηψλ δηεξεχλεζεο 
θαη ε απφθαζε έλαξμεο απηψλ είλαη απξφζβιεηε. 

 
Άξζξν 70 Γηεμαγσγή ησλ εξεπλώλ 
Τν κέινο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηκήκαηνο ζα πξνΐζηαηαη ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο σο 
επηθεθαιήο ηεο έξεπλαο. 

1. Με ηελ βνήζεηα ηεο γξακκαηείαο ν επηθεθαιήο ηεο έξεπλαο ζα δηεξεπλά κέζσ 
γξαπηψλ εξσηεκάησλ θαη γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ εξσηήζεσλ πξνο ηνπο 
δηαδίθνπο θαη ηνπο κάξηπξεο. Μπνξεί επίζεο λα ιάβεη πεξαηηέξσ εξεπλεηηθά 
κέηξα, ηδηαίηεξα δε, κπνξεί λα πξνβεί ζηελ επαιήζεπζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ 
εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ έξεπλα κέζσ ελφξθσλ θαηαζέζεσλ. 

2. Δάλ νη δηάδηθνη ή άιια πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα 
δελ ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ απφδεημε ησλ γεγνλφησλ νξηζκέλεο ππφζεζεο, ν 
επηθεθαιήο ηεο έξεπλαο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηηθνχ 
ηκήκαηνο λα πξνβεί ζε κία πξνεηδνπνίεζε θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο λα 
ιάβεη πεηζαξρηθά κέηξα. 

 

Τπνελόηεηα 3: Οινθιήξσζε ησλ δηεξεπλεηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

 

Άξζξν 71 Οινθιήξσζε ησλ δηεξεπλεηηθώλ δηαδηθαζηώλ 
Δθφζνλ ν επηθεθαιήο ηεο έξεπλαο ζεσξήζεη φηη δελ απαηηείηαη δηεξεχλεζε ηεο 
ππφζεζεο ή φηη ε έξεπλα είλαη επαξθήο, ζα ελεκεξψλεη ηνπο δηαδίθνπο, φηη νη 
δηαδηθαζίεο έρνπλ νινθιεξσζεί θαη φηη ε ηειηθή έθζεζε, καδί κε ηνλ θάθειν ηεο 
έξεπλαο, ζα δηαβηβαζζνχλ ζην δηθαζηηθφ ηκήκα. 
 
Άξζξν 72 Σειηθή έθζεζε 
Η ηειηθή έθζεζε ζα πεξηέρεη φια ηα γεγνλφηα θαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιεγεί θαη 
ζα αλαθέξεη ηελ πηζαλή παξάβαζε θαλφλσλ καδί κε κηα εηζήγεζε απεπζπλφκελε 
πξνο ην δηθαζηηθφ ηκήκα γηα ηελ ιήςε ησλ θαηάιιεισλ πεηζαξρηθψλ κέηξσλ, ηε 
ζέζε κηαο ππφζεζεο ζην αξρείν ή ηελ απαιιαγή ηνπ δηαδίθνπ. 
 
 

Δλόηεηα 3: Γηθαζηηθή δηαδηθαζία 

 

Τπνελόηεηα 1: Πεξαίσζε δηαδηθαζηώλ. Πξνεηνηκαζία αθξνακαηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 

 

Άξζξν 73 Δμέηαζε ηνπ θαθέινπ 

1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηηθνχ Τκήκαηνο ζα εμεηάδεη ηελ ηειηθή έθζεζε θαη ηνπο 
θαθέινπο ηεο ππφζεζεο κε ηε ζπλδξνκή ηεο Γξακκαηείαο. 

2. Δθφζνλ ν Πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηηθνχ ηκήκαηνο ζεσξεί φηη ηα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία δελ είλαη επαξθή πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία, κπνξεί λα 
θιείζεη ηε δηαδηθαζία θαη λα ζέζεη ηελ ππφζεζε ζην αξρείν. 

3. Δθφζνλ είλαη αλαγθαίν, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηηθνχ Τκήκαηνο κπνξεί λα 
επηζηξέθεη ηελ ηειηθή έθζεζε ζην εξεπλεηηθφ ηκήκα γηα ηξνπνπνίεζε ή 
ζπκπιήξσζε ή κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ έξεπλεο. 

4. Δθφζνλ ν Πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηηθνχ Τκήκαηνο ζεσξεί φηη ε ηειηθή έθζεζε 
είλαη πιήξεο, ζα πξνρσξά ζηελ πεξαηηέξσ δηθαζηηθή δηαδηθαζία. 

 
Άξζξν 74 Τπνκλήκαηα δηαδίθσλ 

1. Σε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο ηνπ δηθαζηηθνχ Τκήκαηνο απνθαζίζεη λα 
πξνρσξήζεη ζε δηθαζηηθή δηαδηθαζία, ζα θνηλνπνηεί ηελ ηειηθή έθζεζε ζηνπο 
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δηαδίθνπο. Οη δηάδηθνη ζα έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ αληίγξαθα ηνπ θαθέινπ 
ηεο ππφζεζεο. 

2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηηθνχ Τκήκαηνο, ζα νξίδεη πξνζεζκία ζηνπο δηαδίθνπο 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ππφκλεκα κε ηελ ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 
θαηεγνξία, ηνπο ππεξαζπηζηηθνχο ηζρπξηζκνχο ηνπο, ηπρφλ ηζρπξηζκνχο πεξί 
αλαξκνδηφηεηαο, ηα απνδεηθηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη αηηηνινγεκέλα αηηήκαηα σο 
πξνο ηελ παξαδνρή ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ επί ησλ νπνίσλ πξφθεηηαη λα 
βαζηζηνχλ νη ηζρπξηζκνί ηνπο, φπσο θαη ηπρφλ αηηηνινγεκέλν αίηεκα γηα 
δηεμαγσγή αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, αλαθέξνληαο ηνπο κάξηπξεο ηνπο 
νπνίνπο πξνηίζεληαη λα εμεηάζνπλ. Οη δηάδηθνη ζα ζπλππνβάιινπλ κηα 
ζπλνπηηθή πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ νη 
καξηπξηθέο θαηαζέζεηο. 

 
Άξζξν 75 Απόξξηςε ησλ αηηεκάησλ γηα ηελ παξαδνρή απνδεηθηηθώλ 
κέζσλ 

1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηηθνχ Τκήκαηνο κπνξεί λα απνξξίςεη ηα αηηήκαηα γηα 
ηελ παξαδνρή απνδεηθηηθψλ κέζσλ πνπ ηνπ ππνβάιινπλ νη δηάδηθνη. 

2. Οη δηάδηθνη ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο ηνπο κε κηα 
απιή αλαθνξά ησλ ιφγσλ ηεο απφθαζεο. Η απφθαζε γηα ηελ απφξξηςε 
απνδεηθηηθψλ κέζσλ είλαη απξφζβιεηε. 

 
Άξζξν 76 Πεξαηηέξσ απνδείμεηο 

1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηηθνχ Τκήκαηνο κπνξεί απηεπαγγέιησο λα δηαηάμεη ηε 
ζπιινγή πεξαηηέξσ απνδείμεσλ θαη ηελ θιήηεπζε πξφζζεησλ καξηχξσλ ζηελ 
αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. Απνδείμεηο πνπ έρνπλ ήδε ζπγθεληξσζεί κπνξεί λα 
ιεθζνχλ εθ λένπ εάλ θξίλεηαη αλαγθαία ε άκεζε γλψζε ησλ απνδείμεσλ 
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί νξηζκέλε απφθαζε. 

2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηηθνχ Τκήκαηνο ζα ελεκεξψλεη ηνπο δηαδίθνπο γηα ηηο 
πεξαηηέξσ απνδείμεηο θαη ηνπο πξφζζεηνπο κάξηπξεο. 

 
Άξζξν 77 ύλζεζε Γηθαζηηθνύ Σκήκαηνο 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 36 νη απνθάζεηο ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο 
ιακβάλνληαη ππφ ηξηκειή ζχλζεζε. 

2. Οη δηάδηθνη έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζχλζεζεο. 
 
 

Τπνελόηεηα 2: Αθξνακαηηθή δηαδηθαζία 

 

Άξζξν 78 Πξνθνξηθέο δειώζεηο. Αξρέο 

1. Καηά γεληθφ θαλφλα, δε ζα δηεμάγεηαη αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη ην δηθαζηηθφ 
ηκήκα ζα απνθαζίδεη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ. 

2. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο απφ ηνπο 
δηαδίθνπο ην Γηθαζηηθφ Τκήκα κπνξεί λα επηηξέςεη ηε δηεμαγσγή 
αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία ζα θαινχληαη φινη νη δηάδηθνη. 

3. Καηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ην δηθαζηηθφ ηκήκα ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα 
απνθαζίζεη ηελ δηεμαγσγή αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία ζα 
θαινχληαη φινη νη δηάδηθνη. 

4. Η αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζα ιακβάλεη ρψξα δεκφζηα. 
 
Άξζξν 79 Αθξνακαηηθή δηαδηθαζία 

1. Ο Πξφεδξνο ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο ζα δηεπζχλεη ηελ αθξνακαηηθή 
δηαδηθαζία θαη ζα απνθαζίδεη γηα ηε ζεηξά εμέηαζεο ησλ καξηχξσλ 

2. Οη δηάδηθνη θέξνπλ ηελ επζχλε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εκθάληζε ησλ καξηχξσλ, 
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ησλ νπνίσλ δήηεζαλ ηελ εμέηαζε θαη θέξνπλ ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
πξνζέιεπζε ηνπο. 

3. Με ην πέξαο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο ην κέινο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηκήκαηνο 
ζα εηζεγείηαη επί ηεο ππφζεζεο. 

4. Η αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζα νινθιεξψλεηαη κε ηηο αγνξεχζεηο ησλ δηαδίθσλ 

5. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηηθνχ Τκήκαηνο κπνξεί λα επηηξέςεη ζην δησθφκελν 
κηα ηειεπηαία επθαηξία λα κηιήζεη. 

 

Τπνελόηεηα 3: Γηάζθεςε. Απόθαζε 

 

Άξζξν 80 Γηάζθεςε 

1. Μεηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, ην δηθαζηηθφ ηκήκα ζα απνζχξεηαη γηα 
κπζηηθή δηάζθεςε, πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη ηελ απφθαζε ηνπ. 

2. Δθφζνλ δελ έρεη πξνεγεζεί αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ν Πξφεδξνο ηεο 
Δπηηξνπήο ζα νξίδεη ην ρξφλν ησλ δηαζθέςεσλ. Οη δηάδηθνη κπνξνχλ λα 
ιακβάλνπλ γλψζε απηνχ. 

3. Οη δηαζθέςεηο ζα δηεμάγνληαη ρσξίο δηαθνπή, εθηφο αλ άιισο επηβάιιεηαη 
απφ ηηο ζπλζήθεο. 

4. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζα απνθαζίδεη γηα ηελ ζεηξά εμέηαζεο ησλ 
ππνζέζεσλ 

5. Τα κέιε ζα εθθέξνπλ ηε γλψκε ηνπο κε ηελ ζεηξά πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν, ν νπνίνο πάληα ζα εθθέξεη ηειεπηαίνο ηε γλψκε ηνπ. 

 
Άξζξν 81 Λήςε απόθαζεο 

1. Οη απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ 

2. Κάζε κέινο πνπ παξίζηαηαη έρεη κηα ςήθν 

3. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν πξφεδξνο ζα έρεη ηελ ππεξηζρχνπζα ςήθν. 
 
Άξζξν 82 Αηηηνινγία ησλ απνθάζεσλ 

1. Η απφθαζε ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
(a) ηελ ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο, 
(b) ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ δηαδίθσλ,  
(c) ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο,  
(d) πεξίιεςε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, 
(e) ηελ αηηηνινγία ηεο απφθαζεο κε αλαθνξά ηεο ηπρφλ κεηνςεθίαο, ηηο 

δηαηάμεηο επί ησλ νπνίσλ βαζίζηεθε ε απφθαζε, ζη) ηνπο φξνπο πνπ 
ζέηεη, θαη 

(f) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο θαη ηεο πξνζεζκίαο ηεο έθεζεο. 

2. Οη απνθάζεηο ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη απφ ην γξακκαηέα. 
 

Τπνελόηεηα 4: Πξνζσξηλά κέηξα 

 

Άξζξν 83 Όξνη θαη αξκνδηόηεηα 

1. Ο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο κπνξεί λα δηαηάμεη πξνζσξηλά κέηξα 
γηα λα απνηξέςεη ηελ απφθξπςε ζηνηρείσλ πνπ ζα ζεκειίσλαλ ηελ αιήζεηα. 

2. Καηφπηλ αηηήκαηνο απφ κέινο ηνπ Δξεπλεηηθνχ ηκήκαηνο ν πξφεδξνο ηνπ 
δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο κπνξεί λα ιάβεη πξνζσξηλά κέηξα (π.ρ. λα επηβάιεη 
πξνζσξηλά πεηζαξρηθέο θπξψζεηο) εθφζνλ θαίλεηαη λα πθίζηαηαη παξαβίαζε 
ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη δελ πξφθεηηαη λα ιεθζεί έγθαηξα απφθαζε επί 
ηεο νπζίαο. 

3. Ο Πξφεδξνο ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο κπνξεί λα αλαζέζεη ηε ιήςε απφθαζεο 
γηα ην πξνζσξηλά κέηξα ζε κέινο ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο. 
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Άξζξν 84 Γηαδηθαζία ιήςεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ 

1. Ο Πξφεδξνο ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο κπνξεί λα θαιέζεη ηα κέξε ζε αθξφαζε 
κεηά απφ ζχληνκε θιήηεπζε ηνπο ή λα ηνπο ζέζεη ζχληνκε πξνζεζκία γηα ηελ 
ππνβνιή ππνκλήκαηνο. 

2. Ο Πξφεδξνο ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο κπνξεί λα ιάβεη απφθαζε βαζηδφκελνο 
ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαη ρσξίο πξνεγνχκελε 
αθξφαζε ησλ δηαδίθσλ, νπφηε νη δηάδηθνη ζα θιεζνχλ ζε αθξφαζε ή ζε 
ππνβνιή έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο. Μεηά ηελ 
αθξφαζε ησλ δηαδίθσλ ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο κπνξεί λα 
επηθπξψζεη, αλαθαιέζεη ή ηξνπνπνηήζεη ηελ απφθαζή ηνπ. 

3. Η απφθαζε ζα πεξηέρεη δηάηαμε γηα ηα έμνδα. 
 
Άξζξν 85 Γηάξθεηα 

1. Τα πξνζσξηλά κέηξα ηζρχνπλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 60 εκέξεο. Σε 
πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο ε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ 
πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζα παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο 
επηηξνπήο γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 
30 εκέξεο. 

2. Η δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ 
έθδνζε ηεο ηειηθήο απφθαζεο. 

 
Άξζξν 86 Έλδηθα κέζα θαηά ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ 

1. Η έθεζε θαηά απφθαζεο ιήςεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζα ππνβάιιεηαη πξνο 
ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο εθέζεσλ. 

2. Η πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή εθέζεσο είλαη δχν εκέξεο θαη εθθηλεί απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

3. Αληίγξαθν ηνπ εθεηεξίνπ ζα ππνβάιιεηαη άκεζα ζηελ ΔΠΟ κε 
ηειενκνηνηππία εληφο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

4. Η άζθεζε ηεο έθεζεο δελ έρεη αλαζηέιινπζα δχλακε. 
 

Τπνελόηεηα 5: Έθεζε θαη αλαςειάθεζε 

 

Άξζξν 87 Έθεζε 

1. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο επηηξνπήο δενληνινγίαο επηηξέπεηαη λα αζθεζεί 
έθεζε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ. 

2. Δθηφο εάλ ν παξψλ Κψδηθαο πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά επηηξέπεηαη άζθεζε 
εθέζεσο θαηά απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο, ελψπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο Δθέζεσλ, απφ ηνλ δηάδηθν ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί πνηλή θαηά 
νπνηνζδήπνηε απφθαζεο, κε εμαίξεζε ηηο απνθάζεηο ζηηο νπνίεο ε πνηλή 
πνπ επηβιήζεθε είλαη: 
(a) πξνεηδνπνίεζε, 
(b) επίπιεμε, 
(c) απνθιεηζκφο γηα ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο αγψλεο ή κέρξη δχν κήλεο, 
(d) πξφζηηκν κηθξφηεξν ησλ 5,000 επξψ. 

3. Όιεο νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο κπνξνχλ επίζεο λα 
εθεζηβιεζνχλ απφ ην φξγαλν άζθεζεο ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο ηεο ΔΠΟ. 

4. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έθεζεο απφ ηνπο δηαδίθνπο είλαη πέληε (5) 
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνθάζεσο θαη γηα ην φξγαλν άζθεζεο 
πεηζαξρηθήο δίσμεο δψδεθα (12) εκέξεο. 

5. Τν ηκήκα ηεο απφθαζεο πνπ αθνξά ηα έμνδα είλαη νξηζηηθφ θαη δελ 
εθεζηβάιιεηαη. 
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Άξζξν 88 Αλώηαην Γηαηηεηηθό Αζιεηηθό Γηθαζηήξην 

1. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή εθέζεσλ είλαη ηειεζίδηθεο, 
ππνθείκελεο κφλν ζε πξνζθπγή πνπ ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Γηαηηεηηθνχ 
Γηθαζηεξίνπ Πνδνζθαίξνπ, εθφζνλ επηβάιεη πνηλέο άλσ ησλ νξίσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο 
ΔΠΟ. 

 
Άξζξν 89 Αλαςειάθεζε 

1. Τν εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο κπνξεί λα αλνίμεη εθ λένπ 
κηα ππφζεζε ε νπνία είρε θιείζεη κεηά απφ κηα λνκηθά δεζκεπηηθή απφθαζε, 
εθφζνλ έλαο δηάδηθνο αλαθαιχςεη λέα γεγνλφηα ή απνδείμεηο ηα νπνία, παξά 
ηελ δηελεξγεζείζα έξεπλα, δε ζα κπνξνχζαλ λα είραλ παξνπζηαζηεί λσξίηεξα 
θαη ηα νπνία ζα είραλ σο απνηέιεζκα κηα πην επλντθή απφθαζε. 

2. Τν αίηεκα αλαςειάθεζεο ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν δηάδηθν 
εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ απνθάιπςε ησλ αηηίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ιφγν 
γηα ηελ αλαςειάθεζε, δηαθνξεηηθά είλαη απαξάδεθην. 

3. Ο Υπεχζπλνο Γίσμεο Πνδνζθαηξηθψλ Αδηθεκάησλ έρεη δηθαίσκα λα 
ππνβάιιεη αίηεζε αλαςειάθεζεο θαηά απαιιαθηηθήο απφθαζεο, εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο ηεο παξ. 2, εθφζνλ αλαθαιπθζνχλ λέα γεγνλφηα ή απνδείμεηο ηα 
νπνία, παξά ηελ δηελεξγεζείζα έξεπλα, δε ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 
παξνπζηαζηεί λσξίηεξα θαη ηα νπνία ζα είραλ σο απνηέιεζκα κηα 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. 

4. Η παξαγξαθή γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο αλαςειάθεζεο ζε θάζε 
πεξίπησζε είλαη έλα έηνο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο. 

 
 

 

Ο παξώλ Κώδηθαο ηξνπνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ 

αξηζκ. 1 απόθαζε ζηελ ζπλεδξίαζε (αξηζκ. 27) ηεο 30/06/2017 ηεο Π.Γ.Δ. ηεο 

Δ.Π.Ο. 
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