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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Στον τομέα ευθύνης και στις επιδιώξεις της Ε.Π.Ο. περιλαμβάνεται η διαρκής προσπάθεια 

προστασίας της εικόνας του ποδοσφαίρου, από κινδύνους ή βλάβες που προέρχονται από 

παράνομες, αήθεις ή αντιδεοντολογικές μεθόδους και πρακτικές που πλήττουν την ακεραιότητα και 

την υπόληψη του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.  

 

Ο Κώδικας που ακολουθεί αντικατοπτρίζει τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο., ο 

οποίος προσδιορίζει τις πλέον σημαντικές θεμελιώδεις αξίες συμπεριφοράς και διοίκησης του 

ποδοσφαίρου. 

 

Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα οφείλουν να ενεργούν και να 

συμπεριφέρονται απολύτως συμβατά με τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

α. Θα στηρίζουν τις αρχές και τους σκοπούς της Ε.Π.Ο., των Ενώσεων- μελών της και των 

ομάδων με κάθε τρόπο και θα απέχουν από οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι επιβλαβές για 

τους σκοπούς αυτούς.  

β. Θα σέβονται την σημασία της πίστης τους στην Ε.Π.Ο., στις ενώσεις-μέλη της και στις 

ομάδες, θα τις εκπροσωπούν και θα συμπεριφέρονται απέναντί τους με κοινωνική ευθύνη, 

εντιμότητα, αξιοπρέπεια, σεβασμό και ακεραιότητα.  

γ. Θα σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι» και θα τις υιοθετούν σε κάθε 

διάσταση των δραστηριοτήτων τους. 
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ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

 

Για τους σκοπούς του παρόντα Κώδικα, οι όροι που παρατίθενται κατωτέρω έχουν την εξής 

έννοια: 

 

1. (Δια)μεσολαβητές και (τρίτα) σχετιζόμενα πρόσωπα: 

α) διαμεσολαβητές, μεσάζοντες, εκπρόσωποι και υπάλληλοι, 

β) σύζυγοι και σύντροφοι, 

γ) άτομα που μοιράζονται την ίδια στέγη, ανεξάρτητα από την διαπροσωπική τους σχέση, 

δ) στενά μέλη οικογενείας, ήτοι, ο/η σύζυγος ενός προσώπου ή ο/η συμβίος / συμβία αυτού, 

τα αδέλφια, οι γονείς, οι παππούδες, τα τέκνα, τα θετά τέκνα, τα εγγόνια, όπως και οι 

συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού.  

ε) νομικά πρόσωπα: εταιρείες, πιστωτικά ιδρύματα, όμιλοι εταιρειών, εφόσον το πρόσωπο 

που δεσμεύεται από τον παρόντα Κώδικα ή το πρόσωπο που λαμβάνει ένα αθέμιτο 

πλεονέκτημα εναλλακτικά: 

α/ διατηρεί μια διαχειριστική θέση μέσα σε αυτό το νομικό πρόσωπο,  

β/ άμεσα ή έμμεσα ελέγχει το νομικό πρόσωπο,  

γ/ είναι κύριος μέτοχος του νομικού προσώπου,  

δ/ παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό αυτού του νομικού προσώπου, ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη επίσημης σύμβασης. 

2. Διάδικος: ο διωκόμενος 

3. Επιτροπή Δεοντολογίας: 

Κάθε μνεία στην Επιτροπή Δεοντολογίας στον παρόντα Κώδικα θα σημαίνει το ερευνητικό 

και/ή το δικαστικό τμήμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 1 Έκταση της εφαρμογής 

Ο παρών Κώδικας θα εφαρμόζεται επί συμπεριφορών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

ανήθικες, αήθεις ή/και αντιδεοντολογικές και οι οποίες βλάπτουν την ακεραιότητα και την υπόληψη 

του ποδοσφαίρου. Ο Κώδικας εστιάζεται στην γενικότερη συμπεριφορά των προσώπων που με 

οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται με το Ελληνικό Ποδόσφαιρο ή/και λειτουργούν και δρουν εντός 

των οργανωμένων πλαισίων αυτού, η οποία μπορεί να έχει ελάχιστη ή και καμία σχέση με τις 

ενέργειες εντός των αγωνιστικών χώρων. 

Άρθρο 2 Πρόσωπα που δεσμεύονται 

Οι προβλέψεις του παρόντος Κώδικα θα εφαρμόζονται σε όλους τους αξιωματούχους των 

ομάδων, των Ενώσεων και της Ομοσπονδίας, στους αξιωματούχους των αγώνων ποδοσφαίρου, 

όπως επίσης στους ποδοσφαιριστές και στους διαμεσολαβητές αγώνων και ποδοσφαιριστών.  

Άρθρο 3 Χρονική εφαρμογή 

Ο παρών Κώδικας θα εφαρμόζεται για παραπτώματα που διαπράχθηκαν μετά την έναρξη της 

ισχύος του. 

Κατ’ εξαίρεση δύναται να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του παρόντος κώδικα σε παραπτώματα 

και συμπεριφορές που παρουσιάστηκαν σε προγενέστερο χρόνο και κατ’ απώτερο διάστημα μέχρι 

ένα έτος πριν από την έναρξης ισχύος του, εφόσον για το παράπτωμα ή την συμπεριφορά αυτή 

δεν έχει κληθεί και δεν έχει ελεγχθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο από κανένα άλλο αρμόδιο 

αθλητικό όργανο και τούτο μόνο στην περίπτωση που κατά τον χρόνο αυτόν η πράξη ή παράλειψη 

του προσώπου αποτελούσε πειθαρχικό αδίκημα προβλεπόμενο και τιμωρούμενο από τους τότε εν 

ισχύ κανονισμούς και ιδίως τον πειθαρχικό κώδικα. 

Άρθρο 4 Εύρος εφαρμογής. Νομολογία 

1. Ο παρών Κώδικας ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα τα οποία αναφέρονται στο κείμενο των 

διατάξεών του. 

2. Κατά την λειτουργία της και κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, η Επιτροπή Δεοντολογίας 

μπορεί να ανατρέχει σε δεδικασμένα που έχουν παραχθεί και αρχές που έχουν ήδη 

εγκαθιδρυθεί από το αθλητικό δίκαιο και την νομολογία των αθλητικών δικαιοδοτικών 

(δικαστικών) οργάνων. 

 



6 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Ενότητα 1:  Η βάση των ποινών 
 

Άρθρο 5 Η βάση των ποινών. Παραβατική συμπεριφορά 

1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας δύναται να επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται στον παρόντα 

Κώδικα, στον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. και στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. στα πρόσωπα 

που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα. 

2. Για τις παραβάσεις του παρόντος Κώδικα, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, θα επιβάλλονται 

οι ποινές που ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, ανεξαρτήτως του 

εάν πρόκειται για συμπεριφορά ενέργειας ή παράλειψης, ανεξαρτήτως του εάν διαπράχθηκαν 

με πρόθεση ή από αμέλεια, ανεξαρτήτως του εάν η παράβαση αποτελεί πράξη ή απόπειρα και 

ανεξαρτήτως του εάν οι παραβάτες ενήργησαν ως αυτουργοί, συνεργοί ή ηθικοί αυτουργοί. Τα 

ειδικότερα στοιχεία μίας συμπεριφοράς θα κρίνονται σχετικά για την επιμέτρηση της 

επιβαλλόμενης ποινής. 

 

Ενότητα 2:  Πειθαρχικές ποινές 
 

Άρθρο 6 Γενικά 

1. Οι παραβάσεις του παρόντος Κώδικα από πρόσωπα που δεσμεύονται από αυτόν, τιμωρούνται 

με μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποινές: 

a) προειδοποίηση, 

b) επίπληξη, 

c) χρηματικό πρόστιμο,  

d) επιστροφή των τροπαίων, 

e) αγωνιστικός αποκλεισμός, 

f) απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια και/ή στον πάγκο των αναπληρωματικών, 

g) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο. 

h) απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το 

ποδόσφαιρο.  

2. Θα ισχύουν επίσης οι ειδικότερες προβλέψεις επί κάθε ποινής που προβλέπονται στον 

Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. 

3. Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να διαβιβάσει μια υπόθεση στις αρμόδιες δικαστικές ή/ και 

εισαγγελικές αρχές.  
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Άρθρο 7 Μερική αναστολή της επιβολής των ποινών 

1. Εάν επιβληθεί αγωνιστικός αποκλεισμός, απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια και/ή στον 

πάγκο των αναπληρωματικών ή απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, η Επιτροπή Δεοντολογίας δύναται να εξετάσει εάν υπάρχει λόγος 

για μερική αναστολή της εκτέλεσης της ποινής. 

2. Η μερική αναστολή επιτρέπεται μόνον εάν η διάρκεια της ποινής δεν υπερβαίνει τους έξι 

αγώνες ή τους έξι μήνες και εάν αυτό συνάγεται από τις σχετικές περιστάσεις, ιδιαιτέρως τον 

πρότερο βίο του προσώπου, στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση. 

3. Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα αποφαίνεται ποιο τμήμα της ποινής μπορεί να ανασταλεί, το 

οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το ήμισυ αυτής.  

4. Με την αναστολή της ποινής, η Επιτροπή μπορεί να θέσει το πρόσωπο επί του οποίου 

επιβάλλεται η κύρωση σε επιτήρηση για μια χρονική περίοδο η οποία κυμαίνεται μεταξύ έξι 

μηνών και δύο ετών. 

5. Εάν το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε η μερική αναστολή της ποινής, διαπράξει κάποια 

άλλη παράβαση κατά την διάρκεια της περιόδου επιτήρησης, η αναστολή θα ανακαλείται 

αυτομάτως και θα εφαρμόζεται η αρχική ποινή, στην οποία θα προστίθεται η ποινή που του 

επιβλήθηκε για την νέα παράβαση. 

Άρθρο 8 Διάρκεια / παράταση 

Με την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας δύναται να οριστεί ότι η διάρκεια έκτισης μιας 

ποινής, που ορίζεται σε χρονικό διάστημα απαγόρευσης συμμετοχής σε μία συγκεκριμένη 

ποδοσφαιρική δραστηριότητα, θα διακόπτεται σε περιόδους διακοπής μίας ποδοσφαιρικής 

διοργάνωσης κατά την διάρκεια ή μεταξύ των αγωνιστικών περιόδων. 

 

Ενότητα 3:  Προσδιορισμός της ποινής 
 

Άρθρο 9 Γενικοί κανόνες 

1. Το ύψος της επιβαλλόμενης ποινής καθορίζεται, αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι σχετικοί 

παράγοντες της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων και της συνδρομής και συνεργασίας του 

υπαίτιου, του κινήτρου, των συνθηκών και του βαθμού της ενοχής του. 

2. Οι ποινές μπορούν να περιορίζονται σε μια ή περισσότερες συγκεκριμένες κατηγορίες αγώνων 

ή διοργανώσεων. 
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Άρθρο 10 Υποτροπή 

Εφόσον ένα παράπτωμα έχει επαναληφθεί, η ποινή μπορεί να αυξηθεί φθάνοντας μέχρι το 

διπλάσιο της προβλεπόμενης, εκτός εάν υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη. Για να θεωρηθεί ότι 

υφίσταται υποτροπή θα πρέπει ο παραβάτης να έχει πριν δικαστεί αμετάκλητα για το ίδιο αδίκημα 

εντός της τελευταίας τριετίας.  

Άρθρο 11 Ταυτόχρονα παραπτώματα 

1. Στις περιπτώσεις όπου έχουν διαπραχθεί περισσότερα του ενός παραπτώματα, η ποινή θα 

έχει ως ποινή βάσης αυτήν του πλέον σοβαρού (τιμωρουμένου βαρύτερα) παραπτώματος και 

θα προσαυξάνεται με το ήμισυ των ποινών των λοιπών παραπτωμάτων. 

 

Ενότητα 4:  Παραγραφή 
 

Άρθρο 12 Παραγραφή της δίωξης 

1. Κατά κανόνα, οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντα Κώδικα, δεν επιτρέπεται να 

διωχθούν μετά την πάροδο πέντε ετών. 

2. Η δίωξη για τα αδικήματα της δωροδοκίας, προκαθορισμού αποτελέσματος αγώνα για 

στοιχηματικούς λόγους, επηρεασμού για χειραγώγηση αγώνα και φαρμακοδιέγερσης (άρθρα 

18, 20, 22 και 24 Πειθαρχικού κώδικα), όπως και οποιαδήποτε παράβαση που σχετίζεται με 

την ακεραιότητα των αγώνων και την και διαφθορά δεν υπόκειται σε παραγραφή. 

3. Η παραγραφή, αναστέλλεται και παρατείνεται ανάλογα για όσο χρονικό διάστημα έχει ασκηθεί 

μία δίωξη κατά ενός προσώπου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δύο ετών. 

 

Ενότητα 5:  Κανόνες συμπεριφοράς 

 

Υποενότητα 1: Καθήκοντα 

 

Άρθρο 13 Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς 

Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα: 
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1. Οφείλουν να έχουν επίγνωση της σημασίας των καθηκόντων τους και ταυτόχρονα των 

υποχρεώσεων και των ευθυνών τους. 

2. Είναι υποχρεωμένα να σέβονται το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και όλους τους ισχύοντες 

κανονισμούς που αφορούν την λειτουργία και οργάνωση του ποδοσφαίρου, όπως και τις 

δεσμευτικές διατάξεις και οδηγίες της FIFA και της UEFA. 

3. Θα επιδεικνύουν την δέσμευσή τους αυτή, αντανακλώμενη σε μία συμπεριφορά, αξιοπρεπή, 

ηθική και σύμφωνη με τους κανόνες της δεοντολογίας. Θα λειτουργούν και θα ενεργούν κατά 

την άσκηση των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους με πλήρη αξιοπιστία και ακεραιότητα. 

4. Δεν επιτρέπεται να κάνουν κατάχρηση της θέσεώς τους με οποιονδήποτε τρόπο, ιδιαίτερα δε 

να εκμεταλλεύονται την θέση τους προκειμένου να προωθήσουν ή/και να εξυπηρετήσουν 

προσωπικούς σκοπούς ή να αποκομίσουν χρηματικά ή άλλα οφέλη. 

Άρθρο 14 Καθήκον ουδετερότητας 

Όταν τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα συναλλάσσονται με πολιτειακούς 

θεσμούς ή κυβερνητικά όργανα, με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, με ενώσεις και ομίλους, 

επιπροσθέτως και πέραν της στην τήρησης των βασικών κανόνων του άρθρου 13, οφείλουν να 

παραμένουν πολιτικά ουδέτερα, σύμφωνα με τις αρχές και τους καταστατικούς σκοπούς της 

Ε.Π.Ο., των Ενώσεων και των ομάδων και γενικά θα ενεργούν με τρόπο που συνάδει με την 

ιδιότητά τους και να επιδεικνύουν ακεραιότητα συμπεριφοράς. 

Άρθρο 15 Πίστη 

Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα έχουν καθήκον πίστης στην Ε.Π.Ο., στις 

Ενώσεις- Μέλη της και στις ομάδες. 

Άρθρο 16 Εμπιστευτικότητα 

1. Ανάλογα με την ιδιότητά τους, οι πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης που αποκαλύπτονται στα 

πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές από αυτά ως έκφραση πίστης, εφόσον οι 

πληροφορίες δίδονται με την συμφωνία ότι είναι εμπιστευτικές ή ότι γνωστοποιούνται 

εμπιστευτικά και συνάδουν με τις καταστατικές αρχές της Ε.Π.Ο.. 

2. Η υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας ισχύει και μετά την λήξη οποιασδήποτε σχέσης η 

οποία καθιστά ένα πρόσωπο υποκείμενο στις διατάξεις του παρόντα Κώδικα. 
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Άρθρο 17 Πλαστογράφηση και παραποίηση 

Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα απαγορεύεται να πλαστογραφήσουν 

κάποιο έγγραφο, να παραποιήσουν ένα πρωτότυπο έγγραφο ή να χρησιμοποιήσουν ένα 

πλαστογραφημένο ή παραποιημένο έγγραφο. 

Άρθρο 18 Καθήκον γνωστοποίησης παραβάσεως, συνεργασίας και αναφοράς 

1. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα οφείλουν να αναφέρουν άμεσα, 

εφόσον υποπέσει στην αντίληψή τους οποιαδήποτε δυνητική παράβαση του παρόντα Κώδικα 

στο ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας. 

2. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Δεοντολογίας, τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον 

παρόντα Κώδικα, είναι υποχρεωμένα να συνεισφέρουν στην αποσαφήνιση των πραγματικών 

γεγονότων μίας υπόθεσης ή την αποσαφήνιση (ή/και διερεύνηση) ενδεχόμενων παραβάσεων, 

ιδιαίτερα δε να δηλώνουν τα στοιχεία που αφορούν τα εισοδήματά τους και να παρέχουν τα 

αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την έρευνα της σχετικής υπόθεσης. 

 

Υποενότητα 2: Αθέμιτο πλεονέκτημα 

 

Άρθρο 19 Σύγκρουση συμφερόντων 

Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα: 

1. Όταν αναλάβουν ή/και εκτελούν μια δραστηριότητα για την Ε.Π.Ο. ή πριν από την εκλογή ή τον 

ορισμό τους σε μία θέση, θα γνωστοποιούν τυχόν προσωπικά συμφέροντα τα οποία θα 

μπορούσαν να συνδεθούν με τις πιθανές τους δραστηριότητες. 

2. Θα αποφεύγουν κάθε κατάσταση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση 

συμφερόντων. Η σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει εάν τα πρόσωπα που δεσμεύονται από 

τον παρόντα Κώδικα έχουν, ή εμφανίζονται να έχουν, ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα τα 

οποία περιορίζουν την ικανότητά τους να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με ακέραιο και 

αποφασιστικό τρόπο. Τα ιδιωτικά και προσωπικά συμφέροντα συμπεριλαμβάνουν και το 

ενδεχόμενο να αποκομιστεί οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα από τα ίδια τα πρόσωπα που 

δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα, την οικογένειά τους, τους συγγενείς τους, τους φίλους 

και τους γνωστούς τους. 

3. Δεν επιτρέπεται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους σε περιπτώσεις υφιστάμενης ή δυνητικής  

σύγκρουσης συμφερόντων. Κάθε τέτοια σύγκρουση πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα και να 
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κοινοποιείται στον φορέα για τον οποίο το πρόσωπο που δεσμεύεται από τον παρόντα Κώδικα 

εκτελεί τα καθήκοντά του. 

4. Εφόσον υπάρξει ένσταση αναφορικά με υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων για 

ένα πρόσωπο που δεσμεύεται από τον παρόντα Κώδικα, αυτό οφείλει να το αναφέρει άμεσα 

στον φορέα για τον οποίο εκτελεί τα καθήκοντά του, προς λήψη των κατάλληλων μέτρων. 

Άρθρο 20 Προσφορά και αποδοχή δώρων και άλλων ωφελημάτων 

1. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα επιτρέπεται μόνο να προσφέρουν ή 

να δέχονται δώρα ή άλλα ωφελήματα προς και από πρόσωπα που είτε κατέχουν μία υπεύθυνη 

θέση ή έχουν μία αποφασιστική αρμοδιότητα εντός του οργανωμένου ποδοσφαίρου που τελεί 

υπό την εποπτεία της Ε.Π.Ο., είτε βρίσκονται εκτός αυτού (όπως μη σχετιζόμενα με το 

ποδόσφαιρο πρόσωπα, όμιλοι, εταιρείες κ.ο.κ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα 

Κώδικα, τα οποία: 

α) έχουν συμβολική ή ασήμαντη αξία, 

β) αποκλείουν οποιαδήποτε επιρροή στην εκτέλεση ή στην παράλειψη εκτέλεσης μιας πράξης 

η οποία σχετίζεται με τις επίσημες δραστηριότητές τους ή εμπίπτει στην διακριτική τους 

ευχέρεια, 

γ) δεν αντιβαίνουν στα καθήκοντά τους, 

δ) δεν δημιουργούν οποιοδήποτε αθέμιτο χρηματικό ή άλλο πλεονέκτημα, και 

ε) δεν δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων. 

Απαγορεύονται όλα τα δώρα ή ωφελήματα που δεν πληρούν όλα τα ανωτέρω κριτήρια. 

2. Εφόσον υφίσταται αμφιβολία, ως προς την συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, τα δώρα 

δεν θα προσφέρονται ούτε θα γίνονται δεκτά. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που 

δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα δεν θα προσφέρουν προς ούτε θα αποδέχονται από 

οποιοδήποτε εκ των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο πρόσωπο  οποιοδήποτε 

χρηματικό ποσό ως δώρο. 

3. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα δεν επιτρέπεται να αποζημιώνονται 

από την Ε.Π.Ο. για τα έξοδα που συνδέονται με τα μέλη των οικογενειών τους ή των 

συνεργατών που τους συνοδεύουν σε επίσημες εκδηλώσεις, εκτός εάν ρητά αυτό επιτρέπεται 

από τον αρμόδιο φορέα. Κάθε τέτοια αποζημίωση πρέπει να τεκμηριώνεται. 

4. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα οφείλουν να απέχουν από κάθε 

δραστηριότητα ή συμπεριφορά (ή απόπειρα) η οποία μπορεί να δώσει έρεισμα στο να 

παρουσιάζεται ή να δημιουργείται υποψία απρεπούς συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα 

περιγραφόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. 
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Άρθρο 21 Δωροδοκία και διαφθορά 

1. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα: 

Δεν πρέπει να προσφέρουν, δίδουν ή δέχονται οποιοδήποτε προσωπικό (μη δικαιολογούμενο) 

χρηματικό ποσό ή άλλο ωφέλημα προκειμένου να αποκομίσουν ή διατηρήσουν κάποιο 

επιχειρηματικό ή άλλο ανάρμοστο πλεονέκτημα από ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο που είτε 

κατέχει μία υπεύθυνη θέση ή έχει μία αποφασιστική αρμοδιότητα  εντός του οργανωμένου 

ποδοσφαίρου που τελεί υπό την εποπτεία της Ε.Π.Ο., είτε βρίσκεται εκτός αυτού, όπως λοιποί 

ιδιώτες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, όμιλοι, εταιρείες κ.ο.κ. Οι πράξεις αυτές απαγορεύονται, 

ανεξάρτητα του εάν εκτελούνται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο ή δια μέσου μεσολαβητών ή 

σχετιζόμενων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα 

Κώδικα.  

Ειδικότερα, δεν πρέπει να προσφέρουν, υπόσχονται ή δέχονται οποιοδήποτε αδικαιολόγητο 

χρηματικό ποσό ή άλλο ωφέλημα για την εκτέλεση ή παράλειψη της εκτέλεσης οποιασδήποτε 

πράξης που σχετίζεται με τις επίσημες δραστηριότητές τους και αντιβαίνει στα καθήκοντά τους 

ή εμπίπτει στην δικαιοδοσία τους.  

Κάθε τέτοια προσφορά πρέπει να αναφέρεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας άμεσα και κάθε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης θα τιμωρείται σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα 

2. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα απαγορεύεται να καταχρώνται 

περιουσιακά στοιχεία της Ε.Π.Ο., ανεξάρτητα του εάν τούτο γίνεται άμεσα ή έμμεσα, ή δια 

μέσου μεσολαβητών ή τρίτων σχετιζόμενων νομικών ή φυσικών προσώπων 

Οφείλουν να απέχουν από κάθε δραστηριότητα ή συμπεριφορά (πράξη ή απόπειρα), η οποία 

μπορεί να δώσει έρεισμα στο να παρουσιάζεται ή να δημιουργείται υποψία απρεπούς 

συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις προηγούμενες ενότητες,  

Άρθρο 22 Προμήθεια 

Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

Κανονισμού της ΕΠΟ περί μεσολαβητών, απαγορεύεται να δέχονται προμήθεια ή υποσχέσεις 

τέτοιας προμήθειας για τους ιδίους ή για τρίτα (σχετιζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

μεσολαβητές) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα, για την διαπραγμάτευση 

συμφωνιών οποιασδήποτε μορφής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
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Υποενότητα 3: Προστασία ατομικών δικαιωμάτων 
 

Άρθρο 23 Απαγόρευση διακρίσεων 

Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα δεν επιτρέπεται να προσβάλλουν την 

αξιοπρέπεια ή την ακεραιότητα της Ελλάδας ή άλλης χώρας, ή ενός προσώπου ή μιας ομάδας 

ανθρώπων μέσω απαξιωτικών, μεροληπτικών ή δυσφημιστικών εκφράσεων ή πράξεων, εξαιτίας 

της φυλής, χρώματος του δέρματος, εθνοτικής, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, φύλου, 

γλώσσας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, πολιτικών πεποιθήσεων ή οποιασδήποτε άλλης 

πεποίθησης, πλούτου, γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας, σεξουαλικής προτίμησης ή 

οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

Για την παράβαση του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 27 

του πειθαρχικού κώδικα και η υπόθεση εκδικάζεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας, όταν η 

παράβαση έχει λάβει χώρα εκτός γηπέδου.  

Άρθρο 24 Προστασία της σωματικής και πνευματικής ακεραιότητας 

1. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα θα σέβονται την σωματική και 

πνευματική ακεραιότητα και θα διασφαλίζουν ότι προστατεύονται, γίνονται σεβαστά και 

διασφαλίζονται τα ατομικά δικαιώματα κάθε προσώπου με το οποίο έρχονται σε επικοινωνία 

και το οποίο επηρεάζεται από τις πράξεις τους. 

2. Απαγορεύεται η παρενόχληση. Ως παρενόχληση νοείται η συστηματική, εχθρική και 

επαναλαμβανόμενη πράξη σημαντικής διάρκειας, η οποία αποσκοπεί στην απομόνωση ή 

εξοστρακισμό ενός προσώπου και η οποία επηρεάζει την αξιοπρέπεια του προσώπου αυτού. 

3. Απαγορεύεται η σεξουαλική παρενόχληση. Ως σεξουαλική παρενόχληση νοείται η ανεπιθύμητη 

σεξουαλική προσέγγιση η οποία δεν επιδιώκεται ούτε επιζητείται. Η εκτίμηση βασίζεται στο εάν 

ένας λογικός άνθρωπος θα εκλάμβανε την συμπεριφορά ως ανεπιθύμητη ή προσβλητική. 

Απαγορεύονται ιδιαίτερα οι απειλές, η υπόσχεση ωφελημάτων και ο εξαναγκασμός. 

 

Υποενότητα 4: Ακεραιότητα των διοργανώσεων 
 

Άρθρο 25 Ακεραιότητα των αγώνων και των διοργανώσεων 

1. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα απαγορεύεται να συμμετέχουν, είτε 

άμεσα είτε έμμεσα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να συνδέονται με στοιχηματισμό, τυχερά 

παιχνίδια, λοταρίες και συναλλαγές  ή εκδηλώσεις παρόμοιας φύσης που συνδέονται με το 
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ποδόσφαιρο. Απαγορεύεται να συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιότητα, είτε άμεσα 

είτε έμμεσα, ή/και να απασχολούνται ή/ και να παρέχουν υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα, 

εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, κ.λπ., που προωθούν, μεσολαβούν, οργανώνουν ή 

διεξάγουν τέτοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΟΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

 

 

Ενότητα 1:  Επιτροπή Δεοντολογίας 
 

Άρθρο 26 Τμήματα- Διάκριση Διαδικασιών  

1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από ένα ερευνητικό και ένα δικαστικό τμήμα. 

2. Οι διαδικασίες της Επιτροπής Δεοντολογίας θα διακρίνονται σε ερευνητική και δικαστική 

διαδικασία. 

 

Ενότητα 2: Δικαιοδοσία, καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Δεοντολογίας 

 

Άρθρο 27 Δικαιοδοσία της Επιτροπής Δεοντολογίας 

1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα να χειρίζεται και να δικάζει όλες τις    

υποθέσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντα Κώδικα.  

2. Για τις παραβάσεις των άρθρων του παρόντος 14 (καθήκον ουδετερότητας) 15 (υποχρέωση 

πίστης), 18 (καθήκον γνωστοποίησης παραβάσεως), 19 (καθήκον δήλωσης ύπαρξης 

σύγκρουσης συμφερόντων), 20 (προσφορά και αποδοχή δώρων), 21 παρ.1 γ (μη ενημέρωση 

στην περίπτωση προσφοράς δώρων) 22 (προμήθεια), 24 (προστασία σωματικής και 

πνευματικής ακεραιότητας), 40 παρ. 3, 41 παρ. 1 και 3, 57 παρ.4 (υποχρέωση συνεργασίας) 

56 παρ. 2 (σκόπιμα ψευδής αναφορά) όπως και κάθε άλλης διάταξης, όπου δεν προβλέπεται 

ρητά ύψος ποινών, ισχύει το αναφερόμενο στο άρθρο 6 γενικό πλαίσιο ποινών και η Επιτροπή 

Δεοντολογίας θα προσδιορίζει την ποινή και το ύψος αυτής, αναλόγως της ιδιότητας του 
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προσώπου που δεσμεύεται από τον παρόντα κώδικα (παραβάτη) και της βαρύτητας της 

ελεγχόμενης συμπεριφοράς του. 

3. Η Επιτροπή Δεοντολογίας διερευνά και δικάζει τα πειθαρχικά αδικήματα των άρθρων 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23  και των άρθρων 25 και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. 

Επίσης εκδικάζει τις παραβάσεις του άρθρου 23 του παρόντος κώδικα, όταν 

διαπράττονται εκτός γηπέδου. 

4. Η Επιτροπή Δεοντολογίας διερευνά επίσης και δικάζει  τις υποθέσεις που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ, όπου ρητά προβλέπεται η 

παραπομπή σε αυτή. 

5. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει αρμοδιότητα να κρίνει την συμπεριφορά όλων των προσώπων 

που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα όταν εκτελούν τα καθήκοντά τους. 

6. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα να διερευνά και να κρίνει την συμπεριφορά 

όλων των προσώπων που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα, ακόμη και αν αυτή δεν 

αφορά πράξη που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφόσον μια τέτοια 

συμπεριφορά είναι πιθανόν να βλάψει σοβαρά την ακεραιότητα, εικόνα ή υπόληψη της Ε.Π.Ο.. 

7. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει δικαιοδοσία να ερευνά και να κρίνει την συμπεριφορά όλων των 

προσώπων που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα εφόσον η υπόθεση στην οποία 

βασίζεται η φερόμενη παράβαση δεν έχει διεθνείς διαστάσεις (επηρεάζει διάφορες 

ομοσπονδίες) και κρίνεται σε επίπεδο της ομοσπονδίας. 

Άρθρο 28 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του ερευνητικού τμήματος 

1. Το ερευνητικό τμήμα θα διερευνά δυνητικές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Κώδικα 

είτε κατόπιν άσκησης δίωξης από το αρμόδιο για την άσκησης πειθαρχικής δίωξης όργανο της 

Ε.Π.Ο. είτε αυτεπάγγελτα κατά την πλήρη και ανεξάρτητη διακριτική του ευχέρεια. Επίσης θα 

είναι αρμόδιο για να διερευνά αναφορές σχετικά με δυνητική χειραγώγηση αγώνων που 

αποστέλλονται στην Ε.Π.Ο. από κάθε διεθνή ή ημεδαπό αρμόδιο φορέα.  

2. Εφόσον το ερευνητικό τμήμα θεωρεί ότι εκ πρώτης όψεως δεν υφίσταται ζήτημα, μπορεί να 

κλείσει μία υπόθεση και να την θέσει στο αρχείο χωρίς να την παραπέμψει στο δικαστικό 

τμήμα. 

3. Εφόσον εκ πρώτης όψεως υφίσταται ζήτημα, το ερευνητικό τμήμα θα εκκινεί την διαδικασία 

διερεύνησης, κατά την οποία μπορεί να λαμβάνει καταθέσεις από εμπλεκόμενους ή μάρτυρες 

(ανακριτικό καθήκον). Το τμήμα θα εξετάζει εξίσου την ύπαρξη επιβαρυντικών και 

απαλλακτικών περιστάσεων.   

4. Το ερευνητικό τμήμα θα ενημερώνει εκείνους τους οποίους αφορά, ότι έχει κινηθεί μία 

διαδικασία διερεύνησης, εφόσον καταλήξει ότι εκ πρώτης όψεως υφίσταται ζήτημα. 



16 

 

Περιορισμένη εξαίρεση στον κανόνα αυτό μπορεί να συμβεί για λόγους ασφάλειας και 

προστασίας, ή εάν η γνωστοποίηση αυτή θα επηρέαζε την διεξαγωγή της έρευνας. 

5. Μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση, το ερευνητικό τμήμα θα συντάσσει μια τελική έκθεση με τις 

διαπιστώσεις του και θα την προωθεί μαζί με τον φάκελο της έρευνας στο δικαστικό τμήμα. 

Εφόσον υπάρχει πρόταση για επιβολή ποινής, στην τελική έκθεση, θα πρέπει να 

καταδεικνύεται η τιμωρητέα συμπεριφορά και οι παραβάσεις των Κανονισμών. Εάν διεξαχθεί 

ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστικού τμήματος  το μέλος του ερευνητικού τμήματος 

θα παρίσταται σ΄ αυτήν και θα παρουσιάζει την υπόθεση (εισηγείται επί της υποθέσεως) .  

6. Αν η διαδικασία έχει κλείσει, το ερευνητικό τμήμα μπορεί να ανοίξει εκ νέου την έρευνα εάν 

έλθουν στο φως νέα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν σε μεγάλο 

βαθμό την ύπαρξη παραβάσεως. 

Άρθρο 29 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του δικαστικού τμήματος 

1. Το δικαστικό τμήμα θα εξετάζει τους φακέλους της έρευνας που προωθούνται από το 

ερευνητικό τμήμα και θα αποφαίνεται ως προς το εάν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο ή 

υπάρχουν ικανά στοιχεία ώστε να διεξαχθεί γι αυτήν μία δίκη. 

2. Το δικαστικό τμήμα δύναται να επιστρέψει τους φακέλους της έρευνας στο ερευνητικό τμήμα με 

την οδηγία να συμπληρώσει την έρευνα και/ή να προβεί σε προσθήκες στην τελική έκθεση. 

3. Το δικαστικό τμήμα δύναται να αναλάβει περαιτέρω έρευνες. 

4. Μετά την σύνταξη της τελικής εκθέσεως, το δικαστικό τμήμα θα αποστέλλει αντίγραφο αυτής 

στα εμπλεκόμενα μέρη (διαδίκους) και θα ζητά να καταθέσουν επ΄ αυτής ένα υπόμνημα, εντός 

μίας προθεσμίας που θα ορίζει ο Πρόεδρος του Τμήματος. Τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν 

δικαίωμα να λάβουν αντίγραφα του φακέλου της έρευνας. 

 

Ενότητα 3:  Κοινοί κανόνες για το ερευνητικό και δικαστικό τμήμα 

 

Άρθρο 30 Συγκρότηση Επιτροπής. Σύνθεση Τμημάτων  

1. Η Επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. Το ερευνητικό 

τμήμα θα λειτουργεί με μονομελή σύνθεση, ενώ το δικαστικό με τριμελή, απαρτιζόμενο από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και δύο μέλη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας 

είναι αρμόδιος να αναθέτει κατά την κρίση του σε κάποιο από τα μέλη της Επιτροπής 

ερευνητικά καθήκοντα τοποθετώντας τον στο οικείο τμήμα, είτε για συγκεκριμένη υπόθεση είτε 

για ορισμένο χρονικό διάστημα. 
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2. Οι αποφάσεις του Επιτροπής Δεοντολογίας θα θεωρούνται νόμιμα έγκυρες εφόσον 

παρίστανται τρία μέλη της Επιτροπής. 

Άρθρο 31 Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Εάν ο πρόεδρος κωλύεται (είτε εξαιτίας προσωπικών είτε πραγματικών συνθηκών), θα 

αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή πρόεδρο. Ο τελευταίος δύναται να αντικαθιστά και το μέλος 

του ερευνητικού τμήματος σε περίπτωση κωλύματός του τελευταίου.  

Άρθρο 32 Γραμματεία 

1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα διαθέτει ένα γραμματέα, που θα οριστεί από την Εκτελεστική 

Γραμματεία της Ομοσπονδίας.  

2. Ο γραμματέας θα αναλάβει την διοικητική εργασία που αφορά τις διαδικασίες, θα παρέχει την 

αναγκαία υποστήριξη στο ερευνητικό και δικαστικό τμήμα για την ολοκλήρωση των εργασιών 

τους και θα τηρεί τα πρακτικά στις διεξαγόμενες δίκες. 

3. Ο γραμματέας θα επιμελείται την αρχειοθέτηση των δικογραφιών, οι οποίες πρέπει να 

κρατούνται για δέκα έτη. 

4. Ο γραμματέας της Επιτροπής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, θα ενεργεί υπό τις 

αποκλειστικές οδηγίες του ερευνητικού και δικαστικού τμήματος.  

Άρθρο 33 Ανεξαρτησία 

1. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας θα εκτελούν τα καθήκοντά τους  και θα εκδίδουν τις 

αποφάσεις τους με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς την επιρροή τρίτων. 

2. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και τα άμεσα μέλη της οικογενείας τους (σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα) δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε οποιοδήποτε άλλο 

δικαιοδοτικό όργανο, στην Εκτελεστική Επιτροπή ή σε οποιαδήποτε άλλη διαρκή επιτροπή της 

Ε.Π.Ο.. 

3. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε κανένα άλλο όργανο της 

Ε.Π.Ο. 

Άρθρο 34 Παραίτηση - Εξαίρεση. 

1. Ένα μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας απαγορεύεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε έρευνα 

ή ακροαματική διαδικασία, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Εάν το εν λόγω μέλος έχει άμεσο συμφέρον στην έκβαση της υποθέσεως, 
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β) Εάν υπάρχει σοβαρή αιτία αμφισβήτησης της αμεροληψίας του, ήτοι εάν έχει προσωπική 

μεροληψία ή προκατάληψη με ένα εμπλεκόμενο πρόσωπο, ή εάν διαθέτει προσωπική 

γνώση αμφισβητούμενων αποδεικτικών γεγονότων στην σχετική υπόθεση, ή έχει εκφράσει 

μια άποψη η οποία αφορά την έκβασή της, ή όταν πρόσωπο της οικογένειας του μέλους 

είναι διάδικος στο αντικείμενο της υπό διένεξη υπόθεσης ή το μέλος είναι διάδικος στην 

υπόθεση, ή έχει οποιοδήποτε άλλο συμφέρον το οποίο θα μπορούσε ουσιαστικά να 

επηρεάσει την έκβαση της διαδικασίας και την αμεροληψία του, 

γ) εάν έχει ήδη ασχοληθεί με την υπόθεση, με διαφορετική ιδιότητα. 

2. Τα μέλη τα οποία απαγορεύεται να συμμετάσχουν σε μια συνεδρίαση, θα ειδοποιούν άμεσα το 

πρόεδρο της Επιτροπής και θα δηλώσουν την εξαίρεσή τους από αυτή. 

3. Ένα εμπλεκόμενο σε μία υπόθεση μέρος (διάδικος), έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά 

ενός μέλους της Επιτροπής Δεοντολογίας, στην περίπτωση που εκτιμά ότι συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος και το μέλος αυτό δεν έχει υποβάλει δήλωση 

(αυτο)εξαίρεσης, εντός πέντε ημερών από την γνώση της λόγου εξαίρεσης, άλλως και σε 

περίπτωση μη υποβολής ενστάσεως εντός αυτής της προθεσμίας, θα θεωρείται ότι το μέρος 

παραιτήθηκε από την ένσταση αυτή. Η ένσταση πρέπει να αναφέρει τους λόγους εξαίρεσης και 

να είναι τεκμηριωμένη. 

4. Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα αποφαίνεται επί της ενστάσεως, εφόσον το εν λόγω μέλος δεν 

έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στην σύνθεση με δική του πρωτοβουλία. Εφόσον η ένσταση 

στρέφεται κατά του προέδρου, επ΄ αυτής θα αποφαίνεται ο αναπληρωτής Πρόεδρος. 

Άρθρο 35 Μυστικότητα 

1. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και ο γραμματέας, θα διασφαλίζουν ότι όλα όσα 

αποκαλύπτονται προς αυτούς κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, 

παραμένουν μυστικά ιδιαιτέρως δε τα γεγονότα της υπόθεσης, τα περιεχόμενα των ερευνών 

και διαβουλεύσεων, οι κρίσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την προδικασία, όπως 

επίσης και τα προσωπικά δεδομένα. Ομοίως, τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας δεν θα 

κάνουν καμιά δήλωση σχετικά με διαδικασίες που συνεχίζονται και χειρίζεται η Επιτροπή 

Δεοντολογίας. 

2. Μόνον οι τελικές αποφάσεις που γνωστοποιούνται στους αποδέκτες επιτρέπεται να 

δημοσιοποιηθούν. 

3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου από ένα μέλος της Επιτροπής 

Δεοντολογίας, το οικείο μέλος θα τίθεται σε διαθεσιμότητα για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών 

από τον Πρόεδρο της Επιτροπής (και αν είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, με απόφαση του 

Προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής) και σε περίπτωση υποτροπής θα αντικαθίσταται από 

ένα αναπληρωματικό μέλος, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. 
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Άρθρο 36 Απαλλαγή από κάθε ευθύνη 

Εκτός της περίπτωσης βαρείας αμέλειας, τα μέλη της επιτροπής δεοντολογίας δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι υπέχουν προσωπική ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη αφορά σε οποιαδήποτε 

διαδικασία. 

 

 

 

III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 

Ενότητα 1:  Δικονομικοί κανόνες 

 

Υποενότητα 1: Γενικοί κανόνες 

Διάδικοι. Δικαιώματα. Υποχρεώσεις  

 

Άρθρο 37 Διάδικοι 

Μόνον ο διωκόμενος θεωρείται διάδικος. 

Άρθρο 38 Δικαίωμα ακρόασης 

Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν πρόσβαση στον φάκελο της δικογραφίας και να 

λάβουν αντίγραφα αυτού, το δικαίωμα της κατάθεσης υπομνήματος, της παράστασης και 

ακρόασης στην δίκη, το δικαίωμα να παρουσιάσουν στοιχεία, το δικαίωμα της εξέτασης όλων των 

στοιχείων που δύναται να οδηγήσουν στην έκδοση μια απόφασης, το δικαίωμα της εξέτασης 

μαρτύρων και το δικαίωμα σε μία αιτιολογημένη απόφαση. 

Άρθρο 39 Παράσταση  

1. Οι διάδικοι επιτρέπεται να παρίστανται ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας με τον νομικό 

τους παραστάτη, τον οποίο επιλέγουν ελεύθερα με δικές τους δαπάνες. 

2. Ο νομικός παραστάτης υποχρεούται να αποδεικνύει την πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης του 

διαδίκου, απόντος του τελευταίου ή για πράξεις της προδικασίας, ενώπιον της Επιτροπής 

Δεοντολογίας, προσκομίζοντας και εγχειρίζοντας σχετικό ειδικό πληρεξούσιο.  
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Άρθρο 40 Υποχρέωση των διαδίκων να συνεργάζονται 

1. Οι διάδικοι είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν με καλή πίστη καθ' όλη την διάρκεια της 

διαδικασίας. 

2. Οι διάδικοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται προκειμένου να αποδειχθούν τα πραγματικά 

περιστατικά της υπόθεσης. Ειδικότερα, θα συμμορφώνονται με το αίτημα παροχής 

πληροφοριών που αποστέλλεται από το ερευνητικό ή/και το δικαστικό τμήμα της Επιτροπής 

Δεοντολογίας, όπως και με την εντολή να παραστούν οι ίδιοι προσωπικά, εφόσον τους ζητηθεί. 

3. Εφόσον οι διάδικοι δεν ανταποκριθούν στην υποχρέωση της ανωτέρω παραγράφου, ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί, αφού προηγηθεί προειδοποίησή τους, να τους επιβάλει 

περαιτέρω πειθαρχικές ποινές. Σε μία τέτοια περίπτωση το ερευνητικό τμήμα δύναται να 

προχωρήσει στην σύνταξη της τελικής έκθεσης ή το δικαστικό τμήμα δύναται να εκδώσει 

απόφαση επί της υπόθεσης, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους 

Άρθρο 41 Γενική υποχρέωση συνεργασίας 

1. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Δεοντολογίας, τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον 

παρόντα Κώδικα, είναι υποχρεωμένα, εφόσον τους ζητηθεί, να συνεισφέρουν στην απόδειξη 

των γεγονότων μίας υπόθεσης, ιδιαίτερα δε, να παράσχουν, γραπτά ή προφορικά, 

πληροφορίες ως μάρτυρες. Η μη συνεργασία μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή μιας ποινής 

σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα. 

2. Οι μάρτυρες είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν την πλήρη αλήθεια και να απαντούν στις 

ερωτήσεις που τους τίθενται με βάση όσα γνωρίζουν και την κρίση τους. 

3. Εφόσον οι μάρτυρες δεν ανταποκρίνονται στην υποχρέωση του παρόντος άρθρου, ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί, μετά την προειδοποίησή τους, να τους επιβάλει πειθαρχικές 

ποινές. 

Άρθρο 42 Γλώσσα που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία 

1. Η διαδικασία διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα.  

2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί, εάν το κρίνει, να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες διερμηνέως. 

Άρθρο 43 Κοινοποίηση των αποφάσεων 

1. Οι αποφάσεις και τα άλλα έγγραφα που αφορούν τους διαδίκους θα κοινοποιούνται με 

τηλεομοιότυπο (fax) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

2. Οι αποφάσεις θα γνωστοποιούνται σε όλους τους διάδικους.  
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Άρθρο 44 Εφαρμογή των αποφάσεων 

1. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας θα ισχύουν από την 

κοινοποίησή τους. 

2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί οποτεδήποτε να διορθώσει τυχόν προφανή σφάλματα μίας 

αποφάσεως. 

 

Υποενότητα 2: Αποδείξεις 
 

Άρθρο 45 Διάφορα είδη αποδείξεων 

1. Στην αποδεικτική διαδικασία μπορούν να παρουσιαστεί και να εξεταστεί και να οποιοδήποτε 

είδος απόδειξης. 

2. Τα είδη των αποδείξεων συμπεριλαμβάνουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα: 

α) Έγγραφα 

β) Εκθέσεις αξιωματούχων 

γ) Καταθέσεις των διαδίκων 

δ) Καταθέσεις μαρτύρων 

ε) Εγγραφές βίντεο 

στ) Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων 

ζ) Κάθε άλλη απόδειξη η οποία μπορεί σχετίζεται με την υπόθεση. 

Άρθρο 46 Ανώνυμοι μάρτυρες 

1. Όταν η κατάθεση κάποιου προσώπου σε δεοντολογικές διαδικασίες που κινήθηκαν σύμφωνα 

με τον παρόντα Κώδικα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του ή να θέσει το πρόσωπο 

αυτό ή την οικογένειά του ή τον στενό του φιλικό κύκλο σε σωματικό κίνδυνο, ο πρόεδρος του 

αρμόδιου τμήματος ή ο αναπληρωτής του, έχει δικαίωμα να διατάξει: 

α) ο μάρτυρας να μην ονοματιστεί παρουσία των διαδίκων, 

β) ο μάρτυρας να μην εμφανιστεί στην ακροαματική διαδικασία, 

γ) το σύνολο των στοιχείων ή ορισμένα από τα στοιχεία που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό του μάρτυρα, να συμπεριληφθούν μόνο σε έναν 

μεμονωμένο, εμπιστευτικό φάκελο της υπόθεσης.  

2. Η κατάθεση του μάρτυρα θα εκτιμάται ελεύθερα από την Επιτροπή σε συνδυασμό με τα λοιπά 

στοιχεία της υπόθεσης 
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Άρθρο 47 Ταυτοποίηση ανώνυμων μαρτύρων 

1. Εάν o μάρτυρας παραστεί στην ακροαματική διαδικασία, η ταυτοποίησή του θα γίνει 

κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι, από μόνο τον πρόεδρο του 

αρμόδιου τμήματος, ή τον αναπληρωτή του ή όλα τα μέλη του αρμόδιου τμήματος μαζί, και θα 

καταγράφεται στα πρακτικά που περιέχουν τα προσωπικά στοιχεία του μάρτυρα, τα οποία δεν 

θα γνωστοποιούνται στους διαδίκους. 

2. Οι διάδικοι θα λαμβάνουν μια σύντομη ειδοποίηση η οποία θα επαληθεύει ότι βεβαιώθηκε 

τυπικά η ταυτότητα του ανώνυμου μάρτυρα και δεν θα περιέχει κανένα στοιχείο που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό του. 

Άρθρο 48 Απαράδεκτα αποδεικτικά στοιχεία 

Αποδεικτικά μέσα που έχουν ληφθεί παράνομα ή παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή 

καταφανώς δεν εξυπηρετούν την απόδειξη σχετικών γεγονότων, θα απορρίπτονται. 

Άρθρο 49 Εκτίμηση των αποδείξεων 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα έχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια στην εκτίμηση των  αποδείξεων. 

Άρθρο 50 Βάση της απόδειξης (καθήκον ηθικής αποδείξεως) 

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, πέραν της αξιολόγησης των αποδεικτικών μέσων θα 

κρίνουν και με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής και τις προσωπικές τους 

πεποιθήσεις. 

Άρθρο 51 Βάρος της απόδειξης 

Το βάρος της απόδειξης αναφορικά με τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντα Κώδικα, ανήκει 

στην Επιτροπή Δεοντολογίας. 
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Υποενότητα 3: Προθεσμίες 

 

Άρθρο 52 Έναρξη και λήξη της προθεσμίας 

1. Οι προθεσμίες για την άσκηση δικαιωμάτων που προκύπτουν από έγγραφα που έχουν 

γνωστοποιηθεί απευθείας σε ένα διάδικο ή σε έναν πληρεξούσιο που έχει διοριστεί από τον 

διάδικο, αρχίζουν την ημέρα μετά από την λήψη της γνωστοποίησης. 

2. Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με μια δημόσια αργία η προθεσμία θα 

εκπνέει την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

Υποενότητα 4: Αναστολή των διαδικασιών 

 

Άρθρο 53 Αναστολή των διαδικασιών 

1. Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο το οποίο δεσμεύεται από τον παρόντα Κώδικα απολέσει την 

ιδιότητά του αυτή, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα παραμένει αρμόδια να λάβει απόφαση για μία 

παράβαση που τελεστεί ενόσω ακόμη ασκούσε τα καθήκοντά του και για την οποία είχε 

ξεκινήσει μία διαδικασία διερεύνησης.  

2. Στην περίπτωση που δεν είχε ξεκινήσει ακόμη διαδικασία διερεύνησης, όταν το πρόσωπο 

απώλεσε την ιδιότητά του, η Επιτροπή δεοντολογίας δύναται να διεξάγει διερεύνηση και να 

εκδώσει μία απόφαση επί της ουσίας ή να αναστείλει την διαδικασία.  

 

Υποενότητα 5: Έξοδα της διαδικασίας 
 

Άρθρο 54 Έξοδα  

Τα έξοδα της διαδικασίας αποτελούνται από τα έξοδα και τις γένει δαπάνες των διερευνητικών και 

των δικαστικών διαδικασιών. 

Άρθρο 55 Έξοδα της διαδικασίας  

1. Τα έξοδα της διαδικασίας θα βαρύνουν τον διάδικο που έχει τιμωρηθεί. Το ποσό των εξόδων 

θα αναγράφεται στην απόφαση της Επιτροπής. 
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2. Εάν τιμωρηθούν περισσότεροι τους ενός διάδικοι, τα έξοδα της διαδικασίας θα επιμερίζονται 

αναλογικά μεταξύ αυτών. 

3. Σε περίπτωση περάτωσης των διαδικασιών ή αθώωσης, τα έξοδα της διαδικασίας θα 

βαρύνουν την Ε.Π.Ο.., εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν. 

4. Ένας διάδικος μπορεί να διαταχθεί να καταβάλει ένα μέρος ή το σύνολο των εξόδων της 

διαδικασίας σε περίπτωση περάτωσης των διαδικασιών ή αθώωσης εφόσον αυτός υπαίτια 

προκάλεσε την εκκίνηση των διαδικασιών ή παρακώλυσε την διεξαγωγή τους. 

 

Ενότητα 2: Διερευνητικές διαδικασίες 
 

Άρθρο 56 Δικαίωμα υποβολής αναφοράς ή καταγγελίας  

1. Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεσμεύεται από τον παρόντα Κώδικα μπορεί να υποβάλει μια 

αναφορά ή μία καταγγελία σχετικά με πιθανές παραβάσεις του παρόντα Κώδικα, στον 

γραμματέα της Επιτροπής Δεοντολογίας. Οι αναφορές ή καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται 

εγγράφως, μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζονται. Ο γραμματέας θα ενημερώνει 

το μέλος της Επιτροπής που έχει οριστεί στο ερευνητικό τμήμα σχετικά με την υποβολή αυτών. 

2. Οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλλει μια καταγγελία ή μια αναφορά κατά ενός προσώπου το 

οποίο γνωρίζει ότι είναι αθώο αποσκοπώντας στο να προκαλέσει βλάβη στο πρόσωπο αυτό, ή 

με άλλο τρόπο λαμβάνει κακόβουλα μέτρα με σκοπό να βλάψει το πρόσωπο αυτό για το οποίο 

γνωρίζει ότι είναι αθώο, θα τιμωρείται. 

3. Απαγορεύεται η υποβολή ανώνυμων καταγγελιών ή αναφορών. Σε περίπτωση υποβολής τους, 

με οποιονδήποτε τρόπο, θα τίθενται πάραυτα στο αρχείο.  

Άρθρο 57  Εκκίνηση των διερευνητικών διαδικασιών 

1. Εφόσον από τα έγγραφα που υποβλήθηκαν μαζί με την αναφορά ή την καταγγελία ή από την 

προκαταρκτική διερεύνηση βρεθεί ότι εκ πρώτης όψεως στηρίζεται μια υπόθεση, το μέλος του 

ερευνητικού τμήματος θα εκκινεί την διαδικασία διερεύνησης. Η εκκίνηση της διαδικασίας θα 

έγκειται στην απόλυτη κρίση του, χωρίς να είναι απαραίτητο να δίδεται αιτιολόγηση για την 

εκκίνηση ή μη αυτής. Η απόφασή του δεν επιτρέπεται να προσβληθεί. 

2. Οι διάδικοι θα ειδοποιούνται σχετικά με την εκκίνηση των διερευνητικών διαδικασιών και την 

ενδεχόμενη παράβαση κανόνων. 

3. Το μέλος του ερευνητικού τμήματος θα καθοδηγεί τις διερευνητικές διαδικασίες 

αυτοπροσώπως ως επικεφαλής της έρευνας. Θα διερευνά την υπόθεση μέσω γραπτών 

ερωτημάτων και γραπτών ή προφορικών ερωτήσεων προς τους διαδίκους και τους μάρτυρες. 
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Μπορεί επίσης να λάβει περαιτέρω ερευνητικά μέτρα, ιδιαίτερα δε, μπορεί να προβεί στην 

επαλήθευση της γνησιότητας των εγγράφων που αφορούν στην έρευνα μέσω ενόρκων 

καταθέσεων, ή λοιπών στοιχείων. 

4. Εάν οι διάδικοι ή τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα δεν συνεργαστούν 

για την απόδειξη των γεγονότων, ο επικεφαλής της έρευνας μπορεί να επιβάλλει μια 

προειδοποίηση, και σε περίπτωση επανάληψης, να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές.  

Άρθρο 58 Ολοκλήρωση των διερευνητικών διαδικασιών 

Εφόσον ο επικεφαλής της έρευνας θεωρήσει ότι η έρευνα είναι επαρκής, θα ενημερώνει τους 

διαδίκους ότι οι διαδικασίες της διερεύνησης έχουν ολοκληρωθεί και ότι η τελική έκθεση, μαζί με 

τον φάκελο της έρευνας, θα παραπεμφθούν στο δικαστικό τμήμα. 

Άρθρο 59 Τελική έκθεση 

Η τελική έκθεση θα περιέχει όλα τα γεγονότα και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και θα επισημαίνει 

την ενδεχόμενη παράβαση κανόνων, μαζί με μια εισήγηση απευθυνόμενη προς το δικαστικό τμήμα 

για την λήψη των κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων. 

 

Ενότητα 3:  Ακροαματική διαδικασία.  

 

Υποενότητα 1. Περαίωση διαδικασιών. Προετοιμασία ακροαματικής διαδικασίας 
 

Άρθρο 60 Εξέταση του φακέλου 

1. Το δικαστικό τμήμα θα εξετάζει την τελική έκθεση και τους φακέλους της έρευνας. 

2. Εφόσον το δικαστικό τμήμα θεωρεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι επαρκή προκειμένου 

να συνεχιστεί η διαδικασία, δύναται να θέσει την υπόθεση στο αρχείο ή αν κρίνει ότι απαιτείται, 

δύναται να επιστρέψει τον φάκελο στο ερευνητικό τμήμα για τροποποίηση ή συμπλήρωση 

αυτού ή δύναται να προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνες. 

3. Εφόσον το δικαστικό τμήμα θεωρεί ότι η τελική έκθεση είναι πλήρης, θα προχωρά στην 

περαιτέρω δικαστική διαδικασία. 
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Άρθρο 61 Υπομνήματα διαδίκων 

Σε περίπτωση που το δικαστικό τμήμα αποφασίσει να προχωρήσει στην δικαστική διαδικασία, θα 

κοινοποιεί την τελική έκθεση στους διαδίκους και θα τους ορίζει προθεσμία για να καταθέσουν 

έγγραφα υπομνήματα με τις θέσεις τους και μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που τις υποστηρίζουν, 

όπως και να υποδείξουν μάρτυρες που τυχόν θέλουν να εξετασθούν κατά την ακροαματική 

διαδικασία. Οι διάδικοι θα έχουν δικαίωμα να λάβουν πλήρη αντίγραφο του φακέλου. 

Άρθρο 62 Εξέταση υπομνημάτων διαδίκων. Πρόοδος υποθέσεως 

1. Το δικαστικό τμήμα της Επιτροπής δεοντολογίας, αφού εξετάσει τα υποβληθέντα υπομνήματα 

και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισαν οι διάδικοι, θα αποφασίζει για την θέση της 

υποθέσεως στο αρχείο ή για την περαιτέρω πρόοδο αυτής και την διεξαγωγή μίας δίκης. 

2. Εφόσον απορριφθούν οι ισχυρισμοί τους ή κριθεί ότι επιβάλλεται περαιτέρω διερεύνηση αυτών 

στο ακροατήριο, οι διάδικοι θα ενημερώνονται, με την κοινοποίηση μίας συνοπτικής απόφασης, 

που δεν επιτρέπεται να προσβληθεί, ταυτόχρονα με την κλήση τους για την συζήτηση της 

υπόθεσης σε συγκεκριμένη ημερομηνία ενώπιον της Επιτροπής.  

Άρθρο 63 Πρόσθετες αποδείξεις 

1. Ο πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί ο ίδιος να διατάξει την λήψη πρόσθετων 

αποδείξεων και την κλήση μαρτύρων στην ακροαματική διαδικασία. Ο πρόεδρος του 

δικαστικού τμήματος θα ενημερώνει τους διαδίκους σχετικά με τις πρόσθετες αποδείξεις και την 

κλήση (πρόσθετων) μαρτύρων. 

 

Υποενότητα 2: Ακροαματική διαδικασία. 
 

Άρθρο 64 Κατάθεση μαρτύρων. Κανόνας 

1. Κατά γενικό κανόνα, η απόδειξη θα στηρίζεται κυρίως στα έγγραφα και στα λοιπά αποδεικτικά 

στοιχεία του φακέλου. Η προφορική κατάθεση μαρτύρων στο ακροατήριο θα αποτελεί 

επικουρικό μέσο απόδειξης. 

2. Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης των διαδίκων, το δικαστικό τμήμα δύναται να αποφασίσει την 

εξέταση μαρτύρων. 
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Άρθρο 65 Προφορικές καταθέσεις. Απολογία διαδίκων. 

1. Ο πρόεδρος του δικαστικού τμήματος θα διευθύνει την ακροαματική διαδικασία και θα 

παρουσιάζει συνοπτικά την υπόθεση. Οι διάδικοι θα λαμβάνουν τον λόγο και θα τοποθετούνται 

επί των κατηγοριών. 

2. Ο πρόεδρος θα αποφαίνεται ως προς την σειρά των μαρτυρικών καταθέσεων. Οι διάδικοι 

φέρουν την ευθύνη να διασφαλίζουν την παρουσία των μαρτύρων που επικαλούνται στο 

ακροατήριο και να καταβάλουν τις ενδεχόμενες δαπάνες που συνδέονται με την παρουσία 

τους. 

3. Μόλις ολοκληρωθεί η ενδεχόμενη εξέταση των μαρτύρων, Ο πρόεδρος του δικαστικού 

τμήματος θα δίνει ξανά τον λόγο στο πρόσωπο εις βάρος του οποίου διεξάγεται η διαδικασία, 

για την τελική του (τοποθέτηση) απολογία. 

 

Υποενότητα 3: Διάσκεψη. Απόφαση 
 

Άρθρο 66 Συζήτηση 

1. Μετά την ακροαματική διαδικασία, το δικαστικό τμήμα θα αποσύρεται για μυστική διάσκεψη, 

προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του. 

2. Η διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης θα γίνεται υπό την διεύθυνση του προέδρου,  χωρίς 

διακοπή, σε μία συνεδρίαση, εκτός εάν υφίστανται έκτακτες περιστάσεις. 

Άρθρο 67 Λήψη της απόφασης 

1. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από την πλειοψηφία των μελών που παρίστανται. 

2. Κάθε μέλος που παρίσταται έχει μία ψήφο.  

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος θα έχει την υπερισχύουσα ψήφο. 

Άρθρο 68 Μορφή και περιεχόμενο της απόφασης. 

1. Η απόφαση θα περιέχει τα ακόλουθα: 

α) την σύνθεση της επιτροπής, 

β) τα ονοματεπώνυμα των διαδίκων,  

γ) την αποδιδόμενη στον διάδικο παράβαση, 

δ) μία περίληψη των γεγονότων που απαρτίζουν τα πραγματικά περιστατικά, 

ε) το σκεπτικό της απόφασης, 

στ) τις διατάξεις επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση, 
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ζ) το διατακτικό της απόφασης, 

η) την γνωστοποίηση της δυνατότητας και της προθεσμίας έφεσης. 

2. Οι αποφάσεις θα υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα.  

 

Ενότητα 4: Έφεση και αναψηλάφηση 
 

Άρθρο 69 Έφεση 

1. Κατά των  αποφάσεων της Επιτροπής δεοντολογίας επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση ενώπιον 

της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο. 

2. Εκτός εάν ο παρών Κώδικας προβλέπει διαφορετικά, επιτρέπεται η άσκηση εφέσεως, κατά 

αποφάσεων της Επιτροπής Δεοντολογίας, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων, από τον διάδικο 

στον οποίο έχει επιβληθεί ποινή, κατά οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση τις αποφάσεις 

στις οποίες η ποινή που επιβλήθηκε είναι: 

α) προειδοποίηση, 

β) επίπληξη, 

γ) αποκλεισμός για λιγότερους από τρεις αγώνες ή μέχρι δύο μήνες, 

δ) πρόστιμο μικρότερο των 5.000 ευρώ  

3. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας μπορούν επίσης να εφεσιβληθούν από το 

όργανο άσκησης της πειθαρχικής δίωξης της Ε.Π.Ο. 

4. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης είναι πέντε (5) ημέρες1 από την γνωστοποίηση της 

αποφάσεως. 

5. Το τμήμα της απόφασης που αφορά τα έξοδα είναι οριστικό και δεν εφεσιβάλλεται. 

Άρθρο 70 Ανώτατο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο  

1. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Επιτροπή Εφέσεων είναι τελεσίδικες, υποκείμενες 

μόνο σε προσφυγή που υποβάλλεται ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, 

εφόσον έχουν επιβάλει ποινές άνω των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 64 του του 

Καταστατικού της Ε.Π.Ο. 

Άρθρο 71 Αναψηλάφηση 

1. Το ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας μπορεί να ανοίξει εκ νέου μια υπόθεση η 

οποία είχε κλείσει, μετά από μια νομικά δεσμευτική απόφαση, εφόσον ένας διάδικος 

ανακαλύψει νέα γεγονότα ή αποδείξεις τα οποία, παρά την διενεργηθείσα έρευνα, δεν θα 
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μπορούσαν να είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα και η παρουσία των οποίων θα είχε ως 

αποτέλεσμα μια πιο ευνοϊκή απόφαση. 

2. Ένα αίτημα για αναψηλάφηση θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο διάδικο εντός δέκα 

ημερών από την αποκάλυψη των αιτίων που δημιουργούν λόγο για την αναψηλάφηση, 

διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτό. 

3. Η παραγραφή για την υποβολή αιτήματος αναψηλάφησης, σε κάθε περίπτωση είναι ένα έτος 

μετά την έκδοση της απόφασης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 72 Υιοθέτηση και εφαρμογή 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα στη συνεδρίαση στις 25 

Ιουνίου 2015 (Νο 45). 

 

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015 

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ                                                            ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
1  Η διάταξη αυτή παρατίθεται όπως ερμηνεύτηκε αυθεντικά με την υπ’ αριθμ. 58/4-11-2015 της 

Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ.    


