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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ Ε.Π.Ο.
Προοίµιο
Ο παρών Κώδικας εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. και επικυρώθηκε από τη Γ.Σ. της
Ε.Π.Ο. Περιγράφει τις παραβάσεις του Κ.Α.Π. και των λοιπών Κανονισµών, του
Καταστατικού της Ε.Π.Ο., τις επιβαλλόµενες ποινές και τις αρµοδιότητες της Ε.Π.Ο.,
των Ενώσεων και των Οργάνων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισµού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
Μετά τον αγώνα: ο χρόνος µεταξύ του τελευταίου σφυρίγµατος του διαιτητή και της
αναχωρήσεως της οµάδος από τα όρια του εν γένει χώρου του γηπέδου.
Προ του αγώνα: ο χρόνος µεταξύ της αφίξεως της οµάδος εγγύτατα στην περιµετρική
εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου του γηπέδου και του
σφυρίγµατος για το εναρκτήριο λάκτισµα από τον διαιτητή.
∆ιεθνής αγώνας: ένας αγώνας µεταξύ δύο οµάδων που ανήκουν σε διαφορετικές
οµοσπονδίες.
Φιλικός αγώνας: ένας αγώνας που διοργανώνεται από µία ποδοσφαιρική οργάνωση,
σωµατείο ή άλλο πρόσωπο, µεταξύ οµάδων που επιλέχθηκαν για την περίπτωση αυτή
και ενδεχοµένως ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες λειτουργίας. Το αγωνιστικό
αποτέλεσµα του αγώνος επηρεάζει µόνον τον εν λόγω αγώνα ή την εν λόγω
διοργάνωση.
Επίσηµος αγώνας: ένας αγώνας που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Ε.Π.Ο. από
ενώσεις-µέλη της ή από την ίδια.
Αξιωµατούχος: µε εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές, οποιοσδήποτε εκτελεί µία
δραστηριότητα που συνδέεται µε το ποδόσφαιρο σε µία ΠΑΕ ή σωµατείο, ανεξαρτήτως
της ιδιότητος του, του είδους της δραστηριότητας αυτής (διοικητική, αθλητική ή
οποιαδήποτε άλλη) και της διάρκειας της δραστηριότητος αυτής, ιδιαιτέρως δε, ως
αξιωµατούχοι νοούνται οι µάνατζερ, προπονητές και το ιατρικό προσωπικό.
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Αξιωµατούχος Αγώνα: ο διαιτητής, οι βοηθοί διαιτητών, ο τέταρτος διαιτητής, ο
παρατηρητής του αγώνα, ο παρατηρητής της διαιτησίας, το πρόσωπο το οποίο είναι
επιφορτισµένο µε την ασφάλεια, και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που διορίζονται από
την Ε.Π.Ο. ή ένωση-µέλος της να αναλαµβάνουν ορισµένες ευθύνες εν σχέσει µε έναν
αγώνα.
Ουδέτερο γήπεδο: Ως ουδέτερο νοείται το γήπεδο που απέχει, αν είναι δυνατό, την
ίδια περίπου χιλιοµετρική απόσταση από την έδρα των διαγωνιζοµένων οµάδων και
ορίζεται από τη διοργανώτρια. Προκειµένου για τοπικά πρωταθλήµατα η διοργανώτρια
έχει το δικαίωµα να ορίζει γήπεδο µόνον εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης.
Σωµατείο: Νοµικό πρόσωπο που καλλιεργεί το άθληµα του ποδοσφαίρου µε οµάδα
(ες) που συµµετέχει σε ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα και αποτελεί µέλος ερασιτεχνικής
ένωσης.
Π.Α.Ε.: Ποδοσφαιρική ανώνυµη εταιρεία που διατηρεί οµάδα σε επαγγελµατικό
πρωτάθληµα και είναι µέλος επαγγελµατικής ένωσης.
∆ιοργανώτρια: Η Ε.Π.Ο. ή ένωση-µέλος της µε αρµοδιότητα διεξαγωγής και
οργάνωσης πρωταθλήµατος (των).
Τοπικά πρωταθλήµατα: Τα πρωταθλήµατα που διεξάγονται από ερασιτεχνική ένωση,
εντός των γεωγραφικών ορίων της (Νοµού).
Εν γένει χώρος γηπέδου: Το γήπεδο και ο περιβάλλων χώρος του, που
χρησιµοποιείται από την οµάδα για την στάθµευση αυτοκινήτων και/ή για την
εκµετάλλευση εµπορικών δικαιωµάτων.
Κυρίως χώρος γηπέδου: Ο αγωνιστικός χώρος µε την περιµετρική αυτού έκταση,
όπου υπάρχουν οι πάγκοι των αναπληρωµατικών ποδοσφαιριστών, οι τεχνικές
περιοχές, οι αξιωµατούχοι οµάδων και αγώνα εντός της εσωτερικής περιφράξεως του εν
γένει χώρου του γηπέδου, που έχει πρόσβαση προς τον χώρο των αποδυτηρίων.
Κανονισµοί της FIFA: το Καταστατικό, οι κανονισµοί, οι οδηγίες και οι εγκύκλιοι της
FIFA, ως επίσης και οι Κανόνες του Παιχνιδιού που εκδίδονται από το ∆ιεθνές
Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB).
Κανονισµοί της UEFA: το Καταστατικό, οι κανονισµοί, οι οδηγίες-αποφάσεις και οι
εγκύκλιοι της UEFA.
Κανονισµοί της Ε.Π.Ο.: το Καταστατικό, οι κανονισµοί, οι οδηγίες-αποφάσεις και οι
εγκύκλιοι της Ε.Π.Ο.
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Παράρτηµα Α: Οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο τέλος του παρόντος Κανονισµού,
ως Παράρτηµα Α, και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Κανονισµού.

Άρθρο 2
Έκταση εφαρµογής
Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα έχουν εφαρµογή:
α)

Επί παραβάσεων ή προσβολών διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισµών
της Ε.Π.Ο.

β)

Επί όλων των αγώνων και των διοργανώσεων που διοργανώνονται από την
Ε.Π.Ο. ή υπό την εποπτεία της Ε.Π.Ο. ή κατά παραχώρηση από αυτή στις
Ενώσεις– µέλη της.

γ)

Επί όλων των Π.Α.Ε. και των Ενώσεών τους, καθώς και επί όλων των φυσικών
προσώπων.

δ)

Επί όλων των προσώπων τα οποία εισέρχονται στα γήπεδα διεξαγωγής
ποδοσφαιρικών αγώνων ανάλογα µε την ιδιότητα που έχουν.

ε)

Οι προβλέψεις του παρόντος Κώδικα ισχύουν τόσο για το ανδρικό όσο και για το
γυναικείο φύλο, ανεξάρτητα µε τις χρησιµοποιούµενες λέξεις και εκφράσεις.
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Άρθρο 3
Γενική Αρχή
1.

Οι αναφερόµενες ποινές στον παρόντα, επιβάλλονται για τις παραβάσεις και τα
αδικήµατα που αναφέρονται στις επιµέρους διατάξεις του παρόντα Κώδικα, στους
Κανονισµούς Αγώνων Ποδοσφαίρου καθώς επίσης και στο Καταστατικό και τους
λοιπούς Κανονισµούς της Ε.Π.Ο.

2.

Οι χρηµατικές ποινές που αναφέρονται στις επιµέρους διατάξεις επιβάλλονται, αν
δεν ορίζεται άλλως :
α)

εις ολόκληρον για τις οµάδες Α΄ Εθνικής κατηγορίας,

β)

κατά τα 3/4 για τις οµάδες Β΄ Εθνικής κατηγορίας,

γ)

κατά το 1/4 για τις οµάδες των πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων,
των πρωταθληµάτων υποδοµής Ε.Π.Ο. και των πρωταθληµάτων υποδοµής
των Π.Α.Ε.

3.

Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να επιβληθεί

σε σωµατεία χρηµατική ποινή

ανώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500) για τα πανελλήνια
ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα και ανώτερη των οκτακοσίων ευρώ (800) για τα
τοπικά πρωταθλήµατα.

4.

Οι χρηµατικές ποινές σε ποδοσφαιριστές, οµάδες και αξιωµατούχους οµάδων
επιβάλλονται σε αυτούς αντίστοιχα µε τα προσδιορισµένα ανά κατηγορία που
ανήκει η οµάδα ποσοστά της παρ. 2, εκτός εάν ορίζεται άλλως στις επιµέρους
διατάξεις του κώδικα.

5.

Για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η επιβολή χρηµατικής ποινής εκτός των
καθοριζοµένων, από τον παρόντα κώδικα και τους Κανονισµούς Αγώνων
Ποδοσφαίρου, ορίων.
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Άρθρο 4
Υπαιτιότητα – Απόπειρα – Συµµετοχή
1.

Οι παραβάσεις τιµωρούνται ανεξάρτητα µε το εάν έχουν διαπραχθεί από πρόθεση
ή από αµέλεια, εκτός εάν άλλως προβλέπεται ειδικά.

2.

Τιµωρούνται επίσης οι ενέργειες που αποτελούν απόπειρα. Στην περίπτωση
ενεργειών που αποτελούν απόπειρα, το όργανο θα µειώνει ανάλογα την
προβλεπόµενη ποινή για την πραγµατική τέλεση. Θα καθορίζει τον βαθµό της
µείωσης, χωρίς όµως να δύναται να επιβάλλει ποινή κάτω του χαµηλότερου ορίου
της χρηµατικής ποινής.

3.

Τιµωρείται επίσης οποιοσδήποτε που εν γνώσει του συµµετέχει στην διάπραξη
ενός παραπτώµατος, είτε ως αυτουργός είτε ως συνεργός. Το όργανο λαµβάνει
υπόψη τον βαθµό της ενοχής του εµπλεκόµενου, µειώνοντας την ποινή ανάλογα.
∆εν δύναται όµως να επιβάλλει ποινή κάτω του χαµηλότερου ορίου της
χρηµατικής ποινής.

Άρθρο 5
Ποινές κοινές για φυσικά και νοµικά πρόσωπα
1.

2.

Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα τιµωρούνται µε τις ακόλουθες ποινές:
α)

προειδοποίηση,

β)

επίπληξη,

γ)

χρηµατική ποινή,

δ)

επιστροφή τροπαίων.

Οι ακόλουθες ποινές επιβάλλονται µόνον σε φυσικά πρόσωπα:
α)

παρατήρηση,

β)

αποβολή,

γ)

αγωνιστικός αποκλεισµός,

δ)

απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια ή στην τεχνική περιοχή (πάγκο
αναπληρωµατικών),

ε)

απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο,

στ) απαγόρευση συµµετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται µε
το ποδόσφαιρο.
5

3.

Οι ακόλουθες ποινές επιβάλλονται µόνον σε νοµικά πρόσωπα:
α)

ακύρωση του αποτελέσµατος ενός αγώνα,

β)

κατακύρωση αγώνα υπέρ αντιπάλου (απώλεια αγώνα),

γ)

αφαίρεση βαθµών,

δ)

απαγόρευση αγώνα σε ένα συγκεκριµένο γήπεδο,

ε)

διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο,

στ) διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές,

4.

ζ)

απαγόρευση µετεγγραφών,

η)

αποκλεισµός από αγώνες ή από διοργάνωση,

θ)

υποβιβασµός στην επόµενη κατώτερη κατηγορία.

Οι ποινές του παρόντος άρθρου επιβάλλονται για παραβάσεις που προβλέπονται
σε άρθρα του παρόντος Πειθαρχικού Κώδικα ή των λοιπών Κανονισµών της
Ε.Π.Ο., στα οποία δεν προβλέπεται συγκεκριµένη ποινή.

Άρθρο 6
Αδικήµατα και ποινές για φυσικά και νοµικά πρόσωπα
1.

Προειδοποίηση
Η προειδοποίηση αποτελεί την υπενθύµιση της ουσίας ενός πειθαρχικού κανόνα
σε συνδυασµό µε την απειλή ποινής σε περίπτωση περαιτέρω παραβάσεως.

2.

Επίπληξη
Η επίπληξη αποτελεί την επίσηµη έκφραση αποδοκιµασίας στον δράστη ενός
παραπτώµατος.

3.

Χρηµατική ποινή
α)

Η χρηµατική ποινή αναφέρεται σε ΕΥΡΩ και καταβάλλεται σε ΕΥΡΩ.

β)

Τα σωµατεία και οι Π.Α.Ε. είναι εις ολόκληρο και αλληλέγγυα υπεύθυνα για
τις

χρηµατικές

ποινές

που

επιβάλλονται

σε

ποδοσφαιριστές

και

αξιωµατούχους των οµάδων τους. Το γεγονός ότι ένα φυσικό πρόσωπο έχει
αποχωρήσει από ένα σωµατείο ή Π.Α.Ε. δεν ακυρώνει την αλληλέγγυο
ευθύνη.
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4.

Επιστροφή τροπαίων
Το πρόσωπο το οποίο απαιτείται να επιστρέψει ένα τρόπαιο, θα επιστρέφει τα
προνόµια που έλαβε, ιδιαίτερα χρηµατικά ποσά και συµβολικά αντικείµενα
(µετάλλια, κύπελλα κ.λπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ
Άρθρο 7
Παρατήρηση (κίτρινη κάρτα)
1.

Η παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) αποτελεί µία προειδοποίηση από τον διαιτητή προς
έναν ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια του αγώνα, για την επιβολή κύρωσης για
αντιαθλητική συµπεριφορά µικρής βαρύτητας.

2.

Ένας ποδοσφαιριστής δέχεται παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) όταν διαπράξει µία
από τις ακόλουθες παραβάσεις:
α)

αντιαθλητική συµπεριφορά όπως αντικανονικό παιγνίδι, επικίνδυνο παιγνίδι ή
τράβηγµα της φανέλας αντιπάλου, ή οποιουδήποτε τµήµατος του σώµατός
του,

β)

επίδειξη αποδοκιµασίας προς τους αξιωµατούχους του αγώνα, είτε λόγω είτε
έργω (κριτική αποφάσεων, διαµαρτυρία),

γ)

παράβαση των Κανόνων του Παιχνιδιού (Laws of the Game),

δ)

καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού,

ε)

µη συµµόρφωση µε την απαιτούµενη απόσταση κατά την διάρκεια
λακτισµάτων από το σηµείο του κόρνερ ή ελευθέρων λακτισµάτων,

στ) είσοδος ή εκ νέου είσοδος στον αγωνιστικό χώρο χωρίς προηγούµενη άδεια
του διαιτητή,
ζ)

αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς προηγούµενη άδεια του
διαιτητή,

η)

3.

θέατρο (βουτιά, προσποίηση τραυµατισµού, κλπ.).

∆ύο παρατηρήσεις (2) (δυο κίτρινες κάρτες) κατά την διάρκεια του αυτού αγώνα
επισύρουν αποβολή (έµµεση κόκκινη κάρτα) και κατά συνέπεια τον αυτόµατο
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αποκλεισµό από τον επόµενο αγώνα. Οι δύο παρατηρήσεις που επέσυραν την
κόκκινη κάρτα ακυρούνται.

4.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις επισύρουν τον αυτόµατο αποκλεισµό από τον
επόµενο αγώνα ή τους επόµενους αγώνες:
α)

Συµπλήρωση τεσσάρων παρατηρήσεων (4) (τέσσερις κίτρινες κάρτες) σε
αγώνες της ίδιας διοργάνωσης, επισύρουν ποινή αποκλεισµού µίας
αγωνιστικής ηµέρας.

β)

Συµπλήρωση επτά παρατηρήσεων (7) (επτά κίτρινες κάρτες) σε αγώνες της
ίδιας διοργάνωσης, επισύρουν ποινή αποκλεισµού δύο αγωνιστικών ηµερών.

γ)

Συµπλήρωση εκ νέου τριών παρατηρήσεων (3) (τρεις κίτρινες κάρτες) (κ.ο.κ.
δηλαδή δέκα, δεκατρείς) επισύρουν ποινή αποκλεισµού δύο αγωνιστικών
ηµερών.
Για

τα

επαγγελµατικά

πρωταθλήµατα,

οι

ποινές

αποκλεισµού

που

επιβάλλονται µε τις διατάξεις του εδαφίου αυτού, εκτίονται στις τέσσερις (4)
επόµενες αγωνιστικές ηµέρες, από την ηµέρα του αγώνα που ο
ποδοσφαιριστής δέχθηκε την τέταρτη ή έβδοµη (κ.ο.κ.) παρατήρηση. Η
επιλογή των αγωνιστικών ηµερών γίνεται από την οµάδα του ποδοσφαιριστή
που υποχρεούται εντός 48 ωρών από την αυτοδίκαιη τιµωρία, να δηλώσει µε
έγγραφο στην διοργανώτρια την αγωνιστική (ή αγωνιστικές) ηµέρα που θα
εκτιθεί η ποινή. Σε περίπτωση µη αποστολής εγγράφου επιλογής, η ποινή
εκτίεται την αµέσως επόµενη ή τις αµέσως επόµενες αγωνιστικές ηµέρες. Την
αµέσως επόµενη ή τις αµέσως επόµενες αγωνιστικές ηµέρες εκτίεται η ποινή
και εάν οι υπόλοιπες αγωνιστικές ηµέρες δεν επαρκούν για την άσκηση εκ
µέρους της οµάδας του δικαιώµατος επιλογής µέχρι το τέλος της
διοργάνωσης (δηλ. τελευταίες αγωνιστικές ηµέρες διοργάνωσης).
Αναβληθέντες αγώνες, που ορίζονται από τη διοργανώτρια εµβόλιµα στο
κανονικό πρόγραµµα, µπορούν να περιλαµβάνονται στον αριθµό των
αγώνων που έχει δικαίωµα να επιλέξει για την έκτιση της ποινής η οµάδα του
ποδοσφαιριστή στον οποίο έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από
παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) τις αµέσως προηγούµενες αγωνιστικές.
Σε περίπτωση µετεγγραφής ποδοσφαιριστή οι ποινές αποκλεισµού
(δηλωθείσες ή µη) εκτίονται άµεσα στους αγώνες της νέας οµάδας του.
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δ)

Για τα πρωταθλήµατα Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, οι ποδοσφαιριστές
τιµωρούνται αυτοδίκαια µε χρηµατική ποινή σαράντα ευρώ (40) για την
πρώτη παρατήρηση, εξήντα ευρώ (60) για την δεύτερη παρατήρηση και
εκατό ευρώ (100) για την τρίτη παρατήρηση.

ε)

Για την αυτοδίκαιη τιµωρία των ποδοσφαιριστών µε ποινές αποκλεισµού και
χρηµατικές ποινές που αναφέρονται στα προηγούµενα γ. και δ., αρκεί η
γνώση του αρχηγού της οµάδας που υπογράφει το Φ.Α. χωρίς να είναι
αναγκαία η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων του αρµοδίου οργάνου.
Με την υπογραφή και µόνο του Φ.Α. από τον αρχηγό της οµάδας, υφίσταται
αµάχητο τεκµήριο και γνώση χωρίς ανταπόδειξη της ποινής. Κατ’ εξαίρεση
στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα το φύλλο αγώνα δεν υπογράφεται από
τον αρχηγό της οµάδας αλλά µόνον από τον διαιτητή ή την διαιτητική οµάδα.
Στην περίπτωση αυτή υφίσταται, επίσης, αµάχητο τεκµήριο και γνώση
χωρίς ανταπόδειξη της ποινής. Αντίγραφο του φύλλου αγώνα ή
φωτοτυπία έχουν δικαίωµα να λάβουν και οι δύο οµάδες µέσω του
παρατηρητή αγώνα. Οι ποινές που αναφέρονται στα προηγούµενα γ. και δ.
επιβάλλονται αυτοδίκαια χωρίς να είναι αναγκαία η κοινοποίηση των
σχετικών αποφάσεων του αρµοδίου οργάνου.

5.

Εάν ένας αγώνας διεκόπη για οποιονδήποτε λόγο όλες οι παρατηρήσεις (κίτρινες
κάρτες) ισχύουν ανεξαρτήτως του λόγου διακοπής και υπαιτιότητας. Στην
περίπτωση αυτή εφόσον οι ποδοσφαιριστές έχουν εκτίσει την ποινή τους µετέχουν
κανονικά στον αγώνα.

6.

Εάν ένας ποδοσφαιριστής είναι υπαίτιος για σοβαρή αντιαθλητική συµπεριφορά
και αποβληθεί (άµεση κόκκινη κάρτα), οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση (κίτρινη
κάρτα) που είχε λάβει προηγούµενα στον ίδιο αγώνα, ακυρώνεται.

7.

Οι παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) που δίδονται κατά την διάρκεια µίας
διοργάνωσης δεν µεταφέρονται σε µία άλλη διοργάνωση, µεταφέρονται όµως από
τον ένα γύρο στον επόµενο γύρο της ίδιας διοργάνωσης, (πρωτάθληµα ή κύπελλο
της ίδιας αγωνιστικής περιόδου). Οι παρατηρήσεις που δίδονται κατά τη διάρκεια
ενός επαγγελµατικού πρωταθλήµατος ισχύουν και µεταφέρονται σε περίπτωση
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µετακίνησης του ποδοσφαιριστή την ίδια αγωνιστική περίοδο σε επαγγελµατικό
πρωτάθληµα διαφορετικής κατηγορίας.

8.

Οι προβλεπόµενες ποινές από τη συµπλήρωση παρατηρήσεων της παραγράφου
4 του παρόντος δεν έχουν ισχύ για τους αγώνες τοπικών πρωταθληµάτων.
Άρθρο 8
Αποβολή

1.

Η αποβολή είναι η εντολή που δίδεται από τον διαιτητή προς κάποιον κατά την
διάρκεια

ενός

αγώνα,

να

αποχωρήσει

από

τον

αγωνιστικό

χώρο,

συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής περιοχής (πάγκος αναπληρωµατικών). Στον
αποβληθέντα µπορεί να επιτραπεί η είσοδος στις θέσεις των θεατών.

2.

Ένας αξιωµατούχος οµάδας, ο οποίος αποβάλλεται, δύναται να δίδει οδηγίες στο
πρόσωπο που τον αντικαθιστά στον πάγκο των αναπληρωµατικών. Μολαταύτα
όµως, θα διασφαλίσει ότι δεν διαταράσσει τους θεατές ή διακόπτει την ροή του
αγώνα.

3.

Μία αποβολή αυτόµατα επιφέρει τον αποκλεισµό από τον επόµενο αγώνα, ακόµη
και εάν επιβλήθηκε σε έναν αγώνα ο οποίος εν συνεχεία διεκόπη ή ακυρώθηκε.

4.

Αναφορικά µε τους ποδοσφαιριστές, η αποβολή λαµβάνει την µορφή κόκκινης
κάρτας. Η κόκκινη κάρτα θεωρείται ως άµεση εάν ο σκοπός της είναι η τιµωρία
σοβαρής αντιαθλητικής συµπεριφοράς, θεωρείται δε ως έµµεση εάν είναι
αποτέλεσµα σωρεύσεως δύο κίτρινων καρτών.

5.

Ένας ποδοσφαιριστής αποβάλλεται όταν διαπράξει ένα από τα παραπτώµατα
που αναφέρονται στους Κανόνες του Παιχνιδιού ( Laws of the Game)
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Άρθρο 9
Αγωνιστικός αποκλεισµός
1.

Ο αποκλεισµός από έναν αγώνα αποτελεί την απαγόρευση συµµετοχής σε έναν
µελλοντικό αγώνα, ή την παρακολούθηση από την άµεσα γειτονική περιοχή του
αγωνιστικού χώρου.

2.

Ο

ποδοσφαιριστής

στον

οποίο

έχει

επιβληθεί

αποκλεισµός

δεν

θα

συµπεριλαµβάνεται στην λίστα των ποδοσφαιριστών για τον αγώνα. Το ίδιο
ανάλογα ισχύει για αποκλεισµούς που αφορούν άλλα πρόσωπα.

3.

Ο αποκλεισµός επιβάλλεται αναφορικά µε αγώνες, ηµέρες ή µήνες.

4.

Εάν ο αποκλεισµός αναφέρεται σε αγώνες, για την έκτιση της ποινής του
αποκλεισµού, προσµετρώνται µόνον οι αγώνες που πραγµατικά διεξήχθησαν.
Όλες

οι

παραβάσεις

πειθαρχικού

χαρακτήρα

που

έγιναν

στη

διάρκεια

ακυρωθέντος, µε τελεσίδικη ή µη απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου, αγώνα ισχύουν
απολύτως. Εάν ένας αγώνας διακοπεί, ακυρωθεί ή µαταιωθεί οριστικά, ο
αποκλεισµός θεωρείται ότι έχει εκτιθεί εάν η οµάδα στην οποία ανήκει ο
ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αποκλεισθεί, δεν είναι υπεύθυνη για τα γεγονότα τα
οποία οδήγησαν στην διακοπή, ακύρωση ή κατακύρωση του αγώνα.

5.

Κάθε αγωνιστικός αποκλεισµός (ποδοσφαιριστών και άλλων προσώπων)
µεταφέρεται από τον ένα γύρο στον επόµενο γύρο της ιδίας διοργανώσεως.

6.

Η ποινή αγωνιστικού αποκλεισµού από αποβολή µε κόκκινη κάρτα εκτίεται σε
κάθε διοργάνωση πρωταθλήµατος ή κυπέλλου της ίδιας ή της επόµενης περιόδου
ανεξάρτητα από τυχόν αλλαγή ιδιότητας του ποδοσφαιριστή, αλλαγή κατηγορίας
που αγωνίζεται και αλλαγή διοργανώτριας του πρωταθλήµατος στο οποίο
συµµετέχει η οµάδα του, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 37 παρ. 3
του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων.

7.

Οι

ποινές

αγωνιστικού

αποκλεισµού

που

είναι

αποτέλεσµα

πολλαπλών

παρατηρήσεων (κίτρινες κάρτες) που δίδονται προς έναν ποδοσφαιριστή σε
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διαφορετικούς αγώνες της ίδιας διοργάνωσης, εκτίονται µόνο στην ίδια
διοργάνωση (κύπελλο ή πρωτάθληµα), έστω και αν ο ποδοσφαιριστής αλλάξει
διοργανώτρια αρχή.

Άρθρο 10
Ποινές ποδοσφαιριστών
1.

Για τη διατήρηση της τάξης, της πειθαρχίας στους αγωνιστικούς χώρους και την
τήρηση των Κανονισµών ποδοσφαίρου, κατά τη διεξαγωγή τόσο των επισήµων
όσο

και

των

φιλικών

αγώνων,

επιβάλλονται

στους

τακτικούς

και

αναπληρωµατικούς ποδοσφαιριστές οι ακόλουθες ποινές αποκλεισµού από
αγώνες πρωταθλήµατος και κυπέλλου.
α)

Ποινή αποκλεισµού µίας (1) αγωνιστικής ηµέρας και χρηµατική ποινή
ογδόντα ευρώ (80), αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για
έναν από τους παρακάτω λόγους:
I.

Επικίνδυνο

παίξιµο,

ανάρµοστη

διαγωγή

σε

ποδοσφαιριστές,

αξιωµατούχους αγώνα, αξιωµατούχους οµάδας ή θεατές, αφού
προηγουµένως παρατηρηθεί από το διαιτητή και έχει γραφτεί στο Φ.Α.
αυτή η παρατήρηση. Εφ’ όσον δεν έχει αναγραφεί στο Φ.Α. αυτή η
παρατήρηση ο ποδοσφαιριστής µένει ατιµώρητος.
II.

Άρνηση υπογραφής Φ.Α. από τον ποδοσφαιριστή που έχει στον αγώνα
την ιδιότητα του αρχηγού της οµάδας του.

III.

Όταν ένας ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από αγώνα λόγω παράβασης
των περιπτώσεων δ) και ε) της παρ. 5 του άρθρου 8, εκτός εάν το
παράπτωµα επισύρει βαρύτερη ποινή κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.

IV.

Όταν ένας ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από αγώνα επειδή µαρκάρει
βίαια από πίσω αντίπαλο θέτοντας σε κίνδυνο τη σωµατική του
ακεραιότητα.

β)

Ποινή αποκλεισµού δύο (2) αγωνιστικών ηµερών και χρηµατική ποινή εκατόν
είκοσι ευρώ (120), αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα
εξαιτίας υβριστικής συµπεριφοράς -έργω ή λόγω- ή απόπειρα βιαιοπραγίας
σε αντίπαλο παίκτη, συµπαίκτη, θεατή ή αξιωµατούχο οµάδας.

γ)

Ποινή αποκλεισµού τριών (3) αγωνιστικών ηµερών και χρηµατική ποινή
εκατόν εξήντα ευρώ (160), αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον
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αγώνα για βιαιοπραγία ή βάναυση συµπεριφορά του σε αντίπαλο παίκτη,
συµπαίκτη, θεατή ή αξιωµατούχο οµάδας ή για ανταπόδοση της βάναυσης
συµπεριφοράς την οποία υπέστη ο ποδοσφαιριστής, έστω και αν βρισκόταν
σε άµυνα.
δ)

Ποινή αποκλεισµού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ηµερών και χρηµατική ποινή
διακοσίων ευρώ (200), αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα
για έναν από τους εξής λόγους:
I.

Υβριστική συµπεριφορά -έργω ή λόγω- προς τους διαιτητή, βοηθούς
διαιτητές, παρατηρητή, βοηθό παρατηρητή και γιατρό του αγώνα, στη
διάρκεια του αγώνα ή στο ηµίχρονο.

II.
ε)

Βλασφηµία των ΘΕΙΩΝ.

Ποινή αποκλεισµού πέντε (5) αγωνιστικών ηµερών και χρηµατική ποινή
διακοσίων σαράντα ευρώ (240), αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον
αγώνα για απώθηση ή απόπειρα βιαιοπραγίας κατά των διαιτητή, βοηθών
διαιτητών, παρατηρητή, βοηθό παρατηρητή και γιατρού του αγώνα, στη
διάρκεια του αγώνα ή στο ηµίχρονο.

στ) Ποινή αποκλεισµού οκτώ (8) αγωνιστικών ηµερών και χρηµατική ποινή
τριακοσίων είκοσι ευρώ (320), αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον
αγώνα για βιαιοπραγία ή βάναυση συµπεριφορά προς αντίπαλο παίκτη,
συµπαίκτη, θεατή, προπονητή, φυσικοθεραπευτή, διερµηνέα ή γιατρό
οµάδας η οποία είχε συνέπεια τον τραυµατισµό τους.
ζ)

Ποινή αποκλεισµού δέκα (10) αγωνιστικών ηµερών και χρηµατική ποινή
τετρακοσίων ευρώ (400), αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα
για βιαιοπραγία ή βάναυση συµπεριφορά προς τους διαιτητή, βοηθούς
διαιτητές, παρατηρητή, βοηθό παρατηρητή ή γιατρό του αγώνα.

η)

Ποινή αποκλεισµού δεκαπέντε (15) αγωνιστικών ηµερών και χρηµατική ποινή
εξακοσίων ευρώ (600), αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα
γιατί τραυµάτισε ένα από τα αναφερόµενα στην προηγούµενη περίπτωση (ζ)
πρόσωπα, µε την βίαιη ή βάναυση προς αυτά συµπεριφορά του.

θ)

Ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται από αγώνα και το παράπτωµά του δεν
τιµωρείται µη υπαγόµενο σε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις (α, β, γ, δ,
ε, στ, ζ, η) τιµωρείται σύµφωνα µε την περίπτωση α.

ι)

Αν το παράπτωµα του ποδοσφαιριστή συνιστά δυσφήµιση του ποδοσφαίρου
ή έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση βαρέων σωµατικών βλαβών των
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ατόµων που αναφέρονται στις ως άνω στ) και ζ) περιπτώσεις, οι ποινές του
παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σωρευτικά µε τις ποινές του άρθρου 26
παρ.4.

2.

α)

Οι αναφερόµενες χρηµατικές ποινές στις περ. α έως η επιβάλλονται σε
ποδοσφαιριστές Α΄ Εθνικής Κατηγορίας.

β)

Στους ποδοσφαιριστές Β΄ Εθνικής Κατηγορίας επιβάλλονται τα 3/4 αυτών.

γ)

Στους ποδοσφαιριστές των Πανελλήνιων Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων
επιβάλλεται το 1/4 αυτών, εκτός των πρωταθληµάτων Υποδοµής Ε.Π.Ο. και
των πρωταθληµάτων Υποδοµής των Π.Α.Ε., στα οποία δεν επιβάλλεται
χρηµατική ποινή για παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) του διαιτητή.

δ)

Στα τοπικά πρωταθλήµατα επιβάλλεται χρηµατική ποινή δέκα ευρώ (10) για
ποινή αποκλεισµού µιας αγωνιστικής ηµέρας. Σε περίπτωση επιβολής
µεγαλύτερης ποινής αποκλεισµού, το ποσό αυτό των δέκα ευρώ (10)
πολλαπλασιάζεται

µε

πολλαπλασιαστή

τον

αριθµό

των

ηµερών

αποκλεισµού.

3.

Όλες οι προαναφερόµενες ποινές αποκλεισµού, για τις οποίες επιβάλλονται ποινές
µεγαλύτερες της µίας (1) αγωνιστικής, προκειµένου για τους αρχηγούς των
διαγωνιζοµένων οµάδων, επαυξάνονται κατά µία αγωνιστική.

4.

Στην περίπτωση που τα παραπτώµατα ενός ποδοσφαιριστή είναι δύο ή
περισσότερα, επιβάλλεται συνολική ποινή (αποκλεισµού και χρηµατική) που το
ύψος της προκύπτει από το άθροισµα της βαρύτερης (ή µεγαλύτερης) ποινής στην
οποία προστίθεται το ήµισυ καθεµιάς από τις υπόλοιπες µικρότερες ποινές.

5.

α)

Υπότροπος θεωρείται ο ποδοσφαιριστής ο οποίος τιµωρείται, µέσα στην ίδια
αγωνιστική περίοδο, για τη διάπραξη οποιουδήποτε παραπτώµατος από τα
προαναφερόµενα στο άρθρο αυτό για το οποίο επιβάλλεται ποινή
µεγαλύτερη της µίας (1) αγωνιστικής. Σε περίπτωση που υπότροπος
ποδοσφαιριστής έχει τιµωρηθεί και υποπίπτει εκ νέου για τρίτη ή
περισσότερες φορές στο ίδιο παράπτωµα επιβάλλεται πάντοτε σε αυτόν η
διπλάσια ποινή που του επεβλήθη µε την πρώτη υποτροπή µη δυνάµενη η
ποινή αυτή να αυξηθεί, µε εξαίρεση την ποινή µίας (1) αγωνιστικής ηµέρας
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που επιβάλλεται σε ποδοσφαιριστή συνεπεία δεύτερης κίτρινης κάρτας
(έµµεση κόκκινη κάρτα).
β)

Σε περίπτωση υποτροπής, µέσα στη ίδια αγωνιστική περίοδο, οι ποινές
(αποκλεισµού και οι χρηµατικές) επαυξάνονται στο διπλάσιο. Εφ’ όσον όµως
η τελεσίδικη ποινή (προηγούµενη) ήταν µικρότερη ή ίση µε το δεύτερο
παράπτωµα (υποτροπής) η ποινή δεν διπλασιάζεται αλλά επιβάλλεται
συνολική αθροιστική ποινή του πρώτου και του δεύτερου παραπτώµατος.
Προκειµένου για υπότροπο αρχηγό οµάδας η επαύξηση της ποινής λόγω της
υποτροπής γίνεται αφού προηγουµένως αυξηθεί η ποινή του λόγω της
ιδιότητας του αρχηγού.

γ)

Υπότροπος κατά τα ανωτέρω α’ και β’ θεωρείται ο ποδοσφαιριστής στον
οποίο έχει επιβληθεί ποινή µε τελεσίδικη απόφαση.

6.

α)

Οι ποινές του παρόντος άρθρου επιβάλλονται µόνο µε βάση το Φ.Α. και
αρχίζουν, αυτοδίκαια, από την επόµενη ηµέρα του αγώνα.

β)

∆εν χωρεί οποιαδήποτε ανταπόδειξη σχετικά µε τις σηµειώσεις του διαιτητή
που αφορούν σε παραβάσεις του άρθρου αυτού και αναγράφονται στο Φ.Α.
Το αρµόδιο για την επιβολή των ποινών αυτού του άρθρου Όργανο, εκδίδει
την απόφασή του αποκλειστικά µε βάση τις γραµµένες από το διαιτητή, στο
Φ.Α. σηµειώσεις.
∆ιευκρινίσεις ή συµπληρώσεις και κάθε είδους µεταβολές, τροποποιήσεις
των σηµειώσεων που έχει γράψει ο διαιτητής στο Φ.Α. για παραβάσεις του
άρθρου αυτού, δεν επιτρέπονται µε την υποβολή από το διαιτητή
µεταγενέστερης έκθεσης ή αναφοράς του.
Σε περιπτώσεις σφάλµατος στο πρόσωπο που τιµωρείται, οι πειθαρχικές
διαδικασίες µπορεί να εκκινηθούν σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό µόνο
κατά του προσώπου που πραγµατικά διέπραξε το παράπτωµα.

γ)

Το Όργανο που είναι αρµόδιο για την έκδοση απόφασης επιβολής αυτών
των ποινών, δεν έχει υποχρέωση να καλέσει σε απολογία τον παραβάτη, ο
οποίος και θεωρείται αυτοδικαίως τιµωρηµένος, εφ’ όσον έχει γραφτεί στο
Φ.Α. για παράβαση που τιµωρείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του
άρθρου.

δ)

Η παραπάνω απόφαση εκδίδεται µέσα σε επτά (7) ηµέρες αφότου
διαπράχθηκε η παράβαση. Αν δεν εκδοθεί απόφαση ο ποδοσφαιριστής
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αγωνίζεται µέχρι την έκδοσή της και το υπόλοιπο της ποινής εκτίεται µετά την
έκδοση αυτής της απόφασης, που κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 24 ώρες.
ε)

Οι ποινές του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και για τα αντίστοιχα
παραπτώµατα των ποδοσφαιριστών που έγιναν µετά τη λήξη του αγώνα,
µέσα στα αποδυτήρια ή τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του αγωνιστικού χώρου
ή απλώς µέσα στον περιφραγµένο χώρο ή στο γήπεδο παιδιάς,
οπωσδήποτε όµως µέχρις ότου συνταχθεί και υπογραφεί το Φ.Α. και µόνον
εφ’ όσον η παράβαση γράφτηκε από το διαιτητή στην οικεία στήλη των
παρατηρήσεων αυτού του Φ.Α., τιµωρείται δε σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και η έκτιση της ποινής αρχίζει από την επόµενη ηµέρα
της διάπραξης της παράβασης. Για την περίπτωση αυτή δεν απαιτείται
αποβολή (επίδειξη κόκκινης κάρτας) του ποδοσφαιριστή.

στ) Η χρήση οπτικών µέσων (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες), ως αποδεικτικού
υλικού, επιτρέπεται, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας από οποιαδήποτε
Π.Α.Ε. της ίδιας κατηγορίας, αποκλειστικά και µόνο στις εξής περιπτώσεις: α)
διαπίστωση λανθασµένης αναγραφής υπαίτιου ποδοσφαιριστή (ταυτότητας
προσώπου παραβάτη), β) παράβαση η οποία διεπράχθη και δεν τιµωρήθηκε
από τον διαιτητή διότι διέλαθε της προσοχής του διαιτητή. Στις περιπτώσεις
αυτές είναι υποχρεωτική η κλήση σε απολογία.

7.

α)

Ο χαρακτηρισµός του παραπτώµατος ανήκει αποκλειστικά στο Όργανο που
είναι αρµόδιο για την επιβολή της ποινής, ενώ ο διαιτητής έχει την
υποχρέωση να περιγράφει µε κάθε λεπτοµέρεια τα γεγονότα στο Φ.Α. πλην
των περιπτώσεων των παραβάσεων ποδοσφαιριστών οι οποίες επισύρουν
ποινή παρατήρησης του ποδοσφαιριστή (κίτρινη κάρτα).

β)

Οι σηµειώσεις των διαιτητών στο Φ.Α. πρέπει να είναι σαφείς και
ευανάγνωστες. Όταν συντρέχει λόγος κάποιας προσθήκης ή διαγραφής,
πρέπει απαραίτητα να λαµβάνουν γνώση και να την µονογράφουν και οι
αρχηγοί των διαγωνιζοµένων οµάδων, διαφορετικά η προσθήκη ή η
διαγραφή δεν λαµβάνεται υπόψη.

8.

Είναι αντικανονική, σε αγώνα οποιουδήποτε πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου, η
συµµετοχή ποδοσφαιριστή τιµωρηµένου µε ποινή αποκλεισµού, µε εξαίρεση τους
φιλικούς αγώνες που η συµµετοχή του επιτρέπεται χωρίς κύρωση, µε την
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επιφύλαξη του άρθρου 37 παρ. 3 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων.

9.

Οι ποινές του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και για τις παραβάσεις
ποδοσφαιριστών που σηµειώνονται στο Φ.Α. και διεπράχθησαν σε φιλικούς
διεθνείς αγώνες των οµάδων τους, οι οποίοι διεξάγονται στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό.
Προκειµένου όµως για τους φιλικούς αγώνες που διεξάγονται στο εξωτερικό η
έκτιση των ποινών αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης η οποία τις
επιβάλλει.
Το ∆ικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Π.Ο. είναι αρµόδιο για την επιβολή των ποινών για
τα παραπτώµατα των ποδοσφαιριστών, ενώ ο διαιτητής υποχρεούται να
υποβάλλει στην Ε.Π.Ο. εντός 48 ωρών το σχετικό Φ.Α., προκειµένου για
συναντήσεις οι οποίες διεξάγονται στην Ελλάδα.

Άρθρο 11
Ποινές σε αξιωµατούχους οµάδας (αγωνιστικού χώρου)
1.

Κάθε οµάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων όσων µε
οποιονδήποτε τρόπο και µε οποιαδήποτε ιδιότητα εισέρχονται στον αγωνιστικό
χώρο, κατά την διάρκεια των αγώνων.

2.

Ο αξιωµατούχος οµάδας, µε δικαίωµα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο,
που διαπράττει τα αδικήµατα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ, δ, ε, στ, ζ, η,
της παρ. 1 του άρθρου 10 τιµωρείται µε χρηµατική ποινή από δύο χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (2.500) έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) και απαγόρευση
εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από δύο (2) έως έξι (6) µήνες.
Περαιτέρω δύναται να επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο, όταν
αυτό κρίνεται σκόπιµο ανάλογα µε τη βαρύτητα του διαπραχθέντος αδικήµατος.

3.

Η ΠΑΕ, µε την οποία συνδέεται ο αξιωµατούχος, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή
από δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500) έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000).

4.

Σε

περίπτωση

υποτροπής,

στην

ίδια

αγωνιστική

περίοδο,

οι

ποινές

διπλασιάζονται.
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5.

Οι παρ. 2 α, β, γ και δ του άρθρου 10 ισχύουν ανάλογα.

Άρθρο 12
Ποινές σε αξιωµατούχους, θεατές και λοιπά πρόσωπα
Οι ποινές που επιβάλλονται σε αξιωµατούχους, θεατές και λοιπά πρόσωπα είναι οι
ακόλουθες:
α)

Ποινή

απαγόρευσης

εισόδου

στα

αποδυτήρια

ή

στον

πάγκο

των

αναπληρωµατικών: Η εν λόγω ποινή στερεί από κάποιον το δικαίωµα να
εισέρχεται στα αποδυτήρια ή την άµεσα γειτονική περιοχή του αγωνιστικού χώρου,
ιδιαιτέρως δε να κάθεται στον πάγκο των αναπληρωµατικών.
β)

Ποινή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο: Η εν λόγω ποινή στερεί το δικαίωµα να
εισέρχεται εντός των ορίων ενός η περισσοτέρων γηπέδων.

γ)

Ποινή απαγόρευσης ποδοσφαιρικής δραστηριότητας: Η εν λόγω ποινή στερεί το
δικαίωµα άσκησης δραστηριότητας που σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο (διοικητική,
αθλητική ή οποιαδήποτε άλλη.

Άρθρο 13
Ποινές σε οµάδες
1.

Το αποτέλεσµα ενός αγώνα ακυρώνεται εάν το αποτέλεσµα που υπήρξε στον
αγωνιστικό χώρο δεν λαµβάνεται υπόψη.

2.

Κατακύρωση αγώνα υπέρ αντιπάλου:
α)

Οι οµάδες που τιµωρούνται µε κατακύρωση αγώνα, θεωρούνται ότι έχασαν
τον αγώνα (απώλεια αγώνα) µε διαφορά τερµάτων 0-3.

β)

Εάν η διαφορά των τερµάτων είναι µεγαλύτερη, διατηρείται το υψηλότερο
αποτέλεσµα.

3.

Αφαίρεση βαθµών από µία Π.Α.Ε. ή ένα σωµατείο από τον βαθµολογικό πίνακα
του διεξαγόµενου, διεξαχθέντος ή µελλοντικού πρωταθλήµατος.

4.

Η απαγόρευση διεξαγωγής αγώνα σε ένα συγκεκριµένο γήπεδο στερεί από τις
Π.Α.Ε. ή τα σωµατεία το δικαίωµα να παίξουν οι οµάδες τους σε ένα συγκεκριµένο
γήπεδο.
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5.

Η υποχρέωση της διεξαγωγής ενός αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο αναγκάζει τις
Π.Α.Ε. ή τα σωµατεία να διεξάγουν έναν συγκεκριµένο αγώνα σε µία άλλη πόλη.

6.

Η υποχρέωση να διεξαχθεί ένας αγώνας κεκλεισµένων των θυρών αναγκάζει τις
Π.Α.Ε. ή τα σωµατεία να διεξάγουν έναν συγκεκριµένο αγώνα χωρίς την παρουσία
θεατών. Η ποινή αυτή δεν επιβάλλεται στα τοπικά πρωταθλήµατα.

7.

Η απαγόρευση µετεγγραφών εµποδίζει ένα σωµατείο ή µία Π.Α.Ε. από το να
αποκτήσει µε οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια της σχετικής
περιόδου.

8.

Ο αποκλεισµός από αγώνες ή διοργάνωση είναι η στέρηση του δικαιώµατος σε
Π.Α.Ε. ή σωµατεία να λάβουν µέρος σε συγκεκριµένο αγώνα ή σε διοργάνωση
(υφιστάµενη ή µελλοντική).

9.

Υποβιβασµός Π.Α.Ε. ή σωµατείου σε κατώτερη κατηγορία.

10. Οι προβλεπόµενες ποινές µπορούν να επιβληθούν και σωρευτικά όπως ειδικότερα
καθορίζεται ρητά σε επιµέρους διατάξεις.

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις οµάδων – Ευθύνη οµάδων
1.

α)

Οι

διαγωνιζόµενες

οµάδες

οφείλουν

να

συµµορφώνονται

προς

τις

επιβαλλόµενες σε αυτές υπό των αρµοδίων οργάνων υποχρεώσεις και να
υλοποιούν τους επιτασσόµενους σε αυτές όρους και να λαµβάνουν κάθε
προληπτικό µέτρο το οποίο από τις συνθήκες απαιτείται για την οµαλή
διεξαγωγή των αγώνων.
β)

Η γηπεδούχος οµάδα οφείλει να διασφαλίσει στον εν γένει χώρο του
γηπέδου την ασφάλεια των αξιωµατούχων του αγώνα, των ποδοσφαιριστών,
των αξιωµατούχων της φιλοξενούµενης οµάδας, των θεατών του αγώνα και
την εν γένει τήρηση της τάξης.
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2.

Οι οµάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία
του αθλήµατος του ποδοσφαίρου και ευθύνονται σε περίπτωση παράβασης του
παρόντος κανονισµού, των εν γένει κανονισµών της ΕΠΟ και του καταστατικού της
ως αντικειµενικά υπαίτιες.

3.

Κάθε πράξη ή ενέργεια ατοµική ή συλλογική, φυσικών ή νοµικών προσώπων που
συνδέονται µε οµάδα, µε την οποία δηµιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην εν
γένει κοινή γνώµη αίσθηµα απαξίωσης και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, µε
συνέπεια την άρνηση, εκ µέρους του κοινού, παρακολούθησης των αγώνων
ποδοσφαίρου και προσέλευσης στα γήπεδα, θα τιµωρείται από τις προβλεπόµενες
οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισµού, σε περίπτωση δε µη ειδικής
πρόβλεψης από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 25 και 26.

4.

∆εν υπάρχει ευθύνη οµάδας για απρεπή συµπεριφορά θεατών σε αγώνα εφόσον
η οµάδα αυτή δεν έχει λάβει και διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους της ή απρεπής
συµπεριφορά φιλάθλων οι οποίοι στρέφονται αποκλειστικά και µόνο κατά της
οµάδας τους. Εφόσον η οµάδα έχει λάβει και διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους
της η ευθύνη της περιορίζεται στο τµήµα του γηπέδου (εξέδρες) που αντιστοιχούν
τα εισιτήρια αυτά.
Σε περίπτωση που η φιλοξενούµενη οµάδα δεν έχει λάβει και διαθέσει εισιτήρια
στους φιλάθλους της, αλλά, παρά ταύτα, προσέλθει ικανός αριθµός φιλάθλων
αυτής στο γήπεδο και, κατόπιν εντολής της αστυνοµικής δύναµης, οι εν λόγω
φίλαθλοι εισέλθουν σε διακριτό τµήµα του γηπέδου, τότε ο Παρατηρητής του
Αγώνα θα µνηµονεύει ρητά το περιστατικό αυτό στην έκθεσή του και, υπό αυτή την
απαράβατη προϋπόθεση, η φιλοξενούµενη οµάδα θα φέρει την πλήρη και
αποκλειστική ευθύνη για τυχόν απρεπή συµπεριφορά των εν λόγω φιλάθλων.

5.

Η ευθύνη µιας οµάδας περιορίζεται γεωγραφικά στον εν γένει χώρο του γηπέδου
και χρονικά στο προ του αγώνα έως µετά τον αγώνα διάστηµα, όπως οι έννοιες
αυτές καθορίζονται στο άρθρο 1 του Κ.Α.Π.

6.

Η ευθύνη µιας οµάδας, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο, περιλαµβάνει και
τους αγώνες που διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο, ιδιαίτερα δε σε τελικούς
διοργανώσεων.
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7.

Για τα τοπικά πρωταθλήµατα η ευθύνη της οµάδας ισχύει και πέραν των ως άνω
αναγραφοµένων ορίων αν υπάρχει σύνδεση των επεισοδίων µε τον αγώνα, κατά
την κρίση της διοργανώτριας Ε.Π.Σ.

Άρθρο 15
Ποινές σε βάρος των οµάδων για επεισόδια κατά τους αγώνες

Γενική αρχή
Οι ποινές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε βάρος οµάδας επιβάλλονται µε βάση
τις αναφορές και περιγραφές των αξιωµατούχων του αγώνα που προβλέπονται στον
Κ.Α.Π. Ως συµπληρωµατικά και µόνον στοιχεία µπορούν να ληφθούν υπόψη σε
επίρρωση των αναφορών των αξιωµατούχων του αγώνα, οι εκθέσεις της αστυνοµικής
αρχής και το οπτικό υλικό του αγώνα.

1.

Απρεπή Συνθήµατα – ∆είκτες Λέιζερ – Προειδοποιήσεις

Σε περίπτωση που από τους θεατές του αγώνα, χρησιµοποιούνται δείκτες λέιζερ µε
στόχευση ποδοσφαιριστές ή διαιτητές ή αξιωµατούχους του αγώνα, ή αναρτώνται πανό
µε υβριστικό και προσβλητικό περιεχόµενο ή εκφωνούνται συνθήµατα και φράσεις που
προσβάλλουν την εθνική συνείδηση ποδοσφαιριστών, αξιωµατούχων οµάδας ή αγώνα
ή φιλάθλων, τη µνήµη τεθνεώτων ή έχουν απρεπή και υβριστικό περιεχόµενο για
οποιοδήποτε πρόσωπο, τότε επιβάλλεται χρηµατική ποινή από τρείς χιλιάδες ευρώ
(3.000) έως οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000) σε κάθε περίπτωση, πλην της χρησιµοποίησης
δεικτών λέιζερ οπότε επιβάλλεται χρηµατική ποινή από τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000) έως
δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) και περαιτέρω ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α)

Πριν την έναρξη, ο παρατηρητής του αγώνα κάνει προειδοποίηση-έκκληση, µέσω
των µεγαφώνων να σταµατήσουν τα συνθήµατα ή οι φράσεις που έχουν
αναγραφεί, µε παράλληλη επισήµανση των βαρύτατων ποινών που θα υποστεί η
οµάδα τους.

β)

Εφόσον παρά τις προειδοποιήσεις συνεχίζονται και στη διάρκεια του αγώνα κατά
οποιοδήποτε τρόπο οι ανωτέρω παραβάσεις, τότε ο διαιτητής είναι υποχρεωµένος
να σηµειώσει στο Φύλλο Αγώνα τις παραβάσεις αυτές και τον χρόνο που
διαπράχθηκαν. Το επιλαµβανόµενο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης κατά
των υπαιτίων δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει χρηµατική ποινή εικοσιπέντε χιλιάδων
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ευρώ (25.000).
γ)

Εφ’ όσον ο διαιτητής διακόψει τον αγώνα, η υπαίτια οµάδα τιµωρείται µε χρηµατική
ποινή ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000).

δ)

∆ιαιτητής που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες απορρέουν από την
παράγραφο αυτή παραπέµπεται για πειθαρχικό έλεγχο, ο δε παρατηρητής που
επίσης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του αυτές διαγράφεται. Οι κατά τα άνω
προβλεπόµενες ποινές επιβάλλονται από τα αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα.

2.

Πυρσοί, φωτοβολίδες, κροτίδες

Το άναµµα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνηµάτων και
οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού στις κερκίδες πριν την έναρξη, κατά την
διάρκεια ή µετά την λήξη του αγώνα, αν δεν επακολούθησε ρίψη αυτών, επιφέρει τις
ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:
α)

Χρηµατική ποινή ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) έως τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000).

β)

Σε περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόµενο αγώνα, η ως άνω
χρηµατική ποινή διπλασιάζεται.

γ)

Σε περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόµενο αγώνα (τρίτος), η ως άνω
χρηµατική ποινή τριπλασιάζεται και επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς
θεατές µίας (1) έως δύο (2) αγωνιστικές.

δ)

Σε κάθε νέα περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόµενο αγώνα (τέταρτος,
πέµπτος κτλ), οι επιβληθείσες ποινές του προηγούµενου αγώνα διπλασιάζονται.

3.

Ρίψεις αντικειµένων

Η ρίψη πάσης φύσεως αντικειµένου στον κυρίως χώρο του γηπέδου ή από µία κερκίδα
σε άλλη, ιδιαίτερα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνηµάτων και
οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:
α)

Εάν δεν είχε ως αποτέλεσµα την προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ µέρους του
διαιτητή, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000).

β)

Εάν είχε ως αποτέλεσµα την προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ µέρους του
διαιτητή, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ (35.000).

γ)

Εάν µετά την επανέναρξη του αγώνα επαναληφθεί η κατά τα ως άνω ρίψη
αντικειµένων και υπάρξει προσωρινή διακοπή του αγώνα άνω των δεκαπέντε (15)
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λεπτών, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) και ποινή
διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές µίας (1) έως δύο (2) αγωνιστικών.
δ)

Εάν µετά την επανέναρξη του αγώνα επαναληφθεί η κατά τα ως άνω ρίψη
αντικειµένων και υπάρξει οριστική διακοπή του αγώνα, τιµωρείται µε χρηµατική
ποινή ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000) και ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές
δύο (2) έως τρεις (3) αγωνιστικές.

ε)

Εάν από την ρίψη αντικειµένων υπάρξει έστω και ελαφρά σωµατική βλάβη
προσώπου νόµιµα ευρισκοµένου στον αγωνιστικό χώρο, πέραν των ποινών που
αναφέρονται στην ως άνω περίπτωση γ) και υπάρξει οριστική διακοπή του αγώνα,
επιπρόσθετα επιβάλλεται κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντίπαλης οµάδας και
αφαίρεση τριών (3) βαθµών από το βαθµολογικό πίνακα.

στ) Εάν η ρίψη των αντικειµένων πραγµατοποιείται πριν την έναρξη ή µετά την λήξη
του αγώνα, η υπαίτια οµάδα τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ύψους από είκοσι
χιλιάδες ευρώ (20.000) έως εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000) και ποινή
διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές από µία (1) έως τρεις (3) αγωνιστικές, ανάλογα
µε τη βαρύτητα της πράξης.
ζ)

Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω περιπτώσεων α) έως ε), σε επόµενο
αγώνα της οµάδας την ίδια αγωνιστική περίοδο, οι επιβληθείσες ποινές
διπλασιάζονται.

4.

Είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο

Η είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, πριν την έναρξη, κατά την
διάρκεια ή µετά την λήξη του αγώνα, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:
α)

Χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως ενενήντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (95.000), εφόσον η είσοδος των οπαδών δεν συνδέεται µε βιαιοπραγίες κατά
προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας.

β)

Εάν η είσοδος των οπαδών συνδέεται µε βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές
ιδιοκτησίας, χρηµατική ποινή σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000) έως διακοσίων
σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000) και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές
δύο (2) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές και επιπρόσθετα ποινή αφαίρεσης τριών (3)
βαθµών.

γ)

Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω περιπτώσεων α) και β), σε επόµενο αγώνα
της οµάδας την ίδια αγωνιστική περίοδο, οι επιβληθείσες ποινές διπλασιάζονται.
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5.

Μεµονωµένα επεισόδια

Σε περίπτωση δηµιουργίας µεµονωµένων επεισοδίων πριν την έναρξη, κατά την
διάρκεια ή µετά την λήξη του αγώνα, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
α)

Χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) έως τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000), εάν τα επεισόδια έγιναν στον εν γένει χώρο του γηπέδου, εκτός των
κερκίδων ή των αποδυτηρίων.

β)

Χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ έως εξήντα χιλιάδων ευρώ
(60.000), εάν τα επεισόδια έγιναν στις κερκίδες ή στα αποδυτήρια.

γ)

Χρηµατική ποινή δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) έως ογδόντα χιλιάδων ευρώ
(80.000), εάν τα επεισόδια έγιναν µέσα στον αγωνιστικό χώρο.

δ)

Χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) έως ογδόντα χιλιάδων ευρώ
(80.000), εάν τα επεισόδια έγιναν στον χώρο των επισήµων, σε βάρος είτε µελών
της φιλοξενούµενης οµάδας είτε µεταξύ οποιωνδήποτε άλλων παρευρισκοµένων.

ε)

Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλονται οι διπλάσιες χρηµατικές ποινές. Σε
περίπτωση νέας υποτροπής (τρίτος αγώνας), οι προαναφερόµενες χρηµατικές
ποινές διπλασιάζονται και επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές µίας
(1) έως δύο (2) αγωνιστικών.

6.

Εκτεταµένα επεισόδια

Σε περίπτωση δηµιουργίας εκτεταµένων επεισοδίων προ, κατά την διάρκεια ή µετά την
λήξη του αγώνα, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
α)

Χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) έως εκατόν είκοσι χιλιάδων
ευρώ (120.000), εάν τα επεισόδια έγιναν στον εν γένει χώρο του γηπέδου.

β)

Χρηµατική ποινή εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) έως εκατόν σαράντα χιλιάδων
ευρώ (140.000), εάν τα επεισόδια έγιναν στις κερκίδες ή στα αποδυτήρια.

γ)

Στις ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) και ανάλογα µε την βαρύτητα των επεισοδίων,
το δικαιοδοτικό όργανο σωρευτικά µε την χρηµατική ποινή δύναται να επιβάλλει
και ποινή διεξαγωγής ενός (1) αγώνα έως δύο (2) αγώνες χωρίς θεατές.

δ)

Χρηµατική ποινή εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (70.000) έως διακοσίων χιλιάδων
ευρώ (200.000) και ποινή διεξαγωγής δύο (2) έως τρεις (3) αγώνες χωρίς θεατές
και αφαίρεση τριών (3) βαθµών από τον βαθµολογικό πίνακα, εάν τα επεισόδια
έγιναν µέσα στον αγωνιστικό χώρο.

ε)

Σε περίπτωση υποτροπής, οι προαναφερόµενες χρηµατικές ποινές των
περιπτώσεων α, β, γ και δ της παρούσης παραγράφου
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διπλασιάζονται και

επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές τεσσάρων (4) αγωνιστικών και
αφαίρεση πέντε (5) βαθµών. Σε περίπτωση νέας υποτροπής (τρίτος αγώνας), µαζί
µε την διπλασιασµένη χρηµατική ποινή επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα
χωρίς θεατές έξι (6) αγωνιστικών και αφαίρεση οκτώ (8) βαθµών. Σε κάθε νέα
περίπτωση υποτροπής (τέταρτος αγώνας, κ.ο.κ.) η επιβληθείσα τελευταία (µη
χρηµατική) ποινή επαυξάνεται κατά δύο (2) αγωνιστικές και η αφαίρεση βαθµών
κατά πέντε (5).
στ) ∆εν συντρέχει περίπτωση εκτεταµένων επεισοδίων αν σε αυτά δεν εµπλέκεται
σηµαντικός αριθµός προσώπων ή αν δεν υπάρχει έστω απλή σωµατική βλάβη ή
αν αυτά δεν λαµβάνουν χώρο στον κυρίως χώρο του γηπέδου ή/και στις κερκίδες.
ζ)

Τα αδικήµατα της παρούσης παραγράφου εκδικάζονται µόνον µετά την άσκηση
πειθαρχικής δίωξης από το αρµόδιο όργανο.

7.

Καθορισµοί

α)

Οι προαναφερόµενες κατά περίπτωση, ποινές επιβάλλονται σε βάρος της
υπεύθυνης οµάδας, ανεξάρτητα από το αν αγωνίζεται στην έδρα της ή στην έδρα
της αντίπαλης οµάδας ή σε ουδέτερο γήπεδο.

β)

Οι αποφάσεις σε πρώτο βαθµό για επιβολή ή µη των ποινών του άρθρου αυτού,
εκδίδονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία επτά (7) ηµερών από τη διάπραξη
των παραβάσεων. Οι αποφάσεις σε δεύτερο βαθµό εκδίδονται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της έφεσης.

γ)

Υπότροπη θεωρείται η οµάδα, η οποία έχει τιµωρηθεί µε τελεσίδικη απόφαση
τουλάχιστον µία φορά στην ίδια αγωνιστική περίοδο.

δ)

Ο ορισµός του ουδέτερου γηπέδου γίνεται από την διοργανώτρια. Η απόφαση
αυτή δεν προσβάλλεται ενώπιον οποιουδήποτε οργάνου κάθε βαθµού. Σε
περίπτωση ορισµού ουδέτερου γηπέδου, τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής της
ανυπαίτιας φιλοξενούµενης οµάδας βαρύνουν την τιµωρηµένη οµάδα.

8.

Τοπικά Πρωταθλήµατα

Στα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας και τα πρωταθλήµατα
υποδοµών:
α)

επιβάλλεται κατά περίπτωση χρηµατική ποινή από πενήντα ευρώ (50) έως και
οκτακόσια ευρώ (800) το ανώτατο.
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β)

αποκλεισµός του δικαιώµατος να αγωνίζεται στην έδρα του. Το οριζόµενο γήπεδο
ευρίσκεται στα γεωγραφικά όρια της Ένωσης.

γ)

σε

περίπτωση

δηµιουργίας

επεισοδίων

µεγάλης

έκτασης

ή

ιδιαίτερης

σοβαρότητας, δύναται η διοργανώτρια να επιβάλλει ποινή αποκλεισµού οµάδας
από τους αγώνες µέχρι έναν (1) χρόνο.
δ)

Στα τοπικά πρωταθλήµατα, σε περίπτωση επεισοδίων, δύναται η διοργανώτρια να
επιβάλλει στην υπαίτια οµάδα ποινή στέρησης του δικαιώµατος να αγωνίζεται
στην έδρα της όταν είναι γηπεδούχος από µια έως τέσσερις αγωνιστικές ηµέρες,
ανάλογα µε την έκταση και τη σοβαρότητα των επεισοδίων. Οι παραπάνω ποινές
διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής της οµάδας.

ε)

Στα άρθρα 17, 28 και 29 οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 εφαρµόζονται
ανάλογα.

στ) Σε περίπτωση εισόδου οπαδών και δηµιουργίας επεισοδίων που συνδέονται
µε βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας επιβάλλεται,
επιπρόσθετα, η ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθµών.

9.

Φιλικοί διεθνείς αγώνες

Οι ποινές αυτού του άρθρου επιβάλλονται κατά περίπτωση από το δικαιοδοτικό όργανο
της Ε.Π.Ο. για τις προβλεπόµενες σ’ αυτό παραβάσεις κατά τους φιλικούς αγώνες
ελληνικών οµάδων µε οµάδες του εξωτερικού είτε οι παραβάσεις σηµειώθηκαν στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό εκ µέρους των προσώπων που µνηµονεύονται στο παρόν
άρθρο και πάντοτε µετά από προηγούµενη κλήση σε απολογία. Οι διαιτητές των
αγώνων αυτών που διεξάγονται στην Ελλάδα έχουν υποχρέωση εντός 48 ωρών να
αποστείλουν το οικείο Φ.Α.

Άρθρο 16
Κακή συµπεριφορά οµάδας
1.

Τα ακόλουθα αποτελούν κακή συµπεριφορά οµάδας εθνικών κατηγοριών και
τιµωρούνται αυτοδίκαια µε χρηµατική ποινή:
α)

όταν κατά την διάρκεια ενός αγώνα τιµωρηθούν (µε αποβολή ή κίτρινη
κάρτα) πέντε ποδοσφαιριστές της ίδιας οµάδας για τα επαγγελµατικά
πρωταθλήµατα,
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β)

όταν κατά την διάρκεια ενός αγώνα τιµωρηθούν (µε αποβολή ή κίτρινη
κάρτα) έξι ποδοσφαιριστές της ίδιας οµάδας για το πρωτάθληµα της Γ'
Εθνικής Κατηγορίας,

γ)

2.

η επιβαλλόµενη χρηµατική ποινή για τις οµάδες είναι:
i)

Α΄ Εθνικής Κατηγορίας δύο χιλιάδες ευρώ (2.000),

ii)

Β΄ Εθνικής Κατηγορίας χίλια ευρώ (1.000),

iii)

Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας τριακόσια ευρώ (300) και

iv)

Λοιπά Πανελλήνιων Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων εκατό ευρώ (100).

Κακή συµπεριφορά οµάδας στα τοπικά πρωταθλήµατα υπάρχει όταν κατά την
διάρκεια ενός αγώνα αποβάλλονται τρεις (3) ποδοσφαιριστές, οπότε και
επιβάλλεται αυτοδίκαια χρηµατική ποινή πενήντα ευρώ (50).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΩΝ - ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Άρθρο 17
Γενικές διατάξεις
1.

Όλα τα πρόσωπα που δεσµεύονται από τους κανόνες και τους κανονισµούς της
Ε.Π.Ο. πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε συµπεριφορά η οποία βλάπτει ή θα
µπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και των διοργανώσεων που
οργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή κατ’ ανάθεση από τις Ενώσεις-µέλη της, πρέπει
δε πάντα να συνεργάζονται πλήρως µε την Ε.Π.Ο. στις προσπάθειές της να
καταπολεµήσει τέτοιες συµπεριφορές.

2.

Για παράδειγµα, µια παραβίαση των αρχών αυτών θα διαπράττεται από
οποιονδήποτε:
α)

ο οποίος ενεργεί µε τρόπο που είναι πιθανό να εξασκήσει επιρροή στην
πορεία και/ή στο αποτέλεσµα ενός αγώνα ή µιας διοργάνωσης, µέσω
συµπεριφοράς ( δηλώσεων, παροτρύνσεων, κρίσεων για τη διαιτησία
κ.λ.π.),

η οποία παραβιάζει τους καταστατικούς σκοπούς της Ε.Π.Ο. µε

σκοπό να αποκοµίσει κάποιο πλεονέκτηµα είτε για τον εαυτό του είτε για
κάποιο τρίτο,
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β)

ο οποίος συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε στοιχηµατισµό ή παρόµοιες
δραστηριότητες που αφορούν σε αγώνες των διοργανώσεων της Ε.Π.Ο., ή ο
οποίος έχει κάποιο άµεσο ή έµµεσο οικονοµικό συµφέρον σε τέτοιες
δραστηριότητες,

γ)

ο οποίος χρησιµοποιεί ή παρέχει προς άλλους πληροφορίες οι οποίες δεν
αποτελούν κοινή γνώση, αποκτήθηκαν µέσω της θέσης του στο ποδόσφαιρο
και βλάπτουν ή θα µπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα ενός αγώνα ή
µιας διοργάνωσης της Ε.Π.Ο.,

δ)

ο οποίος δεν ενηµερώνει άµεσα και αυτοβούλως την Ε.Π.Ο. εάν
προσεγγίστηκε από κάποιον σχετικά µε δραστηριότητες που σκοπεύουν
στον επηρεασµό της πορείας και/ή του αποτελέσµατος ενός αγώνα ή µιας
διοργάνωσης,

ε)

ο οποίος δεν ενηµερώνει άµεσα και αυτοβούλως την Ε.Π.Ο. σχετικά µε
οποιαδήποτε συµπεριφορά περιέρχεται σε γνώση του η οποία εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου.

3.

Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά µε προσυνεννοηµένους αγώνες γίνει µετά
την λήξη της διοργάνωσης, αυτές δεν µπορούν να έχουν καµία συνέπεια στο
αγωνιστικό αποτέλεσµα της εν λόγω διοργάνωσης ή του αγώνα. Ως εκ τούτου, ο
αγώνας δεν µπορεί να επαναδιεξαχθεί.

4.

Πέραν των φυσικών προσώπων και τα σωµατεία θεωρούνται υπεύθυνα και
τιµωρούνται

στην

περίπτωση

που

πρόσωπα

έχοντα

λειτουργούν εξ ονόµατος των σωµατείων συµµετέχουν

εξουσία

να

σε χειραγώγηση

αγώνα, απόπειρα χειραγώγησης αγώνα ή σε όποια άλλη διεφθαρµένη
δραστηριότητα σχετίζεται µε τη χειραγώγηση αγώνα.
5.

Τα

πειθαρχικά

αδικήµατα

της

χειραγώγησης

αγώνα,

απόπειρας

χειραγώγησης αγώνα ή όποια άλλη διεφθαρµένη δραστηριότητα σχετίζεται
µε τη χειραγώγηση αγώνα είναι απαράγραπτα.
6.

Τα αρµόδια Όργανα της Ε.Π.Ο. χωρίς καθυστέρηση και πριν την ετυµηγορία
των ποινικών δικαστηρίων θα εκδικάζουν τις υποθέσεις αυτές. Οι
πειθαρχικές διώξεις δεν θα πρέπει να τίθενται στο αρχείο επειδή τα
εµπλεκόµενα πρόσωπα µπορεί να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και να µη
βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της Ε.Π.Ο.
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7.

Σε περιπτώσεις χειραγώγησης ή απόπειρας χειραγώγησης αγώνα, αρκεί τα
γεγονότα να προκύπτουν από επαρκείς ενδείξεις (comfortable satisfaction)
που διαθέτουν τα πειθαρχικά όργανα, σύµφωνα µε τη νοµολογία του C.A.S.,
ειδικότερα καθώς αυτά δε διαθέτουν προανακριτικές ή ανακριτικές ιδιότητες,
ούτε δικονοµικά µέσα συγκρινόµενα µε αυτά των ποινικών δικαστικών
οργάνων.

8.

Εάν το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο έχει την άποψη ότι τα στοιχεία που παρείχε ο
υπαίτιος ήταν αποφασιστικής σηµασίας στην αποκάλυψη ή απόδειξη µιας
παραβίασης των ως άνω διατάξεων, µπορεί να ασκήσει τις διακριτικές του
εξουσίες για να µειώσει ή ακόµα και να απαλείψει την κύρωση.

9.

Η Ε.Π.Ο. αναγνωρίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας και ανταλλαγής
πληροφοριών

και

συµπεριλαµβανοµένων

τεχνογνωσίας
της

µε

αστυνοµίας

και

τις

κρατικές

αρχές,

των

δικαστικών

αρχών

προκειµένου να κερδηθεί τελικά η µάχη ενάντια στη χειραγώγηση αγώνων.
10. Η Ε.Π.Ο. θα καθιερώσει ένα δίκτυο ασφαλούς υποβολής/αναφοράς,
ανώνυµα αν κρίνεται απαραίτητο, γεγονότων χειραγώγησης ή απόπειρας
χειραγώγησης.
11. Η

Ε.Π.Ο.

θα

καθιερώσει

και

θα

πραγµατοποιήσει

εκπαιδευτικά

προγράµµατα, κυρίως για νεαρούς ποδοσφαιριστές, που θα συντελέσουν
στην ενηµέρωση αυτών για τους κινδύνους που ενέχει συµµετοχή σε
χειραγώγηση αγώνων και θα εξασφαλίσουν πως όλοι όσοι εµπλέκονται σε
ποδοσφαιρικούς αγώνες γνωρίζουν και σέβονται τους σχετικούς κανόνες.

Ειδικές ∆ιατάξεις

Άρθρο 18
∆ωροδοκία
1.

Οποιοσδήποτε προσφέρει, υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο δώρο σ’ ένα όργανο
της Ε.Π.Ο., έναν αξιωµατούχο αγώνα, ποδοσφαιριστή ή αξιωµατούχο οµάδας, για
λογαριασµό του ή για λογαριασµό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας την
παραβίαση των κανονισµών των Ε.Π.Ο. – UEFA – FIFA, θα τιµωρείται µε τις
ποινές που ακολουθούν:
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α)

µε χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εξήντα χιλιάδων ευρώ
(60.000),

β)

µε δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε
δραστηριότητας που σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο και

γ)

µε δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς
χώρους.

2.

Η παθητική δωροδοκία θα τιµωρείται µε τις αυτές ποινές.

3.

Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηµατικές ποινές
διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ’ όρου ζωής.

4.

Σε περίπτωση που υπαίτια είναι οµάδα και η δωροδοκία σχετίζεται µε αποτέλεσµα
αγώνα, η υπαίτια οµάδα (ή οµάδες) θα τιµωρείται µε υποβιβασµό και χρηµατική
ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.

Άρθρο 19
∆ιαστρέβλωση- αλλοίωση συνθηκών διεξαγωγής αγώνα
1.

Οποιοσδήποτε ενεργεί µε πράξεις ή παραλείψεις έχοντας σκοπό τη διαστρέβλωση
ή αλλοίωση των συνθηκών διεξαγωγής ή του αποτελέσµατος ενός αγώνα κατά
τρόπο ασύµβατο µε την αθλητική δεοντολογία και νοµοθεσία και η πράξη ή η
παράλειψη δεν τιµωρείται µε ειδική διάταξη του παρόντος κανονισµού, τιµωρείται
µε ποινή αποκλεισµού και χρηµατική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000)
έως σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000). Επίσης, σωρευτικά θα του επιβάλλεται
απαγόρευση συµµετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται µε το
ποδόσφαιρο και σε ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση η ποινή αυτή θα επιβάλλεται
ισοβίως. Εάν υπαίτια είναι και η οµάδα στην οποία ανήκει, τιµωρείται και αυτή µε
ποινή αφαίρεσης επτά βαθµών και χρηµατική ποινή τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000) έως ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000).

2.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης µη εµφάνισης οµάδας κατά την ακριβή ώρα
έναρξης του αγώνα ή της συνέχισης αυτού µετά το ηµίχρονο, θα επιβάλλεται στην
υπαίτια οµάδα χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εκατό χιλιάδων
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ευρώ (100.000) πέραν των προβλεποµένων από τους κανόνες του
Παιχνιδιού και της οικείας προκήρυξης.

Άρθρο 20
Προκαθορισµός αποτελέσµατος αγώνα για στοιχηµατικούς λόγους
1.

Οποιοσδήποτε αξιωµατούχος ή εν γένει εµπλεκόµενος στον χώρο του
ποδοσφαίρου, προσπαθεί ή συµµετέχει σε προσπάθεια προκαθορισµού του
αποτελέσµατος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε τρίτους
περιουσιακά οφέλη, µέσω χρηµατικών αποδόσεων από στοιχηµατισµό τιµωρείται
µε τις ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 22.
Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά.

2.

Εάν υπήρξε πράγµατι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές µε
τριπλασιασµό των χρηµατικών ποινών.

3.

Εάν υπαίτια της προσπάθειας ή και της επίτευξης των ανωτέρω είναι οµάδα ή
αξιωµατούχος της, οι χρηµατικές ποινές δεκαπλασιάζονται, η δε οµάδα (ή οµάδες)
τιµωρείται µε υποβιβασµό.

4.

Υπαίτια θεωρείται η οµάδα εφόσον περισσότεροι από δύο ποδοσφαιριστές
της εµπλέκονται στο ως άνω αδίκηµα.

Άρθρο 21
Απαγόρευση στοιχηµατισµού
1. Αξιωµατούχοι, διαιτητές, ποδοσφαιριστές, προπονητές και εν γένει
εµπλεκόµενοι

µε

το

άθληµα

του

ποδοσφαίρου

απαγορεύεται

να

στοιχηµατίζουν σε αγώνες ή σε διοργανώσεις στους οποίους συµµετέχουν
ή εµπλέκονται. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευση να
εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο
τουλάχιστον για δύο (2) έτη.
2. Σε περίπτωση επαναλήψεως επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισµού
ενασχόλησης µε το άθληµα του ποδοσφαίρου.
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Άρθρο 22
Επηρεασµός για χειραγώγηση αγώνα
1. Οποιοσδήποτε αξιωµατούχος ή εν γένει εµπλεκόµενος στον χώρο του ποδοσφαίρου,
προσπαθεί ή συµµετέχει σε προσπάθεια επηρεασµού ή απόπειρας επηρεασµού της
έκβασης ή αποτελέσµατος αγώνα ή διοργάνωσης µε αντιαθλητικό, ανήθικο ή
διεφθαρµένο τρόπο τιµωρείται
α)

µε χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εξήντα

χιλιάδων ευρώ (60.000),
β)

µε δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν

οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο και
γ)

µε

δεκαετή

τουλάχιστον

απαγόρευση

εισόδου

του

στους

αγωνιστικούς χώρους.
2. Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηµατικές ποινές
διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ’ όρου ζωής.

3. Σε περίπτωση που υπαίτια είναι οµάδα θα τιµωρείται µε υποβιβασµό και
χρηµατική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
4. Υπαίτια θεωρείται η οµάδα εφόσον περισσότεροι από δύο ποδοσφαιριστές
της εµπλέκονται στο ως άνω αδίκηµα.

Άρθρο 23
Υποχρέωση ενηµέρωσης ποδοσφαιρικών αρχών

1. Κάθε αξιωµατούχος, διαιτητής, ποδοσφαιριστής, προπονητής ή εν γένει
εµπλεκόµενος στο άθληµα του ποδοσφαίρου υποχρεούται να ενηµερώνει
άµεσα τη διοργανώτρια αρχή και την Ε.Π.Ο. σε οποιαδήποτε περίπτωση
προσεγγιστεί µε σκοπό τη χειραγώγηση της έκβασης ή αποτελέσµατος
αγώνα µε αντιαθλητικό, ανήθικο ή διεφθαρµένο τρόπο. Η ίδια υποχρέωση
ισχύει αν υποπέσει στην αντίληψή του εµπλοκή άλλων προσώπων σε
τέτοιες δραστηριότητες. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευση
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να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο
τουλάχιστον για δύο (2) έτη.
2. Σε περίπτωση επαναλήψεως επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισµού
ενασχόλησης µε το άθληµα του ποδοσφαίρου.

Άρθρο 24
Φαρµακοδιέγερση (Ντόπινγκ)
Α. Ορισµός
1.

Η φαρµακοδιέγερση και οι παραβάσεις φαρµακοδιέγερσης καθορίζονται στον
Κανονισµό Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης στις διοργανώσεις και εκτός των
∆ιοργανώσεων της FIFA.

2.

Οι πράξεις αυτές αποτελούν φαρµακοδιέγερση, ανεξαρτήτως του εάν εντοπίζονται
κατά την διάρκεια ή εκτός µίας διοργάνωσης.

Β. Θεραπευτική αιτιολογία
1.

Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής συµβουλεύεται ιατρό ο οποίος συνταγογραφεί
θεραπεία ή φαρµακευτική αγωγή για θεραπευτικούς λόγους, θα ζητεί να
πληροφορηθεί

εάν

η

συνταγογραφηµένη

φαρµακευτική

αγωγή

περιέχει

απαγορευµένες ουσίες ή µεθόδους (πρβλ. τον πίνακα που περιέχεται στον
Κανονισµό Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης στις ∆ιοργανώσεις και εκτός των
∆ιοργανώσεων της FIFA).

2.

Εάν ναι, ο ποδοσφαιριστής θα ζητεί εναλλακτική θεραπεία ή φαρµακευτική αγωγή.

3.

Εάν δεν υφίσταται εναλλακτική θεραπεία, ο ποδοσφαιριστής θα λαµβάνει ένα
ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο θα επεξηγεί τις περιστάσεις. Το πιστοποιητικό αυτό
θα αποστέλλεται στο οικείο όργανο της Ε.Π.Ο. εντός 48 ωρών από την ιατρική
γνωµάτευση. Εάν ένας αγώνας διεξάγεται κατά την διάρκεια αυτού του χρονικού
διαστήµατος, το πιστοποιητικό θα φθάνει στο οικείο όργανο πριν από την έναρξη
του αγώνα, ή θα επιδεικνύεται στον έλεγχο φαρµακοδιέγερσης. Κανένα ιατρικό
πιστοποιητικό δεν θα γίνεται δεκτό µετά την παρέλευση αυτού του χρονικού
περιθωρίου.

33

4.

Η απαγορευµένη ουσία της θεραπείας θα θεωρείται δικαιολογηµένη µόνον όταν
προσυπογράφεται από το οικείο όργανο της Ε.Π.Ο.

5.

Οι παρούσες διατάξεις υπόκεινται στον Κανονισµό Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης
στις ∆ιοργανώσεις και εκτός των ∆ιοργανώσεων της FIFA.
Γ. Ποινές

1.

Σε γενικές γραµµές, οι ποινές που ακολουθούν θα εφαρµόζονται σε παραβάσεις
φαρµακοδιέγερσης, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ΙΙ του Κανονισµού Ελέγχου
Φαρµακοδιέγερσης στις ∆ιοργανώσεις και εκτός των ∆ιοργανώσεων της FIFA.
α)

Κάθε παράβαση του Κεφαλαίου ΙΙ.1 (Η παρουσία µίας απαγορευµένης
ουσίας ή προϊόντων µεταβολισµού ή δεικτών της), του Κεφαλαίου ΙΙ.2 (Χρήση
ή απόπειρα χρήσεως απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου),
του Κεφαλαίου ΙΙ.3 (Άρνηση ή αδυναµία άνευ αµάχητης αιτιολογίας στην
υποβολή σε συλλογή δείγµατος), του Κεφαλαίου ΙΙ.5 (Παρέµβαση ή
απόπειρα

παρέµβασης

σε

οποιοδήποτε

τµήµα

του

ελέγχου

φαρµακοδιέγερσης) και του Κεφαλαίου ΙΙ.6 (Κατοχή απαγορευµένων ουσιών
και µεθόδων) θα επισύρει διετή αποκλεισµό για την πρώτη παράβαση και δια
βίου αποκλεισµό σε περίπτωση επανάληψης.
β)

Εάν

εντοπιστούν

τυχόν

ουσίες

που

περιέχονται

στον

κατάλογο

απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων (πρβλ. Παράρτηµα Α του Κανονισµού
Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης στις ∆ιοργανώσεις και εκτός των ∆ιοργανώσεων
της FIFA) για τις οποίες είναι δυνατόν να παρουσιαστούν αποδείξεις ότι οι
συγκεκριµένες ουσίες δεν σκόπευαν στην βελτίωση της αθλητικής απόδοσης,
η πρώτη παράβαση θα τιµωρείται µε παρατήρηση τουλάχιστον και σε
περίπτωση επανάληψης µε διετή αποκλεισµό. Η τρίτη παράβαση θα
επισύρει δια βίου αποκλεισµό.
γ)

Κάθε

παράβαση

του

Κεφαλαίου

ΙΙ.7

(∆ιακίνηση

οποιασδήποτε

απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου) ή του Κεφαλαίου ΙΙ.8
(Χορήγηση απαγορευµένης ουσίας ή µεθόδου), θα επισύρει αποκλεισµό
τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Εάν η ηλικία οποιουδήποτε από τους
εµπλεκόµενους παίκτες είναι µικρότερη των 21 ετών και η παράβαση δεν
αφορά µία καθορισµένη ουσία, ο δράστης θα τιµωρείται µε δια βίου
αποκλεισµό.
δ)
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Κάθε παράβαση του Κεφαλαίου ΙΙ.4 (Αδυναµία παροχής απαιτούµενων

πληροφοριών σχετικά µε την τοποθεσία που βρίσκονται ποδοσφαιριστές ή
την διαθεσιµότητά τους για έλεγχο), θα επισύρει αποκλεισµό τουλάχιστον
τριών µηνών έως δύο έτη.
2.

Εάν ο ύποπτος είναι σε θέση να αποδείξει σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση ότι δεν
υπέχει σηµαντική υπαιτιότητα ή αµέλεια, η ποινή µπορεί να µειωθεί, µόνον όµως
κατά το ήµισυ της ποινής που εφαρµόζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ο ∆ε
δια βίου αποκλεισµός δεν επιτρέπεται να µειωθεί σε διάστηµα µικρότερο των οκτώ
ετών.

3.

Εάν ο ύποπτος είναι σε θέση να αποδείξει σε µία µεµονωµένη περίπτωση ότι δεν
υπέχει υπαιτιότητα ή αµέλεια, η ποινή που άλλως θα εφαρµόζονταν σύµφωνα µε
τους όρους της παραγράφου 1 καθίσταται άσχετη.

4.

Εάν η συνδροµή που παρέχεται από έναν ύποπτο οδηγήσει στην αποκάλυψη ή σε
αποδείξεις υπάρξεως µιας παράβασης φαρµακοδιέγερσης από ένα άλλο
πρόσωπο, η ποινή µπορεί να µειωθεί, µόνον όµως κατά το ήµισυ της ποινής που
εφαρµόζεται σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 1, ο δε δια βίου
αποκλεισµός δεν επιτρέπεται να µειωθεί σε διάστηµα µικρότερο των οκτώ ετών.

5.

Εάν ένας η περισσότεροι ποδοσφαιριστές της ιδίας οµάδας τιµωρηθούν για
παραβάσεις φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ), δύναται να τιµωρηθεί και η οµάδα. Η
οµάδα τιµωρείται µε απώλεια του αγώνα και χρηµατική ποινή η οποία για µεν τις
ΠΑΕ είναι από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,
για δε τα σωµατεία από χίλια (1.000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

∆. Επανάληψη ελέγχου
Η Ε.Π.Ο. δύναται να διατάξει οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή που τιµωρείται για
διάπραξη παράβασης φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ) να υποβληθεί σε περαιτέρω
ελέγχους φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ) κατά την διάρκεια του αποκλεισµού του.

Ε. ∆ιαδικασία
Οι επίσηµες και τεχνικές απόψεις της διαδικασίας ελέγχου φαρµακοδιέγερσης, θα
πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως µε τον Κανονισµό Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης
στις ∆ιοργανώσεις της FIFA και Εκτός ∆ιοργανώσεων αυτής.
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ΣΤ. Υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή
1.

Κάθε ποδοσφαιριστής που λαµβάνει µέρος σε µια διοργάνωση ή άλλη εκδήλωση
που οργανώνεται από την Ε.Π.Ο., ή υπό την αιγίδα της Ε.Π.Ο. κατά την
προπόνηση που οδηγεί σε µία τέτοια διοργάνωση ή εκδήλωση, θα συµφωνεί να
υποβάλλεται σε όσους ελέγχους διενεργούνται από τα σχετικά όργανα της Ε.Π.Ο.

2.

Συµφωνεί στην λήψη δειγµάτων κατά τρόπο ώστε να εντοπίζεται η παρουσία
οποιασδήποτε

απαγορευµένης

ουσίας

ή

στην

απόδειξη

χρησιµοποίησης

οποιασδήποτε απαγορευµένης µεθόδου.

Ζ. Κυβερνητικές κυρώσεις κατά της φαρµακοδιέγερσης
Ακόµη και εάν ένα κρατικό όργανο επιβάλλει κυρώσεις για µία παράβαση
φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ), τα δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Π.Ο. θα συνεχίσουν να
έχουν το δικαίωµα να εξετάσουν την υπόθεση και αποφανθούν εάν θα επιβάλλουν
κύρωση σύµφωνα µε τους κανονισµούς.

Η. Ποινές που επιβάλλονται από άλλα αθλητικά όργανα
Οποιεσδήποτε νοµικά δεσµευτικές ποινές που επιβάλλονται από µία άλλη διεθνή
αθλητική

οµοσπονδία

ή

µία

εθνική

οργάνωση

για

την

καταπολέµηση

της

φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ) που συµµορφώνονται µε τις θεµελιώδεις νοµικές αρχές,
θα επικυρώνονται αυτοδικαίως από την Ε.Π.Ο.

Θ. ∆ιοργανώτριες αγώνων – Έλεγχος
1.

Οι διοργανώτριες δύνανται, µετά από µυστική κλήρωση του πειθαρχικού τους
οργάνου, να ορίζουν έλεγχο ντόπινγκ σε αγώνες της αρµοδιότητάς τους. Τα έξοδα
του ελέγχου αυτού βαρύνουν την εκκαθάριση του αγώνα.

2.

Κάθε άλλος έλεγχος, που καθορίζεται από άλλα όργανα, δεν είναι δυνατό να
βαρύνει την εκκαθάριση του αγώνα, τις Π.Α.Ε. ή τις διοργανώτριες ενώσεις και την
Ε.Π.Ο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ∆ΥΣΦΗΜΙΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
Άρθρο 25
∆υσφήµιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων
1.

Ως

δυσφήµιση

ποδοσφαιρικών

αρχών

και

οργάνων

θεωρούνται

οι

µε

οποιονδήποτε τρόπο δηµόσιες δυσµενείς κρίσεις σε βάρος της διοργανώτριας των
αγώνων, των θεσµοθετηµένων δικαιοδοτικών οργάνων, των οργάνων διαιτησίας
και γενικώς των διαιτητών, καθώς επίσης και οποιασδήποτε οµάδας και των
αξιωµατούχων αυτής από τις Π.Α.Ε. και πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που µε
οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται µε αυτές ή τις εκπροσωπούν.
Στους παραβάτες επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
α)

Χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) µε υποχρέωση ανάκλησης
των δυσµενών κρίσεων. Η ανάκληση δηµοσιευµένη στο ίδιο µέσο,
αποδεικνύεται µε προσκόµιση στη διοργανώτρια από τον παραβάτη
συγκεκριµένων αποδεικτικών στοιχείων.
Σε περίπτωση µη ανάκλησης, οι παραβάτες θα καλούνται από την
Πειθαρχική Επιτροπή σε απολογία και θα τους επιβάλλονται οι ποινές των
περιπτώσεων που ακολουθούν.

β)

Σε περίπτωση υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων
ευρώ (50.000).

γ)

Σε περίπτωση νέας υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον ογδόντα
χιλιάδων ευρώ (80.000).

δ)

Σε περίπτωση νέας υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον εκατόν είκοσι
χιλιάδων ευρώ (120.000) και αφαίρεση τριών βαθµών από τον βαθµολογικό
πίνακα του πρωταθλήµατος, της υπαίτιας οµάδας.

ε)

Για τις περιπτώσεις β), γ) και δ) δύναται σωρευτικά να επιβληθούν:
i. απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο τουλάχιστον τριών (3) µηνών και
ii. απαγόρευση συµµετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται
µε το ποδόσφαιρο τουλάχιστον τριών (3) µηνών.

2.

∆ηµόσιες δυσµενείς κρίσεις µελών ∆.Σ. ΠΑΕ, των συµβληθέντων µε οποιαδήποτε
σχέση

µ’

αυτές

φυσικών

ή

νοµικών

προσώπων

(ενδεικτικά

χορηγών,

διαφηµιζοµένων κ.λπ.), των προπονητών και αθλητών αυτών, που αφορούν την
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οργάνωση και λειτουργία επαγγελµατικής ένωσης, τη διεξαγωγή και το κύρος των
Εθνικών Πρωταθληµάτων Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας, οι Π.Α.Ε. στις οποίες
ανήκουν ή εµπλέκονται µ’ αυτές µε οποιαδήποτε σχέση τα ανωτέρω φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα (ενδεικτικά χορηγοί, διαφηµιζόµενοι κ.λπ.), τιµωρούνται:
α)

Χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) µε υποχρέωση ανάκλησης
των δυσµενών κρίσεων. Η ανάκληση δηµοσιευµένη στο ίδιο µέσο,
αποδεικνύεται µε προσκόµιση στη διοργανώτρια από τον παραβάτη
συγκεκριµένων αποδεικτικών στοιχείων.
Σε περίπτωση µη ανάκλησης, οι παραβάτες θα καλούνται από την
Πειθαρχική Επιτροπή σε απολογία και θα τους επιβάλλονται οι ποινές των
περιπτώσεων που ακολουθούν.

β)

Σε περίπτωση υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων
ευρώ (50.000).

γ)

Σε περίπτωση νέας υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον ογδόντα
χιλιάδων ευρώ (80.000).

δ)

Σε περίπτωση νέας υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον εκατόν είκοσι
χιλιάδων ευρώ (120.000) και αφαίρεση τριών βαθµών από τον βαθµολογικό
πίνακα του πρωταθλήµατος, της υπαίτιας οµάδας.

ε)

Για τις περιπτώσεις β), γ) και δ) δύναται σωρευτικά να επιβληθούν:
i. απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο τουλάχιστον τριών (3) µηνών και
ii. απαγόρευση συµµετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται
µε το ποδόσφαιρο τουλάχιστον τριών (3) µηνών.

3.

∆ηµόσιες δυσµενείς κρίσεις µελών ∆.Σ./Π.Α.Ε. ή συµβληθέντων µε οποιαδήποτε
σχέση µε Π.Α.Ε φυσικών ή νοµικών προσώπων, ή εν γένει εκπροσώπων Π.Α.Ε.,
ή προπονητών, ή ποδοσφαιριστών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία, το
κύρος των διεξαγόµενων αγώνων εθνικών – αντιπροσωπευτικών οµάδων,
τιµωρούνται

από

το

δικαιοδοτικό

όργανο

της

Ε.Π.Ο.

είτε

µετά

από

καταγγελία-παραποµπή, είτε και αυτεπάγγελτα µε τις παρακάτω ποινές:
α)

Χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) µε υποχρέωση ανάκλησης
των δυσµενών κρίσεων. Η ανάκληση δηµοσιευµένη στο ίδιο µέσο,
αποδεικνύεται µε προσκόµιση στη διοργανώτρια από τον παραβάτη
συγκεκριµένων αποδεικτικών στοιχείων.
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Σε περίπτωση µη ανάκλησης, οι παραβάτες θα καλούνται από την
Πειθαρχική Επιτροπή σε απολογία και θα τους επιβάλλονται οι ποινές των
περιπτώσεων που ακολουθούν.
β)

Σε περίπτωση υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον ογδόντα χιλιάδων
ευρώ (80.000).

γ)

Σε περίπτωση νέας υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον εκατόν είκοσι
χιλιάδων ευρώ (120.000).

δ)

Σε περίπτωση νέας υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον εκατόν
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) και αφαίρεση τριών βαθµών από τον
βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος, της υπαίτιας οµάδας.

ε)

Για τις περιπτώσεις β), γ) και δ) δύναται σωρευτικά να επιβληθούν:
i. απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο τουλάχιστον έξι (6) µηνών και
ii. απαγόρευση συµµετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται
µε το ποδόσφαιρο τουλάχιστον έξι (6) µηνών.

4.

Επιβαρυντική µορφή δυσφήµισης αποτελεί η δυσφήµιση της Κ.Ε.∆. ή διαιτητών
αγώνα µε δηµόσιες δυσµενείς κρίσεις. Επιβάλλονται δε από το δικαιοδοτικό
όργανο της Ε.Π.Ο. οι παρακάτω ποινές :
α)

Χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) µε υποχρέωση ανάκλησης
των δυσµενών κρίσεων. Η ανάκληση δηµοσιευµένη στο ίδιο µέσο,
αποδεικνύεται µε προσκόµιση στη διοργανώτρια από τον παραβάτη
συγκεκριµένων αποδεικτικών στοιχείων.
Σε περίπτωση µη ανάκλησης, οι παραβάτες θα καλούνται από την
Πειθαρχική Επιτροπή σε απολογία και θα τους επιβάλλονται οι ποινές των
περιπτώσεων που ακολουθούν.

β)

Σε περίπτωση υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον ογδόντα χιλιάδων
ευρώ (80.000).

γ)

Σε περίπτωση νέας υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον εκατόν είκοσι
χιλιάδων ευρώ (120.000).

δ)

Σε περίπτωση νέας υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον εκατόν
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) και αφαίρεση τριών βαθµών από τον
βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος, της υπαίτιας οµάδας.

ε)

Για τις περιπτώσεις β), γ) και δ) δύναται σωρευτικά να επιβληθούν:
i. απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο τουλάχιστον έξι (6) µηνών και
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ii. απαγόρευση συµµετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται
µε το ποδόσφαιρο τουλάχιστον έξι (6) µηνών.

5.

Επιβαρυντική µορφή δυσφήµισης θεωρείται επίσης η δυσφήµιση του ∆.Σ. της
Ε.Π.Ο., των οικείων Ενώσεων, των οργάνων και στελεχών τους µε δηµόσιες
δυσµενείς κρίσεις. Στους παραβάτες επιβάλλονται, από το δικαιοδοτικό όργανο
της Ε.Π.Ο. οι παρακάτω ποινές :
α)

Χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) µε υποχρέωση ανάκλησης
των δυσµενών κρίσεων. Η ανάκληση δηµοσιευµένη στο ίδιο µέσο,
αποδεικνύεται µε προσκόµιση στη διοργανώτρια από τον παραβάτη
συγκεκριµένων αποδεικτικών στοιχείων.
Σε περίπτωση µη ανάκλησης, οι παραβάτες θα καλούνται από την
Πειθαρχική Επιτροπή σε απολογία και θα τους επιβάλλονται οι ποινές των
περιπτώσεων που ακολουθούν.

β)

Σε περίπτωση υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον ογδόντα χιλιάδων
ευρώ (80.000).

γ)

Σε περίπτωση νέας υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον εκατόν είκοσι
χιλιάδων ευρώ (120.000).

δ)

Σε περίπτωση νέας υποτροπής χρηµατική ποινή, τουλάχιστον εκατόν
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000) και αφαίρεση τριών βαθµών από τον
βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος, της υπαίτιας οµάδας.

ε)

Για τις περιπτώσεις β), γ) και δ) δύναται σωρευτικά να επιβληθούν:
i. απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο τουλάχιστον έξι (6) µηνών και
ii. απαγόρευση συµµετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται
µε το ποδόσφαιρο τουλάχιστον έξι (6) µηνών.

6.

Στις ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 5, εάν υπαίτια είναι οµάδα,
δύναται να επιβληθεί σωρευτικά ποινή, ανάλογα µε την βαρύτητα του
παραπτώµατος, διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές.

7.

Εάν οι δυσφηµιστικές κρίσεις αφορούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών σωµατείων
αρµόδια να επιληφθεί είναι η Πειθαρχική Επιτροπή της οικείας ένωσης. Εάν
αφορούν τις επαγγελµατικές ενώσεις αρµόδια είναι η οικεία Πειθαρχική Επιτροπή.
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Εάν αφορούν την Ε.Π.Ο., τη ∆ιαιτησία, την Κ.Ε.∆./Ε.Π.Ο. και γενικά στο
ποδόσφαιρο αρµόδια είναι η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 26
Παραβάσεις Καταστατικού – Κανονισµών Ε.Π.Ο. – ∆υσφήµιση Αθλήµατος
1.

Όλες οι Ενώσεις και τα σωµατεία της δύναµής τους, οι Π.Α.Ε. και τα σωµατεία που
µετέχουν στα πρωταθλήµατα Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας, τα µέλη των
διοικήσεών τους, ή πρόσωπα συνδεόµενα µε οποιαδήποτε σχέση µε αυτές ή
πάσης φύσεως εκπρόσωποί τους ενώπιον των επαγγελµατικών ενώσεων και των
άλλων διαφόρων επιτροπών, οργάνων και αρχών που γενικότερα εµπλέκονται στο
άθληµα του ποδοσφαίρου, τα µέλη των επιτροπών της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων,
το

υπαλληλικό τους προσωπικό, οι

ποδοσφαιριστές τους, οι διαιτητές,

προπονητές, γιατροί, φροντιστές, φυσικοθεραπευτές, διερµηνείς, οι φίλαθλοι και
γενικά

οποιοδήποτε

πρόσωπο

µε

οποιαδήποτε

ιδιότητα

µετέχει

στη

δραστηριότητα της Ε.Π.Ο., των Ενώσεων, των Π.Α.Ε. και σωµατείων, έχουν την
υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φιλάθλου πνεύµατος και να
συµµορφώνονται µε το Καταστατικό, τους κανονισµούς, τις οδηγίες και εγκυκλίους
της Ε.Π.Ο.

2.

Η τυχόν παράβαση ή µη συµµόρφωση των παραπάνω νοµικών και φυσικών
προσώπων µε το Καταστατικό, τους κανονισµούς, τις οδηγίες και εγκυκλίους της
Ε.Π.Ο., τις αποφάσεις των θεσµοθετηµένων ποδοσφαιρικών οργάνων, σχετικά µε
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα που έχουν, καθώς και
οποιαδήποτε εκ µέρους τους ενέργεια που αποσκοπεί στην καταστρατήγηση των
ως άνω, τιµωρείται από το κατά περίπτωση αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο µε την
απαραίτητη προϋπόθεση της προηγούµενης κλήσης σε έγγραφη ή αυτοπρόσωπη
απολογία.

3.

Παράλληλα κάθε οµάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων
όσων µε οποιονδήποτε τρόπο και µε οποιαδήποτε ιδιότητα -όπως ειδικότερα
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο- συνδέονται µε αυτή, εκτός αν οι
ενέργειες αυτών στρέφονται κατά της ίδιας της οµάδας τους.

4.

Για τις παραβάσεις των παραγράφων 1, 2, 3 του παρόντος άρθρου το
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αρµόδιο

δικαιοδοτικό

όργανο

δύναται

να

επιβάλλει

αναλόγως

τις

προβλεπόµενες στο άρθρο 25 ποινές.

5.

Σε περιπτώσεις ιδιαίτερης σοβαρής παράβασης του καταστατικού και των
κανονισµών της Ε.Π.Ο. επιβάλλεται από το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. αποκλεισµός από
διοργάνωση ή ανάληψη ανατεθείσης διοργάνωσης.

Άρθρο 27
Ρατσισµός
1.

Οποιοσδήποτε δηµόσια µειώνει, µεροληπτεί κατά ή αµαυρώνει οποιονδήποτε µε
τρόπο δυσφηµιστικό εξαιτίας της φυλής, του χρώµατος, της γλώσσας, της
θρησκείας ή της εθνοτικής προελεύσεώς του, ή διαπράξει οποιαδήποτε άλλη
ρατσιστική ή περιφρονητική, πράξη, θα τιµωρείται µε αποκλεισµό πέντε (5)
αγωνιστικών τουλάχιστον. Επιπλέον ο παραβάτης θα τιµωρείται µε απαγόρευση
εισόδου σε οποιαδήποτε γήπεδα και χρηµατική ποινή ύψους δώδεκα χιλιάδων
ευρώ (12.000) τουλάχιστον. Εάν ο παραβάτης είναι αξιωµατούχος οµάδας, η
χρηµατική ποινή θα ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000) τουλάχιστον.

2.

α). Εάν αξιωµατούχοι ή και ποδοσφαιριστές οµάδας διαπράξουν ρατσιστική ή
περιφρονητική πράξη, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος, ο αγώνας
κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης οµάδας και η υπαίτια οµάδα τιµωρείται µε
χρηµατική ποινή, η οποία για µεν τις ΠΑΕ ανέρχεται από είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, για δε τα σωµατεία από χίλια (1.000)
ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εκτός
της κατά τα άνω απώλειας του αγώνα, η παραπάνω χρηµατική ποινή θα
διπλασιάζεται και σε περίπτωση νέας (τρίτης) παράβασης, η οµάδα θα
υποβιβάζεται στην λήξη του οικείου πρωταθλήµατος.
β)

Εάν φίλαθλοι µιας οµάδας διαπράξουν ρατσιστικές ή περιφρονητικές πράξεις
όπως περιγράφεται στην παρ. 1, το αρµόδιο όργανο θα επιβάλλει χρηµατική
ποινή στην οµάδα που υποστηρίζουν οι φίλαθλοι αυτοί, ύψους δέκα οκτώ
χιλιάδων ευρώ (18.000) τουλάχιστον και ανεξάρτητα από υπαίτιες ή µη,
πράξεις ή παραλείψεις αυτών. Το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο δύναται
να επιβάλλει και την ποινή της διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές
(κεκλεισµένων των θυρών) σε συγκεκριµένο τµήµα των εξεδρών του
γηπέδου.
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γ)

Οποιοσδήποτε θεατής που διαπράττει τα παραπτώµατα που καθορίζονται
στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, θα τιµωρείται µε ποινή απαγόρευσης
εισόδου στα γήπεδα για δύο (2) έτη τουλάχιστον.

3.

Οι ποινές που επιβάλλονται µε βάση το παρόν άρθρο δύναται να µειωθούν ή
ακόµη και αναιρεθούν εάν ο εν λόγω ποδοσφαιριστής ή η οµάδα είναι σε θέση να
αποδείξει ότι δεν ήταν υπεύθυνος (-η) ή ήταν υπεύθυνος (-η) σε µικρό βαθµό για
τις εν λόγω παραβάσεις, ή εάν υπάρχουν σηµαντικά απαλλακτικά περιστατικά,
ιδιαίτερα δε εάν οι παραβάσεις προκλήθηκαν σκόπιµα ώστε να αναγκάσουν την
επιβολή των προβλεποµένων ποινών σε έναν ποδοσφαιριστή ή µία οµάδα.
Η διαδικασία για την αξιολόγηση των απαλλακτικών περιστάσεων θα διέπεται από
τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ
Άρθρο 28
Απειλές
Οποιοσδήποτε ο οποίος εκφοβίζει έναν αξιωµατούχο του αγώνα ή οποιονδήποτε
εντεταλµένο εν γένει ποδοσφαιρικό όργανο µε απειλές, θα τιµωρείται µε χρηµατική
ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) τουλάχιστον, και αγωνιστικό αποκλεισµό ή
απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από ένα (1) έως τρία (3) έτη.
Εάν υπαίτια είναι οµάδα, επιβάλλονται ποινές ανάλογα µε την βαρύτητα του
παραπτώµατος: α) διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές, β) αφαίρεσης βαθµών και γ)
υποβιβασµός οµάδας.
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Άρθρο 29
Βία
1.

Οποιοσδήποτε χρησιµοποιεί βία ή προσπαθεί να επηρεάσει έναν αξιωµατούχο
αγώνα ή οµάδα για να προβεί σε ορισµένες ενέργειες ή να τον παρεµποδίσει εν
γένει µε οποιονδήποτε τρόπο από το να ενεργήσει ελεύθερα στο πλαίσιο των
καθηκόντων του, θα τιµωρείται µε χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων ευρώ
(50.000) τουλάχιστον, και αγωνιστικό αποκλεισµό ή απαγόρευση εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους πέντε (5) ετών τουλάχιστον.

2.

Σε περίπτωση κατά την οποία ασκηθεί βία, υπό µορφή σωµατικής βλάβης ή
τροµοκρατικής ενέργειας κατά διαιτητών ή µελών ∆.Σ. Π.Α.Ε. ή µετόχων εκτός
γηπέδου και διαπιστωθεί η συµµετοχή µέλους ∆.Σ. Π.Α.Ε. ή µετόχου ή
εντεταλµένου οργάνου µε τη µορφή ηθικού ή φυσικού αυτουργού, το φυσικό
πρόσωπο τιµωρείται µε ισόβια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα.

3.

Ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται ο τραυµατισµός διαιτητών, βοηθών
διαιτητών, παρατηρητών, βοηθών παρατηρητών και ιατρών αγώνων εντός του
γηπέδου από αξιωµατούχους οµάδων, ποδοσφαιριστές ή οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο µε εντεταλµένη από την οµάδα υπηρεσία στον χώρο αυτό.

4.

Στις ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 & 3, εάν υπαίτια είναι οµάδα,
επιβάλλονται ποινές ανάλογα µε την βαρύτητα του παραπτώµατος: α)διεξαγωγής
αγώνα χωρίς θεατές, β) διεξαγωγής αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο, γ) αφαίρεσης
βαθµών και δ) υποβιβασµός οµάδας.

Άρθρο 30
Πλαστογραφία
1.

Οποιοσδήποτε πλαστογραφεί ένα έγγραφο ή παραποιεί ένα πρωτότυπο έγγραφο
ή χρησιµοποιεί ένα παραποιηµένο έγγραφο σε σχέση µε ποδοσφαιρικές
δραστηριότητες προκειµένου να παραποιήσει έννοµες νοµικές σχέσεις θα
τιµωρείται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί πλαστοπροσωπίας ή
έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας µε δόλο:
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α)

το φυσικό πρόσωπο µε ποινή αποκλεισµού έξι (6) αγώνων τουλάχιστον και
χρηµατική ποινή οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ,

β)

το νοµικό πρόσωπο, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι υπέχει ευθύνη, µε
χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ έως διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ και µε ποινή αφαίρεσης τουλάχιστον πέντε (5) βαθµών ή µε
ποινή υποβιβασµού στην κατώτερη κατηγορία.

2.

Εάν ο δράστης είναι αξιωµατούχος οµάδας, το όργανο θα του απαγγέλλει
απαγόρευση εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται µε το
ποδόσφαιρο για µία χρονική περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών και
χρηµατική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ.

3.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οµάδα διέθεσε στους φιλάθλους πλαστά
εισιτήρια ή σε τιµή µεγαλύτερη ή µικρότερη από τη καθορισθείσα από τη
διοργανώτρια ή ότι διέθεσε προσκλήσεις σε αριθµό µεγαλύτερο από αυτόν που
επιτρέπεται ή παρέβη όρο της οικονοµικής εγκυκλίου, επιβάλλονται σε αυτή
ανεξάρτητα από τα τυχόν άλλα πειθαρχικά αδικήµατα και οι παρακάτω χρηµατικές
ποινές :
α)

Ποσό από δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000) έως εκατό χιλιάδες ευρώ
(100.000) για τις οµάδες Α΄ Εθνικής.

β)

Ποσό από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) έως εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ
(70.000) για τις οµάδες Β΄ Εθνικής.

γ)

Ποσό τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) για τις οµάδες των Πανελλήνιων
Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων.

Ως πλαστά εισιτήρια νοούνται και εκείνα που τίθενται σε κυκλοφορία, κατά
παράβαση των κείµενων διατάξεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ - ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ
Άρθρο 31
Καταχώρηση ποινών
1.

Κάθε διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο όλων των επιβαλλόµενων ποινών, κάθε
αγωνιστικής περιόδου για κάθε οµάδα, τους ποδοσφαιριστές της, τους
αξιωµατούχους της κ.λπ. Το αρχείο αυτό ποινών θα ενηµερώνεται άµεσα και
έγκυρα µετά από κάθε αγωνιστική ηµέρα.

2.

Οι διοργανώτριες των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων οφείλουν, το αρχείο αυτό,
να το δηµοσιεύσουν στην οικεία ιστοσελίδα τους. Οι ποινές κάθε αγωνιστικής
ηµέρας θα κοινοποιούνται άµεσα στην Ε.Π.Ο.

3.

Σε περίπτωση αλλαγής διοργανώτριας για ποδοσφαιριστή η νέα οµάδα πρέπει να
καταθέσει βεβαίωση της παλιάς διοργανώτριας στη νέα για τις ποινές του
ποδοσφαιριστή προκειµένου να εκδοθεί το δελτίο του.

4.

Η Ε.Π.Ο. τηρεί αρχείο ποινών για τα διοργανούµενα από αυτήν πρωταθλήµατα, το
οποίο και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.

Άρθρο 32
Παραγραφή
1.

Κάθε παράβαση του παρόντος Κανονισµού και κάθε πειθαρχικό παράπτωµα που
προβλέπεται και διαπράχθηκε από νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, που υπάγεται στις
διατάξεις αυτού και δεν καταγγέλθηκε έγγραφα ή δεν έλαβαν γνώση τα αρµόδια
δικαιοδοτικά όργανα µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη διάπραξή του, παραγράφεται,
εκτός αν άλλη διάταξη ρυθµίζει διαφορετικά την προθεσµία της παραγραφής.

2.

α)

Τα αδικήµατα των άρθρων 19, 28, 29 παραγράφονται µετά την παρέλευση
έξι (6) µηνών από την τέλεσή τους.

β)

Τα αδικήµατα των άρθρων 21, 23, 30 παραγράφονται µετά την παρέλευση
τριών (3) ετών από την τέλεσή τους
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γ)

3.

τα αδικήµατα των άρθρων 18, 20, 22, 24 είναι απαράγραπτα.

Η έναρξη των διαδικασιών ενώπιον των αρµόδιων δικαιοδοτικών οργάνων
διακόπτει την παραγραφή.
Άρθρο 33
Έκτιση ποινών

1.

Η καταβολή της χρηµατικής ποινής γίνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
έκδοση της απόφασης, η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως στην
ενδιαφερόµενη ΠΑΕ ή σωµατείο από το δικαιοδοτικό όργανο ή την διοργανώτρια
αρχή. Το χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών ισχύει από την ηµέρα της
έγγραφης κοινοποίησης της απόφασης. ∆εν επιτρέπεται η καταβολή δια της
παράδοσης αξιόγραφου µε µεταχρονολογηµένη ηµεροµηνία έκδοσης µετά τις
τριάντα ηµέρες (30) ή αξιόγραφου µε ηµεροµηνία λήξης µετά τις τριάντα ηµέρες
(30), καθώς και οποιαδήποτε άλλη µέθοδος καταβολής που θα έχει ως
αποτέλεσµα την εν τοις πράγµασι εξόφληση µετά την προθεσµία των τριάντα
ηµερών (30).

2.

α)

Οι ποινές του άρθρου 15, αρχίζουν από την πρώτη µετά την επιβολή τους,
αγωνιστική ηµέρα κατά την οποία η υπαίτια οµάδα είναι γηπεδούχος.

β)

Ειδικά οι αποφάσεις που αφορούν διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο και
διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές εκτελούνται την αµέσως επόµενη από την
έκδοσή τους αγωνιστική ηµέρα κατά την οποία οι οµάδες είναι γηπεδούχοι,
εκτός και αν µεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας έκδοσης της απόφασης και ηµέρα
διεξαγωγής του αγώνα - µεσολαβεί διάστηµα µικρότερο από πέντε (5)
ηµέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη µεθεπόµενη αγωνιστική.

γ)

Σε περίπτωση που οµάδα τιµωρηθεί µε απόφαση του Τακτικού ∆ιαιτητικού
∆ικαστηρίου µε µη ορισµό των αγώνων της από τη διοργανώτρια, οι αγώνες
αυτοί δεν θα ορίζονται από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης
στη διοργανώτρια, εφόσον δεν µεσολαβούν πέντε (5), τουλάχιστον ηµέρες
από την ηµέρα διεξαγωγής του αγώνα.

3.

Οι ποινές του άρθρου 15 εφ’ όσον δεν εκτιθούν στο σύνολο ή µερικώς, κατά την
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περίοδο που επιβλήθηκαν, εκτίονται στην αµέσως επόµενη αγωνιστική περίοδο.

4.

α)

Οι ποινές που επιβάλλονται µε απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου, εκτίονται
από την ηµέρα έκδοσης της απόφασης, µε την οποία επιβάλλεται η ποινή,
πλην της περιπτώσεως που τιµωρείται κάποια οµάδα λόγω δωροδοκίας, η
ποινή της οποίας υπολογίζεται από και για τον αγώνα στον οποίο
διαπράχθηκε το αδίκηµα.

β)

Για την ποινή αποκλεισµού που έχει επιβληθεί σε ποδοσφαιριστή και
αξιωµατούχους, ο χρόνος από την λήξη της αγωνιστικής περιόδου µέχρι την
έναρξη της νέας δεν υπολογίζεται.

γ)

Η ποινή αποκλεισµού ποδοσφαιριστή, εφ’ όσον δεν έχει εκτιθεί ολικά ή
µερικά τον ακολουθεί σε περίπτωση µετακίνησής του σε άλλη οµάδα ή
αλλαγής της ιδιότητάς του ως ποδοσφαιριστή.

δ)

Η έναρξη οποιασδήποτε ποινής αποκλεισµού σε ποδοσφαιριστή δεν µπορεί
να γίνει προτού εκτιθεί “ολόκληρη” η τυχόν προηγούµενη επιβληθείσα βάσει
διατάξεως του παρόντος Κανονισµού.

ε)

Η καταβολή της χρηµατικής ποινής που επιβλήθηκε σύµφωνα µε τον
παρόντα Κανονισµό γίνεται, στη διοργανώτρια ή στην Ε.Π.Ο. για τα
επαγγελµατικά πρωταθλήµατα εντός τριάντα (30) ηµερών από την
κοινοποίηση της απόφασης στη διοργανώτρια. Αν η καταβολή δεν
γίνει στο ως άνω χρονικό διάστηµα κάθε αγώνας της οµάδας που
οφείλει δεν ορίζεται και κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου οµάδας.
Σε περίπτωση δε ορισµού του αγώνα ή διεξαγωγής του, ο έχων έννοµο
συµφέρον δύναται να προσβάλλει τον ορισµό και το αποτέλεσµα του αγώνα.
Για τα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα για να είναι νόµιµη η καταβολή θα
πρέπει η χρηµατική ποινή να καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο ταµείο της Ε.Π.Ο.
Με την παρέλευση των τριάντα (30) ηµερών η Ε.Π.Ο. ενηµερώνει τη
διοργανώτρια για την τυχόν µη καταβολή της χρηµατικής ποινής. Με τη
λήψη της σχετικής ενηµέρωσης η διοργανώτρια αυτοδίκαια και άµεσα
δεν ορίζει ή ανακαλεί τον ορισµό του αγώνα.

στ) Για την εφαρµογή της προηγούµενης διάταξης, το οφειλόµενο συνολικό ποσό
πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των:
i)
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εκατόν πενήντα ευρώ (150) για τα Τοπικά Ερασιτεχνικά Πρωταθλήµατα,

ii)

πεντακοσίων

ευρώ

(500)

για

τα

Πανελλήνια

Ερασιτεχνικά

Πρωταθλήµατα,
iii)
ζ)

τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) για τα Επαγγελµατικά Πρωταθλήµατα.

Ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει τιµωρηθεί µε 1, 2, ή 3 κ.λ.π. ποινές
αποκλεισµού αγωνιστικών ηµερών, είτε από συµπλήρωση 4ης, 7ης κ.λ.π.
κίτρινης κάρτας ή από απευθείας κόκκινη κάρτα θα µπορεί να εκτίσει τις
ποινές αυτές σε ένα εκ νέου ορισθέντα αναβληθέντα αγώνα έστω και αν η
αποβολή αυτή έχει δοθεί σε ένα αγώνα ο οποίος διεξήχθη µετά τον αγώνα ο
οποίος ανεβλήθη και επαναπροσδιορίσθηκε η διεξαγωγή του.

Άρθρο 34
∆ικαιοδοσία
1.

∆ιαιτητής
α)

Κατά την διάρκεια αγώνων, οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται από τον
διαιτητή.

β)

Οι αποφάσεις αυτές είναι οριστικές.

γ)

Στις περιπτώσεις της παρ. 2 περ. α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου, είναι
δυνατόν να ισχύει η δικαιοδοσία των δικαιοδοτικών οργάνων.

2.

Πειθαρχικές Επιτροπές
Οι Πειθαρχικές Επιτροπές είναι υπεύθυνες για τα ακόλουθα:
α)

επιβολή κυρώσεως επί σοβαρών πειθαρχικών παραβάσεων που έχουν
διαφύγει της προσοχής του αξιωµατούχου αγώνα,

β)

επέκταση

της

διάρκειας

αγωνιστικού

αποκλεισµού

που

επιβάλλεται

αυτοδικαίως ως αποτέλεσµα αποβολής (πρβλ. άρθρο 10),
γ)

απαγγελία επιπροσθέτων κυρώσεων πέραν αυτών που επεβλήθησαν από
τον διαιτητή, όπως χρηµατική ποινή.

δ)

Με την εκδίκαση εν γένει πειθαρχικών και λοιπών παραβάσεων που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό.

ε)

Με την εκδίκαση ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα.

στ) Με την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης που προβλέπεται από τους
κανονισµούς και αποφάσεις της Ε.Π.Ο.
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3.

α)

Όλες οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Επιτροπών και των ∆.Σ. των
ερασιτεχνικών ενώσεων προσβάλλονται σε δεύτερο βαθµό ενώπιον της
Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο., εφόσον:
i)

αφορούν

ποινές

αγωνιστικού

αποκλεισµού

ποδοσφαιριστών

ή

αξιωµατούχων άνω των τριών (3) αγωνιστικών ηµερών,

β)

ii)

αποκλεισµού έδρας της οµάδας άνω των δύο (2) αγωνιστικών,

iii)

αποφάσεις που εκδίδονται κατά του κύρους του αγώνα.

Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Επιτροπών των επαγγελµατικών ενώσεων
και της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. προσβάλλονται ενώπιον της
Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο. εφόσον αφορούν:
i)

Χρηµατικές ποινές άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ για την Α΄
Εθνική Κατηγορία, οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για την Β΄ Εθνική
Κατηγορία και δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την Γ΄ Εθνική Κατηγορία.

ii)

Ποινές αποκλεισµού ποδοσφαιριστών ή αξιωµατούχων άνω των δύο
(2) αγωνιστικών ηµερών.

iii)

Ποινές αποκλεισµού οµάδων ή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές άνω
της µιας (1) αγωνιστικής ηµέρας.

iv)
γ)

Αποφάσεις που εκδίδονται κατά του κύρους του αγώνα.

Έφεση, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο., µπορεί να ασκήσει,
µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση
οποιουδήποτε διαδίκου, ο υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικής δίωξης του
άρθρου 35 κατά όλων των αποφάσεων των Πρωτοβάθµιων Πειθαρχικών
Επιτροπών, για παράβαση κανονισµού.

4.

Οι εφέσεις ασκούνται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών απ’ την γνωστοποίηση της
πρωτοβάθµιας απόφασης του δικαιοδοτικού οργάνου των επαγγελµατικών
πρωταθληµάτων, εντός πέντε (5) ηµερών για τις αποφάσεις του δικαιοδοτικού
οργάνου της Ε.Π.Ο. και εντός οκτώ (8) ηµερών για τα τοπικά ερασιτεχνικά
πρωταθλήµατα.
∆ικαίωµα έφεσης έχουν οι οµάδες, οι αξιωµατούχοι και οι ποδοσφαιριστές και για
την ποινή αποκλεισµού της µίας (1) αγωνιστικής, εφόσον η ποινή αφορά σε
αγωνιστικό αποκλεισµό που είναι σε συνέχεια κλήσης σε απολογία και όχι σε
συνέχεια αυτοδίκαιης τιµωρίας µε βάση το Φύλλο Αγώνα.
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5.

Με την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση επανακρίνεται εκ νέου, δυναµένης της
Επιτροπής Εφέσεων, να επιβάλλει οποιαδήποτε νέα ποινή και µη δεσµευοµένης
από το αξίωµα της µη χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος.

6.

Το ∆.Σ. των διοργανωτριών ή της Ε.Π.Ο. επιβάλλει τις ποινές που ρητά και ειδικά
προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό. Οι αποφάσεις του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. είναι
οριστικές και αµετάκλητες χωρίς να προσβάλλονται σε κανένα όργανο.

7.

Τα δικαιοδοτικά όργανα είναι ανεξάρτητα. Τα µέλη τους δεσµεύονται αποκλειστικά
από τους κανόνες, τους κανονισµούς και τις αποφάσεις της ΕΠΟ και τη συνείδησή
τους.
Τα µέλη των οργάνων απονοµής δικαιοσύνης δεν υπέχουν ευθύνη για
οποιαδήποτε ενέργεια ή αδυναµία εκτελέσεως ενεργειών εν σχέσει µε πειθαρχικές
διαδικασίες, εξαιρουµένων των περιπτώσεων σοβαρής αµέλειας.

Άρθρο 35
Υπεύθυνος άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικηµάτων

Στην

Ε.Π.Ο.

ιδρύεται

και

λειτουργεί

υπηρεσία

άσκησης

πειθαρχικής

δίωξης

ποδοσφαιρικών αδικηµάτων.
Ο υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικής δίωξης είναι αρµόδιος:

1.

Να ασκεί δίωξη για παράβαση διατάξεων του Καταστατικού ή των Κανονισµών της
Ε.Π.Ο. και να παραπέµπει στις αρµόδιες επιτροπές για πειθαρχικά αδικήµατα,
που δεν αναφέρονται σε φύλλο αγώνα και περιήλθαν στην γνώση του, από :

2.

i)

παραποµπή από το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.,

ii)

παραποµπή από επιτροπές ή υπηρεσίες της Ε.Π.Ο.,

iii)

γνώση του για γεγονότα ή δηλώσεις που καλύπτονται από τα Μ.Μ.Ε.,

iv)

στοιχειοθετηµένες επώνυµες καταγγελίες.

Να ασκεί δίωξη για γεγονότα που αποτελούν εκτεταµένα επεισόδια όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 6 του Πειθαρχικού Κώδικα.
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3.

Να ασκεί έφεση ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων, εντός πέντε (5) ηµερών
αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου κατά των αποφάσεων
των Πρωτοβαθµίων Πειθαρχικών Επιτροπών για παράβαση κανονισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ : ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36
Έννοια όρων – Καταργούµενες διατάξεις
Όπου στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα αναφέρεται οµάδα, νοείται ποδοσφαιρικό
σωµατείο ή Π.Α.Ε.
Κάθε διάταξη αντίθετη στον παρόντα κώδικα καταργείται.

Άρθρο 37
Ερµηνεία
Η αυθεντική ερµηνεία του παρόντος Κώδικα, καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις του, ανήκει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής

Οµοσπονδίας,

νοµότυπα

δε

γενόµενη,

δεσµεύει

τα

αρµόδια

δικαιοδοτικά και πειθαρχικά όργανα.

Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος
1.

Οι τροποποιήσεις διεθνών κανονισµών F.I.F.A. - UEFA, µε άµεση ισχύ για το
ποδόσφαιρο ενσωµατώνονται στον παρόντα Κώδικα, εφόσον έχουν κοινοποιηθεί
νόµιµα.

2.

Όπου στον παρόντα κώδικα προβλέπεται η έκδοση κανονισµού µε απόφαση του
∆.Σ. της Ε.Π.Ο., η ισχύς αυτών αρχίζει άµεσα από την έκδοσή τους.

3.
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Έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζεται η 1η Ιουλίου 2014.

Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις

1.

Ο κανονισµός αυτός εφαρµόζεται σε πειθαρχικά παραπτώµατα που
διεπράχθησαν µετά την έναρξη ισχύος του

2. Εφαρµόζεται, επίσης, για πειθαρχικά παραπτώµατα που διεπράχθησαν
πριν την έναρξη ισχύος του, αν οι διατάξεις του είναι ευνοϊκότερες για τους
υπαίτιους από εκείνες που ίσχυαν όταν συντελέστηκε το αδίκηµα.

Ο παρών Κώδικας τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε στις 15.05.2014 µε
απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. και επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο.
στις 06.06.2014.

Αθήνα 06 Ιουνίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Παράρτηµα Α
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού / Πόρισµα Ελέγχου /
Ποινές
1.

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, που προβλέπουν τη µη χορήγηση πιστοποιητικού συµµετοχής στα
επαγγελµατικά πρωταθλήµατα, για λόγους που αφορούν το δηµόσιο συµφέρον, η
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) εκδίδει πόρισµα ελέγχου πλήρως
αιτιολογηµένο που το διαβιβάζει στην Οµοσπονδία και αυτή το διαβιβάζει στην
αρµόδια πειθαρχική επιτροπή της ∆ιοργανώτριας Ένωσης,

Με βάση το ως άνω πόρισµα η υπαίτια Π.Α.Ε. τιµωρείται αποκλειστικά µε τις
παρακάτω ποινές:

α)

Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισµα ελέγχου ως βαρεία, µε
ποινή υποβιβασµού από µια κατηγορία έως και την αποβολή από τα
επαγγελµατικά πρωταθλήµατα

Ως βαρεία χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά την προέλευση των
πόρων των µετόχων και των εταιρειών, που συνεισφέρουν για τη
δραστηριότητα των Π.Α.Ε., καθώς και κάθε παράβαση, που αφορά στη
νοµιµότητα της διοίκησης και του µετοχολογίου των Π.Α.Ε.

Στην περίπτωση κατά την οποία στη διοίκηση ή στο µετοχολόγιο Π.Α.Ε.
µετέχουν πρόσωπα, που έχουν καταδικαστεί για την τέλεση κακουργήµατος
ή εγκλήµατος dopping ή έχουν καταδικαστεί για έγκληµα βίας σε αθλητικούς
χώρους ή δωροδοκίας ή άλλο έγκληµα σχετιζόµενο µε την προσυνεννόηση
αποτελέσµατος αγώνα σε ποινή ανώτερη του ενός (1) έτους φυλάκισης,
επιβάλλεται υποχρεωτικά η ποινή αποκλεισµού της Π.Α.Ε., στην οποία
µετέχουν, από όλα τα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα

β)

Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισµα ελέγχου ως σοβαρή, µε
ποινή αφαίρεσης δέκα (10) βαθµών έως τον υποβιβασµό κατά µία κατηγορία

1

Ως σοβαρή χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς το ∆ηµόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς για ποσά
άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

γ)

Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισµα ελέγχου ως απλή, µε
ποινή αφαίρεσης ενός (1) έως δέκα (10) βαθµών

Ως απλή χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά ληξιπρόθεσµες οφειλές
προς το δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς για ποσά κάτω των
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

δ)

Σε κάθε άλλη περίπτωση, που το πόρισµα ελέγχου διαπιστώνει παράβαση
κανόνα που αφορά στο δηµόσιο συµφέρον, επιβάλλεται χρηµατική ποινή
από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ.

ε)

Σε περίπτωση µη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, κατά τους ορισµούς του
ν. 2725/1999, που αναφέρεται στο πόρισµα ελέγχου, επιβάλλεται χρηµατική
ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

2.

Η Πειθαρχική Επιτροπή µπορεί να µειώσει την ποινή µέχρι το κατώτατο όριο που
προβλέπεται κατά τα ως άνω για τις περιπτώσεις α και β ή να επιβάλλει
χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ για την περίπτωση γ αν η Π.Α.Ε. επανορθώσει την παράβαση εντός δέκα
(10) ηµερών από την έκδοση του πορίσµατος ελέγχου και τούτο ρητώς
αναφέρεται σε νέο πόρισµα.

3.

Αν συντρέχει περίπτωση υποτροπής η Πειθαρχική Επιτροπή επαυξάνει την ποινή
µέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπεται κατά τα ως άνω.
Υποτροπή υπάρχει όταν η ίδια παράβαση, που αφορά στο δηµόσιο συµφέρον,
τελείται περισσότερες από µια φορές σε χρονικό διάστηµα τριών ετών από την
τέλεση της πρώτης.
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4.

Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Επιτροπών των ∆ιοργανωτριών Ενώσεων
προσβάλλονται, σε δεύτερο και τελευταίο βαθµό, ενώπιον της Επιτροπής
Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας.

5.

Οι παρούσες ποινές, που επιβάλλονται µε βάση το πόρισµα ελέγχου, είναι
ανεξάρτητες από τις λοιπές πειθαρχικές κυρώσεις που επιβάλλονται από
διατάξεις των κανονισµών της Ε.Π.Ο., οι οποίες ισχύουν αυτόνοµα.

Ο παρών Κανονισµός (Παράρτηµα «Α») κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε στη
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας
(Ε.Π.Ο.) στις 15.05.2014 και επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. στις
06.06.2014.

Αθήνα 06 Ιουνίου 2014
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