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ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

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

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

α) διαμεσολαβητές/μεσάζοντες, εκπρόσωποι και υπάλληλοι, 

β) σύζυγοι και σύντροφοι στο πλαίσιο ελεύθερης συμβίωσης,  

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

δ) στενά μέλη οικογένειας, όπως ο/η σύζυγος ενός προσώπου ή 
ο/η συμβίος/συμβία αυτού, οι γονείς, οι παππούδες, οι 

θείοι, οι θείες, τα τέκνα, τα θετά τέκνα, τα εγγόνια, τα 
αδέλφια, ο πεθερός ή η πεθερά, οι γαμπροί, οι νύφες, οι 

κουνιάδοι ή οι κουνιάδες και οι σύζυγοι αυτών των 
προσώπων, συμπεριλαμβανομένου κάθε άλλου προσώπου 
με το οποίο υπάρχει σχέση προσιδιάζουσα σε οικογενειακή 

σχέση. 

ε) εταιρείες/νομικά πρόσωπα: εταιρείες, με ή χωρίς νομική 
προσωπικότητα, συνεταιρισμοί, όμιλοι εταιρειών και κάθε 
ίδρυμα, εφόσον το πρόσωπο που δεσμεύεται από τον 

παρόντα Κώδικα ή το πρόσωπο που λαμβάνει ένα αθέμιτο 
πλεονέκτημα εναλλακτικά είτε: 

(i) διατηρεί μια διαχειριστική θέση μέσα σε αυτή την 

εταιρεία/νομικό πρόσωπο, 

(ii) άμεσα ή έμμεσα ελέγχει την εταιρεία/νομικό 
πρόσωπο, 

(iii) ωφελείται από την εταιρεία/νομικό πρόσωπο, 

(iv) παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό αυτής της 

εταιρείας/νομικού προσώπου, ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη έγγραφης σύμβασης. 

2. Αξιωματούχοι: Κάθε μέλος συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων 
των μελών του Συμβουλίου), μέλος επιτροπής, διαιτητής και 

βοηθός διαιτητή, προπονητής, γυμναστής και κάθε άλλο πρόσωπο 
που είναι υπεύθυνο για τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά θέματα 

στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σε μια λίγκα ή σε μια 
ομάδα, όπως επίσης και κάθε άλλο πρόσωπο που είναι 
υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με το Καταστατικό της Ελληνικής 

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (εκτός από τους ποδοσφαιριστές και 
διαμεσολαβητές). Πρόσθετα, τα άτομα που ασκούν εν τοις 
πράγμασι τη διοίκηση Επαγγελματικών ή Ερασιτεχνικών Ομάδων, 

ακόμα και εάν η συμμετοχή τους δεν είναι τυπική.  

3. Ισχύουν παράλληλα οι ορισμοί που περιέχονται στον Πειθαρχικό 
Κώδικα και στο Καταστατικό της ΕΠΟ. 

4. Επιτροπή Δεοντολογίας: Κάθε μνεία στην Επιτροπή Δεοντολογίας 

στον παρόντα Κώδικα θα σημαίνει το ερευνητικό και/ή το 
δικαστικό τμήμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Πεδίο εφαρμογής 

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 
Ο παρών Κώδικας θα εφαρμόζεται επί συμπεριφορών που βλάπτουν την 

ακεραιότητα και τη φήμη του ποδοσφαίρου και ιδίως σε συμπεριφορές 
παράνομες, ανήθικες και αντιδεοντολογικές. 

Ο Κώδικας εστιάζεται στην γενικότερη συμπεριφορά εντός του 
οργανωμένου ποδοσφαίρου που μπορεί να έχει ελάχιστη ή και καμία 
σχέση με τις ενέργειες εντός των αγωνιστικών χώρων. Στις περιπτώσεις 

όπου μια υπόθεση εμφανίζεται να περιέχεται στην δικαιοδοσία και της 
Πειθαρχικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας, οι πρόεδροι 

των δυο οργάνων αποφαίνονται (ακόμα και προφορικά) κατά την 
διακριτική τους ευχέρεια σχετικά με το όργανο το οποίο θα χειριστεί την 
υπόθεση. Εφόσον δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν, ο πρόεδρος της 

Επιτροπής Εφέσων της ΕΠΟ αποφαίνεται κατά την δική του διακριτική 
ευχέρεια, μετά από αίτηση οποιουδήποτε οργάνου. Οι αποφάσεις αυτές 
σχετικά με την δικαιοδοσία, επιτρέπεται να προσβληθούν μόνο σε 

συνδυασμό με έφεση κατά της οριστικής απόφασης του οργάνου στο 
οποίο είχε ανατεθεί η υπόθεση. 
 

Άρθρο 2 Πρόσωπα που δεσμεύονται 
Ο κώδικας αυτός θα εφαρμόζεται σε όλους τους αξιωματούχους και τους 
ποδοσφαιριστές όπως επίσης στους διαμεσολαβητές/μεσάζοντες των 

αγώνων και ποδοσφαιριστών που δεσμεύονταν από αυτόν τον κώδικα την 
ημέρα που έγινε η παράβαση. 
Οι ακόλουθοι υπόκεινται σε αυτόν τον κώδικα: 

α) Τα μέλη της ΕΠΟ, τα σωματεία, οι παίκτες, τα μέλη της 
διοίκησης και οι λοιποί Αξιωματούχοι ή άλλα πρόσωπα που 
ενεργούν εκ μέρους τους και για λογαριασμό τους. 

β) Τα μέλη των οργάνων της ΕΠΟ. 

γ) Τα μέλη της διοίκησης και οι λοιποί αξιωματούχοι ή άλλα 

πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους τους και για λογαριασμό 
των νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της μορφής την οποία 
περιβάλλονται, προς τα οποία έχει μεταβιβασθεί ή 

εκχωρηθεί ή παραχωρηθεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
έχει μεταφερθεί από την ΕΠΟ η ευθύνη της διαχείρισης και 

οργάνωσης ποδοσφαιρικών διοργανώσεων ή άλλων συναφών 
προς το άθλημα δραστηριοτήτων του. 

δ) Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε οποιοδήποτε εγχώριο 
πρωτάθλημα και/ή διοργάνωση που διοργανώνεται από την 

ΕΠΟ ή από άλλη εξουσιοδοτημένη διοργανώτρια αρχή (π.χ. 
Super League 1), ως επίσης και οι Έλληνες διεθνείς 

ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα που 
διοργανώνονται από ξένες ομοσπονδίες αναφορικά με τις 
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υποχρεώσεις τους έναντι των εθνικών ομάδων, όπως αυτές 
καθορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς της ΕΠΟ. 

ε) Οι αξιωματούχοι ομάδας (τυπικά και εν τοις πράγμασι) και 

αξιωματούχοι αγώνα, ως επίσης και οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο το οποίο με την άδεια ή όχι του διαιτητή του 

αγώνα ευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ή έχει διοριστεί από 
οποιαδήποτε από τις διαγωνιζόμενες ομάδες ή την ΕΠΟ και 
ανέλαβε συγκεκριμένη ευθύνη σε σχέση με το ποδοσφαιρικό 

αγώνα. 

στ) Οι (Δια)μεσολαβητές και (τρίτα) σχετιζόμενα πρόσωπα  

 

Άρθρο 3 Χρονική εφαρμογή 
Ο κώδικας αυτός θα εφαρμόζεται σε συμπεριφορές ανεξαρτήτως του 
χρόνου τέλεσης τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

προηγήθηκαν της ψήφισης των κανόνων του κώδικα υπό τους 
περιορισμούς ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να διωχθεί για παραβίαση 

του Κώδικα για πράξη ή παράλειψη του η οποία κατά το χρόνο που 
έλαβε χώρα δεν ήταν αντίθετη με τον ισχύοντα τότε κώδικα και δεν 
υπόκειται σε κύρωση μείζονα αυτής που ίσχυε κατά τον ίδιο χρόνο. 
 

Άρθρο 4 Υποκείμενα του κώδικα, κενά, έθιμα, νομολογία και 
γενικές αρχές 

1) Αυτός ο Κώδικας ρυθμίζει κάθε θέμα στο οποίο αναφέρεται το 
κείμενο του ή στο οποίο αναφέρονται νοηματικά οι διατάξεις του. 

2) Εάν υπάρχουν κενά στον παρόντα κώδικα τα δικαιοδοτικά όργανα 
θα αποφασίζουν σύμφωνα με την πρακτική και τα προβλεπόμενα 
σε κανονισμούς της ΕΠΟ, της FIFA και της UEFA. 

3) Κατά τη λειτουργία της η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να 

στηριχθεί σε έθιμα, δεδικασμένα και γενικές αρχές που έχουν ήδη 
καθιερωθεί στο αθλητικό δίκαιο και στη νομολογία των αθλητικών 

δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΠΟ, της FIFA, της UEFA και του 
CAS. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ενότητα 1: Η βάση των ποινών 
Άρθρο 5 Η βάση των ποινών 

1) Η Επιτροπή Δεοντολογίας δύναται να επιβάλει τις ποινές που 
προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα και στο καταστατικό της ΕΠΟ 
στα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα. 

2) Εκτός εάν άλλως προβλέπεται, παραβάσεις αυτού του κώδικα 

υπόκεινται στις ποινές που προβλέπονται από αυτόν ανεξάρτητα 
από το εάν συνιστούν πράξεις ή παραλείψεις, εάν τελέσθηκαν με 
δόλο ή από αμέλεια, εάν η παράβαση συνιστά πράξη ή απόπειρα 

και εάν οι διάδικοι ενήργησαν, ως συναυτουργοί, συνεργοί ή 
ηθικοί αυτουργοί. 

 

Ενότητα 2: Πειθαρχικές ποινές 
Άρθρο 6 Γενικά 

1) Οι παραβάσεις του παρόντος Κώδικα από πρόσωπα που 
δεσμεύονται από αυτόν, τιμωρούνται με μια ή περισσότερες από 
τις ακόλουθες ποινές: 

α) προειδοποίηση, 

β) επίπληξη, 

γ) χρηματική ποινή, 

δ) επιστροφή των τροπαίων/ δώρων ή χρηματικών ποσών, 

ε) αγωνιστικός αποκλεισμός, 

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

ζ) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο ή στον αγωνιστικό χώρο, 

η) απαγόρευση ενασχόλησης με οποιαδήποτε δραστηριότητα 

που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, 

θ) υποβιβασμός, 

ι) αφαίρεση βαθμών. 

2) Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να γνωστοποιήσει μία υπόθεση 
στις αρμόδιες δικαστικές ή/και εισαγγελικές αρχές, διαβιβάζοντας 

προς το σκοπό αυτό αντίγραφα του φακέλου της υπόθεσης. 

 

Άρθρο 7 Μερική αναστολή της εκτέλεσης των ποινών 

1) Εάν επιβληθεί αγωνιστικός αποκλεισμός, απαγόρευση εισόδου στα 
αποδυτήρια και/ή στον πάγκο των αναπληρωματικών ή 
απαγόρευση ενασχόλησης με οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, το δικαστικό τμήμα μπορεί να 
εξετάσει εάν υπάρχει λόγος για μερική αναστολή της εκτέλεσης της 
ποινής. 

2) Μερική αναστολή επιτρέπεται μόνον εάν η διάρκεια της ποινής δεν 
υπερβαίνει τους έξι αγώνες ή τους έξι μήνες. Κατ’ εξαίρεση μερική 

αναστολή είναι δυνατή και όταν η ποινή υπερβαίνει τους έξι 
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μήνες, εφόσον συντρέχουν ειδικές συνθήκες, ιδίως ενόψει του 
προηγούμενου ιστορικού του προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε η 

κύρωση. 
3) Το δικαστικό τμήμα θα αποφαίνεται ποιο τμήμα της ποινής 

μπορεί να ανασταλεί. Σε κάθε περίπτωση το ήμισυ της ποινής 
εκτελείται άμεσα. 

4) Με την αναστολή της ποινής, το δικαστικό τμήμα μπορεί να θέσει 

το πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση υπό επιτήρηση για 
μια χρονική περίοδο, η οποία κυμαίνεται μεταξύ έξι μηνών και 
δύο ετών. Εφόσον κατά το χρονικό διάστημα της επιτήρησης το 

πρόσωπο δεν τελέσει άλλο πειθαρχικό αδίκημα το ανασταλέν 
τμήμα της ποινής δεν εκτίεται. 

5) Εάν το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε η μερική αναστολή της 
ποινής, τελέσει άλλη παράβαση κατά τη διάρκεια της περιόδου 
επιτήρησης, η αναστολή θα λογίζεται αυτοδικαίως ανακληθείσα 

και η αρχική ποινή θα εκτίεται ολόκληρη, σωρευτικά με την 
κύρωση για τη νέα παράβαση. 

 

Άρθρο 8 Διακοπή εκτέλεσης της ποινής 
Η εκτέλεση ορισμένης ποινής, που επιβλήθηκε για ορισμένο χρονικό 

διάστημα, διακόπτεται αυτοδικαίως σε περιόδους διακοπής μίας 
ποδοσφαιρικής διοργάνωσης κατά την διάρκεια ή μεταξύ των 
αγωνιστικών περιόδων. 

 

Ενότητα 3: Προσδιορισμός της ποινής 
Άρθρο 9 Γενικοί κανόνες 
1) Το ύψος της επιβαλλόμενης ποινής καθορίζεται, αφού ληφθούν 

υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες της υπόθεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής και συνεργασίας του 
υπαίτιου, της προσωπικότητας, του κινήτρου, των συνθηκών και 

του βαθμού της ενοχής του. 
2) Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα αποφασίζει για την έκταση και τη 

διάρκεια ορισμένης κύρωσης. 
3) Οι ποινές μπορούν να περιορίζονται σε ορισμένη γεωγραφική 

περιοχή ή σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες κατηγορίες 

αγώνων ή διοργανώσεων. 
 

Άρθρο 10 Υποτροπή 
Σε περίπτωση υποτροπής η ποινή μπορεί να ανέλθει έως το διπλάσιο της 

αρχικά επιβληθείσας ποινής, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε αυτό τον 
Κώδικα. Περίπτωση υποτροπής συντρέχει όταν εντός δύο ετών από την 

αμετάκλητη επιβολή ορισμένης ποινής το πρόσωπο τιμωρηθεί 
αμετάκλητα για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα. 
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Άρθρο 11 Συρροή παραβάσεων 
1) Επί συρροής πειθαρχικών αδικημάτων και επιβολής ομοειδών 

ποινών, που είτε έχουν ορισμένη χρονική διάρκεια είτε συνιστούν 
χρηματικές ποινές, θα σχηματίζεται συνολική ποινή αποτελούμενη 

από την βαρύτερη ποινή ως ποινή βάσης επαυξανόμενη με έως το 
ήμισυ της χρονικής διάρκειας ή αναλόγως του ύψους της 
χρηματικής ποινής, που επιβλήθηκε για κάθε ένα από τα λοιπά 

συρρέοντα παραπτώματα. 
2) Επί σχηματισμού τέτοιας συνολικής ποινής η επιβαλλόμενη ποινή 

μπορεί να υπερβαίνει τα τυχόν όρια που ορίζονται από τις γενικές 

ή ειδικές κυρωτικές διατάξεις αυτού του Κώδικα και των λοιπών 
κανονισμών αυτής. 

 

Ενότητα 4: Παραγραφή  

Άρθρο 12 Παραγραφή της δυνατότητας δίωξης 
1) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, κατά κανόνα, οι παραβάσεις 

των διατάξεων του παρόντα Κώδικα, δεν επιτρέπεται να διωχθούν 
μετά την πάροδο δέκα ετών. 

2) Η δίωξη για τα αδικήματα της δωροδοκίας και της διαφθοράς 

αυτού του κώδικα, για τα αδικήματα προκαθορισμού 
αποτελέσματος αγώνα για στοιχηματικούς ή άλλους λόγους, 

επηρεασμού και για χειραγώγηση αγώνα (άρθρα 21, 27 και 29 
αυτού του κώδικα), όπως και οποιαδήποτε παράβαση σχετίζεται με 
την ακεραιότητα των αγώνων και διοργανώσεων δεν υπόκειται σε 

παραγραφή. 
3) Η παραγραφή, εφόσον ανακύπτει περίπτωση εφαρμογής, 

αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα έχει εκκινήσει και/ή 

εκκρεμεί μία διαδικασία (διερευνητική ή δικαστική) ενώπιον της 
Επιτροπής Δεοντολογίας. 

 

Ενότητα 5: Κανόνες συμπεριφοράς 
Υποενότητα 1: Καθήκοντα 
 

Άρθρο 13 Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς 

1) Πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα αναμένεται 
να έχουν επίγνωση της σημασίας των καθηκόντων τους και των 
συναφών υποχρεώσεων και ευθυνών τους. 

2) Πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα οφείλουν να 
σέβονται όλους τους νόμους και κανονισμούς όπως επίσης το 
ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΠΟ στο μέτρο που τυγχάνει εφαρμογής 

για αυτούς. 
3) Πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα θα 

επιδεικνύουν την δέσμευσή τους προς μία ηθική συμπεριφορά. 
Θα συμπεριφέρονται με τρόπο αξιοπρεπή και θα ενεργούν με 
απόλυτη αξιοπιστία και ακεραιότητα. 
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4) Πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα δεν 
επιτρέπεται να κάνουν κατάχρηση της θέσεώς τους με 

οποιονδήποτε τρόπο, ιδιαίτερα δε να εκμεταλλεύονται την θέση 
τους για να επιτύχουν προσωπικούς σκοπούς ή να αποκομίσουν 

οφέλη οι ίδιοι ή τρίτοι. 
 

Άρθρο 14 Καθήκον ουδετερότητας 
Όταν τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα 

συναλλάσσονται με πολιτειακούς θεσμούς ή κυβερνητικά όργανα, με 
εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και ομίλους, πέραν της 
υποχρέωσης τους να τηρούν τους βασικούς κανόνες του άρθρου 13, 

οφείλουν να παραμένουν πολιτικά ουδέτεροι, σύμφωνα με τις αρχές και 
τους σκοπούς της ΕΠΟ, των ενώσεων, των σωματείων και των ομάδων και 
γενικά να ενεργούν με τρόπο συμβατό με τα καθήκοντα τους και να 

επιδεικνύουν ακεραιότητα συμπεριφοράς. 
 

Άρθρο 15 Υποχρέωση πίστης 

Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα έχουν καθήκον 
πίστης στην ΕΠΟ, στις ενώσεις, στα σωματεία και στις ομάδες.  
 

Άρθρο 16 Δημοσιοποίηση επίσημης αλληλογραφίας και 
διαδικασιών και Καθήκον Εχεμύθειας. 

 

1. Δημοσιοποίηση επίσημης αλληλογραφίας. 
Οποιαδήποτε Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) και τα 

σωματεία της δύναμής της, οι Π.Α.Ε. και τα σωματεία που 
μετέχουν στα πρωταθλήματα Α', Β' και Γ' Εθνικής κατηγορίας, τα 
μέλη των διοικήσεών τους, ή πρόσωπα συνδεόμενα με 

οποιαδήποτε σχέση ή εν τοις πράγμασι ασκούντες διοίκηση με 
αυτές/-α 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, διαμεσολαβητές ποδοσφαιριστών, 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, δεν θα δημοσιοποιούν στα μέσα, ή με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο, οποιοδήποτε τμήμα αλληλογραφίας που έχουν 
ανταλλάξει με την Ε.Π.Ο., ή οποιαδήποτε άλλη αλληλογραφία η 

οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι ασκεί κριτική ή βλάπτει ή άλλως 
επαινεί οποιαδήποτε άλλη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
(Ε.Π.Σ.) και τα σωματεία της δύναμής της, Π.Α.Ε. και τα σωματεία 

που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α', Β' και Γ' Εθνικής κατηγορίας, 
μέλη των διοικήσεών τους, ή πρόσωπα συνδεόμενα με 
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οποιαδήποτε σχέση ή εν τοις πράγμασι ασκούντες διοίκηση 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, μέλη των επιτροπών της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων, το 
υπαλληλικό τους προσωπικό, τους ποδοσφαιριστές τους, διαιτητές, 
προπονητές, διαμεσολαβητές ποδοσφαιριστών, γιατρούς, 

φροντιστές, φυσικοθεραπευτές, διερμηνείς, φιλάθλους και γενικά 
οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχει στη 
δραστηριότητα της Ε.Π.Ο., των Ενώσεων, των Π.Α.Ε. και 

σωματείων. Το σύνολο της επίσημης αλληλογραφίας μπορεί, 
μολαταύτα, να δημοσιοποιηθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, αφού η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει 
επιληφθεί οριστικά αυτής. 

2. Δημοσιοποίηση διαδικασιών 

Η Ομοσπονδία θα δικαιούται να δημοσιοποιεί μέσω των Μ.Μ.Ε., ή 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θεωρεί πρόσφορο και σωστό, 

αναφορές των διαδικασιών, των πράξεων και των αποφάσεών της, 
είτε αυτές απεικονίζουν, ή μη, τον χαρακτήρα ή τη συμπεριφορά 
οποιασδήποτε Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) και των 

σωματείων της δύναμής της, των Π.Α.Ε. και των σωματείων που 
μετέχουν στα πρωταθλήματα Α', Β' και Γ' Εθνικής κατηγορίας, των 
μελών των διοικήσεών τους, ή προσώπων συνδεόμενων με 

οποιαδήποτε σχέση ή εν τοις πράγμασι ασκούντων διοίκηση με 
αυτές ή πάσης φύσεως εκπροσώπων τους ενώπιον των 

επαγγελματικών ενώσεων και των άλλων διαφόρων επιτροπών, 
οργάνων και αρχών που γενικότερα εμπλέκονται στο άθλημα του 
ποδοσφαίρου, των μελών των επιτροπών της Ε.Π.Ο. και των 

Ενώσεων, του υπαλληλικού τους προσωπικού, των ποδοσφαιριστών 
τους, των διαιτητών, προπονητών, διαμεσολαβητών 
ποδοσφαιριστών, γιατρών, φροντιστών, φυσικοθεραπευτών, 

διερμηνέων, φιλάθλων και γενικά οποιουδήποτε προσώπου με 
οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχει στη δραστηριότητα της Ε.Π.Ο., των 

Ενώσεων, των Π.Α.Ε. και ή οποιουδήποτε θεατή σε 
ποδοσφαιρικούς αγώνες. Όλοι οι παραπάνω θα θεωρείται ότι έχουν 
συναινέσει στη δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών. 

3. Ανάλογα με την ιδιότητα τους, οι πληροφορίες εμπιστευτικής 
φύσης που αποκαλύπτονται στα πρόσωπα που δεσμεύονται από 

τον παρόντα Κώδικα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα 
αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές ή μυστικές ως έκφραση της 
υποχρέωσης πίστης, εφόσον οι πληροφορίες δίδονται υπό την 

κατανόηση ή με την γνωστοποίηση ότι είναι εμπιστευτικές και 
συνάδουν με τις καταστατικές αρχές της ΕΠΟ. 

4. Η υποχρέωση τήρησης του καθήκοντος εχεμύθειας διατηρείται 

παρά τη λήξη της σχέσεως, που υπήγαγε ορισμένο πρόσωπο στις 
διατάξεις του παρόντα Κώδικα. 
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5. Οι παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων τιμωρούνται με χρηματική 
ποινή από πεντακόσια (500) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ 

για τα φυσικά πρόσωπα, από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως 
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις Π.Α.Ε. και τα πρόσωπα 

που σχετίζονται με αυτές και από πεντακόσια (500) ευρώ έως δύο 
χιλιάδες (2.000) ευρώ για τα ερασιτεχνικά σωματεία και τα 
πρόσωπα που συνδέονται με αυτά. Επιπλέον, ανάλογα με τη 

βαρύτητα της πράξης, το δικαστικό όργανο μπορεί να επιβάλλει 
σωρευτικά: 
(i) απαγόρευση εισόδου στον εν γένει χώρο του γηπέδου 

τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες, και 
(ii) απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 

που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον για τρεις (3) 
μήνες. 

 

Άρθρο 17 Πλαστογραφία και νόθευση 

1. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα 
απαγορεύεται να καταρτίσουν πλαστό έγγραφο, να νοθεύσουν 
γνήσιο έγγραφο ή να κάνουν χρήση πλαστού ή νοθευμένου 

εγγράφου. 
2. Οποιοσδήποτε πλαστογραφεί ένα έγγραφο ή παραποιεί ένα 

πρωτότυπο έγγραφο ή χρησιμοποιεί ένα παραποιημένο έγγραφο σε 
σχέση με ποδοσφαιρικές δραστηριότητες και προκειμένου να 
παραποιήσει έγκυρες έννομες σχέσεις θα τιμωρείται, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων περί πλαστοπροσωπίας ή έκδοσης 
δελτίου αθλητικής ιδιότητας με δόλο, ως ακολούθως: 

α) το φυσικό πρόσωπο με ποινή αποκλεισμού έξι (6) αγώνων 

τουλάχιστον και χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000) 
ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. 

β) το νομικό πρόσωπο, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι 
υπέχει ευθύνη, με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες 

(20.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ εάν 
είναι ΠΑΕ και από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) 
Ευρώ εάν είναι σωματείο, και με ποινή αφαίρεσης έξι (6), 

τουλάχιστον, βαθμών έως και με ποινή υποβιβασμού στην 
κατώτερη κατηγορία. 

3. Εάν ο δράστης είναι αξιωματούχος ομάδας, θα τιμωρείται με 

απαγόρευση να μετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται 
με το ποδόσφαιρο για μία χρονική περίοδο δώδεκα (12), 
τουλάχιστον, μηνών και χρηματική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες 

(15.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ αν είναι 
αξιωματούχος ΠΑΕ και από πεντακόσια (500) έως πέντε χιλιάδες 

(5.000) ευρώ αν είναι αξιωματούχος σωματείου. 
4. 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 
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αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που επιτρέπεται ή ότι παρέβη όρο 
της οικονομικής εγκυκλίου, επιβάλλεται σε αυτή ανεξάρτητα από 

τα τυχόν άλλα πειθαρχικά αδικήματα και η χρηματική ποινή έως 
και εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000) αν είναι ΠΑΕ και έως 5.000 

Ευρώ εάν είναι σωματείο, αναλόγως των περιστάσεων. 
5. Ως πλαστά εισιτήρια νοούνται και εκείνα που τίθενται σε 

κυκλοφορία, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων. 

 

Άρθρο 18 Καθήκον γνωστοποίησης παραβάσεως, συνεργασίας 
και αναφοράς 

1. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα οφείλουν 

να αναφέρουν άμεσα κάθε πιθανή παράβαση αυτού του Κώδικα 
στο ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας. 

2. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Δεοντολογίας, τα πρόσωπα που 

δεσμεύονται από αυτόν τον Κώδικα, οφείλουν να συνεισφέρουν 
στην αποσαφήνιση των πραγματικών γεγονότων μίας υπόθεσης ή 

στην αποσαφήνιση πιθανών παραβάσεων και, ειδικότερα να 
δηλώνουν λεπτομέρειες για το εισόδημα τους και να παρέχουν τα 
αποδεικτικά στοιχεία τους ζητούνται προς έρευνα. 

 

Υποενότητα 2: Αθέμιτο πλεονέκτημα 
Άρθρο 19 Σύγκρουση συμφερόντων 
1. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την ΕΠΟ ή πριν την 

εκλογή ή τον διορισμό τους τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον 
παρόντα Κώδικα θα γνωστοποιούν κάθε ατομικό συμφέρον τους 

που θα μπορούσε να συνδεθεί με την άσκηση των καθηκόντων 
τους. 

2. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα θα 

αποφεύγουν κάθε κατάσταση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει 

όταν τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα 
έχουν, ή εμφανίζονται να έχουν, ιδιωτικά ή προσωπικά 
συμφέροντα, που περιορίζουν την ικανότητα τους να εκτελέσουν τα 

καθήκοντά τους με ακέραιο και αποφασιστικό τρόπο. Τα ιδιωτικά 
και προσωπικά συμφέροντα συμπεριλαμβάνουν την απόκτηση 
κάθε πιθανού αθέμιτου πλεονεκτήματος από τα ίδια τα πρόσωπα 

που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα, την οικογένεια τους, 
τους συγγενείς τους, τους φίλους και γνωστούς τους. 

3. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα δεν 
επιτρέπεται να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους σε περιπτώσεις 
υφιστάμενης ή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων. Κάθε τέτοια 

σύγκρουση πρέπει να αποκαλύπτεται άμεσα και να γνωστοποιείται 
στον φορέα για τον οποίο το πρόσωπο που δεσμεύεται από τον 
παρόντα Κώδικα εκτελεί τα καθήκοντα του. 

4. Εφόσον προβληθούν ισχυρισμοί αναφορικά με υφιστάμενη ή 
δυνητική σύγκρουση συμφερόντων για ένα πρόσωπο που 
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δεσμεύεται από τον παρόντα Κώδικα, αυτό οφείλει να το αναφέρει 
άμεσα στον φορέα για τον οποίο εκτελεί τα καθήκοντα του, προς 

λήψη των κατάλληλων μέτρων. 
 

Άρθρο 20 Προσφορά και αποδοχή δώρων και άλλων 
ωφελημάτων 

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

ωφελήματα προς και από τα πρόσωπα εντός ή εκτός της ΕΠΟ ή σε 
σχέση με διαμεσολαβητές ή σχετιζόμενα με αυτούς πρόσωπα, 
όπως ορίζονται αυτά στον παρόντα Κώδικα, τα οποία: 

α) έχουν συμβολική ή ασήμαντη αξία, 

β) αποκλείουν οποιαδήποτε επιρροή στην εκτέλεση ή στην 

παράλειψη εκτέλεσης μιας πράξης η οποία σχετίζεται με τα 
καθήκοντα τους ή εμπίπτει στην διακριτική τους ευχέρεια, 

γ) δεν αντιβαίνουν στα καθήκοντα τους, 

δ) δεν δημιουργούν οποιοδήποτε αθέμιτο χρηματικό ή άλλο 

πλεονέκτημα, και 

ε) δεν δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων. 

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

2. Εφόσον υφίσταται αμφιβολία, τα δώρα δεν θα προσφέρονται ούτε 
θα γίνονται δεκτά. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που 
δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα δεν θα προσφέρουν ούτε θα 

αποδέχονται προς και από οποιονδήποτε εντός ή εκτός της ΕΠΟ 
αδικαιολόγητα χρηματικά ποσά οποιουδήποτε ύψους. 

3. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα δεν θα 

αποζημιώνονται από την ΕΠΟ για τα έξοδα που συνδέονται με τα 
μέλη των οικογενειών τους ή τους συνεργάτες που τους 

συνοδεύουν σε επίσημες εκδηλώσεις, εκτός εάν ρητά αυτό έχει 
επιτραπεί. Κάθε τέτοια απόφαση θα πρέπει να είναι έγγραφη. 

4. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα οφείλουν 

να απέχουν από κάθε δραστηριότητα ή συμπεριφορά ή απόπειρα 
τέτοιας δραστηριότητας και συμπεριφοράς, η οποία μπορεί να 

δώσει έρεισμα στο να παρουσιάζεται ή να δημιουργείται υποψία 
απρεπούς συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
προηγούμενες παραγράφους. 

 

Άρθρο 21 Δωροδοκία και διαφθορά 
1. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα: Δεν 

πρέπει να προσφέρουν, υπόσχονται, δίδουν ή δέχονται 

οποιοδήποτε προσωπικό ή μη οφειλόμενο οικονομικό ή άλλο 
όφελος προκειμένου να επιτύχουν ή να διατηρήσουν κάποιο 
επιχειρηματικό ή άλλο αθέμιτο πλεονέκτημα από ή προς 

οποιοδήποτε πρόσωπο, εντός ή εκτός της ΕΠΟ. Τέτοιες πράξεις 
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απαγορεύονται, ανεξαρτήτως του εάν τελούνται με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο, διαμέσου μεσολαβητών ή τρίτων σχετιζόμενων με αυτά 

προσώπων, σύμφωνα με τους ορισμούς αυτού του Κώδικα. Ιδίως, 
τα πρόσωπα δεσμεύονται από αυτόν τον Κώδικα δεν πρέπει να 

προσφέρουν, υπόσχονται ή δέχονται οποιοδήποτε αδικαιολόγητο 
χρηματικό ή άλλο όφελος για την εκτέλεση ή την παράλειψη 
εκτέλεσης των καθηκόντων τους, που είναι αντίθετο με τα 

καθήκοντα τους ή εμπίπτει στη διακριτική τους ευχέρεια. Κάθε 
τέτοια πράξη πρέπει να αναφέρεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας 
άμεσα και κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα τιμωρείται 

σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα. 
2. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα 

απαγορεύεται να καταχρώνται περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΟ, 
ανεξάρτητα του εάν τούτο γίνεται άμεσα ή έμμεσα, μέσω ή σε 
σχέση με μεσολαβητές ή τρίτα σχετιζόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με 

τους ορισμούς αυτού του Κώδικα. 
3. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα οφείλουν 

να απέχουν από κάθε δραστηριότητα ή συμπεριφορά (πράξη ή 
απόπειρα), η οποία μπορεί να δώσει έρεισμα στο να παρουσιάζεται 
ή να δημιουργείται υποψία απρεπούς συμπεριφοράς, σύμφωνα με 

τα περιγραφόμενα στις προηγούμενες ενότητες. 
4. Παραβάσεις αυτού του άρθρου θα τιμωρούνται: 

α) με χρηματική ποινή τριών χιλιάδων ευρώ (20.000) έως 
εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) 

β) με δεκαετή, τουλάχιστον, απαγόρευση ενασχόλησης με 
οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, 
και 

γ) με δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση εισόδου του στον 

αγωνιστικό χώρο. 

5. Η παθητική δωροδοκία θα τιμωρείται με τις ίδιες ποινές. 
6. Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επανάληψης, οι 

χρηματικές ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές των παραγράφων 
4β και 4γ ισχύουν εφ’ όρου ζωής. 

7. Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα και η δωροδοκία σχετίζεται 

με αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα θα τιμωρείται με 
υποβιβασμό, με αφαίρεση έξι (6) βαθμών από το πρωτάθλημα της 
κατηγορίας που θα δικαιούται να μετέχει και χρηματική ποινή 

τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ αν είναι ΠΑΕ και δέκα πέντε 
χιλιάδων (15.000) Ευρώ εάν είναι σωματείο. 

 

Άρθρο 22 Προμήθεια 

Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα, με την 
επιφύλαξη του Κανονισμού της Ε.Π.Ο. περί μεσολαβητών, απαγορεύεται 

να δέχονται προμήθεια για τους ίδιους ή για τρίτα σχετιζόμενα πρόσωπα, 
κατά τους ορισμούς αυτού του Κώδικα, για την διαπραγμάτευση 
συμφωνιών οποιοσδήποτε μορφής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
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τους, εκτός εάν ο αρμόδιος φορέας τους το έχει ρητά επιτρέψει. Ελλείψει 
τέτοιου φορέα, θα αποφασίζει ο φορέας στον οποίο υπάγεται το πρόσωπο 

που δεσμεύεται από αυτόν τον Κώδικα. 

 

 

Υποενότητα 3: Προστασία ατομικών δικαιωμάτων και δυσφήμιση 
ποδοσφαίρου 

Άρθρο 23 Προστασία της σωματικής και πνευματικής 
ακεραιότητας 

Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα θα σέβονται την 

σωματική και πνευματική ακεραιότητα των λοιπών εμπλεκομένων. Θα 
διασφαλίζουν ότι τα ατομικά δικαιώματα κάθε προσώπου με το οποίο 

έρχονται σε επικοινωνία και επηρεάζεται από τις πράξεις τους 
προστατεύονται, θα γίνονται σεβαστά και θα διαφυλάσσονται. 
 

Άρθρο 24 Προστασία της προσωπικότητας 
1) Απαγορεύεται η παρενόχληση. Ως παρενόχληση νοείται η 

συστηματική εχθρική και επαναλαμβανόμενη πράξη σημαντικής 
διάρκειας, η οποία αποσκοπεί στην απομόνωση ή στην 
απομάκρυνση ενός προσώπου και επηρεάζει την αξιοπρέπεια του 

προσώπου αυτού. 
2) Απαγορεύεται η σεξουαλική παρενόχληση. Ως σεξουαλική 

παρενόχληση νοείται η ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση η 

οποία δεν επιδιώκεται ούτε επιζητείται. Η εκτίμηση βασίζεται στο 
εάν ένας λογικός άνθρωπος θα εκλάμβανε την συμπεριφορά ως 

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

 

Άρθρο 25 Παραβάσεις Καταστατικού – Κανονισμών ΕΠΟ 
1) Όλες οι Ενώσεις και τα σωματεία της δύναμής τους, οι Π.Α.Ε. και 

τα σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α', Β' και Γ' 
Εθνικής κατηγορίας, τα μέλη των διοικήσεών τους, ή πρόσωπα 
συνδεόμενα με οποιαδήποτε σχέση ή εν τοις πράγμασι ασκούντες 

διοίκηση 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. 
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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) Οι παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων τιμωρούνται με χρηματική 

ποινή από πεντακόσια (500) ευρώ έως χίλια πεντακόσια (1.500) 
ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα, από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ 

έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις Π.Α.Ε. και τα πρόσωπα 
που σχετίζονται με αυτές και από πεντακόσια (500) ευρώ έως δύο 
χιλιάδες (2.000) ευρώ για τα ερασιτεχνικά σωματεία και τα 

πρόσωπα που συνδέονται με αυτά. Επιπλέον, ανάλογα με τη 
βαρύτητα της πράξης, το δικαστικό όργανο μπορεί να επιβάλλει 
σωρευτικά: 

(i) απαγόρευση εισόδου στον εν γένει χώρο του γηπέδου 
τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες, και 

(ii) Απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 
που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον για τρεις (3) 

μήνες. 

 

Υποενότητα 4: Ακεραιότητα αγώνων και διοργανώσεων  

Άρθρο 26 Γενική διάταξη 
1) Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από το καταστατικό 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) Μια παραβίαση των αρχών αυτών διαπράττεται, μεταξύ άλλων, 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 με σκοπό να αποκομίσει κάποιο 
πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του, είτε για κάποιον τρίτο, 

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

διοργάνωσης της Ε.Π.Ο., 

γ) 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, 

δ) 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 έρευνα (κατόπιν υποβολής καταγγελίας ή αυτεπαγγέλτως) 

αναφορικά με προσυνεννοημένους αγώνες γίνει μετά την λήξη της 
διοργάνωσης, αυτή δεν μπορεί να έχει καμία συνέπεια στο 
αγωνιστικό αποτέλεσμα της εν λόγω διοργάνωσης ή του αγώνα. 

Ένας αγώνας που κρίθηκε ως προσυνεννοημένος, ποτέ δεν 
επαναδιεξάγεται αλλά η υπαίτια ή οι υπαίτιες ομάδες τιμωρούνται 

με βάσει τις διατάξεις του παρόντα κώδικα. Αν η καταγγελία 
αφορά τον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος, η τιμωρία ή οι 
αγωνιστικές συνέπειες σε μία ομάδα, που θα κριθεί υπαίτια, 

εφόσον η υπόθεση δεν έχει κριθεί μέχρι την επικύρωση του 
βαθμολογικού πίνακα της διοργάνωσης, θα επιβάλλονται από την 
επόμενη αγωνιστική περίοδο.  

4) Πέραν των φυσικών προσώπων και οι ομάδες θεωρούνται 
υπεύθυνες και τιμωρούνται στην περίπτωση που πρόσωπα έχοντα 

εξουσία να λειτουργούν εξ ονόματος αυτών, συμμετέχουν σε 
οποιαδήποτε μορφή συμπεριφοράς η οποία βλάπτει ή θα 
μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και των 

διοργανώσεων που διοργανώνονται από την Ελληνική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ή ανατίθενται στις ενώσεις-μέλη της 

5) Τα πειθαρχικά αδικήματα της χειραγώγησης αγώνα, απόπειρας 

χειραγώγησης αγώνα ή όποιας άλλης δραστηριότητας σχετίζεται με 
τη χειραγώγηση αγώνα είναι απαράγραπτα. 

6) Οι υποθέσεις αυτές θα ερευνώνται και θα δικάζονται χωρίς 
καθυστέρηση και χωρίς να απαιτείται να ολοκληρωθεί η 
αντίστοιχη ποινική διαδικασία. Οι υποθέσεις (διώξεις κατά 

συγκεκριμένων φυσικών ή νομικών προσώπων δεν θα πρέπει να 
τίθενται στο αρχείο επειδή τα εμπλεκόμενα πρόσωπα μπορεί να 

έχουν εγκαταλείψει την χώρα και να μη βρίσκονται υπό τη 
δικαιοδοσία της Ε.Π.Ο. Προκειμένου να υπάρξει απόφαση 
καταδίκης για τα αδικήματα χειραγώγησης ή απόπειρας 

χειραγώγησης αγώνα ή άλλης δραστηριότητας σχετιζόμενης με τη 
χειραγώγηση αγώνα, ο βαθμός απόδειξης που απαιτείται είναι 
αυτός του comfortable satisfaction (όπως η έννοια αυτού έχει 

διαμορφωθεί σύμφωνα με τη νομολογία του C.A.S.), δηλαδή 
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μεγαλύτερος από την απλή πιθανολόγηση και μικρότερος από την 
απόδειξη πέραν πάσας αμφιβολίας. 

7) Εάν το αρμόδιο δικαστικό 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. 

8) Η Ε.Π.Ο. αναγνωρίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας με τις κρατικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών 

προκειμένου να κερδηθεί τελικά η μάχη ενάντια στη χειραγώγηση 
αγώνων. 

9) Η Ε.Π.Ο. θα καθιερώσει ένα δίκτυο για έναν ασφαλή και 
εμπιστευτικό μηχανισμό υποβολής πληροφοριών/αναφοράς με 
στόχο τη λήψη πληροφοριών για οποιαδήποτε υπόνοια 

δραστηριότητας που αφορά στον προκαθορισμό αποτελέσματος 
αγώνα. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται θα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για τους σκοπούς προστασίας της ακεραιότητας του 
ποδοσφαίρου. 

10) 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. 

11) Κάθε φορά που η Ε.Π.Ο. θα παραλαμβάνει στοιχεία σχετικά με 
χειραγώγηση αγώνα από την FIFA, UEFA ή άλλη πηγή, θα τα 
αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στον αρμόδιο αθλητικό 

Εισαγγελέα. 
 

Ειδικές Διατάξεις 
 

Άρθρο 27 Προκαθορισμός αποτελέσματος αγώνα για 

στοιχηματικούς λόγους 
1) Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα που 

συμμετέχουν ή αποπειρώνται να συμμετάσχουν, σε οποιαδήποτε 

ενέργεια που βλάπτει ή θα μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα 
των αγώνων και των διοργανώσεων, για να προσπορίσουν στον 

εαυτό τους ή σε τρίτους περιουσιακά οφέλη, μέσω χρηματικών 
αποδόσεων από στοιχηματισμό, τυχερά παιχνίδια, λοταρίες και 
άλλες παρόμοιες δραστηριότητες ή συναλλαγές, τιμωρούνται με τις 

ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος. Οι ως άνω 
ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά. 

2) Εάν υπήρξε πράγματι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι 

ανωτέρω ποινές με τριπλασιασμό των χρηματικών ποινών. 
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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) Σε περίπτωση μη εμπλοκής αξιωματούχου της, υπαίτια θεωρείται, 
σε κάθε περίπτωση, η ομάδα (ή ομάδες) όταν εμπλέκονται στο 
αδίκημα περισσότεροι του ενός ποδοσφαιριστές της. 

5) Αν μία ομάδα κριθεί υπαίτια χειραγώγησης ενός αγώνα, πέραν των 
λοιπών συνεπειών, χάνει τον αγώνα και αυτός κατακυρώνεται στην 
αντίπαλό της με τέρματα 3-0. Αν και οι δύο ομάδες κριθούν 

υπαίτιες χειραγώγησης και οι δύο, πέραν των λοιπών συνεπειών, 
χάνουν τους βαθμούς του συγκεκριμένου αγώνα.  

 

Άρθρο 28 Απαγόρευση στοιχηματισμού 

1) Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα 
απαγορεύεται να στοιχηματίζουν σε οποιονδήποτε αγώνα ή 

διοργάνωση που διοργανώνονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία ή ανατίθενται στις ενώσεις-μέλη της. Σε αντίθετη 
περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευση να εκτελούν οποιαδήποτε 

δραστηριότητα σχετίζεται με το άθλημα του ποδοσφαίρου 
τουλάχιστον για δύο (2) έτη.  

2) Σε περίπτωση επαναλήψεως της ανωτέρω συμπεριφοράς 
επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισμού ενασχόλησης με το 
άθλημα του ποδοσφαίρου. 

 

Άρθρο 29 Επηρεασμός για χειραγώγηση αγώνα  

1) Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα που 
συμμετέχουν ή αποπειρώνται να συμμετάσχουν σε προσπάθεια 
επηρεασμού της πορείας ή του αποτελέσματος αγώνα ή 

διοργάνωσης με αντιαθλητικό, ανήθικο ή διεφθαρμένο τρόπο 
τιμωρούνται: 

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

β) με δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση ενασχόλησης με 
οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, 
και 

γ) με δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση εισόδου τους 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 ή αξιωματούχος της, η 

ομάδα θα τιμωρείται με υποβιβασμό και χρηματική ποινή 

τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. 
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4) Σε περίπτωση μη εμπλοκής αξιωματούχου της, υπαίτια θεωρείται, 
σε κάθε περίπτωση, η ομάδα (ή ομάδες) όταν εμπλέκονται στο 

αδίκημα περισσότεροι του ενός ποδοσφαιριστές της. 
 

 
 

Άρθρο 30 Υποχρέωση ενημέρωσης ποδοσφαιρικών αρχών 
1) Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα 

υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα εντός σαράντα οχτώ (48) 
ωρών τη διοργανώτρια αρχή και την Ε.Π.Ο. σε οποιαδήποτε 
περίπτωση προσεγγιστούν με σκοπό τη χειραγώγηση της πορείας 

και/ή του αποτελέσματος αγώνα με αντιαθλητικό, ανήθικο ή 
διεφθαρμένο τρόπο. Εάν υποπέσει στην αντίληψή τους εμπλοκή 
άλλων προσώπων σε τέτοιες δραστηριότητες υποχρεούνται εντός 

πέντε (5) ημερών να ενημερώσουν τη διοργανώτρια αρχή ή την 
Ε.Π.Ο. 

2) Στα πρόσωπα της παραγράφου 1, εφόσον παραλείψουν να 
ενημερώσουν τη διοργανώτρια ή την Ε.Π.Ο. για οτιδήποτε σχετικό 
υποπέσει στην αντίληψή τους, επιβάλλεται η ποινή της 

απαγόρευσης να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται 
με το ποδόσφαιρο για δύο (2), τουλάχιστον, έτη. 

3) Σε περίπτωση επανάληψης επιβάλλεται ποινή ισόβιου 
αποκλεισμού ενασχόλησης με το άθλημα του ποδοσφαίρου. 

 

Άρθρο 31 Διαστρέβλωση - 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 απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα τουλάχιστον για ένα (1) 
έτος και χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) έως 

σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000) εφόσον σχετίζεται με τα 
επαγγελματικά πρωταθλήματα και χιλίων (1.000) έως τριών 
χιλιάδων (3.000) Ευρώ εφόσον σχετίζεται με ερασιτεχνικά. Επίσης, 

σωρευτικά, θα του επιβάλλεται απαγόρευση ενασχόλησης σε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και 

σε ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση ή/και επανάληψη συμπεριφοράς 
η ποινή αυτή θα επιβάλλεται ισοβίως. Εάν υπαίτια είναι και η 
ομάδα στην οποία ανήκει, τιμωρείται και αυτή με ποινή αφαίρεσης 

επτά (7) βαθμών και χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(30.000) έως ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000) εφόσον είναι Π.Α.Ε. 
και από δύο χιλιάδες (2.000) μέχρι τέσσερεις χιλιάδες (4.000) 

Ευρώ εάν είναι σωματείο.  
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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 ευρώ (100.000) 

εφόσον είναι Π.Α.Ε. και από χίλια (1.000) Ευρώ έως τέσσερεις 
χιλιάδες (4.000) Ευρώ εάν είναι σωματείο, πέραν των 
προβλεπομένων από τους κανόνες του Παιχνιδιού και της οικείας 

προκήρυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ενότητα 1: Επιτροπή Δεοντολογίας 
 

Άρθρο 32 Τμήματα της Επιτροπής Δεοντολογίας- Διάκριση 

Διαδικασιών 
1) Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από ένα ερευνητικό και ένα 

δικαστικό τμήμα. 

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

3) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας θα ορίζει το μέλος του 
ερευνητικού τμήματος, αναθέτοντας σε αυτό κατά την κρίση του 
ερευνητικά καθήκοντα είτε για συγκεκριμένη υπόθεση είτε για 

ορισμένο χρονικό διάστημα. Καθήκοντα ερευνητή μπορεί να 
ανατεθούν και στον αναπληρωτή Πρόεδρο. 

 

Ενότητα 2: Δικαιοδοσία, καθήκοντα και αρμοδιότητες της 

Επιτροπής Δεοντολογίας 
Άρθρο 33 Δικαιοδοσία της Επιτροπής Δεοντολογίας 

1) Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα να χειρίζεται και 
να δικάζει όλες τις υποθέσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή 
του παρόντα Κώδικα. 

2) Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει αρμοδιότητα να κρίνει την 
συμπεριφορά όλων των προσώπων που δεσμεύονται από τον 
παρόντα Κώδικα όταν εκτελούν τα καθήκοντα τους. Επιπρόσθετα η 

Επιτροπή Δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα να διερευνά και να 
κρίνει συγχρόνως την συμπεριφορά και άλλων προσώπων, που 

δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα, εφόσον μία ενιαία απόφαση 
κρίνεται αναγκαία βάση των συγκεκριμένων συνθηκών. 

3) Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα να ερευνά και να 

κρίνει την συμπεριφορά όλων των προσώπων που δεσμεύονται από 
τον παρόντα Κώδικα εφόσον η υπόθεση στην οποία βασίζεται η 
φερόμενη παράβαση δεν έχει συνέπειες σε διεθνές επίπεδο 

(επηρεάζει διάφορες ομοσπονδίες) και κρίνεται σε επίπεδο 
ομοσπονδίας. 

 

Άρθρο 34 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του ερευνητικού 
τμήματος 

1) Το ερευνητικό τμήμα θα διερευνά πιθανές παραβάσεις των 

διατάξεων του παρόντος Κώδικα είτε κατόπιν ασκήσεως 
πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο όργανο της ΕΠΟ είτε με δική 
του πρωτοβουλία και αυτεπάγγελτα κατά την πλήρη και 

ανεξάρτητη διακριτική του ευχέρεια είτε κατόπιν αναφοράς από 
τον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., είτε κατόπιν 

υποβολής καταγγελίας του άρθρου 62 του παρόντος. 
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2) Εφόσον το ερευνητικό τμήμα θεωρεί ότι εκ πρώτης όψεως δεν 
υφίσταται παράβαση, μπορεί να κλείσει μία υπόθεση και να την 

θέσει στο αρχείο χωρίς να την παραπέμψει στο δικαστικό τμήμα. 
3) Εφόσον εκ πρώτης όψεως υφίσταται παράβαση, το ερευνητικό 

τμήμα θα εκκινεί τη διαδικασία διερεύνησης και θα διεξάγει τις 
κατάλληλες έρευνες. Το τμήμα θα εξετάζει εξίσου την ύπαρξη 
επιβαρυντικών και απαλλακτικών περιστάσεων. Η διαδικασία 

διερεύνησης μπορεί να παραλειφθεί όταν τα στοιχεία της 
υπόθεσης θεωρούνται πλήρη, και η υπόθεση θα παραπέμπεται στο 
δικαστικό τμήμα. 

4) Μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση ή εφόσον η διερεύνηση δεν 
κρίνεται αναγκαία το ερευνητικό τμήμα θα συντάσσει μια τελική 

έκθεση σχετικά με την υπόθεση, θα την προωθεί μαζί με τον 
φάκελο της υπόθεσης στο δικαστικό τμήμα και θα εισηγείται την 
υπόθεση στο δικαστικό τμήμα, εφόσον διεξαχθεί ακροαματική 

διαδικασία. Εφόσον υπάρχει πρόταση για επιβολή ποινής, στην 
τελική έκθεση, θα πρέπει να καταδεικνύεται η τιμωρητέα 

συμπεριφορά και η πιθανή παραβίαση των κανόνων. 
5) Αν η ερευνητική διαδικασία έχει κλείσει, το ερευνητικό τμήμα 

μπορεί να ανοίξει εκ νέου την έρευνα εάν έλθουν στο φως νέα 

γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν την 
ύπαρξη παραβάσεως. 

 

Άρθρο 35 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του δικαστικού τμήματος 

1) Το δικαστικό τμήμα θα εξετάζει τους φακέλους των υποθέσεων που 
προωθούνται από το ερευνητικό τμήμα και θα αποφαίνεται ως 
προς το εάν θα κλείσει η διαδικασία διερεύνησης ή θα προχωρήσει 

σε περαιτέρω δικαστική διαδικασία. 
2) Το δικαστικό τμήμα μπορεί οποτεδήποτε να επιστρέφει τους 

φακέλους της υπόθεσης στο ερευνητικό τμήμα και να δώσει εντολή 
για την διεύρυνση της έρευνας και/ή τη συμπλήρωση της τελικής 
έκθεσης. 

3) Το δικαστικό τμήμα δύναται να αναλάβει περαιτέρω έρευνες. 
4) Το δικαστικό τμήμα, εφόσον αποφασίσει την περαιτέρω πρόοδο 

της δικαστικής διαδικασίας, θα αποστέλλει την τελική έκθεση 
στους διαδίκους και θα ζητά να καταθέσουν επ’ αυτής ένα 
υπόμνημα. Από την κοινοποίηση αυτή οι διάδικοι έχουν δικαίωμα 

να λαμβάνουν αντίγραφα των στοιχείων του φακέλου. 
 

Άρθρο 36 Αρμοδιότητα του Προέδρου ως Μονομελούς Οργάνου 
Ο Πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες 

αποφάσεις μόνος του: 

α) αποκλεισμός ενός προσώπου μέχρι τρεις αγώνες ή μέχρι 
δύο μήνες,  

β) απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 

που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, μέχρι δύο (2) μήνες, 



 

22 

 

γ) επιβολή προστίμου ύψους μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) 
ευρώ,  

δ) απαγγέλλει, μεταρρυθμίζει και ακυρώνει προσωρινά μέτρα. 

 

Άρθρο 37 Σύνθεση του ερευνητικού και του δικαστικού 

τμήματος 
Η σύνθεση του ερευνητικού και του δικαστικού τμήματος θα είναι 

σύμφωνη με το καταστατικό της ΕΠΟ. 
 

Άρθρο 38 Αναπλήρωση 
Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται να συμμετέχει (είτε λόγω προσωπικών είτε 

λόγω πραγματικών συνθηκών), θα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή 
πρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματος ο αναπληρωτής πρόεδρος θα 
αναπληρώνει ή αναλόγως θα αναπληρώνεται από μέλος της Επιτροπής. 
 

Άρθρο 39 Γραμματεία 
1) Η γενική γραμματεία της ΕΠΟ θα διαθέσει τόσο στο ερευνητικό 

όσο και στο δικαστικό τμήμα γραμματεία με το αναγκαίο 

προσωπικό. Και τα δύο τμήματα ωστόσο διατηρούν την εξουσία να 
προσφύγουν σε εξωτερικές πηγές για την υποβοήθηση των 

καθηκόντων τους, ιδίως διορίζοντας πραγματογνώμονες ή ειδικούς 
επιστήμονες. Η σχετική δαπάνη θα υπόκειται σε προηγούμενη 
έγκριση από την ΕΠΟ εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ. 

2) Η γενική γραμματεία της ΕΠΟ θα ορίζει τη γραμματεία της 
Επιτροπής. 

3) Η γραμματεία θα αναλάβει τη διοικητική εργασία που συνδέεται 

με τις διαδικασίες και θα παράσχουν την συνδρομή της στο 
ερευνητικό και στο δικαστικό τμήμα για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους, ειδικότερα δε θα συντάσσει τα πρακτικά και θα 
φροντίζει για την αρχειοθέτηση των υποθέσεων, που πρέπει να 
διατηρούνται για τουλάχιστον δέκα έτη. 

4) Η γραμματεία θα ενεργεί υπό τις αποκλειστικές οδηγίες του 
ερευνητικού και του δικαστικού τμήματος. Έχει το καθήκον να 

αναφέρει άμεσα κάθε οδηγία που δέχεται από άλλα πρόσωπα ή 
όργανα στον Πρόεδρο του αντίστοιχου τμήματος. 

 

Άρθρο 40 Ανεξαρτησία 

1) Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας θα διεξάγουν τις έρευνες 
τους και τις διαδικασίες, θα εκδίδουν τις αποφάσεις με πλήρη 
ανεξαρτησία και πρέπει να αποφεύγουν κάθε επιρροή τρίτου. 

2) Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και τα άμεσα μέλη της 
οικογένειας τους (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα) 
δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε οποιοδήποτε άλλο δικαιοδοτικό 

όργανο, στη Εκτελεστική Επιτροπή ή σε οποιαδήποτε άλλη διαρκή 
επιτροπή της ΕΠΟ. 
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3) Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας δεν επιτρέπεται να ανήκουν 
σε κανένα άλλο όργανο της ΕΠΟ. 

 

Άρθρο 41 Αποχή-Εξαίρεση  
1) Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας οφείλει να απέχει από 

οποιαδήποτε έρευνα ή ακροαματική διαδικασία, στην οποία 

ανακύπτουν λόγοι αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας του. 
2) Τα παραπάνω θα ισχύουν, ειδικότερα, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) Εάν το εν λόγω μέλος έχει άμεσα συμφέρον στην έκβαση της 
υποθέσεως, 

β) Εάν έχει προσωπική μεροληψία ή προκατάληψη με κάποιον 
διάδικο ή προσωπική γνώση των αμφισβητούμενων 

αποδεικτέων γεγονότων της υπόθεσης ή έχει εκφράσει 
άποψη αναφορικά με την έκβαση ή όταν μέλος της άμεσης 

οικογένειας του είναι διάδικος σε σχέση με το αντικείμενο 
της αντιδικίας ή είναι διάδικος στη διαδικασία ή έχει 
οποιοδήποτε άλλο συμφέρον που θα μπορούσε να 

επηρεαστεί ουσιωδώς από την έκβαση των διαδικασιών και 
να επηρεάσει την αμεροληψία του, 

γ) έχει ήδη ασχοληθεί με την υπόθεση, με διαφορετική 

ιδιότητα, εκτός του πλαισίου των καθηκόντων του όπως αυτά 
ορίζονται απ' αυτόν τον Κώδικα. 

3) Τα μέλη για τα οποία συντρέχει λόγος αποχής θα ειδοποιούν 
άμεσα τον πρόεδρο της Επιτροπής. 

4) Κατά μέλους της Επιτροπής Δεοντολογίας που θεωρείται ότι είναι 
προκατειλημμένο πρέπει να υποβληθεί αίτηση εξαίρεσης εντός 

πέντε ημερών από την γνώση των περιστατικών του λόγου 
εξαίρεσης και μέχρι την συζήτηση. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θα λογίζεται ως παραίτηση από το δικαίωμα της 

αίτησης. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τους λόγους εξαίρεσης και 
να είναι τεκμηριωμένη. 

5) Ο πρόεδρος του οικείου Τμήματος θα αποφαίνεται επί της 

βασιμότητας κάθε τέτοιας αιτήσεως, εκτός εάν το εν λόγω μέλος 
έχει δηλώσει αποχή με δική του πρωτοβουλία. Εάν η αίτηση 

στρέφεται κατά του προέδρου, επ’ αυτής αποφαίνονται τα λοιπά 
μέλη του δικαστικού τμήματος. 

6) Είναι απαράδεκτη η αίτηση για την εξαίρεση όλων των μελών της 

επιτροπής ή τόσων ώστε τα εναπομείναντα μέλη, τακτικά και 
αναπληρωματικά να μην επαρκούν για την νόμιμη συγκρότηση 
αυτής 

7) Σε περίπτωση που όλα τα μέλη της δεοντολογικής επιτροπής 
εξαιρεθούν, αρμόδια για την εκδίκαση της υπόθεσης θα είναι η 

επιτροπή εφέσεων. 
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Άρθρο 42 Μυστικότητα 
1) Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και τα μέλη της Γραμματείας 

θα διασφαλίζουν ότι όλα όσα αποκαλύπτονται προς αυτούς κατά 
την διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους παραμένουν 

μυστικά ιδιαιτέρως δε οι διασκέψεις και τα προσωπικά δεδομένα 
των διαδίκων. Οι οριστικές αποφάσεις μπορούν να 
δημοσιοποιούνται από την ΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 16. 

2) Παρά την παρ. 1 ως άνω, το ερευνητικό τμήμα και το δικαστικό 
τμήμα μπορούν, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο και με τον 
κατάλληλο τρόπο να πληροφορήσουν το κοινό αναφορικά με ή να 

επιβεβαιώσουν την ύπαρξη μίας εκκρεμούς ή τεθείσας στο αρχείο 
διαδικασίας καθώς επίσης να αποκαταστήσουν μία εσφαλμένη 

πληροφόρηση ή φημολογία. Κάθε τέτοια δήλωση θα σέβεται το 
τεκμήριο της αθωότητας και τα ατομικά δικαιώματα εκείνων στους 
οποίους αφορά. 

 

Άρθρο 43 Ευθύνη της Επιτροπής 
Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για 
την κρίση που εκφέρουν με τις αποφάσεις τους ή οποιαδήποτε άλλη 

πράξη τους αφορά την διαδικασία, πλην των περιπτώσεως δόλου και 
βαρείας αμέλειας. 

 

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Ενότητα 1: Δικονομικοί κανόνες 
 

Υποενότητα 1: Γενικοί κανόνες 
 

Α) Διάδικοι 
 

Άρθρο 44 Διάδικοι 
Μόνον ο διωκόμενος θεωρείται διάδικος. 
 

B) Δικαιώματα των διαδίκων 
 

Άρθρο 45 Δικαίωμα ακρόασης 
1) Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα ακρόασης, το δικαίωμα να 

εισφέρουν αποδεικτικά στοιχεία, το δικαίωμα εξέτασης όλων των 

στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν στην έκδοση μιας 
απόφασης, το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους και το 

δικαίωμα σε μία αιτιολογημένη απόφαση. 
2) Το δικαίωμα ακρόασης μπορεί να περιορισθεί σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, όπως όταν ζητήματα εμπιστευτικής φύσεως πρέπει να 

διαφυλαχθούν, μάρτυρες πρέπει να προστατευθούν ή όταν 
απαιτείται να προσδιορισθούν απόρρητα στοιχεία των διαδικασιών. 
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Άρθρο 46 Εκπροσώπηση και συνδρομή 
1) Οι διάδικοι μπορούν να έχουν νομική εκπροσώπηση, με δικές 

τους δαπάνες. 
2) Εφόσον δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παράσταση τους, οι διάδικοι 

μπορούν να εκπροσωπηθούν από το νομικό τους παραστάτη με 
απλή έγγραφή εξουσιοδότηση επικυρωμένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του εντολέα από δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή ή 

δικηγόρο. 
3) Οι διάδικοι είναι ελεύθεροι να επιλέγουν το δικό τους νομικό 

παραστάτη ή εκπρόσωπο. 

4) Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να ζητήσει από τους 
εκπροσώπους των διαδίκων να υποβάλλουν μία νομότυπη 
πληρεξουσιότητα. 

 

Άρθρο 47 Υποχρέωση των διαδίκων να συνεργάζονται 

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

2) Οι διάδικοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται προκειμένου να 
αποδειχθούν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. 
Ειδικότερα θα συμμορφώνονται με τα αιτήματα παροχής 

πληροφοριών που αποστέλλονται από το ερευνητικό και το 
δικαστικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας, όπως και με την 
εντολή αυτοπρόσωπης παράστασης τους. 

3) Οποτεδήποτε παραστεί αναγκαίο οι δηλώσεις και οι θέσεις των 
διαδίκων μπορούν να καταγραφούν με τα κατάλληλα μέσα. 

4) Εφόσον οι διάδικοι δεν ανταποκριθούν στην υποχρέωση τους, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί, μετά από προειδοποίηση τους να 
επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις. 

5) Εάν οι διάδικοι δεν συνεργασθούν το ερευνητικό τμήμα μπορεί να 
προβεί στη σύνταξη της τελικής έκθεσης ή το δικαστικό τμήμα 

μπορεί να εκδώσει απόφαση επί της υπόθεσης, χρησιμοποιώντας 
τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, συνεκτιμώντας τη 
συμπεριφορά των διαδίκων στις διαδικασίες. 

 

Άρθρο 48 Γενική υποχρέωση συνεργασίας 
1) Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Δεοντολογίας, τα πρόσωπα που 

δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα, οφείλουν να συνεισφέρουν 

στην απόδειξη των γεγονότων μίας υπόθεσης, ιδιαίτερα δε, να 
παρέχουν, γραπτά ή προφορικά, πληροφορίες ως μάρτυρες. Η μη 
ανταπόκριση στην υποχρέωση συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει 

στην επιβολή μιας ποινής σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα. 
2) Οι μάρτυρες είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν την πλήρη 

αλήθεια και να απαντούν στις ερωτήσεις που τους τίθενται με βάση 
όσα γνωρίζουν και την κρίση τους. 
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3) Εφόσον οι μάρτυρες δεν ανταποκρίνονται στην υποχρέωση 
συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί, μετά από 

προειδοποίηση, να τους επιβάλει πειθαρχικές ποινές. 
 

Άρθρο 49 Γλώσσα 
1) Η διαδικασία διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. 

2) Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί, εάν το κρίνει αναγκαίο ή 
χρήσιμο, να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες διερμηνέα. 

 

Άρθρο 50 Κοινοποίηση αποφάσεων και άλλων εγγράφων  

1) Οι αποφάσεις και τα άλλα έγγραφα που αφορούν τους διαδίκους, 
θα κοινοποιούνται στους ίδιους ή στους πληρεξουσίους 

δικηγόρους τους ή στους διορισθέντες εκπροσώπους τους, με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή ή 
με τηλεομοιότυπο (fax). Για το σκοπό αυτό οι διάδικοι οφείλουν να 

δηλώσουν τη διεύθυνση κατοικίας τους ή/και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ή/και τον αριθμό του 

τηλεομοιότυπου στο οποίο θα γίνονται οι κοινοποιήσεις. 
2) Οι αποφάσεις θα κοινοποιούνται σε όλους τους διάδικους. 
 

Άρθρο 51 Ισχύς των αποφάσεων 

1) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας 
ισχύουν από την κοινοποίησή τους. 

2) Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί οποτεδήποτε να διορθώσει τυχόν 

προφανή σφάλματα μίας απόφασης. 
 

Υποενότητα 2: Αποδείξεις 
 

Άρθρο 52 Διάφορα είδη αποδείξεων 

1) Κάθε είδους απόδειξη μπορεί να παρουσιαστεί και να εξεταστεί. 
2) Τα είδη των αποδείξεων συμπεριλαμβάνουν ιδιαίτερα τα 

ακόλουθα: 

α) Έγγραφα 

β) Εκθέσεις αξιωματούχων 

γ) Απολογίες των διαδίκων 

δ) Καταθέσεις μαρτύρων 

ε) Εγγραφές ήχου και εικόνας 

στ) Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων 

ζ) Κάθε άλλη απόδειξη που μπορεί να σχετίζεται με την 
υπόθεση. 

 

Άρθρο 53 Ανώνυμοι μάρτυρες 
1. Όταν η κατάθεση κάποιου προσώπου σε διαδικασίες που 

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

οικογένεια του ή τον στενό του φιλικό κύκλο σε σωματικό κίνδυνο, 
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ο πρόεδρος του αρμόδιου τμήματος ή ο αναπληρωτής του, έχει 
δικαίωμα να διατάξει: 

α) να μην ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του παρουσία των 
διαδίκων, 

β) ο μάρτυρας να μην εμφανιστεί στην ακροαματική 
διαδικασία, 

γ) το σύνολο των στοιχείων ή ορισμένα από αυτά, που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του 
μάρτυρα, να συμπεριληφθούν μόνο σε έναν μεμονωμένο, 
εμπιστευτικό φάκελο της υπόθεσης. 

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις εν γένει συνθήκες και ιδίως όταν καμία 

άλλη απόδειξη δεν είναι διαθέσιμη που να επιβεβαιώνει την 
κατάθεση του ανώνυμου μάρτυρα και εφόσον είναι τεχνικά 

δυνατό, ο Πρόεδρος του αρμόδιου τμήματος ή ο αναπληρωτής του 
μπορεί κατ’ εξαίρεση, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήματος διαδίκου 
να διατάξει: 

(i) την αλλοίωση της φωνής του μάρτυρα, 

(ii) την κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου του, 

(iii) την εξέταση του μάρτυρα εκτός ακροατηρίου, 

(iv) την εξέταση του μάρτυρα με την υποβολή έγγραφων 
ερωτήσεων από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 

3. Σε βάρος όποιου αποκαλύψει την ταυτότητα του ανώνυμου 
μάρτυρα ή πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για τον προσδιορισμό της . 
 

Άρθρο 54 Ταυτοποίηση ανώνυμων μαρτύρων 
1. Προς το σκοπό διασφάλισης τους η ταυτοποίηση των ανωνύμων 

μαρτύρων θα λαμβάνει χώρα κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς 
την παρουσία των διαδίκων. Η ταυτοποίηση του θα διεξάγεται από 

μόνο τον Πρόεδρο του αρμοδίου τμήματος ή από τον αναπληρωτή 
του ή από όλα τα μέλη του αρμόδιου τμήματος μαζί και θα 
καταγράφεται σε πρακτικά που περιέχουν τα προσωπικά στοιχεία 

του μάρτυρα. 
2. Τα πρακτικά αυτά δεν θα γνωστοποιούνται στους διαδίκους. 

3. Οι διάδικοι θα λαμβάνουν μία σύντομη ειδοποίηση που: 

(i) θα επιβεβαιώνει ότι βεβαιώθηκε επίσημα η ταυτότητα του 
ανώνυμου μάρτυρα, και 

(ii) δεν θα περιέχει στοιχεία που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του. 

 

Άρθρο 55 Παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία 

Αποδεικτικά μέσα που παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή 
καταφανώς δεν εξυπηρετούν στην απόδειξη σχετικών γεγονότων, δε 
λαμβάνονται υπόψη. 
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Άρθρο 56 Εκτίμηση των αποδείξεων 
1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα έχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια 

στην εκτίμηση των αποδείξεων. 
2. Οι εκθέσεις των αξιωματούχων αγώνων αποτελούν πλήρη απόδειξη 

των αναφερόμενων σε αυτές περιστατικών για τα θέματα της 
αρμοδιότητας τους, επιτρεπομένης της ανταπόδειξης μόνο στις 
περιπτώσεις και με τα μέσα που αναφέρονται στον Κ.Α.Π.. 

 

Άρθρο 57 Αρχή της ηθικής απόδειξης 
Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας θα κρίνουν και θα αποφασίζουν με 
βάση την προσωπική τους πεποίθηση. 
 

Άρθρο 58 Βάρος της απόδειξης 
Το βάρος της απόδειξης αναφορικά με τις παραβάσεις των διατάξεων του 
παρόντα Κώδικα, ανήκει στην Επιτροπή Δεοντολογίας. 
 

Υποενότητα 3: Προθεσμίες 
Άρθρο 59 Έναρξη και λήξη των προθεσμιών 
1. Οι προθεσμίες για την άσκηση δικαιωμάτων που έχουν 

κοινοποιηθεί άμεσα σε ένα διάδικο ή στον διορισμένο πληρεξούσιο 
ή οποιοδήποτε άλλο εκπρόσωπο του αρχίζουν την επόμενη ημέρα 

από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης/ειδοποίησης. 
2. Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με μια δημόσια 

αργία στον τόπο κατοικίας αυτού προς τον οποίο απευθύνεται, η 

προθεσμία θα εκπνέει την επόμενη εργάσιμη μέρα. 
 

Άρθρο 60 Τήρηση προθεσμιών 
1. Ορισμένη προθεσμία θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί μόνο εάν η 

πράξη που απαιτείται έχει λάβει χώρα πριν την λήξη της 
προθεσμίας. 

2. Εφόσον πρέπει να κατατεθεί ορισμένο έγγραφο, αυτό θα πρέπει να 
υποβληθεί στο αρμόδιο όργανο το αργότερο έως την τελευταία 
ημέρα της προθεσμίας. 

3. Εάν το έγγραφο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, η προθεσμία θα 
θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εφόσον το έγγραφο παραληφθεί την 
τελευταία ημέρα της προθεσμίας και το πρωτότυπο έγγραφο 

παραληφθεί εντός των επομένων πέντε ημερών. 
4. Οι διάδικοι δεν επιτρέπεται να τηρούν προθεσμία με την αποστολή 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
 

Άρθρο 61 Παράταση προθεσμιών 
1. Προθεσμίες που τίθενται από αυτόν τον Κώδικα δεν μπορούν να 

παραταθούν. 
2. Προθεσμίες που τίθενται από την Επιτροπή Δεοντολογίας μπορούν 

να παραταθούν κατόπιν αιτήματος. Προθεσμία μπορεί να 

παραταθεί για δεύτερη φορά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
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3. Η άρνηση χορήγησης παράτασης μπορεί να ανακοινώνεται 
προφορικά. 

 
Υποενότητα 4: Αναστολή των διαδικασιών 

Άρθρο 62 Αναστολή των διαδικασιών 
1. Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο το οποίο δεσμεύεται από τον 

παρόντα Κώδικα απωλέσει την ιδιότητά του αυτή, η Επιτροπή 

Δεοντολογίας θα διατηρεί την αρμοδιότητα της για την έκδοση 
απόφασης. 

2. Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο που δεσμεύεται από τον παρόντα 

Κώδικα απωλέσει την ιδιότητα του, το ερευνητικό τμήμα μπορεί να 
διεξάγει έρευνα, να συντάξει τελική έκθεση και να προωθήσει αυτή 

στο δικαστικό τμήμα. Το δικαστικό τμήμα μπορεί να αναστείλει τις 
διαδικασίες ή να λάβει απόφαση επί της ουσίας. 

 

Υποενότητα 5: Έξοδα της διαδικασίας 

Άρθρο 63 Έξοδα διαδικασίας 
Τα έξοδα της διαδικασίας αποτελούνται από τα έξοδα και τις εν γένει 
δαπάνες των διερευνητικών και των δικαστικών διαδικασιών. 
 

Άρθρο 64 Έξοδα της διαδικασίας σε περίπτωση θέσεως στο 
αρχείο ή απαλλαγής 

1. Εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν, σε περίπτωση θέσεως στο 

αρχείο ορισμένης υπόθεσης ή απαλλαγής, τα έξοδα της 
διαδικασίας θα βαρύνουν την ΕΠΟ. 

2. Διάδικος μπορεί να επιβαρυνθεί με τα έξοδα της διαδικασίας, εν 
όλω ή εν μέρει, σε περίπτωση θέσεως ορισμένης υπόθεσης στο 
αρχείο ή απαλλαγής, εφόσον είναι υπαίτιος για την έναρξη των 

διαδικασιών ή παρακώλυσε τη διεξαγωγή τους. 
 

Άρθρο 65 Έξοδα της διαδικασίας σε περίπτωση επιβολής 
κυρώσεων 

1. Τα έξοδα της διαδικασίας θα βαρύνουν τον διάδικο που έχει 
τιμωρηθεί. 

2. Εάν τιμωρηθούν περισσότεροι του ενός διάδικοι, τα έξοδα της 
διαδικασίας θα επιμερίζονται αναλογικά μεταξύ τους κατά το 
βαθμό της ενοχής εκάστου. 

3. Μέρος των διαδικαστικών εξόδων και ειδικότερα το κόστος των 
διερευνητικών διαδικασιών μπορεί να βαρύνει την ΕΠΟ, σε 
αντιστοιχία με τις επιβληθείσες κυρώσεις. 

4. Τα διαδικαστικά έξοδα μπορεί να μειωθούν ή και να υπάρξει 
απαλλαγή σε εξαιρετικές περιστάσεις, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη 

την οικονομική κατάσταση των διαδίκων. 
 

Άρθρο 66 Υποχρέωση αποζημίωσης 
Δεν υφίσταται υποχρέωση αποζημίωσης σε σχέση με διαδικασίες 

διεξαγόμενες από την Επιτροπή Δεοντολογίας. 
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Ενότητα 2: Διερευνητικές διαδικασίες 
 

Υποενότητα 1: Προκαταρκτικές διαδικασίες 
Άρθρο 67 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
1. Κάθε πρόσωπο που δεσμεύεται από αυτόν τον Κώδικα μπορεί να 

υποβάλλει μία καταγγελία σχετικά με πιθανές παραβάσεις του 
παρόντα Κώδικα στον γραμματέα του ερευνητικού τμήματος. Οι 

καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως μαζί με τα 
διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Η γραμματεία θα ενημερώνει το 
μέλος του ερευνητικού τμήματος σχετικά με την υποβολή 

καταγγελιών και θα ενεργεί υπό τις οδηγίες του. 
2. Δεν υπάρχει αξίωση για την έναρξη διαδικασιών λόγω υποβολής 

ορισμένης καταγγελίας.  

3. Οποιοσδήποτε υποβάλλει μια καταγγελία κατά ενός προσώπου για 
τον οποίο γνωρίζει ότι είναι αθώος με σκοπό να του προκαλέσει 

βλάβη, ή με άλλο τρόπο λαμβάνει κακόβουλα μέτρα με σκοπό να 
βλάψει το πρόσωπο αυτό για το οποίο γνωρίζει ότι είναι αθώο, θα 
τιμωρείται. 

4. Επιτρέπεται η υποβολή ανώνυμων καταγγελιών ή αναφορών. Σε 
περίπτωση υποβολής μίας ανώνυμης καταγγελίας ή αναφοράς η 

βασιμότητά της θα αξιολογείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 
Σε κάθε περίπτωση όμως μίας τέτοιας υποβολής τα στοιχεία του 
ανωνύμως καταγγέλλοντος πρέπει να γνωστοποιούνται στον 

Πρόεδρο της επιτροπής και να τηρούνται σε μη προσβάσιμο σε 
τρίτους φάκελο στην Επιτροπή, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε 
ένα θιγόμενο πρόσωπο αν υποβληθεί εις βάρος του μία 

αποδεδειγμένα ψευδής και συκοφαντική καταγγελία, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 παρόντος. 

 

Άρθρο 68 Εκκίνηση των διερευνητικών διαδικασιών 
1. Εφόσον από τα έγγραφα που υποβλήθηκαν μαζί με την καταγγελία 

ή την πειθαρχική δίωξη προκύπτει ότι εκ πρώτης όψεως υφίσταται 

πειθαρχικό αδίκημα το μέλος του ερευνητικού τμήματος θα 
εκκινεί διαδικασία διερεύνησης. Η διαδικασία διερεύνησης μπορεί 
να παραληφθεί εφόσον τα στοιχεία κρίνονται επαρκή. 

2. Οι διάδικοι θα ενημερώνονται για την έναρξη των διερευνητικών 
διαδικασιών και την πιθανή πειθαρχική παράβαση. 

 

Υποενότητα 2: Έναρξη και διεξαγωγή των ερευνών 

Άρθρο 69 Έναρξη 
1. Το μέλος του ερευνητικού τμήματος, το οποίο ορίζεται από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, θα αποφασίζει για την 
έναρξη διαδικασιών διερεύνησης. 

2. Δεν απαιτείται αιτιολόγηση για την έναρξη ή μη των διαδικασιών 

διερεύνησης και η απόφαση έναρξης αυτών είναι απρόσβλητη. 
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Άρθρο 70 Διεξαγωγή των ερευνών 
 

Το μέλος του ερευνητικού τμήματος θα προΐσταται της διαδικασίας 
διερεύνησης ως επικεφαλής της έρευνας. 
1. Με την βοήθεια της γραμματείας ο επικεφαλής της έρευνας θα 

διερευνά μέσω γραπτών ερωτημάτων και γραπτών ή προφορικών 
ερωτήσεων προς τους διαδίκους και τους μάρτυρες. Μπορεί επίσης 

να λάβει περαιτέρω ερευνητικά μέτρα, ιδιαίτερα δε, μπορεί να 
προβεί στην επαλήθευση της γνησιότητας των εγγράφων που 
αφορούν στην έρευνα μέσω ενόρκων καταθέσεων. 

2. Εάν οι διάδικοι ή άλλα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον 
παρόντα Κώδικα δεν συνεργαστούν για την απόδειξη των γεγονότων 
ορισμένης υπόθεσης, ο επικεφαλής της έρευνας μπορεί να ζητήσει 

από τον πρόεδρο του δικαστικού τμήματος να προβεί σε μία 
προειδοποίηση και σε περίπτωση επανάληψης να λάβει 

πειθαρχικά μέτρα. 
 

Υποενότητα 3: Ολοκλήρωση των διερευνητικών διαδικασιών 
Άρθρο 71 Ολοκλήρωση των διερευνητικών διαδικασιών 

Εφόσον ο επικεφαλής της έρευνας θεωρήσει ότι δεν απαιτείται 
διερεύνηση της υπόθεσης ή ότι η έρευνα είναι επαρκής, θα ενημερώνει 
τους διαδίκους, ότι οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και ότι η τελική 

έκθεση, μαζί με τον φάκελο της έρευνας, θα διαβιβασθούν στο δικαστικό 
τμήμα. 
 

Άρθρο 72 Τελική έκθεση 

Η τελική έκθεση θα περιέχει όλα τα γεγονότα και τα στοιχεία που έχουν 
συλλεγεί και θα αναφέρει την πιθανή παράβαση κανόνων μαζί με μια 

εισήγηση απευθυνόμενη προς το δικαστικό τμήμα για την λήψη των 
κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων, τη θέση μιας υπόθεσης στο αρχείο ή 
την απαλλαγή του διαδίκου. 
 
 

Ενότητα 3: Δικαστική διαδικασία 
 

Υποενότητα 1: Περαίωση διαδικασιών. Προετοιμασία 
ακροαματικής διαδικασίας. 

 

Άρθρο 73 Εξέταση του φακέλου 
1. Ο Πρόεδρος του Δικαστικού Τμήματος θα εξετάζει την τελική 

έκθεση και τους φακέλους της υπόθεσης με τη συνδρομή της 
Γραμματείας. 

2. Εφόσον ο Πρόεδρος του Δικαστικού τμήματος θεωρεί ότι τα 
αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι επαρκή προκειμένου να συνεχιστεί 
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η διαδικασία, μπορεί να κλείσει τη διαδικασία και να θέσει την 
υπόθεση στο αρχείο. 

3. Εφόσον είναι αναγκαίο, ο Πρόεδρος του Δικαστικού Τμήματος 
μπορεί να επιστρέφει την τελική έκθεση στο ερευνητικό τμήμα για 

τροποποίηση ή συμπλήρωση ή μπορεί να προχωρήσει σε 
περαιτέρω έρευνες. 

4. Εφόσον ο Πρόεδρος του Δικαστικού Τμήματος θεωρεί ότι η τελική 

έκθεση είναι πλήρης, θα προχωρά στην περαιτέρω δικαστική 
διαδικασία. 

 

Άρθρο 74 Υπομνήματα διαδίκων 

1. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του δικαστικού Τμήματος 
αποφασίσει να προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία, θα κοινοποιεί 
την τελική έκθεση στους διαδίκους. Οι διάδικοι θα έχουν 

δικαίωμα να λάβουν αντίγραφα του φακέλου της υπόθεσης. 
2. Ο Πρόεδρος του Δικαστικού Τμήματος, θα ορίζει προθεσμία στους 

διαδίκους προκειμένου να υποβάλλουν υπόμνημα με την θέση 
τους σε σχέση με την κατηγορία, τους υπερασπιστικούς 
ισχυρισμούς τους, τυχόν ισχυρισμούς περί αναρμοδιότητας, τα 

αποδεικτικά τους στοιχεία και αιτιολογημένα αιτήματα ως προς 
την παραδοχή των αποδεικτικών μέσων επί των οποίων πρόκειται 

να βασιστούν οι ισχυρισμοί τους, όπως και τυχόν αιτιολογημένο 
αίτημα για διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας, αναφέροντας 
τους μάρτυρες τους οποίους προτίθενται να εξετάσουν. Οι διάδικοι 

θα συνυποβάλλουν μια συνοπτική περίληψη του περιεχομένου 
που αναμένεται να έχουν οι μαρτυρικές καταθέσεις. 

 

Άρθρο 75 Απόρριψη των αιτημάτων για την παραδοχή 

αποδεικτικών μέσων 
1. Ο Πρόεδρος του Δικαστικού Τμήματος μπορεί να απορρίψει τα 

αιτήματα για την παραδοχή αποδεικτικών μέσων που του 
υποβάλλουν οι διάδικοι. 

2. Οι διάδικοι θα ενημερώνονται για την απόρριψη του αιτήματος 

τους με μια απλή αναφορά των λόγων της απόφασης. Η απόφαση 
για την απόρριψη αποδεικτικών μέσων είναι απρόσβλητη. 

 

Άρθρο 76 Περαιτέρω αποδείξεις 

1. Ο Πρόεδρος του Δικαστικού Τμήματος μπορεί αυτεπαγγέλτως να 
διατάξει τη συλλογή περαιτέρω αποδείξεων και την κλήτευση 
πρόσθετων μαρτύρων στην ακροαματική διαδικασία. Αποδείξεις 

που έχουν ήδη συγκεντρωθεί μπορεί να ληφθούν εκ νέου εάν 
κρίνεται αναγκαία η άμεση γνώση των αποδείξεων προκειμένου να 

ληφθεί ορισμένη απόφαση. 
2. Ο Πρόεδρος του Δικαστικού Τμήματος θα ενημερώνει τους 

διαδίκους για τις περαιτέρω αποδείξεις και τους πρόσθετους 

μάρτυρες. 
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Άρθρο 77 Σύνθεση Δικαστικού Τμήματος 
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 36 οι αποφάσεις του δικαστικού 

τμήματος λαμβάνονται υπό τριμελή σύνθεση. 
2. Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση της σύνθεσης. 
 

Υποενότητα 2: Ακροαματική διαδικασία 

Άρθρο 78 Προφορικές δηλώσεις. Αρχές 
1. Κατά γενικό κανόνα, δε θα διεξάγεται ακροαματική διαδικασία και 

το δικαστικό τμήμα θα αποφασίζει με βάση τα στοιχεία του 
φακέλου. 

2. Σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος από 

τους διαδίκους το Δικαστικό Τμήμα μπορεί να επιτρέψει τη 
διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας στην οποία θα καλούνται 
όλοι οι διάδικοι. 

3. Κατά τη διακριτική του ευχέρεια το δικαστικό τμήμα της 
Επιτροπής μπορεί να αποφασίσει την διεξαγωγή ακροαματικής 

διαδικασίας στην οποία θα καλούνται όλοι οι διάδικοι. 
4. Η ακροαματική διαδικασία θα λαμβάνει χώρα δημόσια. 
 

Άρθρο 79 Ακροαματική διαδικασία 

1. Ο Πρόεδρος του δικαστικού τμήματος θα διευθύνει την 
ακροαματική διαδικασία και θα αποφασίζει για τη σειρά εξέτασης 
των μαρτύρων. 

2. Οι διάδικοι φέρουν την ευθύνη να διασφαλίζουν την εμφάνιση των 
μαρτύρων, των οποίων ζήτησαν την εξέταση και φέρουν τα έξοδα 

που σχετίζονται με την προσέλευση τους. 
3. Με το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας το μέλος του 

ερευνητικού τμήματος θα εισηγείται επί της υπόθεσης. 

4. Η ακροαματική διαδικασία θα ολοκληρώνεται με τις αγορεύσεις 
των διαδίκων 

5. Ο Πρόεδρος του Δικαστικού Τμήματος μπορεί να επιτρέψει στο 
διωκόμενο μια τελευταία ευκαιρία να μιλήσει. 

 

Υποενότητα 3: Διάσκεψη. Απόφαση 

Άρθρο 80 Διάσκεψη 
1. Μετά την ακροαματική διαδικασία, το δικαστικό τμήμα θα 

αποσύρεται για μυστική διάσκεψη, προκειμένου να εκδώσει την 

απόφαση του. 
2. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί ακροαματική διαδικασία ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής θα ορίζει το χρόνο των διασκέψεων. Οι διάδικοι 

μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτού. 
3. Οι διασκέψεις θα διεξάγονται χωρίς διακοπή, εκτός αν άλλως 

επιβάλλεται από τις συνθήκες. 
4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα αποφασίζει για την σειρά εξέτασης 

των υποθέσεων 
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5. Τα μέλη θα εκφέρουν τη γνώμη τους με την σειρά που ορίζεται 
από τον Πρόεδρο, ο οποίος πάντα θα εκφέρει τελευταίος τη γνώμη 

του. 
 

Άρθρο 81 Λήψη απόφασης 
1. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων 

μελών 
2. Κάθε μέλος που παρίσταται έχει μια ψήφο 

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

 

Άρθρο 82 Αιτιολογία των αποφάσεων 

1. Η απόφαση θα περιέχει τα ακόλουθα: 

α) την σύνθεση της επιτροπής, 

β) τα ονοματεπώνυμα των διαδίκων,  

γ) την ημερομηνία της δημοσίευσης,  

δ) περίληψη των πραγματικών περιστατικών, 

ε) την αιτιολογία της απόφασης με αναφορά της τυχόν 
μειοψηφίας, τις διατάξεις επί των οποίων βασίστηκε η 

απόφαση,  

στ) τους όρους που θέτει, και 

ζ) την γνωστοποίηση της δυνατότητας και της προθεσμίας της 
έφεσης. 

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

γραμματέα. 
 

Υποενότητα 4: Προσωρινά μέτρα 
Άρθρο 83 Όροι και αρμοδιότητα 

1. Ο πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί να διατάξει 
προσωρινά μέτρα για να αποτρέψει την απόκρυψη στοιχείων που 
θα θεμελίωναν την αλήθεια. 

2. Κατόπιν αιτήματος από μέλος του Ερευνητικού τμήματος ο 
πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί να λάβει προσωρινά 

μέτρα (π.χ. να επιβάλει προσωρινά πειθαρχικές κυρώσεις) εφόσον 
φαίνεται να υφίσταται παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και 
δεν πρόκειται να ληφθεί έγκαιρα απόφαση επί της ουσίας. 

3. Ο Πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί να αναθέσει τη λήψη 
απόφασης για το προσωρινά μέτρα σε μέλος του δικαστικού 
τμήματος. 

 

Άρθρο 84 Διαδικασία λήψης προσωρινών μέτρων 
1. Ο Πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί να καλέσει τα μέρη 

σε ακρόαση μετά από σύντομη κλήτευση τους ή να τους θέσει 

σύντομη προθεσμία για την υποβολή υπομνήματος. 
2. Ο Πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί να λάβει απόφαση 

βασιζόμενος στα στοιχεία του φακέλου που έχει στη διάθεση του 
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και χωρίς προηγούμενη ακρόαση των διαδίκων, οπότε οι διάδικοι 
θα κληθούν σε ακρόαση ή σε υποβολή έγγραφου υπομνήματος 

μετά την έκδοση της απόφασης. Μετά την ακρόαση των διαδίκων ο 
πρόεδρος του δικαστικού τμήματος μπορεί να επικυρώσει, 

ανακαλέσει ή τροποποιήσει την απόφασή του. 
3. Η απόφαση θα περιέχει διάταξη για τα έξοδα. 
 

Άρθρο 85 Διάρκεια 

1. Τα προσωρινά μέτρα ισχύουν για χρονικό διάστημα έως 60 
ημέρες. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες η 
διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων θα παρατείνεται με 

απόφαση του προέδρου της επιτροπής για επιπλέον χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες. 

2. Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων θα λαμβάνεται υπόψη 

στην έκδοση της τελικής απόφασης. 
 

Άρθρο 86 Ένδικα μέσα κατά των προσωρινών μέτρων 

1. Η έφεση κατά απόφασης λήψης προσωρινών μέτρων θα 
υποβάλλεται προς τον πρόεδρο της επιτροπής εφέσεων. 

2. Η προθεσμία για την υποβολή εφέσεως είναι δύο ημέρες και 

εκκινεί από την κοινοποίηση της απόφασης 
3. Αντίγραφο του εφετηρίου θα υποβάλλεται άμεσα στην ΕΠΟ με 

τηλεομοιοτυπία εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. 

4. Η άσκηση της έφεσης δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη. 
 

Υποενότητα 5: Έφεση και αναψηλάφηση 
Άρθρο 87 Έφεση 

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

2. Εκτός εάν ο παρών Κώδικας προβλέπει διαφορετικά επιτρέπεται 
άσκηση εφέσεως κατά αποφάσεων της Επιτροπής Δεοντολογίας, 
ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων, από τον διάδικο στον οποίο έχει 

επιβληθεί ποινή κατά οποιοσδήποτε απόφασης, με εξαίρεση τις 
αποφάσεις στις οποίες η ποινή που επιβλήθηκε είναι: 

α) προειδοποίηση, 

β) επίπληξη, 

γ) αποκλεισμός για λιγότερους από τρεις αγώνες ή μέχρι δύο 

μήνες, 

δ) πρόστιμο μικρότερο των 5.000 ευρώ. 

3. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας μπορούν επίσης 
να εφεσιβληθούν από το όργανο άσκησης της πειθαρχικής δίωξης 

της ΕΠΟ. 
4. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης από τους διαδίκους είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της αποφάσεως και για το 

όργανο άσκησης πειθαρχικής δίωξης δώδεκα (12) ημέρες. 
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5. Το τμήμα της απόφασης που αφορά τα έξοδα είναι οριστικό και 
δεν εφεσιβάλλεται. 

 

Άρθρο 88 Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου 
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την επιτροπή εφέσεων σύμφωνα με 
το προηγούμενο άρθρο δύνανται να προσβληθούν στο Διαιτητικό 

Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) στην Λωζάννη της Ελβετίας, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στον δικονομικό Κανονισμό λειτουργίας του, από 

τον διάδικο στον οποίο επιβλήθηκε ποινή και από την ΕΠΟ. 
 

Άρθρο 89 Αναψηλάφηση 
1. Το ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας μπορεί να 

ανοίξει εκ νέου μια υπόθεση η οποία είχε κλείσει μετά από μια 
νομικά δεσμευτική απόφαση, εφόσον ένας διάδικος ανακαλύψει 
νέα γεγονότα ή αποδείξεις τα οποία, παρά την διενεργηθείσα 

έρευνα, δε θα μπορούσαν να είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα και τα 
οποία θα είχαν ως αποτέλεσμα μια πιο ευνοϊκή απόφαση. 

2. Το αίτημα αναψηλάφησης θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο 
διάδικο εντός δέκα ημερών από την αποκάλυψη των αιτίων που 
δημιουργούν λόγο για την αναψηλάφηση, διαφορετικά είναι 

απαράδεκτο. 
3. Ο Υπεύθυνος Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων έχει δικαίωμα 

να υποβάλλει αίτηση αναψηλάφησης κατά απαλλακτικής 

απόφασης, εντός της προθεσμίας της παρ. 2, εφόσον 
ανακαλυφθούν νέα γεγονότα ή αποδείξεις τα οποία, παρά την 

διενεργηθείσα έρευνα, δε θα μπορούσαν να είχαν παρουσιαστεί 
νωρίτερα και τα οποία θα είχαν ως αποτέλεσμα μια καταδικαστική 
απόφαση. 

4. Η παραγραφή για την υποβολή αιτήματος αναψηλάφησης σε κάθε 
περίπτωση είναι ένα έτος μετά την έκδοση της απόφασης. 

 

Ο παρών Κώδικας τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και 
εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της 

Ε.Π.Ο. στις 13/08/2019 (No 45) και ισχύει από την έναρξη της 
αγωνιστικής περιόδου 2019-2020. 
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