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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

Άρθρο 1. Ίδρυση – Λειτουργία. 

1. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου (Δ.Δ.Π.), με σκοπό 

την επίλυση διαφορών, μέσω της διαιτησίας. Το Διαιτητικό Δικαστήριο 

Ποδοσφαίρου (Δ.Δ.Π.) είναι ένα ανεξάρτητο όργανο, η ίδρυση του οποίου 

καθορίζεται στο άρθρο 62 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., το οποίο εκδικάζει 

όλες τις εσωτερικές εθνικές διαφορές μεταξύ της Ε.Π.Ο., των Ενώσεων- Μελών 

της, των ομάδων, των ποδοσφαιριστών, των προπονητών, των αξιωματούχων, 

των διαμεσολαβητών ομάδων ή ποδοσφαιριστών, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος. 

2. Τα Καταστατικά των Ενώσεων –Mελών της ΕΠΟ, των Σωματείων Mελών των 

Ενώσεων και οι προκηρύξεις των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών 

πρωταθλημάτων, οφείλουν να περιλάβουν, υποχρεωτικά, μία διάταξη στην 

οποία θα προβλέπεται ότι όλες οι σχετιζόμενες με το ποδόσφαιρο διαφορές 

στις οποίες θα εμπλέκονται όλα τα ανωτέρω νομικά ή φυσικά πρόσωπα, 

αποτελούν αντικείμενο διαιτησίας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.  

3. Μία διαφορά αποτελεί αντικείμενο διαιτησίας:  

α. όταν προβλέπεται στα Καταστατικά και τους Κανονισμούς των 

προσφευγόντων ή των νομικών προσώπων των οποίων αυτοί είναι μέλη 

ή στις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων που συμμετέχουν και  

β. όταν υπάρχει ή υπάρξει μία σχετική συμφωνία των μερών.  

Η έδρα του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου βρίσκεται στην Αθήνα, στην 

έδρα της Ε.Π.Ο. (Πάρκο Γουδή). Επίσης στην ΕΠΟ λειτουργεί τμήμα, που 

αποτελεί το τμήμα γραμματειακής υποστήριξης του Δικαστηρίου (Γραμματεία 

του Δικαστηρίου).  

 

Άρθρο 2. Σύνθεση -Συγκρότηση 

1. Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου συγκροτείται σε σώμα και συνεδριάζει 

σε πενταμελή (5μελή) σύνθεση, από την οποία, ο Πρόεδρος και δύο (2) 

Mέλη είναι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και τα άλλα δύο (2) είναι 

διαιτητές, που ορίζονται ανά ένας (1) από κάθε διάδικο μέρος, από τους 

τηρούμενους στην Γραμματεία του Δικαστηρίου εγκεκριμένους πίνακες κάθε 

φορέα.  
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Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου επίσης συνεδριάζει και σε τμήματα με 

τριμελή σύνθεση, στην οποία Πρόεδρος είναι ένας εκ των δικαστικών 

λειτουργών και τα δύο μέλη είναι οι διαιτητές.  

Οσάκις με διάταξη Κανονισμού προβλέπεται αρμοδιότητα του 

Διαιτητικού Δικαστηρίου με μονομελή σύνθεση, τούτο συγκροτείται από 

ένα εκ των τακτικών μελών του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο και 

συνεδριάζει χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα. 

2. Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, και τρία (3) τακτικά μέλη (σύνολο 

πέντε ) ορίζονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., που 

λαμβάνεται (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό) για μία χρονική 

περίοδο τριών (3) ετών. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, τα Μέλη, ή 

ορισμένα από αυτά, εφόσον στο πρόσωπό τους δεν υφίσταται κανένα κώλυμα, 

δύναται να επανοριστούν για μία δεύτερη θητεία. Τα Μέλη του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου πρέπει να έχουν γνώση των ποδοσφαιρικών 

κανονισμών, του εν γένει αθλητικού δικαίου και των κανόνων της διαιτησίας. 

3. Οι διαιτητές ορίζονται από κάθε διάδικο μέρος από έναν ενιαίο κατάλογο 

διαιτητών που τηρείται στην έδρα του Δικαστηρίου. Μετά τη λήξη της ισχύος 

του πίνακα διαιτητών και πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής 

περιόδου, η ΕΠΟ, οι Επαγγελματικές Ενώσεις SuperLeague1, Super League 

2 και Football League, οι Πανελλήνιες Ενώσεις ή Σύνδεσμοι ή Ομοσπονδίες 

Ποδοσφαιριστών, Προπονητών και Διαμεσολαβητών καταρτίζουν και 

κοινοποιούν στην Γραμματεία του Διαιτητικού Δικαστηρίου από ένα πίνακα ο 

καθένας, με τα ονοματεπώνυμα τεσσάρων (4) έως έξι (6) διαιτητών. Οι 

Ενώσεις Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων, εάν επιθυμούν, μπορούν 

να δηλώσουν το όνομα ενός διαιτητή εκάστη για να συμπεριληφθεί στον 

κατάλογο. Από τον κατάλογο αυτό κάθε διάδικο μέρος έχει το δικαίωμα να 

επιλέξει και να διορίζει έναν (1) διαιτητή της αρεσκείας του, σε μία διεξαγόμενη 

δίκη.  

4. Ο κατάλογος με τους πίνακες των διαιτητών, επικυρώνεται με απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, ισχύει για δύο (2) αγωνιστικές περιόδους 

και θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα (site) της ΕΠΟ.  

5. Εάν ένα Μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου παραιτηθεί, αποβιώσει ή δεν είναι 

σε θέση να εκτελέσει την αποστολή του για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να 

αντικατασταθεί για το υπόλοιπο της περιόδου της εντολής του, με τον ίδιο 

τρόπο και σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τον ορισμό του.  
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Άρθρο 3. Προσόντα διαιτητών. Αμεροληψία. Καθήκον εμπιστευτικότητας. 

1. Οι διαιτητές είναι νομικοί με αναγνωρισμένη εμπειρία και γνώση των 

ποδοσφαιρικών Κανονισμών, του εν γένει αθλητικού δικαίου και των κανόνων 

της διαιτησίας. Μετά τον ορισμό τους οι διαιτητές θα υπογράφουν μία επίσημη 

δήλωση, υποσχόμενοι ότι θα ασκήσουν τα καθήκοντα που προκύπτουν από 

την ιδιότητα αυτή με απόλυτη αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία και αμεροληψία 

και σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού. Οι διαιτητές δεν 

επιτρέπεται να λειτουργούν ως συνήγοροι ενός διαδίκου, ενώπιον του 

Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου.  

2. Οι διαιτητές του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου δεσμεύονται από το 

καθήκον της εμπιστευτικότητας, ιδιαιτέρως δε, δεν επιτρέπεται να 

αποκαλύψουν προς οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε γεγονότα ή άλλα 

στοιχεία σχετιζόμενα με τις δίκες που διεξάγονται ενώπιον του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου.  

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. μπορεί να απομακρύνει έναν διαιτητή από 

τον πίνακα των μελών του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου είτε 

προσωρινά είτε μόνιμα, εάν παραβιάσει οποιονδήποτε κανόνα του παρόντα 

Κώδικα ή εάν η πράξη του επηρεάζει την φήμη του Διαιτητικού Δικαστηρίου 

ή/και της Ε.Π.Ο.  

 

Άρθρο 4. Κωλύματα διαιτητών. Ανεξαρτησία 

1. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου όσοι 

εμπίπτουν στα κωλύματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ (Κανονισμός 

Εφαρμογής) του Καταστατικού της ΕΠΟ (παρ.1,2,3,4 και 5), καθώς και οι 

δικηγόροι ή νομικοί που είναι μέλη ή μέτοχοι Δ.Σ. Π.Α.Ε. ή έχουν οιαδήποτε 

σχέση εντολής με Π.Α.Ε., ή ποδοσφαιριστές ή προπονητές ή διαμεσολαβητές.  

2. Κάθε διαιτητής πρέπει να αναγράφεται στον πίνακα των διαιτητών του φορέα 

από τον οποίο προέρχεται, που τηρείται στην Γραμματεία του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου.  

 

Άρθρο 5. Αρμοδιότητες. Δικαιοδοσία. Υπαγόμενες διαφορές 

1. Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου είναι αρμόδιο για την εκδίκαση όλων 

των διαφορών που αφορούν θέματα οικονομικού ή άλλου συμφέροντος τα 

οποία συνδέονται επί της αρχής, σχετίζονται ή προκύπτουν με αφορμή το 

ποδόσφαιρο, πλην εκείνων που με ειδικές διατάξεις άλλων κανονισμών 

υπάγονται στην αρμοδιότητά άλλων Επιτροπών (όπως διαφορές που αφορούν 
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αδειοδότηση ομάδων ή διαφορές που υπάγονται σε πρώτο βαθμό στην 

ΠΕΕΟΔ, στην ΕΙΠ, κ.λπ.). 

Ειδικότερα δε των διαφορών: 

α.  Π.Α.Ε με άλλη Π.Α.Ε., ή με Επαγγελματική Ένωση, ή με Σωματείο, ή με 

την Ε.Π.Ο., ή με ποδοσφαιριστή, ή με διαμεσολαβητή. 

β.  Επαγγελματική ένωση με την Ε.Π.Ο. ή με Π.ΑΕ. ή με Ε.Π.Σ. ή με 

ποδοσφαιριστή. 

γ.  Ερασιτεχνική Ένωση (Ε.Π.Σ.) με την Ε.Π.Ο., ή με άλλη Ε.Π.Σ., ή με 

Σωματείο, ή με ποδοσφαιριστή ή με Π.Α.Ε  

δ.  Σωματείο με Ε.Π.Σ. ή με την Ε.Π.Ο. ή με ποδοσφαιριστή ή με 

διαμεσολαβητή. 

ε.  Ποδοσφαιριστή με όλους τους ανωτέρω (Ε.Π.Ο., Επαγγελματική Ένωση, 

Ερασιτεχνική Ένωση, Π.Α.Ε., Σωματείο ή διαμεσολαβητή) 

στ.  διαμεσολαβητή με Ε.Π.Ο., ή με Π.Α.Ε. ή με ποδοσφαιριστή ή με 

Σωματείο. 

2. Επίσης είναι αρμόδιο:  

α. Για την εκδίκαση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, όλων των διαφορών 

που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία, των Ενώσεων- Μελών της 

ΕΠΟ, όπως και των διαφορών που προκύπτουν από ή που σχετίζονται 

με τον Κώδικα Αρχαιρεσιών.  

β. Για την εκδίκαση των διαφορών που σχετίζονται με ακυρότητες 

αποφάσεων του Δ.Σ ή των Γενικών Συνελεύσεων των Ενώσεων ή των 

Σωματείων Μελών των Ενώσεων  

γ. Για την εκδίκαση σε πρώτο και τελευταίο βαθμό των διαφορών μεταξύ 

ομάδων επαγγελματικών κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 20 

παρ. 4 του Κ.Ι.Μ.Π. 

δ. Για την επιβολή επιπρόσθετων αθλητικών κυρώσεων, σε πρώτο 

και τελευταίο βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 7 του ΚΙΜΠ.  

ε. Για την εκδίκαση των διαφορών μεταξύ μελών Δ.Σ. σωματείων ή 

μελών Ε.Ε. Ε.Π.Σ. ή Ε.Π.Ο. με τα σωματεία, ή με τις Ε.Π.Σ. ή με την 

ΕΠΟ, αντίστοιχα, για ζήτημα που αφορά κώλυμα εκλογιμότητας, 

έκπτωση ή αίτημα του άρθρου 5 Α του παρόντος Κανονισμού 

(Έκπτωση και Επάνοδος) 

στ. Για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν τον υπολογισμό και την 

καταβολή της αποζημίωσης κατάρτισης  

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική. 
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Για την εκδίκαση των υποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 

το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου συνεδριάζει σε πλήρη 

(πενταμελή)σύνθεση. 

3. Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου είναι επίσης αρμόδιο για την εκδίκαση 

των εφέσεων κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστή 

(Ε.Ι.Π.) και της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Οικονομικών διαφορών 

(Π.Ε.Ε.Ο.Δ), όπως και για την επιβολή και την ενεργοποίηση ποινών 

(υποθέσεις του άρθρου 24 του ΚΙΜΠ).  

Για την εκδίκαση των υποθέσεων της παρούσης παραγράφου το Διαιτητικό 

Δικαστήριο Ποδοσφαίρου συνεδριάζει σε τμήματα με τριμελή σύνθεση και ως 

Μονομελές για την επιβολή και ενεργοποίηση των ποινών. Τους Προέδρους 

των τμημάτων, την χρονική περίοδο θητείας εκάστου εξ αυτών, όπως και τις 

ημέρες συνεδριάσεως των τμημάτων, τα ορίζει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. 

Στην επιβολή και ενεργοποίηση ποινών, που επιβάλλονται σε μία ΠΑΕ, στην 

περίπτωση μη καταβολής μίας εφάπαξ οφειλής ή μίας δόσης οφειλής, που έχει 

επιβληθεί με μία τελεσίδικη απόφαση (της Π.Ε.Ε.Ο.Δ ή του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου) προβαίνει ο Πρόεδρος κάθε τμήματος.  

4. Η ενεργοποίηση μίας ποινής προϋποθέτει την κατάθεση στην Γραμματεία του 

Δικαστηρίου μίας δήλωσης ενός ποδοσφαιριστή ή ενός προπονητή ότι δεν 

καταβλήθηκε από την οφειλέτρια Π.Α.Ε. μία οφειλή ή η δόση μίας οφειλής κατά 

την ταχθείσα δήλη ημέρα πληρωμής της, με αίτημα να ενεργοποιηθούν οι 

επιβληθείσες ποινές. Του αιτήματος αυτού έχει προηγηθεί τουλάχιστον προ 

τριών (3) ημερών αντίστοιχο αίτημα και απόφαση για την επιβολή των ποινών. 

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιβολή και ενεργοποίηση ποινών 

προβλέπονται στο άρθρο 24 του ΚΙΜΠ, ενώ δύναται επίσης να υφίστανται 

ειδικότερες διατάξεις στις εκάστοτε μεταξύ των μερών (ΠΣΑΠ, Super League 

1, Super League 2 και Football League), ισχύουσες Σ.Σ.Ε. οι οποίες, 

σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΚΙΜΠ, μπορούν να ρυθμίζουν άλλως τα εκεί 

αναφερόμενα ζητήματα. Η εκτέλεση της αποφάσεως που ενεργοποιεί της 

ποινές, ανήκει στην Επαγγελματική Ένωση, στην οποία συμμετέχει η 

οφειλέτρια Π.Α.Ε. και γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 

Κ.Ι.Μ.Π.  

5. Εξαίρεση: Δεν προσβάλλονται στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου 

α) οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.  

β) οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της Ε.Π.Ο., 

είτε αφορούν την κατάρτιση των πινάκων των διαιτητών, παρατηρητών 

εκπαιδευτών, είτε αφορούν ορισμό διαιτητών ή βοηθών διαιτητών ή 
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παρατηρητών διαιτησίας σε έναν αγώνα, είτε αφορούν επιλογή 

προσώπων για διεθνείς διαιτητές, παρατηρητές, κ.ο.κ. είτε αφορούν 

τιμωρία διαιτητών για παραβάσεις του Κανονισμού διαιτησίας. 

Η Ε.Π.Ο. μπορεί να είναι διάδικος (και να παρίσταται) στο Διαιτητικό 

Δικαστήριο ποδοσφαίρου όταν προσβάλλονται οι αποφάσεις των οργάνων της 

και των υπηρεσιών της, που σχετίζονται με τα αγωνιστικά θέματα του 

ποδοσφαίρου, όπως και σε λοιπές υποθέσεις που δύναται να έχει έννομο 

συμφέρον. 

 

Άρθρο 5 Α. Έκπτωση και Επάνοδος 

1. Η έκπτωση ενός μέλους σωματείου, μέλους Δ.Σ. σωματείου, μέλους Ε.Ε. 

Ενώσεως ή μέλους της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., από τη θέση που κατέχει, λόγω 

κωλύματος που προβλέπεται στο Παράρτημα Α΄ του Καταστατικού της 

Ε.Π.Ο. ή από το νόμο, επέρχεται είτε με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου 

ή της Ε.Ε. της Ενώσεως ή της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., είτε με διαπιστωτική πράξη 

του αρμοδίου (κρατικού) οργάνου. 

2. Το μέλος που εξέπεσε μπορεί να επανέλθει στη θέση που κατείχε, 

εφόσον το κώλυμα που αποτέλεσε την αιτία εκπτώσεως εξέλιπε και 

συγκεκριμένα: 

α) εκδόθηκε αθωωτική απόφαση (στις περιπτώσεις που ο εισαγγελέας 

έχει δικαίωμα έφεσης αμετάκλητη αθωωτική) ή αμετάκλητο 

απαλλακτικό βούλευμα, στην περίπτωση που η έκπτωση είχε 

επέλθει λόγω ποινής ή δίωξης που αφορούσε ποινικό αδίκημα. 

β) εξέλιπε με νόμιμο τρόπο ο λόγος που αποτελούσε το κώλυμα σε 

όλες τις λοιπές περιπτώσεις. 

3. Το μέλος που εξέπεσε, επανέρχεται στην θέση που κατείχε, είτε: 

α) Με απόφαση του αρμοδίου (κρατικού) οργάνου που είχε εκδώσει 

την διαπιστωτική πράξη εκπτώσεώς του. 

β) Με απόφαση των ιδίων οργάνων, ήτοι του Δ.Σ. του Σωματείου ή της 

Ε.Ε. της Ενώσεως ή της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., τα οποία στην εκάστοτε 

περίπτωση είχαν εκδώσει την απόφαση έκπτωσης του μέλους. 

γ) Με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. σε κάθε περίπτωση που το όργανο 

ή ο φορέας που εξέδωσε την απόφαση αδρανεί. 

4. Η αίτηση ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών από την γνώση της 

εξάλειψης του κωλύματος που αποτέλεσε τον λόγο έκπτωσης και για τις 

ήδη υφιστάμενες, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, 
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περιπτώσεις, η αίτηση ασκείται ομοίως, εντός τριάντα (30) ημερών από 

την θέση της σε ισχύ. 

5. Στην περίπτωση κατά την οποία το κώλυμα που αποτέλεσε την αιτία 

εκπτώσεως εξέλιπε, η απόφαση περί επανόδου του μέλους είναι 

υποχρεωτική για το όργανο που εξέδωσε την απόφαση έκπτωσης. Κατά 

της απορριπτικής απόφασης ή αρνήσεως έκδοσης απόφασης εντός 

μηνός από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, το μέλος έχει δικαίωμα 

προσφυγής στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., εντός 

των καθοριζόμενων από τον Κανονισμό Λειτουργίας του προθεσμιών. 

 

Άρθρο 6. Υποβολή αιτήματος. Διαδικασία 

1. Η διαιτητική διαδικασία ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου 

ξεκινά όταν ένα αίτημα για διαιτητική επίλυση διαφοράς υποβάλλεται στην 

Γραμματεία του Δικαστηρίου.  

2. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως από τον αιτούντα διάδικο ή τον πληρεξούσιο 

δικηγόρο του και πρέπει να περιέχει, κατ’ ανάγκη, τα παρακάτω:  

α. Ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις των διαδίκων και απαραιτήτως τηλέφωνο, 

αριθμό τηλεομοιότυπου (FAX) και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας 

του αιτούντος. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Δικαστηρίου 

με τον αιτούντα διάδικο δεν θα καλύπτονται από αυτά του πληρεξουσίου 

δικηγόρου.  

β. Ένα ιστορικό των γεγονότων στα οποία εδράζεται η διαφορά και τα 

νομικά επιχειρήματα προς υποστήριξη της θέσης του αιτούντος και το 

έννομο συμφέρον του.  

γ. Ένα αίτημα για διαιτητική επίλυση της διαφοράς.  

δ. Μία δήλωση για αναγνώριση της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητας του 

Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου για την επίλυσή του.  

ε. Το αίτημα θα είναι νόμιμα υπογεγραμμένο από τον διάδικο ή τον 

πληρεξούσιο δικηγόρο του.  

στ. Στην περίπτωση που η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου δεν συνάγεται 

απευθείας από καταστατική πρόβλεψη και των δύο διαδίκων, μία δήλωση 

ότι τα διάδικα μέρη κατόπιν (εγγράφου) συμφωνίας για την επίλυση της 

διαφοράς αναθέτουν την επίλυση αυτής στο Διαιτητικό Δικαστήριο.  

3. Εάν υπάρχουν ελλείψεις ως προς τα ανωτέρω υπό α, γ, δ, ε, στ στοιχεία 

του δικογράφου του αιτήματος, κατόπιν εντολής του Προέδρου του 

Δικαστηρίου ενημερώνεται από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου ο αιτών 

για τη συμπλήρωσή του. Εάν δε γίνει η συμπλήρωση των ελλείψεων 
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μέχρι τη συζήτηση του αιτήματος στο ακροατήριο, τούτο απορρίπτεται 

ως απαράδεκτο. 

 

Άρθρο 7. Προθεσμίες 

1. Η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως κατά των αποφάσεων της Επιτροπής 

Ιδιότητας Ποδοσφαιριστή (Ε.Ι.Π.) και της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 

Επιλύσεως Οικονομικών (Π.Ε.Ε.Ο.Δ), διαφορών είναι πέντε (5) ημέρες και 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της νόμιμης κοινοποίησης της 

απόφασης, άλλως σε κάθε περίπτωση δέκα (10) ημέρες από την έκδοσή της.  

2. Το αίτημα της προσβολής απόφασης του Δ.Σ ή της Ε.Ε. μίας Ένωσης ή 

ενός Οργάνου της Ε.Π.Ο. κ.ο.κ., πρέπει να κατατεθεί στο Δικαστήριο εντός 

της προθεσμίας που ορίζεται ειδικά για την κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση 

που στο Καταστατικό ή στον Κανονισμό της Ε.Π.Ο., της οικείας Ένωσης ή του 

Αθλητικού Οργάνου, ή στην προηγούμενη συμφωνία των διαδίκων, δεν 

προβλέπεται για την προσβολή της απόφασης ειδική προθεσμία, τότε η 

προθεσμία θα είναι πέντε (5) ημέρες από την επόμενη ημέρα της νόμιμης 

κοινοποίησης της απόφασης που προσβάλλεται ή της αποδεδειγμένης 

γνώσης αυτής (στην περίπτωση που ο/η προσφεύγων/ουσα δεν ανήκει 

στα προς κοινοποίηση πρόσωπα), όχι όμως πέραν των δεκαπέντε (15) 

ημερών από την έκδοσή της.  

3. Εάν υποβάλλεται ένα αίτημα για διαιτησία που δεν προκύπτει άμεσα από 

απόφαση της Ε.Π.Ο., ή Ενώσεως, ή Αθλητικού Οργάνου, κ.ο.κ η προθεσμία 

για την προσφυγή θα είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη 

της αποδεδειγμένης γνώσης του γεγονότος που αποτελεί το αντικείμενο της 

διαφοράς, ή επί του οποίου βασίζεται η αξίωση του προσφεύγοντος. 

 

Άρθρο 8. Παράσταση. Εκπροσώπηση διαδίκων. Πληρεξουσιότητα. 

Οι διάδικοι δύναται να παρίστανται αυτοπροσώπως τα φυσικά πρόσωπα ή με τον 

νόμιμο εκπρόσωπό τους τα νομικά πρόσωπα ή με ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτημένους πληρεξουσίους (νομικούς παραστάτες). Κάθε διάδικος που 

εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, οφείλει να υποβάλει στην Γραμματεία 

του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, το αργότερο μέχρι την έναρξη της 

συζήτησης στο ακροατήριο της υποθέσεως, μία γραπτή βεβαίωση της 

εκπροσώπησης αυτού (εξουσιοδότηση), στην οποία θα περιλαμβάνει, με 

συγκεκριμένο και σαφή τρόπο, το είδος και το εύρος της εντολής (ειδική) που χορηγεί 

στον πληρεξούσιο δικηγόρο (για την κατάθεση της αίτησης, έφεσης ή προσφυγής 

ή/και για την εκπροσώπησή του κατά την συζήτηση), τα πλήρη στοιχεία διευθύνσεως 
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και επικοινωνίας του διαδίκου και η οποία θα είναι υπογεγραμμένη νόμιμα. Τα 

ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι 

αριθμοί τηλεφώνου και οι αριθμοί τηλεομοιοτυπικού (FAX) των προσώπων που 

εκπροσωπούν τους διαδίκους, θα κοινοποιούνται στην Γραμματεία του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου από τον ίδιο τον διάδικο και στον έτερο των διαδίκων, με 

ευθύνη της Γραμματείας.  

 

Άρθρο 9. Επιδόσεις. Κοινοποιήσεις και Γνωστοποιήσεις 

Όλες οι κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις από το Διαιτητικό Δικαστήριο 

Ποδοσφαίρου προς τους διαδίκους, θα στέλνονται μέσω της Γραμματείας του. Οι 

κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις θα γίνονται στην διεύθυνση η οποία αναγράφεται 

στο αίτημα παραπομπής σε διαιτησία, ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση καθοριστεί 

από τον διάδικο μεταγενέστερα. Όλες οι ανωτέρω κοινοποιήσεις και 

γνωστοποιήσεις, καθώς και οι διαιτητικές αποφάσεις, εντολές και λοιπές 

αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, θα κοινοποιούνται με 

τηλεομοιοτυπία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αλλά κατ' ελάχιστον με 

τρόπο, ο οποίος επιτρέπει την απόδειξη παραλαβής του εγγράφου από τον λήπτη. 

Το αίτημα παραπομπής σε διαιτησία, η άσκηση ενδίκων μέσων και οποιαδήποτε 

άλλη γραπτή πρόταση, πρέπει να υποβάλλεται στην Γραμματεία του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου από τους διαδίκους (με τους αυτούς ως άνω τρόπους) σε 

πλήθος αντιγράφων ίσο με τον αριθμό των υπολοίπων διαδίκων μαζί με ένα 

πρόσθετο αντίγραφο για ιδία χρήση του Δικαστηρίου.  

 

Άρθρο 10. Έναρξη της διαδικασίας. Έλεγχος δικαιοδοσίας. Εξέταση 

παραδεκτού. 

1. Με την υποβολή μίας αιτήσεως ή προσφυγής ενώπιον του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου ο αιτών ή προσφεύγων θα δηλώνει ταυτόχρονα και τον διαιτητή 

που έχει επιλέξει. Στην συνέχεια η Γραμματεία του Δικαστηρίου (εκτός των 

περιπτώσεων που εξ αρχής είναι προφανές ότι δεν υφίσταται συμφωνία 

παραπομπής σε διαιτησία), θα προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες 

προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία. Παράλληλα ο Πρόεδρος του 

Δικαστηρίου θα ορίζει την ημερομηνία συζήτησης της υποθέσεως, για την 

οποία η Γραμματεία θα καλεί τους διαδίκους να παραστούν νόμιμα.  

2. Η Γραμματεία θα γνωστοποιεί το αίτημα στον καθ ου η προσφυγή ή η αίτηση 

και θα τον προσκαλεί να προβεί σε επιλογή ενός (1) διαιτητή από τον 

εγκεκριμένο ενιαίο κατάλογο. Η σχετική δήλωση θα γίνεται εγγράφως στην 

Γραμματεία του Δικαστηρίου το αργότερο μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν την 
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δικάσιμο που θα ορισθεί για την συζήτηση της υποθέσεως. Με την ίδια 

δήλωση, ο διάδικος κατά του οποίου στρέφεται η προσφυγή ή η αίτηση, 

δύναται να προβεί σε μία σύντομη παράθεση των ισχυρισμών του για την 

αντίκρουση αυτής. 

3. Το Δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την δικαιοδοσία του, ανεξαρτήτως 

οποιασδήποτε προσφυγής, η οποία τυχόν εκκρεμεί ενώπιον ενός πολιτικού 

δικαστηρίου ή ενός άλλου διαιτητικού δικαστηρίου που αφορά το ίδιο 

αντικείμενο μεταξύ των διαδίκων.  

4. Στις περιπτώσεις όπου ένας διάδικος υποβάλλει ένα αίτημα παραπομπής σε 

διαιτησία, που συνδέεται με μια συμφωνία παραπομπής σε διαιτησία και σε 

γεγονότα παρόμοια (συναφή) αυτών που αποτελούν το αντικείμενο μίας 

τακτικής διαδικασίας η οποία ήδη εκκρεμεί ενώπιον του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου δύναται, μετά από διαβούλευση με 

τους διάδικους, να σωρεύσει τις δύο διαδικασίες (υποθέσεις) προς 

συνεκδίκαση.  

5. Σε υποθέσεις που φέρουν επείγοντα χαρακτήρα, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, 

με απόφασή του, μπορεί να διατάξει συντόμευση των ανωτέρω προθεσμιών.  

 

Άρθρο 11. Ορισμός διαιτητών - Εξαίρεση 

1. Το Δικαστήριο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του 

παρόντος. Οι διαιτητές, ένας (1)από κάθε διάδικο μέρος, θα ορίζονται από τον 

εγκεκριμένο ενιαίο κατάλογο διαιτητών, που τηρείται στην έδρα του 

Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος.  

2. Οποιοσδήποτε διαιτητής ορίζεται από τους διάδικους, θα θεωρείται ως 

διορισμένος μόνο μετά την επιβεβαίωση από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο 

οποίος θα εξακριβώνει ότι ο διαιτητής βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου 

καταλόγου των διαιτητών.  

3. Εάν ένα διάδικο μέρος δεν επιλέξει διαιτητή από τον εγκεκριμένο ενιαίο 

κατάλογο, είτε με την υποβολή της αιτήσεως είτε μέσα στην προθεσμία του 

άρθρου 10 του παρόντος, ή προτείνει πρόσωπα εκτός του καταλόγου, τότε, ο 

Πρόεδρος του Δικαστηρίου, με δική του πρωτοβουλία θα ορίζει έναν διαιτητή 

από τον εγκεκριμένο κατάλογο, αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας 

της σχετικής δηλώσεως και σε κάθε περίπτωση μέχρι δύο (2) ημέρες πριν την 

έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση της 

υποθέσεως, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για την πρόοδο 

αυτής, θα προχωρά κανονικά.  
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4. Εάν ένα διάδικο μέρος δεν ανήκει σε κανέναν από τους φορείς που έχουν 

καταθέσει κατάλογο διαιτητών, επιλέγει διαιτητή από τον ενιαίο εγκεκριμένο 

κατάλογο ή δύναται να υποβάλει αίτημα στο Δικαστήριο να του ορίσει ο 

Πρόεδρος αυτού.  

 

Άρθρο 12. Συμβιβασμός - Μυστικότητα 

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, μέχρι και την έναρξη της συζήτησης της υποθέσεως 

(της ακροαματικής διαδικασίας), μπορεί οποτεδήποτε να αναζητήσει την επίλυση της 

διαφοράς μέσω συμβιβασμού. Οποιαδήποτε συμβιβαστική διευθέτηση μπορεί να 

ενσωματωθεί σε μία διαιτητική απόφαση, η οποία εκδίδεται με την συγκατάθεση των 

διαδίκων. Οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό (πλην την 

διεξαγωγή της δίκης που είναι δημόσια) είναι μυστικές. Οι διάδικοι, οι διαιτητές και το 

Διαιτητικό Δικαστήριο υπόσχονται να μην αποκαλύψουν προς οποιονδήποτε τρίτο 

οποιαδήποτε γεγονότα ή άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την διαφορά ή τις 

διαδικασίες, χωρίς την άδεια του Διαιτητικού Δικαστηρίου.  

 

Άρθρο 13. Ομοδικία. Προσεπίκληση. Παρέμβαση 

1. Ομοδικία. Εάν ένα αίτημα διαιτησίας υποβάλλεται ταυτόχρονα από πολλούς 

αιτούντες, ή υπάρχουν αντίθετα πολλοί κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση 

(ομόδικοι), αυτοί υποχρεούνται να ορίσουν, από κοινού, διαιτητή, από τον 

εγκεκριμένο κατάλογο διαιτητών. Σε περίπτωση μη συμφωνίας για το 

πρόσωπο αυτού, θα αποφασίζει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Εάν υφίστανται 

τρεις ή περισσότεροι διάδικοι με αποκλίνοντα συμφέροντα, στην αυτή αίτηση 

(είτε ως αιτούντες είτε ως καθ’ ων η αίτηση) ο διαιτητής θα ορίζεται με 

συμφωνία μεταξύ των διαδίκων. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, ο διαιτητής θα 

ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.  

2. Προσεπίκληση. Εφόσον ο αιτών ή προσφεύγων ή ένας κατά του οποίου 

στρέφεται μία αίτηση έχει έννομο συμφέρον να προσκαλέσει έναν τρίτο να 

συμμετάσχει στην δίκη της διαιτησίας, θα υποβάλει το σχετικό αίτημα 

εγγράφως στην Γραμματεία του Δικαστηρίου, μαζί με την δήλωση του άρθρου 

10, στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι της προσεπίκλησης. Η Γραμματεία του 

Διαιτητικού Δικαστηρίου θα γνωστοποιεί το αντίγραφο αυτό στο πρόσωπο του 

οποίου ζητείται η συμμετοχή στην δίκη της διαιτησίας και θα του ορίζει ένα 

χρονικό περιθώριο προκειμένου να δηλώσει την θέση του για την συμμετοχή 

του, σύμφωνα με το άρθρο 10 ή αν κρίνει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ότι αυτό 

δεν είναι απαραίτητο, θα τον καλεί απευθείας στην ορισθείσα δικάσιμο. 
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3. Παρέμβαση (πρόσθετη). Αν σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων, τρίτος έχει 

έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωμα να 

υποβάλει ένα σχετικό αίτημα στην Γραμματεία του Διαιτητικού Δικαστηρίου, 

με τους λόγους που επικαλείται, το αργότερο εικοσιτέσσερις ώρες (24) πριν 

από τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης. Σε περίπτωση σύντμησης 

προθεσμιών μπορεί να ασκηθεί το παραπάνω δικαίωμα το αργότερο 

δώδεκα (12) ώρες πριν από τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης. Κύρια 

παρέμβαση δεν μπορεί να ασκηθεί στην διαιτησία, εκτός αν συμφωνούν οι 

άλλοι δύο διάδικοι και ο κυρίως παρεμβαίνων αποδεχθεί τους διαιτητές που 

αυτοί έχουν ορίσει.  

4. Κοινές Πρόνοιες για την Ομοδικία και την Παρέμβαση. Ένας τρίτος επιτρέπεται 

να συμμετάσχει σε μία δίκη ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου μόνο εάν 

δεσμεύεται από την συμφωνία παραπομπής σε διαιτησία ή εάν αυτός και οι 

υπόλοιποι διάδικοι συμφωνήσουν γραπτά. Η τελική απόφαση για την 

συμμετοχή του τρίτου στην δίκη ανήκει στον Πρόεδρο του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη κατ’ αρχάς την 

ύπαρξη συμφωνίας παραπομπής σε διαιτησία, και την ύπαρξη εννόμου 

συμφέροντος, η οποία θα κρίνεται στο πρόσωπο του προσεπικαλούντος στην 

προσεπίκληση και στο πρόσωπο του παρεμβαίνοντος στην παρέμβαση. 

Εφόσον ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποδεχθεί την συμμετοχή του τρίτου, ο 

τρίτος θα προσκαλείται στην ορισθείσα για την συζήτηση της υπόθεσης 

ημερομηνία και εφόσον αυτός είναι προσεπικαλούμενος θα συμφωνήσει στον 

ορισμό του διαιτητή σε κοινό πρόσωπο με αυτόν που τον προσκάλεσε. 

Εφόσον είναι παρεμβαίνων υπέρ κάποιου εκ των διαδίκων θα ισχύσει το ίδιο. 

Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου.  

 

Άρθρο 14. Ακροαματική διαδικασία 

1. Γραπτές Προτάσεις και υπομνήματα. Η αποδεικτική διαδικασία ενώπιον του 

Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου θα γίνεται κυρίως με γραπτές προτάσεις 

και υπομνήματα στην προθεσμία που ορίζει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου 

και, εάν το Δικαστήριο το θεωρεί σκόπιμο, για την συμπλήρωση των 

αποδείξεων, θα ακολουθείται μία ακροαματική διαδικασία. Οι διάδικοι, μαζί με 

τις γραπτές τους προτάσεις, θα καταθέτουν και όλα τα σχετικά έγγραφα, 

απόδειξης των αιτημάτων και των ισχυρισμών τους. Όλα τα έγγραφα θα 

κατατίθενται στον Γραμματέα του Δικαστηρίου στην προθεσμία που έχει 

ορίσει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Μετά από αυτήν δεν θα επιτρέπεται 

στους διάδικους να καταθέσουν νέα σχετικά, παρά μόνο έγγραφα 
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προοριζόμενα για ανταπόδειξη των ισχυρισμών των αντιδίκων, εκτός εάν το 

Δικαστήριο το επιτρέψει εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων. Ο Πρόεδρος του 

Δικαστηρίου δύναται να χορηγεί μία σύντομη προθεσμία {έως δύο (2) ημέρες 

το ανώτατο από τη συζήτηση} για την κατάθεση προσθήκης-αντίκρουσης 

επί των κατατεθειμένων προτάσεων των διαδίκων. Ο αιτών διάδικος δεν 

μπορεί να εγείρει πρόσθετες αξιώσεις που δεν περιέχονται στο αίτημα της 

διαιτησίας που έχει υποβάλει.  

2. Όταν υποβάλλεται μια ένσταση σχετικά με την δικαιοδοσία του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, το Δικαστήριο θα αποφασίσει για την δικαιοδοσία 

του με την διαιτητική απόφαση επί της ουσίας.  

3. Εξέταση διαδίκων και μαρτύρων. Εφόσον το Δικαστήριο προχωρήσει στην 

διεξαγωγή αποδείξεων με εξέταση των διαδίκων ή μαρτύρων, θα υπάρχει μόνο 

μια ακρόαση κατά την διάρκεια της οποίας το Δικαστήριο μπορεί να ακούσει με 

σύντομες εισηγήσεις των πληρεξουσίων συνοπτικά τις θέσεις των διαδίκων. 

Στην συνέχεια θα προχωρήσει στην εξέταση των διαδίκων ή τυχόν μαρτύρων ή 

και εμπειρογνωμόνων και στο τέλος θα ακούσει συνοπτικά τα τελικά 

επιχειρήματα των διαδίκων, διατυπούμενα προφορικά, παράθεση κατά την 

οποία ο καθ’ ου η αίτηση θα έχει τον τελευταίο λόγο. Η ακροαματική διαδικασία 

είναι δημόσια και τηρούνται συνοπτικά πρακτικά. Κάθε διάδικος είναι 

υπεύθυνος, ώστε να είναι διαθέσιμοι προς εξέταση στο Δικαστήριο, οι 

μάρτυρες και οι εμπειρογνώμονες που έχει καλέσει και για τα έξοδα αυτών, 

όπως και για την συνδρομή διερμηνέα και την κάλυψη των εξόδων του στην 

περίπτωση που ένας μάρτυρας δεν ομιλεί την Ελληνική γλώσσα. Η 

αναγκαιότητα εξέτασης των μαρτύρων και των διαδίκων ή εμπειρογνωμόνων 

για συμπλήρωση των αποδείξεων, ανάλογα με την ερευνώμενη υπόθεση, 

ανήκει στην απόλυτη κρίση του Δικαστηρίου. Πριν την ακρόαση οποιουδήποτε 

μάρτυρα, εμπειρογνώμονα ή διερμηνέα, το Δικαστήριο θα καλεί αυτό το 

πρόσωπο να ορκιστεί (με θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο) ότι θα καταθέσει την 

αλήθεια, υποκείμενο στις κυρώσεις της ψευδορκίας στην περίπτωση που δεν 

το πράξει.  

 

Άρθρο 15. Ζητήματα απόδειξης 

1. Αποδεικτική Διαδικασία που παραγγέλλεται από το Δικαστήριο  

α. Ένας διάδικος μπορεί να υποβάλει αίτημα στο Δικαστήριο να διατάξει τον 

έτερο διάδικο να παρουσιάσει έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του 

ή υπό τον έλεγχό του. Ο διάδικος που ζητεί την προσκόμιση των 

εγγράφων αυτών θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτά τα έγγραφα 
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πιθανότατα υπάρχουν και ότι είναι πρόσφορα να αποδείξουν στοιχεία ή 

γεγονότα σημαντικά σε σχέση με το αντικείμενο της διαιτησίας.  

β. Το Δικαστήριο δύναται, εφόσον το θεωρεί σκόπιμο για την συμπλήρωση 

των προτάσεων και απόδειξη των ισχυρισμών των διαδίκων, να διατάξει 

την προσκόμιση προσθέτων εγγράφων ή την εξέταση μαρτύρων, να 

ορίσει και να εξετάσει εμπειρογνώμονες και να προχωρήσει σε 

οποιοδήποτε άλλο διαδικαστικό βήμα. Ο εμπειρογνώμονας θα πρέπει να 

είναι ανεξάρτητος από τους διάδικους και πριν το ορισμό του, ο 

Πρόεδρος του Δικαστηρίου θα τον προσκαλεί να προβεί σε δήλωση 

αμεροληψίας και να γνωστοποιήσει άμεσα τυχόν περιστάσεις που 

ενδέχεται να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του, αναφορικά με 

οποιονδήποτε από τους διάδικους. Το Δικαστήριο πριν από ένα τέτοιο 

ορισμό θα προβαίνει σε διαβούλευση με τους διαδίκους. Τα έξοδα του 

εμπειρογνώμονα βαρύνουν τους διαδίκους.  

2. Μη παράσταση στην συζήτηση. Εάν οποιοσδήποτε από τους διάδικους που 

έχει κληθεί νόμιμα, δεν παρουσιαστεί στην ακροαματική διαδικασία, το 

Διαιτητικό Δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει στην συζήτηση της υποθέσεως 

και να εκδώσει μια διαιτητική απόφαση, εφόσον πληρούνται οι λοιπές 

προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο 16. Διαιτητική απόφαση 

Η διαιτητική απόφαση θα λαμβάνεται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, θα είναι γραπτή, 

θα φέρει ημερομηνία εκδόσεως και θα είναι υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη. Το 

Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την γνωστοποίηση του διατακτικού μέρους της 

διαιτητικής απόφασης στους διαδίκους, πριν από την γνωστοποίηση του σκεπτικού. 

Η διαιτητική απόφαση θα είναι εφαρμοστέα μετά από αυτή την γνωστοποίηση του 

διατακτικού μέρους της μέσω τηλεομοιοτυπικού και/ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Η διαιτητική απόφαση που έχει κοινοποιηθεί από την Γραμματεία του Διαιτητικού 

Δικαστηρίου, είναι δεσμευτική για τους διαδίκους, αμετάκλητη και άμεσα εκτελεστή, 

πλην αν άλλως ορίζεται σ’ αυτήν.  

 

Άρθρο 17. Εφαρμοστέο δίκαιο 

1. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα κρίνει την διαφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στον εφαρμοστέο Κανονισμό και σύμφωνα με το Καταστατικό και τους 

Κανονισμούς της ΕΠΟ και συμπληρωματικά, σύμφωνα με τα Καταστατικά και 

τις υποχρεωτικά εφαρμόσιμες για το άθλημα του ποδοσφαίρου οδηγίες της 

UEFA και FIFA.  
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2. Τακτικά μέλη και διαιτητές αποδέχονται τον παρόντα Κανονισμό λειτουργίας 

του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, λειτουργούν και απονέμουν δίκαιο 

μέσα στα καθοριζόμενα από τον Κανονισμό αυτόν πλαίσια και τους εν γένει 

οριζόμενους από το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της ΕΠΟ, της FIFA και 

της UEFA και τους εν γένει Κανονισμούς του ποδοσφαίρου κανόνες.  

 

Άρθρο 18. Ερμηνεία, διόρθωση απόφασης  

Ένας διάδικος μπορεί, το αργότερο 15 ημέρες μετά την κοινοποίηση της διαιτητικής 

απόφασης, να αιτηθεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο την ερμηνεία ή την διόρθωση 

αυτής, εφόσον το διατακτικό μέρος της διαιτητικής απόφασης είναι ασαφές, ελλιπές ή 

εφόσον τα συστατικά του στοιχεία αυτοαναιρούνται ή αντιβαίνουν στο σκεπτικό, ή 

εφόσον η διαιτητική απόφαση περιέχει ορθογραφικά σφάλματα ή εσφαλμένους 

υπολογισμούς. Όταν υποβάλλεται ένα αίτημα για ερμηνεία, ο Πρόεδρος του 

Δικαστηρίου θα εξετάζει εάν υπάρχει λόγος το Δικαστήριο να προβεί σ’ αυτή και αν 

αυτό ισχύει, θα εισάγει το αίτημα για ερμηνεία στην επόμενη συνεδρίαση του 

Διαιτητικού Δικαστηρίου, που θα συνεδριάσει με την ίδια σύνθεση. Το ίδιο μπορεί να 

πράξει και αυτεπαγγέλτως το Δικαστήριο σε πάντα χρόνο. 

 

Άρθρο 19. Έξοδα. Παράβολα τέλη λειτουργίας 

1. Ταυτόχρονα με την υποβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του 

παρόντος, ενός αιτήματος για διαιτησία ή μίας εφέσεως κατά των αποφάσεων 

της Π.Ε.Ε.Ο.Δ ή της Ε.Ι.Π., ο αιτών ή ο προσφεύγων ή ο εκκαλών θα καταβάλει 

στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τα ορισθέντα ως ελάχιστα έξοδα, που 

προκαταβάλλονται και απαιτούνται για την εκκίνηση της διαδικασίας, τα οποία 

διακρίνονται σε τέλη λειτουργίας του Δικαστηρίου και παράβολο, σύμφωνα με 

τον σχετικό κατάλογο, ανά πράξη και διαδικασία, που θα καταρτιστεί από την 

Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Άνευ καταβολής των προκαταβλητέων εξόδων 

το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου δεν θα προχωρεί στην εξέταση της 

υποθέσεως και αυτή θα τίθεται στο αρχείο με Πράξη (χρονολογημένη και 

ενυπόγραφη σχετική σημείωση) του Προέδρου του Δικαστηρίου. 

2. Το ποσό που καταβάλλεται ως τέλος λειτουργίας δεν επιστρέφεται στον 

διάδικο, ασχέτως αν η υπόθεση λυθεί με συμβιβασμό ή με έκδοση διαιτητικής 

αποφάσεως. Το ποσό του παραβόλου θα καταπίπτει υπέρ της Ε.Π.Ο. σε 

περίπτωση απόρριψης του αιτήματος για οποιοδήποτε λόγο, ενώ θα 

επιστρέφεται εφόσον ο διάδικος κέρδισε την δίκη και θα επιστρέφεται μερικώς 

(και αναλογικά) αν το αίτημά του έγινε μερικώς δεκτό. Το Δικαστήριο με την 

απόφασή του καθορίζει τα συνολικά έξοδα της διαδικασίας, που επιβάλλονται 
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σε βάρος του διαδίκου που έχασε την δίκη και ορίζει το τμήμα αυτών που θα 

καταβάλλεται στον διάδικο που κέρδισε την δίκη και το τμήμα που θα 

καταβάλλεται στην Γραμματεία του Δικαστηρίου. Το τελικό ποσό των εξόδων 

της διαιτησίας θα συμπεριλαμβάνεται στην διαιτητική απόφαση.  

 

Άρθρο 20. Ένδικα μέσα. Αναψηλάφηση 

1. Η αναψηλάφηση μπορεί να αφορά μόνο μία απόφαση ενός δικαστικού 

οργάνου που περατώνει μία δίκη, κρίνοντας επί της ουσίας και δεν υπόκειται σε 

ένδικα μέσα. 

2. Η αναψηλάφηση μίας υπόθεσης επιτρέπεται:  

α.  αν στην ίδια υπόθεση εκδόθηκαν, μεταξύ των ίδιων διαδίκων που είχαν 

παραστεί με την ίδια ιδιότητα, από το ίδιο ή διαφορετικό αθλητικό όργανο, 

αποφάσεις που αντιφάσκουν μεταξύ τους.  

β.  αν το ίδιο πρόσωπο είχε παραστεί ως διάδικος στο όνομά του ή 

εκπροσώπησε διαδίκους με περισσότερες ιδιότητες, οι οποίοι είχαν 

αντίθετα συμφέροντα στη δίκη.  

γ.  αν πρόσωπο παρέστη ως πληρεξούσιος διαδίκου, χωρίς 

πληρεξουσιότητα και η δίκη διεξήχθη χωρίς να έχει προσκομιστεί 

πληρεξούσιο έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αντίδικος 

παριστάμενος στην δίκη υπέβαλε την σχετική ένσταση ελλείψεως 

πληρεξουσιότητας.  

δ.  αν η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση μάρτυρα ή 

διαδίκου, σε ψευδή έκθεση ή κατάθεση πραγματογνώμονα, σε ψευδή 

όρκο διαδίκου ή σε πλαστά έγγραφα, εφόσον το ψεύδος ή η πλαστότητα 

αναγνωρίστηκαν με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου και, αν 

πρόκειται για κατάθεση διαδίκου, και με δικαστική ομολογία του.  

ε.  αν ο διάδικος που ζητεί την αναψηλάφηση βρήκε ή πήρε στην κατοχή 

του, μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, νέα κρίσιμα 

έγγραφα, τα οποία δεν μπορούσε να τα προσκομίσει εγκαίρως από 

ανώτερη βία ή τα οποία κατακράτησε ο αντίδικός του ή τρίτος που είχε 

συνεννοηθεί με τον αντίδικό του και των οποίων την ύπαρξη αγνοούσε, 

όπως αγνοούσε και την κατοχή τους από τον αντίδικο ή τον τρίτο κατά τη 

διάρκεια της δίκης.  

στ. αν το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης επηρεάστηκε 

ουσιωδώς από δωροληψία ή από άλλη εκ προθέσεως παράβαση 

καθήκοντος συμπράττοντος στην έκδοσή της διαιτητή, εφόσον η 
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δωροληψία ή η παράβαση καθήκοντος αποδεικνύονται με αμετάκλητη 

απόφαση ποινικού δικαστηρίου.  

3. Προθεσμία άσκησης. Η αναψηλάφηση ασκείται εντός 15 ημερών από την 

ημέρα της αποδεικνυόμενης γνώσης από τον αιτούντα των περιστατικών που 

ιδρύουν τον λόγο αναψηλάφησης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του ενός 

(1) έτους από την έκδοση της αποφάσεως.  

4. Αίτηση για αναψηλάφηση υποθέσεων που έχουν εκδικασθεί πριν την θέση σε 

ισχύ του παρόντος Κανονισμού, εφόσον υφίσταται κάποια από τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις, μπορεί να ασκηθεί σε προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη 

της ισχύος του. 

 

Άρθρο 21. Tροποποίηση του Κανονισμού. Έναρξη ισχύος  

1. Τροποποίηση του παρόντα Κανονισμού χωρεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο.  

2. Ο παρών Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε, ισχύει από την έναρξη της 

αγωνιστικής περιόδου 2019-2020. 

 

Ο παρών Κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθ. 45 απόφαση στη συνεδρίαση της 13/08/2019 της Ε.Ε.Θ. της Ε.Π.Ο. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ 

 

 


