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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1. Έννοια Πειθαρχικής Διαφοράς 

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.  

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται από όλα τα 

δικαστικά όργανα της Ε.Π.Ο., (την Πειθαρχική Επιτροπή, την Επιτροπή 

Δεοντολογίας και την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ), εκτός αν άλλως 

ορίζεται.  

2. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε όλα : 

α. Τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. 

β.  Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με οποιαδήποτε 

ιδιότητα με το ποδόσφαιρο και εξαιτίας της ενασχόλησής τους 

αυτής είναι διάδικοι σε μία πειθαρχική δίκη ενώπιον των ανωτέρω 

δικαστικών οργάνων και ειδικότερα σ όλα τα: 

i. Ποδοσφαιρικά σωματεία, ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, 

Ενώσεις Επαγγελματικών Ομάδων (λίγκες), Ενώσεις 

Ερασιτεχνικών Ομάδων (Ε.Π.Σ.), λοιπές Ενώσεις και τα 

σωματεία εδικών μορφών ποδοσφαίρου .  

ii. Φυσικά πρόσωπα που με οποιαδήποτε ιδιότητα συμμετέχουν 

στο οργανωμένο ποδόσφαιρο και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή 

σχέση συνδέονται με ένα ερασιτεχνικό σωματείο ή μία 

επαγγελματική ομάδα ή μία επαγγελματική ή ερασιτεχνική 

Ένωση (ποδοσφαιριστές, προπονητές, αξιωματούχοι ομάδων 
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και ενώσεων κάθε μορφής, ιδιοκτήτες ή μέτοχοι ΠΑΕ κ.ο.κ.). 

iii. Πρόσωπα τα οποία εισέρχονται στα γήπεδα διεξαγωγής 

ποδοσφαιρικών αγώνων (μεταξύ των οποίων και οι φίλαθλοι) 

ανάλογα με την ιδιότητα που έχουν. 

 

Άρθρο 3. Eφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Τα δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου (εφεξής «οι Επιτροπές») 

επιβάλλουν ποινές στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δεσμεύονται από 

τον παρόντα κανονισμό, οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του 

Πειθαρχικού Κώδικα, των Κ.Α.Π Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών 

Ομάδων, στον Κώδικα Δεοντολογίας, στο Καταστατικό και στους 

λοιπούς Κανονισμούς της ΕΠΟ. Απαγορεύεται ρητά η επιβολή ποινής 

που δεν προβλέπεται στις διατάξεις του καταστατικού και των 

κανονισμών της Ε.Π.Ο.  

2. Ενδεχόμενη επιβολή μιας τέτοιας ποινής δεν θα λαμβάνεται υπόψη από 

την Ε.Π.Ο., τις Ενώσεις – Μέλη της και τα όργανά τους, ενώ η Εκτελεστική 

Επιτροπή της Ε.Π.Ο. θα εξετάζει εάν υφίσταται λόγος παύσεως του 

μέλους ή των μελών του οργάνου που την εξέδωσε. Σε περίπτωση που η 

παράβαση αυτή επαναληφθεί η παύση του μέλους ή των μελών του 

οργάνου που εξέδωσε μία τέτοια απόφαση είναι υποχρεωτική για την Ε. 

Ε. της Ε.Π.Ο. 

3. Οι ποινές που προβλέπονται στους κανονισμούς και στο καταστατικό 

της Ε.Π.Ο. επιβάλλονται, σε βάρος των φυσικών ή νομικών προσώπων, 

αποκλειστικά με βάση τις αναφορές και περιγραφές των αξιωματούχων 

του αγώνα που προβλέπονται στον Κ.Α.Π. (Φύλλο Αγώνα, εκθέσεις 

Παρατηρητών Αγώνα κ.λ.π.). Ως συμπληρωματικά και μόνον στοιχεία 

μπορούν να ληφθούν υπόψη, σε επίρρωση των αναφορών των 

αξιωματούχων του αγώνα, μόνο οι εκθέσεις της αστυνομικής αρχής και 

το οπτικό υλικό του αγώνα. Η διάταξη αυτή δεν βρίσκει εφαρμογή στις 

εκτός γηπέδων παραβάσεις, ιδία των άρθρων 17 έως 23 και 25-26 του 

Πειθαρχικού κώδικα, όπως και αυτές του Κώδικα Δεοντολογίας.  

4. Οι αναφερόμενες στους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. ποινές, επιβάλλονται για 

παραβάσεις και αδικήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις 

διατάξεις του Καταστατικού, του Πειθαρχικού Κώδικα, του Κ.Α.Π 

Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Ομάδων, του Κώδικα Δεοντολογίας 
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και των λοιπών Κανονισμών της ΕΠΟ, όπως εγκρίνονται από την 

Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. Απαγορεύεται ρητά η επιβολή ποινής, 

που δεν προβλέπεται στις διατάξεις του καταστατικού και των 

κανονισμών της Ε.Π.Ο.  

 

Άρθρο 4. Δικαστικά Όργανα της Ε.Π.Ο. 

1. Τα δικαστικά όργανα της Ε.Π.Ο. είναι α. η Πειθαρχική Επιτροπή, β. 

η Επιτροπή Δεοντολογίας και γ. η Επιτροπή Εφέσεων, που 

δικάζουν τις προαναφερόμενες πειθαρχικές παραβάσεις σε πρώτο 

βαθμό (οι δύο πρώτες) και δεύτερο βαθμό ( η τρίτη) αντίστοιχα.  

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο αποτελείται από δέκα (10) μέλη 

και λειτουργεί σε δύο (2) τμήματα.  

Κάθε Τμήμα αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τον Πρόεδρο, τον 

αναπληρωτή Πρόεδρο και τρία (3) μέλη συνεδριάζει δε και 

αποφασίζει σε τριμελή σύνθεση, συγκροτούμενη από τον Πρόεδρο 

ή τον Αναπληρωτή του και δύο (2) μέλη της.  

Το Α΄ Τμήμα εκδικάζει όλες τις πειθαρχικές παραβάσεις που 

αφορούν τα πανελλήνια ερασιτεχνικά πρωταθλήματα που 

διοργανώνει η Ε.Π.Ο. και τις διοργανώσεις των Κυπέλλων α. 

Επαγγελματικών Ομάδων β. Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 

και γ. Ερασιτεχνικών Ομάδων των Ε.Π.Σ. (2η φάση) 

Το Β΄ Τμήμα εκδικάζει όλες τις πειθαρχικές παραβάσεις που 

αφορούν τα πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου (Α΄ και 

Β΄ Εθνικών Κατηγοριών). 

Το κάθε Τμήμα συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά την 

εβδομάδα, για τις υποθέσεις της δικαιοδοσίας του.  

3. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι πενταμελής, συνεδριάζει δε και 

αποφασίζει σε τριμελή σύνθεση, συγκροτούμενη από τον Πρόεδρο 

ή τον Αναπληρωτή του και δύο (2) μέλη της.  

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. δύναται να 

εισαχθούν προς εκδίκαση στα δύο Τμήματα της Πειθαρχικής 

Επιτροπής και οι υποθέσεις που αφορούν πειθαρχικές παραβάσεις 
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του Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. Σε αυτή την περίπτωση 

αρμόδια προς έρευνα και εκδίκαση των υποθέσεων θα είναι και τα 

δύο (2) Τμήματα, κατά σειρά και εναλλάξ, ανάλογα με την 

ημερομηνία εισόδου των υποθέσεων στο πρωτόκολλο της Ε.Π.Ο. 

Το κάθε Τμήμα θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα 

για τις υποθέσεις που αφορούν και εμπίπτουν στις διατάξεις του 

Κώδικα Δεοντολογίας, ενώ ο Πρόεδρος του κάθε Τμήματος θα 

ορίζει ένα μέλος αυτού ως ερευνητή σε κάθε υπόθεση που 

εισάγεται στο τμήμα και αφορά παράβαση του κώδικα 

δεοντολογίας. Κάθε τμήμα θα αποφασίζει σε ολομέλεια όταν 

πρόκειται να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη δίωξη 

4. Η Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. αποτελείται από πέντε (5) μέλη, 

συνεδριάζει δε και αποφασίζει σε τριμελή σύνθεση, 

συγκροτούμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο 

αυτής και δύο (2) Μέλη.  

 

Άρθρο 5. Αρμοδιότητα 

1. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. είναι αρμόδια:  

α. για την εκδίκαση όλων των πειθαρχικών παραβάσεων και την επιβολή 

των ποινών που προβλέπονται στις διατάξεις του Καταστατικού και 

των Κανονισμών της Ε.Π.Ο., όπως αυτές ειδικεύονται στο άρθρο 34 

του Πειθαρχικού Κώδικα  

β. Για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των 

προβλεπομένων ποινών που ανατίθενται στην Επιτροπή με απόφαση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. 

2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας (ή τα δύο τμήματα της Πειθαρχικής Επιτροπής 

της Ε.Π.Ο., όταν λειτουργούν ως δεοντολογικό όργανο) είναι αρμόδια για 

την εκδίκαση όλων των παραβάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις 

του Κώδικα Δεοντολογίας, από τα πρόσωπα που δεσμεύονται από 

αυτόν τον Κώδικα. 

3. Η Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο., είναι αρμόδια για την εκδίκαση σε 

δεύτερο βαθμό: 
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α. των εφέσεων κατά των αποφάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής και 

της Επιτροπής Δεοντολογίας  

β. των εφέσεων κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών Επιτροπών 

των τοπικών και πανελλήνιων Ενώσεων Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων (Ε.Π.Σ.) 

γ. των εφέσεων κατά αποφάσεων των Δ.Σ. των τοπικών και 

πανελλήνιων Ερασιτεχνικών Ενώσεων (Ε.Π.Σ.) όπως και των 

λοιπών Ενώσεων- μελών της ΕΠΟ, όταν αυτές αφορούν σε 

αγωνιστικά θέματα. 

 

Άρθρο 6. Ένσταση αναρμοδιότητας 

Η ένσταση αναρμοδιότητας ενός δικαστικού οργάνου της ΕΠΟ πρέπει, εφόσον 

προτείνεται από διάδικο, με ποινή απαραδέκτου να υποβάλλεται κατά την πρώτη 

συζήτηση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Άρθρο 7. Έναρξη διαδικασίας 

Η διαδικασία έναρξης της πειθαρχικής δίωξης ξεκινά:  

α. Αυτεπάγγελτα από την ίδια την πειθαρχική Επιτροπή, με βάση τα Φύλλα 

αγώνων,  

β. με δίωξη που ασκείται από τον υπεύθυνο άσκησης πειθαρχικής δίωξης 

στις περιπτώσεις που τούτο προβλέπεται,  

γ. μετά από ένσταση που υποβάλλεται από ένα ενδιαφερόμενο μέρος, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών.  

Σε περίπτωση άσκησης ελλιπούς διώξεως, η πειθαρχική επιτροπή δύναται να 

συμπληρώσει ή/και επεκτείνει την αρχική δίωξη. 

Η διαδικασία της πειθαρχικής δίωξης ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας 

ξεκινά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οικείο κώδικα 
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Άρθρο 8. 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 9, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.  

  

Άρθρο 9. Κλήτευση διαδίκων. Επιδόσεις  

Όλες οι επιδόσεις των κλήσεων προς συζήτηση των προσφυγών ή εφέσεων καθώς 

και οι επιδόσεις των εκδιδομένων υπ΄ αυτών αποφάσεων ή πράξεων γίνονται με 

μέριμνα του Γραμματέα κάθε Επιτροπής, στους διαδίκους, για τα νομικά πρόσωπα 

στον εκπρόσωπό τους σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ή στους 

πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων και με τηλεομοιοτυπία (FAX) στον 

υποχρεωτικά με το σχετικό έγγραφο δηλωθέντα αριθμό ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, κατόπιν παραγγελίας του Προέδρου της Επιτροπής που υπογράφει 

τις οικείες κλήσεις και τα σχετικά έγγραφα. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε με 

την σήμανση του τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX) ότι το έγγραφο διαβιβάστηκε 

στο αντίστοιχο μηχάνημα εκείνου προς τον οποίον απευθύνεται, ή το αποτύπωμα 

της επιτυχούς αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος . 

 

Άρθρο 10. Έδρα - Γραμματέας των δικαστικών οργάνων. Καθήκοντα 

1. Η έδρα των δικαστικών οργάνων είναι στα γραφεία της Ελληνικής 

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Πάρκο Γουδή) και δεν δύναται να αλλάξει 

για κανένα λόγο. 

2. Καθήκοντα Γραμματέα κάθε δικαστικού οργάνου («Επιτροπής») ασκεί 

υπάλληλος της Υπηρεσίας της Ε.Π.Ο. στην έδρα της οποίας λειτουργούν οι 

αντίστοιχες επιτροπές. 

3. 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. 

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

σχετίζονται με την κάθε Επιτροπή. 
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Άρθρο 11. Πρόεδρος των δικαστικών οργάνων - Καθήκοντα.  

1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συζήτηση της Επιτροπής –ή του τμήματος αυτής- 

που προεδρεύει, δίδει τον λόγο στα μέλη αυτής, δίδει και αφαιρεί το λόγο 

στους διαδίκους ή τους αντιπροσώπους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους 

αυτών. Μπορεί επίσης ο ίδιος ή οριζόμενο υπ αυτού μέλος της Επιτροπής να 

ζητεί την χορήγηση εγγράφων ή λοιπών αποδεικτικών στοιχείων ή να 

διατάζει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων όταν τούτο κρίνεται 

αναγκαίο για τη διαλεύκανση της εκδικαζομένης υπόθεσης.  

2. Κάθε Επιτροπή εξετάζει αυτεπάγγελτα την αρμοδιότητά της.  

 

Άρθρο 12. Εξαίρεση. Λόγοι εξαίρεσης. Αρμοδιότητα. Απόφαση 

1. Μέλη της Επιτροπής μπορούν να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο για 

τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 52 επ. Κ.Πολ.Δ..Η εξαίρεση 

προτείνεται από το διάδικο μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο 

ακροατήριο και γίνεται με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά και 

αναφέρει τους λόγους της εξαίρεσης. 

2. Μέλη της Επιτροπής, στο πρόσωπο των οποίων υπάρχει λόγος 

εξαιρέσεως, οφείλουν να το δηλώσουν στο Πρόεδρο της Επιτροπής ή 

τον Αναπληρωτή του. 

3. 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. Η 

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

απόφαση για την αίτηση εξαίρεσης εκδίδεται αμέσως. 

 

Άρθρο 13. 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. 
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Τα πρακτικά αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς το περιεχόμενο τους. 

 

Άρθρο 14. Αποδεικτικά μέσα 

Η αποδεικτική διαδικασία είναι κατά βάση έγγραφη και διακρίνεται σε δύο (2) 

κατηγορίες παραβάσεων:  

α. Εφόσον η παράβαση σχετίζεται με περιστατικά που συνέβησαν κατά την 

διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, η απόδειξη γίνεται αποκλειστικά με 

βάση τις αναφορές και περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα που 

προβλέπονται στον Κ.Α.Π. (Φύλλο Αγώνα, εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα 

κ.λ.π.) και ως συμπληρωματικά και μόνον στοιχεία μπορούν να ληφθούν 

υπόψη, σε επίρρωση των αναφορών των αξιωματούχων του αγώνα, 

μόνο οι εκθέσεις της αστυνομικής αρχής και το οπτικό υλικό του αγώνα. 

β. Για την εξέταση των λοιπών παραβάσεων τα βασικά αποδεικτικά μέσα 

είναι τα έγγραφα, η ομολογία και η πραγματογνωμοσύνη.  

γ. Οι μαρτυρικές καταθέσεις και η προφορική εξέταση των διαδίκων 

αποτελούν επικουρικά αποδεικτικά μέσα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 

εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την Πειθαρχική Επιτροπή.  

δ. Εξαίρεση αποτελεί (ότ)αν τα δύο τμήματα της Πειθαρχικής Επιτροπής θα 

δικάζουν ως δεοντολογικά όργανα παραβάσεις του κώδικα 

δεοντολογίας, περιπτώσεις κατά την οποίες, οι καταθέσεις των 

μαρτύρων και η εξέταση των διαδίκων αποτελούν βασικό αποδεικτό 

μέσο.  

ε. Στην Επιτροπή Εφέσεων δεν εξετάζονται μάρτυρες και διάδικοι (εκτός αν 

η ίδια η Επιτροπή σε κάποια εξαιρετική περίπτωση το κρίνει αναγκαίο 

και το ζητήσει) 

 

Άρθρο 15. Κατάθεση υπομνήματος και αποδεικτικών μέσων.  

1. Υπομνήματα των διαδίκων για την ανάπτυξη των ισχυρισμών των 

συνοδευόμενα απ όλα τα αποδεικτικά μέσα που έχουν στη διάθεση τους 

οι διάδικοι, κατατίθενται μέχρι την ημέρα που ορίζει με έγγραφό του το 

κάθε δικαστικό όργανο και το αργότερο μέχρι την ημέρα της δίκης. Τα 

δικαστικά όργανα, μετά από την συζήτηση της υπόθεσης δύνανται σε 

εξαιρετικές περιστάσεις να δώσουν στους διαδίκους σύντομη προθεσμία 

για κατάθεση συμπληρωματικών υπομνημάτων προς αντίκρουση των 



9 

 

ισχυρισμών των αντιδίκων. Κάθε διάδικος οφείλει να προσκομίσει τα 

έγγραφα που επικαλείται στο υπόμνημά του ή επικαλέστηκε στη δίκη. 

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

καταγγελίας, της ένστασης ή της έφεσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση 

της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος, όπου σε περίπτωση 

άσκησης ελλιπούς διώξεως, η πειθαρχική επιτροπή δύναται να 

συμπληρώσει ή/και επεκτείνει την αρχική δίωξη. Έως 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 16. Ένορκες βεβαιώσεις 

Ένορκες βεβαιώσεις μπορούν να γίνουν δεκτές, εκτιμώμενες ελεύθερα ως 

προς την αποδεικτική τους αξία, εφόσον έχουν ληφθεί νόμιμα στα πλαίσια της 

εκδικαζόμενης υποθέσεως ή άλλης συναφούς δίκης (αστικής ή ποινικής 

διαφοράς). 

 

Άρθρο 17. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων 

Τα δικαστικά όργανα δύνανται, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση κάποιου 

διαδίκου, να διατάξουν την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων στο 

ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων και την παροχή διασαφήσεων 

σχετικών με την υπόθεση. 

 

Άρθρο 18. Θέματα και βάρος 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 –και διαφορετικά- στους 

σχετικούς με το άθλημα του ποδοσφαίρου κανονισμούς, η επιτροπή εκτιμά 

ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα. 

3. Πραγματικά γεγονότα τα οποία είναι πασίδηλα ώστε να μην υπάρχει εύλογη 

αμφιβολία ότι είναι αληθινά, όπως και τα διδάγματα της κοινής πείρας, 

λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα και χωρίς απόδειξη. 
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4. Πραγματικά γεγονότα γνωστά στην Επιτροπή από άλλη δικαστική ενέργεια 

λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα και χωρίς απόδειξη.  

 

Άρθρο 19. Παρέμβαση 

Κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση, συνοδευόμενη απ όλα τα αποδεικτικά μέσα και 

σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, όταν ασκείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, ασκείται 

από τον έχοντα άμεσο και αποδεικνυόμενο έννομο συμφέρον ενώπιον του 

Πρωτοβαθμίου δικαστικού οργάνου Επιτροπής, του τμήματος που εκκρεμεί η 

υπόθεση με κατάθεση εγγράφου στη γραμματεία αυτού και κοινοποίηση της σε 

όλους του διαδίκους, μέχρι εικοσιτέσσερις ώρες (24) πριν τη συζήτηση. Κύρια ή 

πρόσθετη παρέμβαση δεν χωρεί στις υποθέσεις του κώδικα δεοντολογίας. Η 

μη παράσταση του παρεμβαίνοντος ενώπιον του δικαστικού οργάνου έχει ως 

συνέπεια η παρέμβαση να απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προσθέτως ή 

κυρίως και νομοτύπως παρεμβαίνων καθίσταται διάδικος και έχει δικαίωμα 

παραστάσεως και στην κατ΄ έφεση δίκη. Κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση 

ασκούμενη το πρώτον ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη 

  

Άρθρο 20. Συνεδριάσεις δικαστικών οργάνων 

1. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες.  

2. Τα διάδικα μέρη με αυτοτελή έγγραφη δήλωση αυτών ή των 

πληρεξουσίων δικηγόρων τους, που κατατίθεται στην γραμματεία του 

οικείου δικαστικού οργάνου, μέχρι και την έναρξη της διαδικασίας στο 

ακροατήριο, συνοδευόμενη ή μη από σχετικό υπόμνημα, δύνανται να 

δηλώσουν την παράστασή τους στην δίκη και την επιθυμία τους να 

εκδικαστεί η υπόθεση χωρίς την εμφάνισή τους στο ακροατήριο .  

3. Τα διάδικα μέρη μπορούν να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις είτε 

αυτοπροσώπως είτε μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου είτε να 

προβαίνουν σε δήλωση παραστάσεως σύμφωνα με την προηγούμενη 

παράγραφο (καταθέτοντας ή μη σχετικό υπόμνημα με τα αποδεικτικά 

στοιχεία –απόδειξης ή ανταπόδειξης- που διαθέτουν στην γραμματεία του 

οικείου δικαστικού οργάνου). 

4. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, τα διάδικα μέρη, αφού λάβουν τον λόγο από 

τον Πρόεδρο αναπτύσσουν, εν συντομία, προφορικά τους ισχυρισμούς τους. 
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5. Αναβολή της συζήτησης μιας υπόθεσης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο όταν 

συντρέχει σπουδαίος λόγος και (περιοριστικά) για μία μόνο φορά . Η μετ’ 

αναβολή εκδίκαση ορίζεται οπωσδήποτε για την αμέσως επόμενη 

συνεδρίαση της Επιτροπής.  

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

 

Άρθρο 21. Πληρεξουσιότητα. Έλεγχος πληρεξουσιότητας. Ειδική 

πληρεξουσιότητα 

1. Τα δικαστικά όργανα εξετάζουν την πληρεξουσιότητα, αυτεπαγγέλτως ή 

μετά από ένσταση, νόμιμα παριστάμενου και έχοντος έννομο συμφέρον 

διαδίκου, σε κάθε στάση της δίκης, καθώς και την υπέρβασή της.  

2. Ειδική πληρεξουσιότητα απαιτείται στην περίπτωση παραιτήσεως από 

δικαίωμα καθώς και στην περίπτωση προσβολής εγγράφου ως πλαστού. 

 

Άρθρο 22. Μη εμφάνιση των διαδίκων 

Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανιστούν οι διάδικοι ή κάποιος εξ 

αυτών ή εμφανιστούν, αλλά δεν συμμετάσχουν κανονικά στην διαδικασία, η 

συζήτηση της υπόθεσης διεξάγεται χωρίς τη παρουσία τους, αφού προηγουμένως 

διαπιστωθεί η κατ’ άρθρο 9 νόμιμη κλήτευση τους.  

 

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. 

 

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.  
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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 μόνο η προσβολή τους για 

πλαστότητα. 

  

Άρθρο 26. Προσβολή εγγράφου ως πλαστού 

1. Εάν ένα έγγραφο προσβληθεί ως πλαστό χωρίς να έχει υποβληθεί μήνυση 

κατά του κατονομαζόμενου πλαστογράφου, τα δικαστικά όργανα μπορούν, 

εάν η πλαστογραφία είναι οφθαλμοφανής, να μη λάβουν υπόψη τους το ως 

πλαστό προσβληθέν έγγραφο. 

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

μήνυση κατά του φερόμενου ως πλαστογράφου και εφόσον το έγγραφο αυτό 

κρίνεται ως ουσιώδες στην έκβαση της δίκης, τα δικαστικά όργανα δεν 

μπορούν να αναστείλουν την έκδοση της απόφασης της μέχρις ότου εκδοθεί 

τελεσίδικη απόφαση από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο, αλλά πρέπει να 

εκδώσουν την απόφασή τους κατόπιν συν-αξιολόγησης του εγγράφου 

αυτού με όλα τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 27. Απόφαση. Περιεχόμενο  

1. Οι αποφάσεις των δικαστικών οργάνων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 

2. Η απόφαση πρέπει να περιέχει απαραιτήτως: 

α. την σύνθεση του δικαστικού οργάνου.  

β. Το ονοματεπώνυμο των διαδίκων και των παραστάντων 

πληρεξουσίων τους  

γ. Περιληπτική έκθεση του ιστορικού της υπόθεσης.  

δ. την αιτιολογία της απόφασης με αναφορά της τυχόν μειοψηφίας.  
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ε. τις διατάξεις επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση  

στ.  Το διατακτικό.  

ζ.  Τον τόπο και το χρόνο έκδοσης της απόφασης και  

η.  μνεία για την επιστροφή ή την κατάπτωση του παραβόλου και  

θ.  την γνωστοποίηση της δυνατότητας και της προθεσμίας της 

έφεσης.  

3. Οι αποφάσεις θα υπογράφονται από όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην 

σύνθεση της Επιτροπής και τον γραμματέα. 

 

Άρθρο 28. Εκτελεστότητα αποφάσεων. Τελεσιδικία. 

Οι αποφάσεις των δικαστικών οργάνων είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση 

έφεσης κατά μίας απόφασης πρωτοβαθμίου οργάνου δεν αναστέλλει την 

εκτέλεση αυτής. Η αναστολή δύναται να χορηγηθεί μόνο με απόφαση του 

αρμοδίου δικαστικού οργάνου, όπου ρητά τούτο προβλέπεται (παραβάσεις 

του κώδικα δεοντολογίας). 

Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστικών οργάνων, εφόσον παρήλθε η 

προθεσμία της έφεσης, καθίσταται τελεσίδικες.  

 

Άρθρο 29. Διόρθωση και ερμηνεία της απόφασης 

1. Με αίτηση ενός από τους διαδίκους που καταχωρείται στο πρωτόκολλο της 

Ε.Π.Ο. και γνωστοποιείται στους άλλους διαδίκους, ή αυτεπαγγέλτως εντός 

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

διόρθωση αυτής από το δικαστικό όργανο που την εξέδωσε εάν από 

παραδρομή υπάρχουν προφανή σφάλματα, ή το διατακτικό της είναι 

ασαφές.  

2. Η αίτηση διόρθωσης απόφασης πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα λάθη που 

ζητείται να διορθωθούν.  

3. 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 του δικαστικού οργάνου. Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να 

παραιτηθούν από την κλήτευσή τους στην συζήτηση της διόρθωσης. 
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 Άρθρο 30. Δεδικασμένο 

Δεδικασμένο 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 31. Αρχείο αποφάσεων  

Η απόφαση και τα σχετικά έγγραφα του φακέλου φυλάσσονται στο αρχείο Του 

δικαστικού οργάνου επί τριετία. 

 

Άρθρο 32. Δαπάνες 

1. Όπου για το παραδεκτό ασκήσεως ενδίκου μέσου απαιτείται η κατάθεση 

παραβόλου, η καταβολή του στο ταμείο της Ε.Π.Ο. γίνεται, επί ποινή 

απαραδέκτου, ταυτόχρονα με την κατάθεση της προσφυγής, ενστάσεως 

ή εφέσεως. 

2. Σε περίπτωση νίκης, με την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού οργάνου 

διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου στον διάδικο που το κατέβαλε, 

σε περίπτωση ήττας με την ίδια απόφαση διατάσσεται υποχρεωτικά η 

κατάπτωση του παραβόλου υπέρ της Ε.Π.Ο.  

3. Επιστρέφεται μόνο το παράβολο του διαδικαστικού μέσου και όχι το τυχόν 

τέλος λειτουργίας της Επιτροπής. 

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

προσκομίστηκε το αντίστοιχο παράβολο ή τέλος λειτουργίας, δεν επιτρέπεται η 

εκ νέου εισαγωγή της προς συζήτηση. 

5. Όταν έφεση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, λόγω μη καταβολής 

παραβόλου, δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στο Διαιτητικό 

Δικαστήριο Ποδοσφαίρου κατά της αποφάσεως που την απέρριψε ή της 

πρωτοβάθμιας αποφάσεως. 

 

Άρθρο 33. Σύντμηση των προθεσμιών 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να διατάξει την 

σύντμηση των προθεσμιών, με εξαίρεση τις προθεσμίες για την άσκηση ένδικων 

μέσων. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ  

 

Άρθρο 34. Έφεση. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα 

Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστικών οργάνων προσβάλλονται με 

έφεση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο. και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τους οικείους 

κανονισμούς. 

Με την άσκηση της έφεσης η υπόθεση μεταβιβάζεται στην Επιτροπή Εφέσεων της 

Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 35. 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 από τον διάδικο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο 

του. 

 

Άρθρο 36. Προθεσμία έφεσης 

1. Η προθεσμία άσκησης έφεσης κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων 

δικαστικών οργάνων Ε.Π.Ο. είναι: 

α. δύο (2) ημέρες για τα πρωταθλήματα των Επαγγελματικών 

Ενώσεων Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας (SUPER LEAGUE και 

FOOTBALL LEAGUE). 

β.  πέντε (5) ημέρες για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 4 του παρόντος διοργανώσεις που διοργανώνει η Ε.Π.Ο., 

για υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας 

και για όλες τις υποθέσεις που δεν αναφέρονται στις λοιπές 

κατηγορίες, 
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γ.  οκτώ (8) ημέρες, για τις αποφάσεις των Πειθαρχικών Επιτροπών 

των Ε.Π.Σ. και για τις αποφάσεις των Δ.Σ. των Ε.Π.Σ. 

δ.  δώδεκα (12) ημέρες για τον υπεύθυνο άσκησης πειθαρχικής δίωξης 

(άρθρο 35 του Πειθαρχικού κώδικα)  

2. Η προθεσμία ξεκινά από την κοινοποίηση του διατακτικού της 

εκκαλούμενης απόφασης. 

 

Άρθρο 37. 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 38. Παράβολο έφεσης 

Ταυτόχρονα με την κατάθεση του δικογράφου της εφέσεως ο εκκαλών πρέπει να 

καταθέσει στο ταμείο και το υπό της Ε.Π.Ο. καθορισμένο παράβολο έφεσης και 

τέλος λειτουργίας της επιτροπής, άλλως η συζήτηση της έφεσης κηρύσσεται 

απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 39. Παραίτηση από δικαιώματος 

Η παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο 

δικηγόρο του εκκαλούντα, εφόσον του έχει δοθεί σχετική πληρεξουσιότητα με 

έγγραφο κατά τους νόμιμους τύπους, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής 

του. 

 

Άρθρο 40. Ερμηνεία 

Η αυθεντική ερμηνεία του παρόντος Κώδικα, καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν 

προβλέπεται από τις διατάξεις του, ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της 

Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, νομότυπα δε γενόμενη, δεσμεύει τα 

αρμόδια δικαιοδοτικά και δικαστικά όργανα. 
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Άρθρο 41. Μεταβατική διάταξη  

Η διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος που προβλέπει τον ενοποιημένο τρόπο 

συγκρότησης και λειτουργίας των Πειθαρχικών Επιτροπών υπό την Ε.Π.Ο. θα 

ισχύσει από 1ης Αυγούστου 2017. Κατά την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 οι 

πειθαρχικές επιτροπές των δύο επαγγελματικών ενώσεων θα λειτουργήσουν 

στις έδρες τους. 

 

Άρθρο 42. Τελικές διατάξεις 

1. Για ότι δεν ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό εφαρμόζονται 

συμπληρωματικά οι διατάξεις των λοιπών Κανονισμών και του 

Καταστατικού της Ε.Π.Ο. 

2. Για οποιαδήποτε 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 συγκεκριμένο δικαστικό όργανο 

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 άρθρων 31 έως 35 του Πειθαρχικού Κώδικα και οι διατάξεις των άρθρων 

23 και 24 των Κ.Α.Π. 

 

Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε στη 

συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. στις 14 Ιουνίου 2016 (Νο 

58). 

 

Αθήνα 14 Ιουνίου 2016 

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ         ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 


