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Παράρτημα Α

Π Ε Ι Θ ΑΡ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ ΑΣ Ε . Π . Ο .
Προοίμιο
Ο παρών Κώδικας εγκρίθηκε από την Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. και περιγράφει τις παραβάσεις
του Κ.Α.Π. και των λοιπών Κανονισμών, του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., τις
επιβαλλόμενες ποινές και τις αρμοδιότητες της Ε.Π.Ο., των Ενώσεων και των Οργάνων
τους.
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
Μετά τον αγώνα: ο χρόνος μεταξύ του τελευταίου σφυρίγματος του διαιτητή και της
αναχωρήσεως της ομάδος από τα όρια του εν γένει χώρου του γηπέδου.
Προ του αγώνα: ο χρόνος μεταξύ της αφίξεως της ομάδος εγγύτατα στην περιμετρική
εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου του γηπέδου και του
σφυρίγματος για το εναρκτήριο λάκτισμα από τον διαιτητή.
Διεθνής αγώνας: ένας αγώνας μεταξύ δύο ομάδων που ανήκουν σε διαφορετικές
ομοσπονδίες.
Φιλικός αγώνας: ένας αγώνας που διοργανώνεται από μία ποδοσφαιρική οργάνωση,
σωματείο ή άλλο πρόσωπο, μεταξύ ομάδων που επιλέχθηκαν για την περίπτωση αυτή
και ενδεχομένως ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες λειτουργίας. Το αγωνιστικό
αποτέλεσμα του αγώνος επηρεάζει μόνον τον εν λόγω αγώνα ή την εν λόγω
διοργάνωση.
Επίσημος αγώνας: ένας αγώνας που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Ε.Π.Ο. από
ενώσεις-μέλη της ή από την ίδια.
Αξιωματούχος: με εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές, οποιοσδήποτε εκτελεί μία
δραστηριότητα που συνδέεται με το ποδόσφαιρο σε μία ΠΑΕ ή σωματείο, ανεξαρτήτως
της ιδιότητος του, του είδους της δραστηριότητας αυτής (διοικητική, αθλητική ή
οποιαδήποτε άλλη) και της διάρκειας της δραστηριότητος αυτής, ιδιαιτέρως δε, ως
αξιωματούχοι νοούνται οι μάνατζερ, προπονητές και το ιατρικό προσωπικό.
Αξιωματούχος Αγώνα: ο διαιτητής, οι βοηθοί διαιτητών, ο τέταρτος διαιτητής, ο
παρατηρητής του αγώνα, ο παρατηρητής της διαιτησίας, το πρόσωπο το οποίο είναι
επιφορτισμένο με την ασφάλεια, και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που διορίζονται από
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την Ε.Π.Ο. ή ένωση-μέλος της να αναλαμβάνουν ορισμένες ευθύνες εν σχέσει με έναν
αγώνα.
Ουδέτερο γήπεδο: Ως ουδέτερο νοείται το γήπεδο που απέχει, αν είναι δυνατό, την
ίδια περίπου χιλιομετρική απόσταση από την έδρα των διαγωνιζομένων ομάδων και
ορίζεται από τη διοργανώτρια. Προκειμένου για τοπικά πρωταθλήματα η διοργανώτρια
έχει το δικαίωμα να ορίζει γήπεδο μόνον εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης.
Σωματείο: Νομικό πρόσωπο που καλλιεργεί το άθλημα του ποδοσφαίρου με ομάδα
(ες) που συμμετέχει σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αποτελεί μέλος ερασιτεχνικής
ένωσης.
Π.Α.Ε.: Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία που διατηρεί ομάδα σε επαγγελματικό
πρωτάθλημα και είναι μέλος επαγγελματικής ένωσης.
Διοργανώτρια: Η Ε.Π.Ο. ή ένωση-μέλος της με αρμοδιότητα διεξαγωγής και
οργάνωσης πρωταθλήματος (των).
Τοπικά πρωταθλήματα: Τα πρωταθλήματα που διεξάγονται από ερασιτεχνική ένωση,
εντός των γεωγραφικών ορίων της (Νομού).
Εν γένει χώρος γηπέδου: Το γήπεδο και ο περιβάλλων χώρος του, που
χρησιμοποιείται από την ομάδα για την στάθμευση αυτοκινήτων και/ή για την
εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων.
Κυρίως χώρος γηπέδου: Ο αγωνιστικός χώρος με την περιμετρική αυτού έκταση,
όπου υπάρχουν οι πάγκοι των αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών, οι τεχνικές
περιοχές, οι αξιωματούχοι ομάδων και αγώνα εντός της εσωτερικής περιφράξεως του
εν γένει χώρου του γηπέδου, που έχει πρόσβαση προς τον χώρο των αποδυτηρίων.
Κανονισμοί της FIFA: το Καταστατικό, οι κανονισμοί, οι οδηγίες και οι εγκύκλιοι της
FIFA, ως επίσης και οι Κανόνες του Παιχνιδιού που εκδίδονται από το Διεθνές
Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB).
Κανονισμοί της UEFA: το Καταστατικό, οι κανονισμοί, οι οδηγίες-αποφάσεις και οι
εγκύκλιοι της UEFA.
Κανονισμοί της Ε.Π.Ο.: το Καταστατικό, οι κανονισμοί, οι οδηγίες-αποφάσεις και οι
εγκύκλιοι της Ε.Π.Ο.
Παράρτημα Α: Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο τέλος του παρόντος
Κανονισμού, ως Παράρτημα Α, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
Κανονισμού.
2

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

Επί

παραβάσεων ή προσβολών διατάξεων του

Καταστατικού

και των

Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
β)

Επί όλων των αγώνων και των διοργανώσεων που οργανώνονται από την Ε.Π.Ο.
ή υπό την εποπτεία της Ε.Π.Ο. από τις ενώσεις–μέλη της.

γ)

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

δ)

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

ε)

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

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

2.

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

εις ολόκληρον για τις ομάδες Α΄ Εθνικής κατηγορίας,

β)

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

γ)

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

3.

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί χρηματική ποινή ανώτερη των δύο
χιλιάδων

πεντακοσίων

ευρώ

(2.500)

για

τα

πανελλήνια

ερασιτεχνικά

πρωταθλήματα και ανώτερη των οκτακοσίων ευρώ (800) για τα τοπικά
πρωταθλήματα.

4.

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

5.

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

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

2.

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

3.

Τιμωρείται επίσης οποιοσδήποτε που εν γνώσει του συμμετέχει στην διάπραξη
ενός παραπτώματος, είτε ως αυτουργός είτε ως συνεργός. Το όργανο λαμβάνει
υπόψη τον βαθμό της ενοχής του εμπλεκόμενου, μειώνοντας την ποινή ανάλογα.
Δεν δύναται όμως να επιβάλλει ποινή κάτω του χαμηλότερου ορίου της
χρηματικής ποινής.
Άρθρο 5
Ποινές κοινές για φυσικά και νομικά πρόσωπα

1.

2.

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

προειδοποίηση,

β)

επίπληξη,

γ)

χρηματική ποινή,

δ)

επιστροφή τροπαίων.

Οι ακόλουθες ποινές επιβάλλονται μόνον σε φυσικά πρόσωπα:
α)

παρατήρηση,

β)

αποβολή,

γ)

αγωνιστικός αποκλεισμός,

δ)

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

ε)

απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο,

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

5

3.

Οι ακόλουθες ποινές επιβάλλονται μόνον σε νομικά πρόσωπα:
α)

ακύρωση του αποτελέσματος ενός αγώνα,

β)

κατακύρωση αγώνα υπέρ αντιπάλου (απώλεια αγώνα),

γ)

αφαίρεση βαθμών,

δ)

απαγόρευση αγώνα σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο,

ε)

διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο,

στ) διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές,

4.

ζ)

απαγόρευση μετεγγραφών,

η)

αποκλεισμός από αγώνες ή από διοργάνωση,

θ)

υποβιβασμός στην επόμενη κατώτερη κατηγορία.

Οι ποινές του παρόντος άρθρου επιβάλλονται για παραβάσεις που προβλέπονται
σε άρθρα του παρόντος Πειθαρχικού Κώδικα ή των λοιπών Κανονισμών της
Ε.Π.Ο., στα οποία δεν προβλέπεται συγκεκριμένη ποινή.
Άρθρο 6
Αδικήματα και ποινές για φυσικά και νομικά πρόσωπα

1.

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

2.

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

3.

Χρηματική ποινή
α)

Η χρηματική ποινή αναφέρεται σε ΕΥΡΩ και καταβάλλεται σε ΕΥΡΩ.

β)

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

χρηματικές

ποινές

που

επιβάλλονται

σε

ποδοσφαιριστές

και

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

Επιστροφή τροπαίων
Το πρόσωπο το οποίο απαιτείται να επιστρέψει ένα τρόπαιο, θα επιστρέφει τα
προνόμια που έλαβε, ιδιαίτερα χρηματικά ποσά και συμβολικά αντικείμενα
(μετάλλια, κύπελλα κ.λπ).
Άρθρο 7
Παρατήρηση (κίτρινη κάρτα)

1.

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

2.

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

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

β)

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

γ)

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

δ)

καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού,

ε)

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

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

αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς προηγούμενη άδεια του
διαιτητή,

η)

3.

θέατρο (βουτιά, προσποίηση τραυματισμού, κλπ.).

Δύο παρατηρήσεις (2) (δυο κίτρινες κάρτες) κατά την διάρκεια του αυτού αγώνα
επισύρουν αποβολή (έμμεση κόκκινη κάρτα) και κατά συνέπεια τον αυτόματο
αποκλεισμό από τον επόμενο αγώνα. Οι δύο παρατηρήσεις που επέσυραν την
κόκκινη κάρτα ακυρούνται.
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4.

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

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

β)

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

γ)

Συμπλήρωση εκ νέου τριών παρατηρήσεων (3) (τρεις κίτρινες κάρτες) (κ.ο.κ.
δηλαδή δέκα, δεκατρείς) επισύρουν ποινή αποκλεισμού δύο αγωνιστικών
ημερών.
Για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα, οι ποινές αποκλεισμού που
επιβάλλονται με τις διατάξεις του εδαφίου αυτού, εκτίονται στις τέσσερις (4)
επόμενες αγωνιστικές ημέρες, από την ημέρα του αγώνα που ο
ποδοσφαιριστής δέχθηκε την τέταρτη ή έβδομη (κ.ο.κ.) παρατήρηση. Η
επιλογή των αγωνιστικών ημερών γίνεται από την ομάδα του ποδοσφαιριστή
που υποχρεούται εντός 48 ωρών από την αυτοδίκαιη τιμωρία, να δηλώσει με
έγγραφο στην διοργανώτρια την αγωνιστική (ή αγωνιστικές) ημέρα που θα
εκτιθεί η ποινή. Σε περίπτωση μη αποστολής εγγράφου επιλογής, η ποινή
εκτίεται την αμέσως επόμενη ή τις αμέσως επόμενες αγωνιστικές ημέρες.
Την αμέσως επόμενη ή τις αμέσως επόμενες αγωνιστικές ημέρες εκτίεται η
ποινή και εάν οι υπόλοιπες αγωνιστικές ημέρες δεν επαρκούν για την
άσκηση εκ μέρους της ομάδας του δικαιώματος επιλογής μέχρι το τέλος της
διοργάνωσης (δηλ. τελευταίες αγωνιστικές ημέρες διοργάνωσης).
Αναβληθέντες αγώνες, που ορίζονται από τη διοργανώτρια εμβόλιμα στο
κανονικό πρόγραμμα, μπορούν να περιλαμβάνονται στον αριθμό των
αγώνων που έχει δικαίωμα να επιλέξει για την έκτιση της ποινής η ομάδα
του ποδοσφαιριστή στον οποίο έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από
παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) τις αμέσως προηγούμενες αγωνιστικές.

δ)

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

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Οι προβλεπόμενες ποινές από τη συμπλήρωση παρατηρήσεων της παραγράφου
4 του παρόντος δεν έχουν ισχύ για τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων.
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Άρθρο 8
Αποβολή
1.

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

ενός

αγώνα,

να

αποχωρήσει

από

τον

αγωνιστικό

χώρο,

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Ένας ποδοσφαιριστής αποβάλλεται όταν διαπράξει ένα από τα ακόλουθα
παραπτώματα:
α)

σοβαρή αντιαθλητική συμπεριφορά, όπως υπερβολική ή ωμή βία,

β)

βίαιη ενέργεια, όπως βίαιη ή επιθετική συμπεριφορά,

γ)

πτυσμός κατά αντιπάλου ή οποιουδήποτε άλλου,

δ)

παρεμπόδιση επίτευξης τέρματος της αντίπαλης ομάδας ή καταφανούς
ευκαιρίας για την σημείωση τέρματος, πιάνοντας εκ προθέσεως την μπάλα,

ε)

παρεμπόδιση καταφανούς ευκαιρίας για την σημείωση τέρματος από έναν
αντίπαλο που κινείται προς το αντίπαλο τέρμα, διαπράττοντας παράβαση η
οποία τιμωρείται με ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι,

στ) άσεμνα, προσβλητικά ή υβριστικά σχόλια ή χειρονομίες,
ζ)
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δεύτερη παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) κατά την διάρκεια του ίδιου αγώνα.

Άρθρο 9
Αγωνιστικός αποκλεισμός
1.

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

2.

Ο

ποδοσφαιριστής

στον

οποίο

έχει

επιβληθεί

αποκλεισμός

δεν

θα

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

3.

Ο αποκλεισμός επιβάλλεται αναφορικά με αγώνες, ημέρες ή μήνες.

4.

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

παραβάσεις πειθαρχικού

χαρακτήρα

που

έγιναν

στη

διάρκεια

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

5.

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

6.

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

7.

Οι ποινές αγωνιστικού αποκλεισμού που είναι αποτέλεσμα πολλαπλών
παρατηρήσεων (κίτρινες κάρτες) που δίδονται προς έναν ποδοσφαιριστή σε
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διαφορετικούς αγώνες της ίδιας διοργάνωσης, εκτίονται μόνο στην ίδια
διοργάνωση (κύπελλο ή πρωτάθλημα), έστω και αν ο ποδοσφαιριστής αλλάξει
διοργανώτρια αρχή.
Άρθρο 10
Ποινές ποδοσφαιριστών
1.

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

και

των

φιλικών

αγώνων,

επιβάλλονται

στους

τακτικούς

και

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

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

Επικίνδυνο

παίξιμο,

ανάρμοστη

διαγωγή

σε

ποδοσφαιριστές,

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

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

III.

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

IV.

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

β)

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

γ)

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

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

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

II.
ε)

Βλασφημία των ΘΕΙΩΝ.

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

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

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

η)

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

θ)

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

ι)

Αν

το

παράπτωμα

του

ποδοσφαιριστή

συνιστά

δυσφήμιση

του

13

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

2.

α)

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

β)

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

γ)

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

δ)

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

με

πολλαπλασιαστή

τον

αριθμό

των

ημερών

αποκλεισμού.

3.

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

4.

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

5.

α)

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

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

γ)

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

6.

α)

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

β)

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

γ)

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

δ)

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

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

στ) Η χρήση οπτικών μέσων (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες), ως αποδεικτικού
υλικού,

επιτρέπεται,

αυτεπαγγέλτως

ή

κατόπιν

καταγγελίας

από

οποιαδήποτε Π.Α.Ε. της ίδιας κατηγορίας, αποκλειστικά και μόνο στις εξής
περιπτώσεις:

α)

διαπίστωση

λανθασμένης

αναγραφής

υπαίτιου

ποδοσφαιριστή (ταυτότητας προσώπου παραβάτη), β) παράβαση η οποία
διεπράχθη και δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτητή διότι διέλαθε της προσοχής
του διαιτητή. Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η κλήση σε
απολογία.

7.

α)

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

β)

Οι σημειώσεις των διαιτητών στο Φ.Α. πρέπει να είναι σαφείς και
ευανάγνωστες. Όταν συντρέχει λόγος κάποιας προσθήκης ή διαγραφής,
πρέπει απαραίτητα να λαμβάνουν γνώση και να την μονογράφουν και οι
αρχηγοί των διαγωνιζομένων ομάδων, διαφορετικά η προσθήκη ή η
διαγραφή δεν λαμβάνεται υπόψη.
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8.

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

9.

Οι ποινές του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και για τις παραβάσεις
ποδοσφαιριστών που σημειώνονται στο Φ.Α. και διεπράχθησαν σε φιλικούς
διεθνείς αγώνες των ομάδων τους, οι οποίοι διεξάγονται στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό.
Προκειμένου όμως για τους φιλικούς αγώνες που διεξάγονται στο εξωτερικό η
έκτιση των ποινών αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης η οποία τις
επιβάλλει.
Το Δικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Π.Ο. είναι αρμόδιο για την επιβολή των ποινών για
τα παραπτώματα των ποδοσφαιριστών, ενώ ο διαιτητής υποχρεούται να
υποβάλλει στην Ε.Π.Ο. εντός 48 ωρών το σχετικό Φ.Α., προκειμένου για
συναντήσεις οι οποίες διεξάγονται στην Ελλάδα.
Άρθρο 11
Ποινές σε αξιωματούχους ομάδας (αγωνιστικού χώρου)

1.

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

2.

Ο αξιωματούχος ομάδας με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο
που διαπράττει τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ, δ, ε, στ, ζ,
η, της παρ. 1 του άρθρου 10 τιμωρείται με χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (2.500) έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) και απαγόρευση
εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από δύο (2) έως έξι (6) μήνες.
Περαιτέρω δύναται να επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης εισόδου στο
γήπεδο, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο ανάλογα με τη βαρύτητα του
διαπραχθέντος αδικήματος.
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3.

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

4.

Σε

περίπτωση

υποτροπής,

στην

ίδια

αγωνιστική

περίοδο,

οι

ποινές

διπλασιάζονται.

5.

Οι παρ. 2 α, β, γ και δ του άρθρου 10 ισχύουν ανάλογα.
Άρθρο 12
Ποινές σε αξιωματούχους, θεατές και λοιπά πρόσωπα

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

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

β)

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

γ)

Ποινή απαγόρευσης ποδοσφαιρικής δραστηριότητας: Η εν λόγω ποινή
στερεί το δικαίωμα άσκησης δραστηριότητας που σχετίζεται με το
ποδόσφαιρο (διοικητική, αθλητική ή οποιαδήποτε άλλη.
Άρθρο 13
Ποινές σε ομάδες

1.

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

2.

Κατακύρωση αγώνα υπέρ αντιπάλου:
α)

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

β)

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

18

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. Οι προβλεπόμενες ποινές μπορούν να επιβληθούν και σωρευτικά όπως
ειδικότερα καθορίζεται ρητά σε επιμέρους διατάξεις.
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις ομάδων – Ευθύνη ομάδων
1.

α)

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

Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διασφαλίσει στον εν γένει χώρο του
γηπέδου

την

ασφάλεια

των

αξιωματούχων

του

αγώνα,

των

ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας, των
θεατών του αγώνα και την εν γένει τήρηση της τάξης.

2.

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

3.

Κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων που
συνδέονται με ομάδα, με την οποία δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην εν
γένει κοινή γνώμη αίσθημα απαξίωσης και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με
συνέπεια την άρνηση, εκ μέρους του κοινού, παρακολούθησης των αγώνων
ποδοσφαίρου

και

προσέλευσης

στα

γήπεδα,

θα

τιμωρείται

από

τις

προβλεπόμενες οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση δε μη
ειδικής πρόβλεψης από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 25 και 26.

4.

Δεν υπάρχει ευθύνη ομάδας για απρεπή συμπεριφορά θεατών σε αγώνα εφόσον
η ομάδα αυτή δεν έχει λάβει και διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους της ή
απρεπής συμπεριφορά φιλάθλων οι οποίοι στρέφονται αποκλειστικά και μόνο
κατά της ομάδας τους. Εφόσον η ομάδα έχει λάβει και διαθέσει εισιτήρια στους
φιλάθλους της η ευθύνη της περιορίζεται στο τμήμα του γηπέδου (εξέδρες) που
αντιστοιχούν τα εισιτήρια αυτά.
Σε περίπτωση που η φιλοξενούμενη ομάδα δεν έχει λάβει και διαθέσει εισιτήρια
στους φιλάθλους της, αλλά, παρά ταύτα, προσέλθει ικανός αριθμός φιλάθλων
αυτής στο γήπεδο και, κατόπιν εντολής της αστυνομικής δύναμης, οι εν λόγω
φίλαθλοι εισέλθουν σε διακριτό τμήμα του γηπέδου, τότε ο Παρατηρητής του
Αγώνα θα μνημονεύει ρητά το περιστατικό αυτό στην έκθεσή του και, υπό αυτή
την απαράβατη προϋπόθεση, η φιλοξενούμενη ομάδα θα φέρει την πλήρη και
αποκλειστική ευθύνη για τυχόν απρεπή συμπεριφορά των εν λόγω φιλάθλων.
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5.

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

6.

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

7.

Για τα τοπικά πρωταθλήματα η ευθύνη της ομάδας ισχύει και πέραν των ως άνω
αναγραφομένων ορίων αν υπάρχει σύνδεση των επεισοδίων με τον αγώνα, κατά
την κρίση της διοργανώτριας Ε.Π.Σ.
Άρθρο 15
Ποινές σε βάρος των ομάδων για επεισόδια κατά τους αγώνες
Γενική αρχή

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

1.

Απρεπή Συνθήματα – Δείκτες Λέιζερ – Προειδοποιήσεις

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

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

Εφόσον παρά τις προειδοποιήσεις συνεχίζονται και στη διάρκεια του αγώνα κατά
οποιοδήποτε

τρόπο

οι

ανωτέρω

παραβάσεις,

τότε

ο

διαιτητής

είναι

υποχρεωμένος να σημειώσει στο Φύλλο Αγώνα τις παραβάσεις αυτές και τον
χρόνο που διαπράχθηκαν. Το επιλαμβανόμενο για την άσκηση της πειθαρχικής
δίωξης κατά των υπαιτίων δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει χρηματική ποινή
εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000).
γ)

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

δ)

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

2.

Πυρσοί, φωτοβολίδες, κροτίδες

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

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

β)

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

γ)

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

δ)

Σε κάθε νέα περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα
(τέταρτος, πέμπτος κτλ), οι επιβληθείσες ποινές του προηγούμενου αγώνα
διπλασιάζονται.
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3.

Ρίψεις αντικειμένων

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

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

β)

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

γ)

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

δ)

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

ε)

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

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

Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω περιπτώσεων α) έως ε), σε επόμενο
αγώνα της ομάδας την ίδια αγωνιστική περίοδο, οι επιβληθείσες ποινές
διπλασιάζονται.
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4.

Είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο

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

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

β)

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

γ)

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

5.

Μεμονωμένα επεισόδια

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

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

β)

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

γ)

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

δ)

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

ε)

Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλονται οι διπλάσιες χρηματικές ποινές. Σε
περίπτωση νέας υποτροπής (τρίτος αγώνας), οι προαναφερόμενες χρηματικές
ποινές διπλασιάζονται και επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές μίας
(1) έως δύο (2) αγωνιστικών.
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6.

Εκτεταμένα επεισόδια

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

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

β)

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

γ)

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

δ)

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

ε)

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

διπλασιάζονται και

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

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

7.

Καθορισμοί

α)

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

β)

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

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

δ)

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

8.

Τοπικά Πρωταθλήματα

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

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

β)

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

γ)

σε

περίπτωση

δημιουργίας

επεισοδίων

μεγάλης

έκτασης

ή

ιδιαίτερης

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

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

ε)

Στα άρθρα 17, 18 και 19 οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 εφαρμόζονται
ανάλογα.

9.

Φιλικοί διεθνείς αγώνες

Οι ποινές αυτού του άρθρου επιβάλλονται κατά περίπτωση από το δικαιοδοτικό όργανο
της Ε.Π.Ο. για τις προβλεπόμενες σ’ αυτό παραβάσεις κατά τους φιλικούς αγώνες
ελληνικών ομάδων με ομάδες του εξωτερικού είτε οι παραβάσεις σημειώθηκαν στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό εκ μέρους των προσώπων που μνημονεύονται στο παρόν
άρθρο και πάντοτε μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία. Οι διαιτητές των
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αγώνων αυτών που διεξάγονται στην Ελλάδα έχουν υποχρέωση εντός 48 ωρών να
αποστείλουν το οικείο Φ.Α.
Άρθρο 16
Κακή συμπεριφορά ομάδας
1.

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

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

β)

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

γ)

η επιβαλλόμενη χρηματική ποινή για τις ομάδες είναι:
i)

Α΄ Εθνικής Κατηγορίας δύο χιλιάδες ευρώ (2.000),

ii)

Β΄ Εθνικής Κατηγορίας χίλια ευρώ (1.000),

iii)

Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας τριακόσια ευρώ (300) και

iv)

Λοιπά Πανελλήνιων Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων εκατό ευρώ
(100).

2.

Κακή συμπεριφορά ομάδας στα τοπικά πρωταθλήματα υπάρχει όταν κατά την
διάρκεια ενός αγώνα αποβάλλονται τρεις (3) ποδοσφαιριστές, οπότε και
επιβάλλεται αυτοδίκαια χρηματική ποινή πενήντα ευρώ (50).
Άρθρο 17
Ακεραιότητα των αγώνων και των διοργανώσεων

1.

Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τους κανόνες και τους κανονισμούς της
Ε.Π.Ο. πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία βλάπτει ή θα
μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και των διοργανώσεων που
οργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή κατ’ ανάθεση από τις Ενώσεις-μέλη της, πρέπει
δε πάντα να συνεργάζονται πλήρως με την Ε.Π.Ο. στις προσπάθειές της να
καταπολεμήσει τέτοιες συμπεριφορές.
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2.

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

ο οποίος ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να εξασκήσει επιρροή στην
πορεία και/ή στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης μέσω
συμπεριφοράς η οποία παραβιάζει τους καταστατικούς σκοπούς της Ε.Π.Ο.
με σκοπό να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για
κάποιο τρίτο,

β)

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

γ)

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

δ)

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

ε)

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

3.

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

4.

Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει τις
ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 21 Β του παρόντος.

5.

Εάν το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο έχει την άποψη ότι τα στοιχεία που παρείχε ο
υπαίτιος ήταν αποφασιστικής σημασίας στην αποκάλυψη ή απόδειξη μιας
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παραβίασης των κανόνων και των κανονισμών της Ε.Π.Ο., μπορεί να ενασκήσει
τις διακριτικές του εξουσίες να μειώσει ή ακόμα και να απαλείψει την κύρωση.
Άρθρο 18
Απειλές
Οποιοσδήποτε ο οποίος εκφοβίζει έναν αξιωματούχο του αγώνα ή οποιονδήποτε
εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό όργανο με απειλές, θα τιμωρείται με χρηματική
ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) τουλάχιστον, και αγωνιστικό αποκλεισμό ή
απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από ένα (1) έως τρία (3) έτη.
Εάν υπαίτια είναι ομάδα, επιβάλλονται ποινές ανάλογα με την βαρύτητα του
παραπτώματος: α) διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές, β) αφαίρεσης βαθμών και γ)
υποβιβασμός ομάδας.

29

Άρθρο 19
Βία
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Στις ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 & 3, εάν υπαίτια είναι ομάδα,
επιβάλλονται ποινές ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος: α)διεξαγωγής
αγώνα χωρίς θεατές, β)διεξαγωγής αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο, γ)αφαίρεσης
βαθμών και δ)υποβιβασμός ομάδας.
Άρθρο 20
Πλαστογραφία

1.

Οποιοσδήποτε πλαστογραφεί ένα έγγραφο ή παραποιεί ένα πρωτότυπο έγγραφο
ή χρησιμοποιεί ένα παραποιημένο έγγραφο σε σχέση με ποδοσφαιρικές
δραστηριότητες προκειμένου να παραποιήσει έννομες νομικές σχέσεις θα
τιμωρείται:
α)

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

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

2.

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

3.

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

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

β)

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

γ)

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

Ως πλαστά εισιτήρια νοούνται και εκείνα που τίθενται σε κυκλοφορία, κατά
παράβαση των κείμενων διατάξεων.
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Άρθρο 21 Α
Δωροδοκία
1.

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

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

β)

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

γ)

με δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς
χώρους.

2.

Η παθητική δωροδοκία θα τιμωρείται με τις αυτές ποινές.

3.

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

4.

Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα και η δωροδοκία σχετίζεται με αποτέλεσμα
αγώνα, η υπαίτια ομάδα (ή ομάδες) θα τιμωρείται με υποβιβασμό και χρηματική
ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
Άρθρο 21 Β
Προκαθορισμός αποτελέσματος αγώνα

1.

Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή εν γένει εμπλεκόμενος στον χώρο του
ποδοσφαίρου, προσπαθεί ή συμμετέχει σε προσπάθεια προκαθορισμού του
αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε τρίτους
περιουσιακά οφέλη, μέσω χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό τιμωρείται
με τις ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 21 Α.
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.
Άρθρο 22
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 αποκλεισμού και χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ
(15.000) έως σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000). Επίσης, σωρευτικά θα του
επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που
σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και σε ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση η ποινή αυτή θα
επιβάλλεται ισοβίως. Εάν υπαίτια είναι και η ομάδα στην οποία ανήκει, τιμωρείται
και αυτή με ποινή αφαίρεσης επτά βαθμών και χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων
ευρώ (30.000) έως ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000).

2.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ομάδας κατά την ακριβή ώρα
έναρξης του αγώνα ή της συνέχισης αυτού μετά το ημίχρονο, θα επιβάλλεται στην
υπαίτια ομάδα χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εκατό
χιλιάδων ευρώ (100.000).
Άρθρο 23
Ρατσισμός

1.

Οποιοσδήποτε δημόσια μειώνει, μεροληπτεί κατά ή αμαυρώνει οποιονδήποτε με
τρόπο δυσφημιστικό εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της
θρησκείας ή της εθνοτικής προελεύσεώς του, ή διαπράξει οποιαδήποτε άλλη
ρατσιστική ή περιφρονητική, πράξη, θα τιμωρείται με αποκλεισμό πέντε (5)
αγωνιστικών τουλάχιστον. Επιπλέον ο παραβάτης θα τιμωρείται με απαγόρευση
εισόδου σε οποιαδήποτε γήπεδα και χρηματική ποινή ύψους δώδεκα χιλιάδων
ευρώ (12.000) τουλάχιστον. Εάν ο παραβάτης είναι αξιωματούχος ομάδας, η
χρηματική ποινή θα ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000) τουλάχιστον.
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2.

α)

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

β)

Εάν φίλαθλοι μιας ομάδας διαπράξουν ρατσιστικές ή περιφρονητικές πράξεις
όπως περιγράφεται στην παρ. 1, το αρμόδιο όργανο θα επιβάλλει χρηματική
ποινή στην ομάδα που υποστηρίζουν οι φίλαθλοι αυτοί, ύψους δέκα οκτώ
χιλιάδων ευρώ (18.000) τουλάχιστον και ανεξάρτητα από υπαίτιες ή μη,
πράξεις ή παραλείψεις αυτών.

γ)

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

3.

Οι ποινές που επιβάλλονται με βάση το παρόν άρθρο δύναται να μειωθούν ή
ακόμη και αναιρεθούν εάν ο εν λόγω ποδοσφαιριστής, η ομάδα είναι σε θέση να
αποδείξει ότι δεν ήταν υπεύθυνος (-η) ή ήταν υπεύθυνος (-η) σε μικρό βαθμό για
τις εν λόγω παραβάσεις, ή εάν υπάρχουν σημαντικά απαλλακτικά περιστατικά,
ιδιαίτερα δε εάν οι παραβάσεις προκλήθηκαν σκόπιμα ώστε να αναγκάσουν την
επιβολή των προβλεπομένων ποινών σε έναν ποδοσφαιριστή ή μία ομάδα.
Η διαδικασία για την αξιολόγηση των απαλλακτικών περιστάσεων θα διέπεται από
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 24
Φαρμακοδιέγερση (Ντόπινγκ)
Α. Ορισμός
1.

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

2.

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

1.

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

εάν

η

συνταγογραφημένη

φαρμακευτική

αγωγή

περιέχει

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Οι παρούσες διατάξεις υπόκεινται στον Κανονισμό Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης
στις Διοργανώσεις και εκτός των Διοργανώσεων της FIFA.
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Γ. Ποινές
1.

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

Κάθε παράβαση του Κεφαλαίου ΙΙ.1 (Η παρουσία μίας απαγορευμένης
ουσίας ή προϊόντων μεταβολισμού ή δεικτών της), του Κεφαλαίου ΙΙ.2
(Χρήση ή απόπειρα χρήσεως απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης
μεθόδου), του Κεφαλαίου ΙΙ.3 (Άρνηση ή αδυναμία άνευ αμάχητης
αιτιολογίας στην υποβολή σε συλλογή δείγματος), του Κεφαλαίου ΙΙ.5
(Παρέμβαση ή απόπειρα παρέμβασης σε οποιοδήποτε τμήμα του ελέγχου
φαρμακοδιέγερσης) και του Κεφαλαίου ΙΙ.6 (Κατοχή απαγορευμένων ουσιών
και μεθόδων) θα επισύρει διετή αποκλεισμό για την πρώτη παράβαση και
δια βίου αποκλεισμό σε περίπτωση επανάληψης.

β)

Εάν

εντοπιστούν

τυχόν

ουσίες

που

περιέχονται

στον

κατάλογο

απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων (πρβλ. Παράρτημα Α του Κανονισμού
Ελέγχου

Φαρμακοδιέγερσης

στις

Διοργανώσεις

και

εκτός

των

Διοργανώσεων της FIFA) για τις οποίες είναι δυνατόν να παρουσιαστούν
αποδείξεις ότι οι συγκεκριμένες ουσίες δεν σκόπευαν στην βελτίωση της
αθλητικής απόδοσης, η πρώτη παράβαση θα τιμωρείται με παρατήρηση
τουλάχιστον και σε περίπτωση επανάληψης με διετή αποκλεισμό. Η τρίτη
παράβαση θα επισύρει δια βίου αποκλεισμό.
γ)

Κάθε

παράβαση

του

Κεφαλαίου

ΙΙ.7

(Διακίνηση

οποιασδήποτε

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

Κάθε παράβαση του Κεφαλαίου ΙΙ.4 (Αδυναμία παροχής απαιτούμενων
πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία που βρίσκονται ποδοσφαιριστές ή
την διαθεσιμότητά τους για έλεγχο), θα επισύρει αποκλεισμό τουλάχιστον
τριών μηνών έως δύο έτη.
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2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

Η Ε.Π.Ο. δύναται να διατάξει οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή που τιμωρείται για
διάπραξη παράβασης φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) να υποβληθεί σε περαιτέρω
ελέγχους φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) κατά την διάρκεια του αποκλεισμού του.
Ε. Διαδικασία
Οι επίσημες και τεχνικές απόψεις της διαδικασίας ελέγχου φαρμακοδιέγερσης, θα
πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τον Κανονισμό Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης
στις Διοργανώσεις της FIFA και Εκτός Διοργανώσεων αυτής.
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ΣΤ. Υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή
1.

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

2.

Συμφωνεί στην λήψη δειγμάτων κατά τρόπο ώστε να εντοπίζεται η παρουσία
οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή στην απόδειξη χρησιμοποίησης
οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου.
Ζ. Κυβερνητικές κυρώσεις κατά της φαρμακοδιέγερσης

Ακόμη και εάν ένα κρατικό όργανο επιβάλλει κυρώσεις για μία παράβαση
φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ), τα δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Π.Ο. θα συνεχίσουν να
έχουν το δικαίωμα να εξετάσουν την υπόθεση και αποφανθούν εάν θα επιβάλλουν
κύρωση σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Η. Ποινές που επιβάλλονται από άλλα αθλητικά όργανα
Οποιεσδήποτε νομικά δεσμευτικές ποινές που επιβάλλονται από μία άλλη διεθνή
αθλητική

ομοσπονδία

ή

μία

εθνική

οργάνωση

για

την

καταπολέμηση

της

φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) που συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις νομικές αρχές,
θα επικυρώνονται αυτοδικαίως από την Ε.Π.Ο.
Θ. Διοργανώτριες αγώνων – Έλεγχος
1.

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

2.

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

Ως

δυσφήμιση

ποδοσφαιρικών αρχών και

οργάνων θεωρούνται

οι

με

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

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

β)

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

γ)

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

δ)

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

ε)

Για τις περιπτώσεις β), γ) και δ) δύναται σωρευτικά να επιβληθούν:
απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών

i.

και
απαγόρευση συμμετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα που

ii.

σχετίζεται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

2.

Δημόσιες δυσμενείς κρίσεις μελών Δ.Σ. ΠΑΕ, των συμβληθέντων με οποιαδήποτε
σχέση

μ’

αυτές

φυσικών

ή

νομικών

προσώπων

(ενδεικτικά

χορηγών,

διαφημιζομένων κ.λπ.), των προπονητών και αθλητών αυτών, που αφορούν την
οργάνωση και λειτουργία επαγγελματικής ένωσης, τη διεξαγωγή και το κύρος των
Εθνικών Πρωταθλημάτων Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας, οι Π.Α.Ε. στις οποίες

39

ανήκουν ή εμπλέκονται μ’ αυτές με οποιαδήποτε σχέση τα ανωτέρω φυσικά ή
νομικά πρόσωπα (ενδεικτικά χορηγοί, διαφημιζόμενοι κ.λπ.), τιμωρούνται:
α)

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

β)

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

γ)

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

δ)

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

ε)

Για τις περιπτώσεις β), γ) και δ) δύναται σωρευτικά να επιβληθούν:
i.

απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών
και

ii.

απαγόρευση συμμετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα που
σχετίζεται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

3.

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

από

το

δικαιοδοτικό

όργανο

της

Ε.Π.Ο.

είτε

μετά

από

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

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

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

γ)

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

δ)

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

ε)

Για τις περιπτώσεις β), γ) και δ) δύναται σωρευτικά να επιβληθούν:
i.

απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών και

ii.

απαγόρευση συμμετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα που
σχετίζεται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

4.

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

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

β)

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

γ)

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

δ)

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

ε)

Για τις περιπτώσεις β), γ) και δ) δύναται σωρευτικά να επιβληθούν:
i.

απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
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ii.

απαγόρευση συμμετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα που
σχετίζεται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

5.

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

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

β)

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

γ)

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

δ)

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

ε)

Για τις περιπτώσεις β), γ) και δ) δύναται σωρευτικά να επιβληθούν:
i.

απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών και

ii.

απαγόρευση συμμετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα που
σχετίζεται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

6.

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

7.

Εάν οι δυσφημιστικές κρίσεις αφορούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών σωματείων
αρμόδια να επιληφθεί είναι η Πειθαρχική Επιτροπή της οικείας ένωσης. Εάν
αφορούν τις επαγγελματικές ενώσεις αρμόδια είναι η οικεία Πειθαρχική Επιτροπή.
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Εάν αφορούν την Ε.Π.Ο., τη Διαιτησία, την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. και γενικά στο
ποδόσφαιρο αρμόδια είναι η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 26
Παραβάσεις Καταστατικού – Κανονισμών Ε.Π.Ο. – Δυσφήμιση Αθλήματος
1.

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

οποιοδήποτε

πρόσωπο

με

οποιαδήποτε

ιδιότητα

μετέχει

στη

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

2.

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

3.

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

43

4.

Σε περιπτώσεις ιδιαίτερης σοβαρής παράβασης του καταστατικού και των
κανονισμών της Ε.Π.Ο. επιβάλλεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. αποκλεισμός από
διοργάνωση ή ανάληψη ανατεθείσης διοργάνωσης.
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Άρθρο 27
Καταχώρηση ποινών
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Η Ε.Π.Ο. τηρεί αρχείο ποινών για τα διοργανούμενα από αυτήν πρωταθλήματα,
το οποίο και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.
Άρθρο 28
Παραγραφή

1.

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

2.

α)

Τα αδικήματα των άρθρων 18, 19 και 22 παραγράφονται μετά την
παρέλευση έξι (6) μηνών από την τέλεσή τους.

β)

Τα αδικήματα των άρθρων 20, 21Α, 21Β και 24 παραγράφονται μετά την
παρέλευση τριών (3) ετών από την τέλεσή τους.

3.

Η έναρξη των διαδικασιών ενώπιον των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων
διακόπτει την παραγραφή.
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Άρθρο 29
Έκτιση ποινών
1.

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

2.

α)

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

β)

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

γ)

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

3.

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

4.

α)

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

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

γ)

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

δ)

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

ε)

Αν η καταβολή χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων του παρόντος κανονισμού, δεν γίνει μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την τελεσιδικία της απόφασης στην διοργανώτρια κάθε αγώνας
της ομάδας που οφείλει δεν ορίζεται και κατακυρούται υπέρ της αντιπάλου
ομάδας.
Σε περίπτωση δε ορισμού του αγώνα ή διεξαγωγής του, ο έχων έννομο
συμφέρον δύναται να προσβάλλει τον ορισμό και το αποτέλεσμα

του

αγώνα. Για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα για να είναι νόμιμη η καταβολή
θα πρέπει η χρηματική ποινή να καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο ταμείο της
Ε.Π.Ο.
στ) Για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης, το οφειλόμενο συνολικό
ποσό πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των:
i)

εκατόν

πενήντα

ευρώ

(150)

για

τα

Τοπικά

Ερασιτεχνικά

Πανελλήνια

Ερασιτεχνικά

Πρωταθλήματα,
ii)

πεντακοσίων

ευρώ

(500)

για

τα

Πρωταθλήματα,
iii)
ζ)

τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) για τα Επαγγελματικά Πρωταθλήματα.

Ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει τιμωρηθεί με 1, 2, ή 3 κ.λ.π. ποινές
αποκλεισμού αγωνιστικών ημερών, είτε από συμπλήρωση 4 ης, 7ης κ.λ.π.
κίτρινης κάρτας ή από απευθείας κόκκινη κάρτα θα μπορεί να εκτίσει τις
ποινές αυτές σε ένα εκ νέου ορισθέντα αναβληθέντα αγώνα έστω και αν η
αποβολή αυτή έχει δοθεί σε ένα αγώνα ο οποίος διεξήχθη μετά τον αγώνα ο
οποίος ανεβλήθη και επαναπροσδιορίσθηκε η διεξαγωγή του.
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Άρθρο 30
Δικαιοδοσία
1.

Διαιτητής
α)

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

β)

Οι αποφάσεις αυτές είναι οριστικές.

γ)

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

2.

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

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

β)

επέκταση

της διάρκειας αγωνιστικού

αποκλεισμού

που

επιβάλλεται

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

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

δ)

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

ε)

Με την εκδίκαση ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα.

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

3.

α)

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

αφορούν

ποινές

αγωνιστικού

αποκλεισμού

ποδοσφαιριστών

ή

αξιωματούχων άνω των τριών (3) αγωνιστικών ημερών,

β)

ii)

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

iii)

αποφάσεις που εκδίδονται κατά του κύρους του αγώνα.

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

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

ii)

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

iii)

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

iv)
γ)

Αποφάσεις που εκδίδονται κατά του κύρους του αγώνα.

Έφεση, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο., μπορεί να ασκήσει,
μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση
οποιουδήποτε διαδίκου, ο υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικής δίωξης του
άρθρου 31 κατά όλων των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών
Επιτροπών, για παράβαση κανονισμού.

4.

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

5.

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

6.

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

49

7.

Τα δικαιοδοτικά όργανα είναι ανεξάρτητα. Τα μέλη τους δεσμεύονται αποκλειστικά
από τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της ΕΠΟ και τη συνείδησή
τους.
Τα μέλη των οργάνων απονομής δικαιοσύνης δεν υπέχουν ευθύνη για
οποιαδήποτε ενέργεια ή αδυναμία εκτελέσεως ενεργειών εν σχέσει με πειθαρχικές
διαδικασίες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων σοβαρής αμέλειας.
Άρθρο 31
Υπεύθυνος άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων
(Ποδοσφαιρικός εισαγγελέας)

Στην Ε.Π.Ο. ιδρύεται και λειτουργεί υπηρεσία άσκησης πειθαρχικής δίωξης
ποδοσφαιρικών αδικημάτων.
Ο υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικής δίωξης (εισαγγελέας ποδοσφαίρου) είναι αρμόδιος:

1.

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

2.

i)

παραπομπή από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.,

ii)

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

iii)

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

iv)

στοιχειοθετημένες επώνυμες καταγγελίες.

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

3.

Να ασκεί έφεση ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων, εντός οκτώ (8) ημερών
αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου κατά των αποφάσεων
των Πρωτοβαθμίων Πειθαρχικών Επιτροπών για παράβαση κανονισμού.
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Άρθρο 32
Έννοια όρων – Καταργούμενες διατάξεις
Όπου στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα αναφέρεται ομάδα, νοείται ποδοσφαιρικό
σωματείο ή Π.Α.Ε.
Κάθε διάταξη αντίθετη στον παρόντα κώδικα καταργείται.
Άρθρο 33
Ερμηνεία
Η αυθεντική ερμηνεία του παρόντος Κώδικα, καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις του, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής

Ομοσπονδίας,

νομότυπα

δε

γενόμενη,

δεσμεύει

τα

αρμόδια

δικαιοδοτικά και πειθαρχικά όργανα.
Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος
1.

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

2.

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

Ο παρών Κώδικας τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε στις 16.06.2013 με
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο.
στις 28.06.2013.
Αθήνα 28 Ιουνίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

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

1.

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, που προβλέπουν τη μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής στα
επαγγελματικά πρωταθλήματα, για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον, η
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) εκδίδει πόρισμα ελέγχου πλήρως
αιτιολογημένο που το διαβιβάζει στην Ομοσπονδία και αυτή το διαβιβάζει στην
αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της Διοργανώτριας Ένωσης,
Με βάση το ως άνω πόρισμα η υπαίτια Π.Α.Ε. τιμωρείται αποκλειστικά με τις
παρακάτω ποινές:
α)

Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως βαρεία, με
ποινή υποβιβασμού από μια κατηγορία έως και την αποβολή από τα
επαγγελματικά πρωταθλήματα
Ως βαρεία χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά την προέλευση των
πόρων των μετόχων και των εταιρειών, που συνεισφέρουν για τη
δραστηριότητα των Π.Α.Ε., καθώς και κάθε παράβαση, που αφορά στη
νομιμότητα της διοίκησης και του μετοχολογίου των Π.Α.Ε.
Στην περίπτωση κατά την οποία στη διοίκηση ή στο μετοχολόγιο Π.Α.Ε.
μετέχουν πρόσωπα, που έχουν καταδικαστεί για την τέλεση κακουργήματος
ή εγκλήματος dopping ή έχουν καταδικαστεί για έγκλημα βίας σε αθλητικούς
χώρους ή δωροδοκίας ή άλλο έγκλημα σχετιζόμενο με την προσυνεννόηση
αποτελέσματος αγώνα σε ποινή ανώτερη του ενός (1) έτους φυλάκισης,
επιβάλλεται υποχρεωτικά η ποινή αποκλεισμού της Π.Α.Ε., στην οποία
μετέχουν, από όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα

β)

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

1

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

Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως απλή, με
ποινή αφαίρεσης ενός (1) έως δέκα (10) βαθμών
Ως απλή χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για ποσά κάτω των
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

δ)

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

ε)

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

2.

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

3.

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

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

5.

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

Ο παρών Κανονισμός (Παράρτημα «Α») κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε στη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
(Ε.Π.Ο.) στις 16.06.2013 και επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. στις
28.06.2013.
Αθήνα 28 Ιουνίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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