
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Ε.Π.Ο. 
 

 

 

 

 

 

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  2 0 1 1  
 

 





1 
 

Περιεχόµενα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄  ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ....................................................................... 1 

Άρθρο  1  Έννοια Πειθαρχικής ∆ιαφοράς ................................................................... 1 

Άρθρο  2  Έκταση εφαρµογής .................................................................................... 1 

Άρθρο  3  Αρµοδιότητα .............................................................................................. 2 

Άρθρο  4  Ένσταση αναρµοδιότητας .......................................................................... 3 

Άρθρο  5  Καθήκοντα Προέδρου και µελών Επιτροπής ............................................. 3 

Άρθρο  6  Γραµµατέας ............................................................................................... 3 

Άρθρο  7  Πρακτικά συνεδρίασης ............................................................................... 4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ..................................... 4 

Άρθρο  8  Έναρξη διαδικασίας ................................................................................... 4 

Άρθρο  9  Ορισµός δικασίµου .................................................................................... 5 

Άρθρο  10  Λόγοι εξαίρεσης ......................................................................................... 5 

Άρθρο  11  Αρµόδια για την εξαίρεση επιτροπή ........................................................... 5 

Άρθρο  12  Πότε προτείνεται η εξαίρεση ...................................................................... 5 

Άρθρο  13  Αποδεικτικά µέσα....................................................................................... 6 

Άρθρο  14  Θέµατα και µέσα απόδειξης ....................................................................... 6 

Άρθρο  15  Αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων ..................................................... 6 

Άρθρο  16  Παρέµβαση ................................................................................................ 7 

Άρθρο  17  Συνεδριάσεις επιτροπής ............................................................................ 7 

Άρθρο  18  Έλεγχος πληρεξουσιότητας ....................................................................... 7 

Άρθρο  19  Πότε απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα .................................................... 8 

Άρθρο  20  Μη εµφάνιση των διαδίκων ........................................................................ 8 

Άρθρο  21  Υπόµνηµα – Νέα αιτήµατα ......................................................................... 8 

Άρθρο  22  Κατάθεση εγγράφων .................................................................................. 8 

Άρθρο  23  Απόσπασµα εγγράφου .............................................................................. 8 

Άρθρο  24  Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων  Αναγνώριση υπογραφής ....................... 9 

Άρθρο  25  Γνησιότητα δηµοσίων εγγράφων ............................................................... 9 

Άρθρο  26  Προσβολή εγγράφου ως πλαστού ............................................................. 9 

Άρθρο  27  Μάρτυρες – Ανώνυµοι µάρτυρες ............................................................. 10 

Άρθρο  28  Απόφαση ................................................................................................. 11 

Άρθρο  29  Εκτελεστότης αποφάσεων ....................................................................... 11 

Άρθρο  30  Περιεχόµενο της απόφασης ..................................................................... 11 

Άρθρο  31  ∆ιόρθωση και ερµηνεία της απόφασης .................................................... 12 



2 
 

Άρθρο  32  Περιεχόµενο αίτησης διόρθωσης απόφασης ........................................... 12 

Άρθρο  33  ∆ιαδικασία συζήτησης της αίτησης .......................................................... 12 

Άρθρο  34  Αποτελέσµατα απόφασης ........................................................................ 13 

Άρθρο  35  Για ποια δικαιώµατα υπάρχει δεδικασµένο .............................................. 13 

Άρθρο  36  Φύλαξη απόφασης και λοιπών στοιχείων ................................................ 13 

Άρθρο  37  ∆απάνες .................................................................................................. 13 

Άρθρο  38  Σύντµηση των προθεσµιών ..................................................................... 13 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄  Ένδικα µέσα .................................................................................. 14 

Άρθρο  39  Έφεση ...................................................................................................... 14 

Άρθρο  40  Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης ................................................... 14 

Άρθρο  41  Περιεχόµενο έφεσης ................................................................................ 14 

Άρθρο  42  Προθεσµία έφεσης ................................................................................... 14 

Άρθρο  43  Προσδιορισµός έφεσης ............................................................................ 15 

Άρθρο  44  Παράβολο έφεσης .................................................................................... 15 

Άρθρο  45  Παραίτηση από δικαιώµατος ................................................................... 15 

Άρθρο  46  Τελικές διατάξεις ...................................................................................... 15 

 

 

 



1 
 

∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 Άρθρο  1 
 Έννοια Πειθαρχικής ∆ιαφοράς 
 
Όλες οι διαφορές που αναφύονται µεταξύ των εµπλεκοµένων φυσικών και νοµικών 

προσώπων µε οποιαδήποτε ιδιότητα, ακόµη και αυτή του φιλάθλου, στο άθληµα του 

ποδοσφαίρου εξαιτίας οποιασδήποτε σχετικής δραστηριότητας και ανακύπτουν κατά 

την τέλεση της και ιδίως αφορούν παραβιάσεις διατάξεων του Καταστατικού και 

Κανονισµών της Ε.Π.Ο. και κανόνων που διέπουν την διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών 

αγώνων και την λειτουργία εν γένει του ποδοσφαίρου. 

 

 Άρθρο  2 
 Έκταση εφαρµογής 
 
Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται από τις πειθαρχικές επιτροπές των ενώσεων 

(ερασιτεχνικών, επαγγελµατικών), την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. και την 

Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. και αφορά: 

 
α) Όλα τα πρωταθλήµατα του ποδοσφαίρου. 

 
β) Όλα τα ποδοσφαιρικά σωµατεία, τα τµήµατα αµειβοµένων ποδοσφαιριστών, τις 

επαγγελµατικές ανώνυµες εταιρίες, τις ενώσεις, καθώς και όλα τα φυσικά 

πρόσωπα, που µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση συνδέονται µαζί τους. 

 
γ) Όλα τα πρόσωπα τα οποία εισέρχονται στα γήπεδα διεξαγωγής ποδοσφαιρικών 

αγώνων ανάλογα µε την ιδιότητα που έχουν. 
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 Άρθρο  3 
 Αρµοδιότητα 
 
1. Οι Πειθαρχικές Επιτροπές είναι αρµόδιες: 

α) Για την εκδίκαση των παραβάσεων και την επιβολή ποινών οι οποίες 

προβλέπονται από τις διατάξεις των κανονισµών.  

 
β) Για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των αντίστοιχων 

ποινών που ανατίθενται στην Επιτροπή µε Κανονισµούς ή αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο. 

 
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν ρητά ο Κ.Α.Π. καθώς και οι 

λοιποί κανονισµοί της Ε.Π.Ο. 

 

2. Η Επιτροπή Εφέσεων, είναι αρµόδια για την σε δεύτερο και τελευταίο βαθµό 

κρίση των αποφάσεων: 

α) Της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. 

 
β) Της Πειθαρχικής Επιτροπής των επαγγελµατικών ενώσεων. 

 
γ) Των Πειθαρχικών Επιτροπών των ερασιτεχνικών Ενώσεων – Μελών της 

Ε.Π.Ο. µετά την επικύρωσή τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτών, όπου 

απαιτείται, και το αργότερο σε ένα (1) µήνα από την τέλεση του 

παραπτώµατος. 

 
δ) Των αποφάσεων των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Ενώσεων – Μελών της 

Ε.Π.Ο. που έχουν σχέση µε την εφαρµογή των Κανονισµών διεξαγωγής 

αγώνων ποδοσφαίρου. 

 
ε) Κάθε άλλου θέµατος, που ανατίθεται σ΄ αυτές µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Ε.Π.Ο. ή προβλέπεται από κανονισµούς που εκδίδονται από 

την Ε.Π.Ο. 
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 Άρθρο  4 
 Ένσταση αναρµοδιότητας 
 
Η ένσταση αναρµοδιότητας της Επιτροπής µε ποινή απαραδέκτου πρέπει εφόσον 

προτείνεται από διάδικο να υποβάλλεται κατά την πρώτη συζήτηση. 

 

 Άρθρο  5 
 Καθήκοντα Προέδρου και µελών Επιτροπής 
 
1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συζήτηση της Επιτροπής, δίδει τον λόγο στα µέλη 

αυτής, δίδει και αφαιρεί το λόγο από τους διαδίκους ή τους αντιπροσώπους και 

τους πληρεξούσιους δικηγόρους αυτών. Μπορεί επίσης ο ίδιος ή οριζόµενο υπ 

αυτού µέλος της Επιτροπής να ενεργεί αυτοψία, επιτόπια έρευνα ή να ζητεί την 

χορήγηση εγγράφων όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για τη διαλεύκανση της 

εκδικαζοµένης υπόθεσης.  

 

2. Η Επιτροπή εξετάζει αυτεπάγγελτα την αρµοδιότητά της και τα παρεµπίπτοντα 

ζητήµατα. 

 

3. Οι συνέπειες που έχει η άσκηση της προσφυγής ή του ενδίκου µέσου 

διατηρούνται. 

 

 Άρθρο  6 
 Γραµµατέας 
 
1. Καθήκοντα Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της Υπηρεσίας στην έδρα της οποίας 

λειτουργεί η αντίστοιχη επιτροπή. 

 

2. Ο Γραµµατέας κρατεί τις δικογραφίες που εκκρεµούν, συντάσσει τα διάφορα 

έγγραφα της διαδικασίας αυτής και υπογράφει αυτά, µεριµνά για την τήρηση των 

προθεσµιών, του βιβλίου δηµοσίευσης των αποφάσεων που εκδίδονται, του 

αρχείου κ.λπ. 

 

3. Ο Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των εγγράφων τα οποία σχετίζονται 

µε την Επιτροπή. 
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4. Όλες οι επιδόσεις των κλήσεων προς συζήτηση των προσφυγών ή εφέσεων 

καθώς και οι επιδόσεις των εκδιδοµένων υπ αυτής αποφάσεων ή πράξεων 

γίνονται µε µέριµνα του Γραµµατέα της Επιτροπής, στους διαδίκους ή στους 

πληρεξουσίους δικηγόρους τους µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) στον υποχρεωτικά µε 

το σχετικό έγγραφο δηλούµενο αριθµό τους κατόπιν παραγγελίας του Προέδρου 

της Επιτροπής που υπογράφει τις οικείες κλήσεις και τα σχετικά έγγραφα. 

 

 Άρθρο  7 
 Πρακτικά συνεδρίασης 
 
Ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης, στα οποία αναγράφει την ηµέρα της 

συνεδρίασης, τα ονοµατεπώνυµα του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής, των 

εµφανισθέντων διαδίκων ή των αντιπροσώπων τους, περίληψη η οποία περιλαµβάνει 

τα ουσιώδη της συζήτησης, τους ισχυρισµούς των διαδίκων, τις καταθέσεις των 

µαρτύρων καθώς και σύντοµη µνεία κάθε ουσιώδους γεγονότος που έλαβε χώρα κατά 

τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα. 

Τα πρακτικά αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς το περιεχόµενο τους. 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

 Άρθρο  8 
 Έναρξη διαδικασίας 
 
1. Η διαδικασία τίθεται σε κίνηση είτε αυτεπάγγελτα µε πειθαρχική δίωξη που 

ασκείται από το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο ή επιτροπή, είτε µετά από ένσταση 

που υποβάλλεται από το ενδιαφερόµενο µέρος, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις 

διατάξεις των ισχυόντων κανονισµών. 

 

2. Η επίδοση κάθε διαδικαστικού εγγράφου γίνεται µέσω τηλεοµοιοτυπικού 

µηχανήµατος (FAX). Η αποστολή γίνεται προσωπικά σ’ εκείνον προς τον οποίο 

απευθύνεται το έγγραφο και για νοµικά πρόσωπα στον εκπρόσωπό τους 

σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό, θεωρείται δε ότι συντελέστηκε µε την 

σήµανση του τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (FAX) ότι το έγγραφο διαβιβάστηκε 

στο αντίστοιχο µηχάνηµα εκείνου προς τον οποίον απευθύνεται. 
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 Άρθρο  9 
 Ορισµός δικασίµου 
 
Ο προσδιορισµός της ηµεροµηνίας συζήτησης της υπόθεσης γίνεται από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής. Τα διάδικα µέρη καλούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7, 

τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση της Επιτροπής. Η 

παραπάνω προθεσµία µπορεί να συντµηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.  

 

 Άρθρο  10 
 Λόγοι εξαίρεσης 
 
Μέλη της Επιτροπής µπορούν να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο για τους 

λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 52 επ. Κ.Πολ.∆.. Μέλη της Επιτροπής, στο 

πρόσωπο των οποίων υπάρχει λόγος εξαιρέσεως, οφείλουν να το δηλώσουν στο 

Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον Αναπληρωτή του. 

 

 Άρθρο  11 
 Αρµόδια για την εξαίρεση επιτροπή 
 
1. Αρµόδια να αποφανθεί για την εξαίρεση είναι η επιτροπή στην οποία µετέχει ο 

υπό εξαίρεση. Είναι απαράδεκτη η αίτηση για την εξαίρεση όλων των µελών της 

Επιτροπής ή τόσων ώστε τα εναποµείναντα  µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά 

να µην επαρκούν για τη νόµιµη συγκρότηση αυτής.  

 

2. Η Επιτροπή αποφασίζει σε διάσκεψη χωρίς τη συµµετοχή του υπό εξαίρεση. 

 

3. Η απόφαση για την αίτηση εξαίρεσης εκδίδεται αµέσως. 

 

 Άρθρο  12 
 Πότε προτείνεται η εξαίρεση 
 
Η εξαίρεση προτείνεται από το διάδικο µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας 

και γίνεται µε δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά και αναφέρει τους λόγους της 

εξαίρεσης. 
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 Άρθρο  13 
 Αποδεικτικά µέσα 
 
Αποδεικτικά µέσα είναι η οµολογία, η πραγµατογνωµοσύνη, τα έγγραφα, η εξέταση των 

διαδίκων και οι µάρτυρες. Η Επιτροπή όµως έχει την ευχέρεια να χρησιµοποιήσει 

οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό µέσο κρίνει σκόπιµο.  

Οι δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86 θεωρούνται ως απαράδεκτα αποδεικτικά 

µέσα. 

 

 Άρθρο  14 
 Θέµατα και µέσα απόδειξης 
 
1. Κάθε διάδικος οφείλει να αποδείξει τα πραγµατικά γεγονότα που είναι αναγκαία 

για να υποστηρίξει τους ισχυρισµούς του. 

 

2. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά στους σχετικούς µε το άθληµα του 

ποδοσφαίρου κανονισµούς, η επιτροπή εκτιµά ελεύθερα τα αποδεικτικά µέσα. 

 

3. Οι µάρτυρες προσάγονται από τους διαδίκους και εξετάζονται ενώπιον της 

Επιτροπής. 

 

4. Πραγµατικά γεγονότα τα οποία είναι πασίγνωστα ώστε να µην υπάρχει εύλογη 

αµφιβολία ότι είναι αληθινά λαµβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα και χωρίς 

απόδειξη. 

 

5. Πραγµατικά γεγονότα γνωστά στην Επιτροπή από άλλη δικαστική ενέργεια 

λαµβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα και χωρίς απόδειξη.  

 

6. Η Επιτροπή λαµβάνει αυτεπάγγελτα υπόψη τα διδάγµατα της κοινής πείρας.  

 

 Άρθρο  15 
 Αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων 
 
Η Επιτροπή µπορεί, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει 

οτιδήποτε µπορεί να συντελέσει στη διάγνωση της διαφοράς και ιδιαίτερα την 

αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων ή των νοµίµων αντιπροσώπων τους στο 
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ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων και την παροχή διασαφήσεων σχετικών µε 

την υπόθεση. 

 

 Άρθρο  16 
 Παρέµβαση 
 
Κύρια ή πρόσθετη παρέµβαση ασκείται ενώπιον των Πρωτοβαθµίων Επιτροπών, 

προφορικά κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή µε κατάθεση εγγράφου στη γραµµατεία 

της Επιτροπής που εκκρεµεί η υπόθεση και κοινοποίηση της σε όλους του διαδίκους, 

εικοσιτέσσερις ώρες (24) πριν τη συζήτηση, οπότε απαιτείται και παράσταση του 

παρεµβαίνοντος ενώπιον του οργάνου διαφορετικά η παρέµβαση απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων η παρέµβαση ασκείται µόνο 

εγγράφως, θα πρέπει δε υποχρεωτικά να προσκοµίζεται και σχετικό πληρεξούσιο 

έγγραφο για την άσκηση της. 

 

 Άρθρο  17 
 Συνεδριάσεις επιτροπής 
 
1. Οι συνεδριάσεις είναι δηµόσιες. Τα διάδικα µέρη µπορούν να παρίστανται κατά τις 

συνεδριάσεις είτε οι ίδιοι είτε µε αντιπρόσωπο είτε µετά ή δια πληρεξουσίου 

δικηγόρου, είτε αποστέλλοντας σχετικό υπόµνηµα εφόσον πρόκειται περί 

πειθαρχικής διαφοράς. 

 

2. Κατά τη διαδικασία τα µέρη έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις, 

πρέπει δε να καλούνται να αναπτύξουν τους ισχυρισµούς τους. 

 

3. Η διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης είναι µυστική. 

 

 Άρθρο  18 
 Έλεγχος πληρεξουσιότητας 
 
Η Επιτροπή εξετάζει µετά από ένσταση σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη 

πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβασή της.  
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 Άρθρο  19 
 Πότε απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα 
 
Ειδική πληρεξουσιότητα απαιτείται προκειµένου περί  παραιτήσεως από   δικαίωµα, 

καθώς και περί προσβολής εγγράφου ως πλαστού. 

 

 Άρθρο  20 
 Μη εµφάνιση των διαδίκων 
 
Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εµφανιστούν όλοι οι διάδικοι ή εµφανιστούν, 

αλλά δεν συµµετάσχουν κανονικά,  η συζήτηση της υπόθεσης διεξάγεται χωρίς τη 

παρουσία τους, αφού προηγούµενα διαπιστωθεί η κατ’ άρθρο 7 νόµιµη κλήτευση των.  

 

 Άρθρο  21 
 Υπόµνηµα – Νέα αιτήµατα 
 
1. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, τα µέρη αναπτύσσουν προφορικά τους 

ισχυρισµούς τους, δυνάµενα να υποβάλλουν και υποµνήµατα σε προθεσµία που 

ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

 

2. Είναι απαράδεκτο να µεταβληθεί η βάση της πειθαρχικής κατηγορίας της 

καταγγελίας, της ένστασης ή της έφεσης. Ως την πρώτη συζήτηση, µπορεί ο αιτών 

να συµπληρώσει, διευκρινίσει και διορθώσει τους ισχυρισµούς του, αρκεί να µην 

µεταβάλλεται η βάση της ενστάσεως ή της έφεσης. 

 

 Άρθρο  22 
 Κατάθεση εγγράφων 
 
Κάθε διάδικος οφείλει να προσκοµίσει τα έγγραφα που επικαλέστηκε στη δίκη. 

 

 Άρθρο  23 
 Απόσπασµα εγγράφου 
 
Αν πρόκειται να διεξαχθεί απόδειξη µε βιβλίο ή άλλο έγγραφο που περιέχει 

περισσότερα θέµατα τα οποία δεν έχουν σχέση µε τη δίκη, µπορεί να υποβληθεί 

επικυρωµένο απόσπασµα που περιέχει τα µέρη του εγγράφου τα οποία έχουν σχέση 

µε τη δίκη. 
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 Άρθρο  24 
 Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων 
 Αναγνώριση υπογραφής 
 
1. Τη γνησιότητα ιδιωτικού εγγράφου, εφόσον αµφισβητείται, πρέπει να την 

αποδείξει εκείνος που το επικαλείται και το προσάγει, εκτός αν είναι τόσο φανερά 

αλλαγµένο, ώστε η επιτροπή να µπορεί να διαπιστώσει αµέσως και ασφαλώς ότι 

δεν είναι γνήσιο.  

 

2. Εκείνος κατά του οποίου προσάγεται ιδιωτικό έγγραφο οφείλει να δηλώσει 

αµέσως αν αναγνωρίζει ή αρνείται τη γνησιότητα της υπογραφής, διαφορετικά το 

έγγραφο θεωρείται αναγνωρισµένο.  

 

3. Αν αναγνωρισθεί ή αποδειχθεί  η γνησιότητα της υπογραφής, θεωρείται ότι έχει 

διαπιστωθεί η γνησιότητα του περιεχοµένου µε την  επιφύλαξη της προσβολής 

του ως πλαστού. 

 

 Άρθρο  25 
 Γνησιότητα δηµοσίων εγγράφων 
 
Τα δηµόσια έγγραφα θεωρούνται γνήσια και επιτρέπεται να προσβληθούν µόνο ως 

πλαστά. 

 

 Άρθρο  26 
 Προσβολή εγγράφου ως πλαστού 
 
1. Εάν κάποιο έγγραφο προσβληθεί ως πλαστό χωρίς να έχει υποβληθεί µήνυση 

κατά του κατονοµαζόµενου πλαστογράφου, η Επιτροπή µπορεί, εάν η 

πλαστογραφία είναι οφθαλµοφανής, να µη λάβει υπόψη της το ως πλαστό 

προσβληθέν έγγραφο. 

 

2. Εάν το έγγραφο προσβληθεί από διάδικο ως πλαστό και έχει υποβληθεί µήνυση 

κατά του φερόµενου ως πλαστογράφου, αν το έγγραφο αυτό είναι ουσιώδες στην 

έκβαση της δίκης, η Επιτροπή δεν µπορεί  να αναστείλει την έκδοση της 

απόφασης της µέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από το αρµόδιο ποινικό 

δικαστήριο. 
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 Άρθρο  27 
 Μάρτυρες – Ανώνυµοι µάρτυρες 
 
A. Εξέταση µαρτύρων 

1. Η Επιτροπή εξετάζει τα εµπλεκόµενα στην σχετική υπόθεση πρόσωπα και κατά 

τη κρίση της τους προτεινόµενους µάρτυρες από τους διαδίκους.  

 
Β. Ανώνυµοι µάρτυρες 

2. Όταν η κατάθεση ενός προσώπου στις πειθαρχικές διαδικασίες που 

εκκινήθηκαν σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, θα µπορούσε να θέσει 

σε κίνδυνο την ζωή του ή να θέσει αυτόν ή την οικογένειά του ή τους 

στενούς του φίλους σε σωµατικό κίνδυνο, ο πρόεδρος του αρµόδιου 

πειθαρχικού οργάνου µπορεί να διατάξει: 

α) ο µάρτυρας να µην ονοµατιστεί παρουσία των διαδίκων µερών, 

β) ο µάρτυρας να µην εµφανιστεί στην ακροαµατική διαδικασία, 

γ) όλες οι ορισµένες από τις πληροφορίες που θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν για την ταυτοποίηση του µάρτυρα να 

συµπεριληφθούν µόνο σε έναν ξέχωρο, εµπιστευτικό φάκελο της 

υπόθεσης. 

 

3. Ενόψει όλων των περιστατικών και ειδικότερα εάν δεν υπάρχει κανένα 

άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει αυτά του ανώνυµου 

µάρτυρα και εάν είναι τεχνικά εφικτό, ο πρόεδρος του αρµόδιου 

πειθαρχικού οργάνου ή ο αντικαταστάτης του µπορεί να διατάξει κατ' 

εξαίρεση, µε δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος ενός εκ των 

διαδίκων µερών τα ακόλουθα: 

α) την παραµόρφωση της φωνής του µάρτυρα, 

β) την απόκρυψη του προσώπου του µάρτυρα, 

γ) την εξέταση του µάρτυρα εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου, 

δ) την εξέταση του µάρτυρα µε γραπτά ερωτήµατα µέσω του προέδρου ή 

του αρµόδιου πειθαρχικού οργάνου ή του αντικαταστάτη του. 

 

4. Πειθαρχικά µέτρα θα επιβάλλονται σε οποιονδήποτε αποκαλύψει την 

ταυτότητα του ανώνυµου µάρτυρα ή οποιασδήποτε πληροφορίας που θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τον εντοπισµό του. 
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Γ. Ταυτοποίηση ανώνυµων µαρτύρων 

5. Προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ανωνύµων µαρτύρων, αυτοί 

θα ταυτοποιούνται κεκλεισµένων των θυρών, χωρίς να παρίστανται τα 

διάδικα µέρη. Η ταυτοποίηση του µάρτυρα διενεργείται από τον πρόεδρο 

του αρµόδιου πειθαρχικού οργάνου κατά µόνας, ή τον αντικαταστάτη του ή 

όλα τα µέλη του αρµόδιου πειθαρχικού οργάνου µαζί, και καταγράφεται στα 

πρακτικά που περιέχουν τα προσωπικά στοιχεία του µάρτυρα. 

 

6. Τα πρακτικά αυτά δεν γνωστοποιούνται στα διάδικα µέρη. 

 

7. Τα διάδικα µέρη λαµβάνουν µια σύντοµη ειδοποίηση η οποία: 

α) επιβεβαιώνει ότι βεβαιώθηκε επίσηµα η ταυτότητα του ανώνυµου 

µάρτυρα, και 

β) δεν περιέχει κανένα στοιχείο που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για 

τον εντοπισµό του ανώνυµου µάρτυρα.  

 

 Άρθρο  28 
 Απόφαση 
 
Οι αποφάσεις των Επιτροπών λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. 

 

 Άρθρο  29 
 Εκτελεστότης αποφάσεων 
 
Οι αποφάσεις των Πρωτοβαθµίων Οργάνων και Επιτροπών είναι προσωρινά 

εκτελεστές. 

 

 Άρθρο  30 
 Περιεχόµενο της απόφασης 
 
Η απόφαση πρέπει να περιέχει απαραιτήτως: 

 
1. Το ονοµατεπώνυµο του Προέδρου και των µελών της επιτροπής που έλαβαν 

µέρος στη συζήτηση της υπόθεσης. 

 
2. Το ονοµατεπώνυµο των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους µε την παρατήρηση 

αν εµφανίστηκαν ή όχι. 
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3. Περιληπτική έκθεση της υπόθεσης. 

 
4. Το αιτιολογικό µε την τυχόν µειοψηφία. 

 
5. Το διατακτικό. 

 
6. Τον τόπο και το χρόνο έκδοσης της απόφασης. 

 

 Άρθρο  31 
 ∆ιόρθωση και ερµηνεία της απόφασης 
 
1. Με την αίτηση ενός από τους διαδίκους που καταχωρείται στο αρµόδιο 

πρωτόκολλο της Ε.Π.Ο. και γνωστοποιείται στους άλλους διαδίκους εντός 

προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης, µπορεί να γίνει 

διόρθωση από την επιτροπή που εξέδωσε την απόφαση εάν από παραδροµή 

κατά τη σύνταξή της, έγιναν λάθη, ή το διατακτικό της είναι ασαφές.  

 

2. Η απόφαση που διορθώνει, σηµειώνεται στο πρωτότυπο της απόφασης, στα δε 

αντίγραφα ή αποσπάσµατα αυτής πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός και η 

ηµεροµηνία της απόφασης που διορθώνει αυτή. 

 

 Άρθρο  32 
 Περιεχόµενο αίτησης διόρθωσης απόφασης 
 
Η αίτηση διόρθωσης απόφασης πρέπει να αναφέρει µε σαφήνεια και τα λάθη που 

ζητείται να διορθωθούν.  

 

 Άρθρο  33 
 ∆ιαδικασία συζήτησης της αίτησης 
 
1. Η συζήτηση στο ακροατήριο γίνεται κατά τη διαδικασία µε την οποία εκδόθηκε η 

απόφαση που διορθώνεται, η δε κλήση των διαδίκων γίνεται µε την επιµέλεια της 

γραµµατείας της επιτροπής. 

 

2. Αν κατά τη συζήτηση της αίτησης δεν εµφανιστεί κάποιος διάδικος που 

κλητεύθηκε νόµιµα, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι. 
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 Άρθρο  34 
 Αποτελέσµατα απόφασης 
 
Η απόφαση της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής, εφόσον παρήλθε η προθεσµία της έφεσης, 

καθίσταται τελεσίδικη.  

 

 Άρθρο  35 
 Για ποια δικαιώµατα υπάρχει δεδικασµένο 
 
∆εδικασµένο υπάρχει µεταξύ των ίδιων προσώπων µε την ίδια ιδιότητα µόνο για το 

δικαίωµα που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείµενο και την ίδια ιστορική 

και νοµική αιτία. 

 

 Άρθρο  36 
 Φύλαξη απόφασης και λοιπών στοιχείων 
 
Η απόφαση και τα σχετικά προς αυτή έγγραφα φυλάσσονται στο αρχείο της επιτροπής 

επί τριετία. 

 

 Άρθρο  37 
 ∆απάνες 
 
1. Με απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής επιστρέφεται µόνο το παράβολο του 

διαδικαστικού µέσου στον διάδικο που νίκησε (και όχι το τυχόν τέλος λειτουργίας 

της Επιτροπής), άλλως υποχρεωτικά καταπίπτει το παράβολο αυτό υπέρ του 

νοµικού προσώπου, στο οποίο υπάγεται η συγκεκριµένη Επιτροπή. 

 

2. Σε προσφυγή ή έφεση, που απορρίφθηκε ως απαράδεκτη επειδή δεν 

προσκοµίστηκε το αντίστοιχο παράβολο ή τέλος λειτουργίας, δεν επιτρέπεται η εκ 

νέου εισαγωγή τους προς συζήτηση. 

 

 Άρθρο  38 
 Σύντµηση των προθεσµιών 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής µπορεί να διατάξει την σύντµηση των προθεσµιών, µε 

εξαίρεση τις προθεσµίες για την άσκηση ένδικων µέσων. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 

 Ένδικα µέσα 

 

 Άρθρο  39 
 Έφεση 
 
Οι αποφάσεις των Πρωτοβαθµίων Οργάνων ή Επιτροπών προσβάλλονται µε έφεση, 

κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 3 παρ. 2 και στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται από τους οικείους κανονισµούς. 

 

 Άρθρο  40 
 Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης 
 
Με την άσκηση της έφεσης η υπόθεση µεταβιβάζεται στην Επιτροπή Εφέσεων της 

Ε.Π.Ο. 

 

 Άρθρο  41 
 Περιεχόµενο έφεσης 
 
Το δικόγραφο της έφεσης πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα στοιχεία:  
 
α) Τα ονοµατεπώνυµα των διαδίκων και τις διευθύνσεις τους. 

β) Ιστορικό της διαφοράς κατά τρόπο σαφή και ορισµένο. 

γ) Τους λόγους της έφεσης. 

δ) Αίτηµα. 

ε) Χρονολογία και υπογραφή. 

 

 Άρθρο  42 
 Προθεσµία έφεσης 
 
Η προθεσµία άσκησης έφεσης κατά των αποφάσεων των οργάνων της Ε.Π.Ο. είναι 

πέντε (5) ηµέρες, των οργάνων του Επαγγελµατικού ποδοσφαίρου δύο (2) ηµέρες και 

των Ε.Π.Σ. οκτώ (8) ηµέρες, από την κοινοποίηση τουλάχιστον του διατακτικού της 

εκκαλούµενης απόφασης. 
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 Άρθρο  43 
 Προσδιορισµός έφεσης 
 
Ο προσδιορισµός δικασίµου της έφεσης γίνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Εφέσεων, ο δε Γραµµατέας Επιτροπής καλεί τα διάδικα µέρη τουλάχιστον προ  

τριών (3) ηµερών να παραστούν κατά τη συζήτηση. Η παραπάνω προθεσµία µπορεί 

να συντµηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εφέσεων. 

 

 Άρθρο  44 
 Παράβολο έφεσης 
 
Κατά τη συζήτηση της έφεσης ο εκκαλών πρέπει να προσκοµίσει και το υπό της Ε.Π.Ο. 

καθορισµένο παράβολο έφεσης και τέλος λειτουργίας της επιτροπής, άλλως η 

συζήτηση της έφεσης κηρύσσεται απαράδεκτη. 

 

 Άρθρο  45 
 Παραίτηση από δικαιώµατος 
 
Η παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης µπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο 

δικηγόρο εφόσον έχει δοθεί σ’ αυτόν απλή πληρεξουσιότης από τον εκκαλούντα µε 

έγγραφο θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνοµική Αρχή. 

 

 Άρθρο  46 
 Τελικές διατάξεις 
 
1. Όπου δεν ορίζεται στον παρόντα Κανονισµό διαφορετικά, εφαρµόζονται 

συµπληρωµατικά οι διατάξεις των ασφαλιστικών µέτρων του Κώδικα Πολιτικής 

∆ικονοµίας. 

 

2. Οποιαδήποτε άλλη υπόθεση µη ρητά υπαγόµενη από τον παρόντα Κανονισµό, 

τον Πειθαρχικό Κώδικα, τους Κανονισµούς Αγώνων Πρωταθληµάτων και τους εν 

γένει Κανονισµούς της Ε.Π.Ο. σε Επιτροπή, αρµόδια για την εκδίκασή της είναι η 

Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. 

 

3. Στον παρόντα Κανονισµό συµπεριλαµβάνονται και ενσωµατώνονται οι 

δικονοµικές διατάξεις που υφίστανται στον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. ή στους 

Κανονισµούς Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), ιδιαίτερα δε οι διατάξεις των 
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άρθρων 30 και 32 του Πειθαρχικού Κώδικα και οι διατάξεις των άρθρων 23  

(παρ. 5, 6, 7, 8) και 24 των Κ.Α.Π. 

 

Ο παρών κανονισµός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε στις 

21.07.2011 µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. και επικυρώθηκε από την Γενική 

Συνέλευση της Ε.Π.Ο. στις 22.07.211. 

 

Αθήνα 22 Ιουλίου 2011 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 


