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ΠΔΗΘ ΑΡΥΗ ΚΟ  ΚΩΓΗ Κ Α Δ. Π. Ο. 
 
 

Πξννίκην 
 
Ο παξψλ Κψδηθαο πεξηγξάθεη ηηο παξαβάζεηο ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο., ηηο πνηλέο πνπ 

επηβάιινληαη θαη ηηο πεηζαξρηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Δ.Π.Ο., ησλ Δλψζεσλ – Μειψλ ηεο θαη ησλ 

Οξγάλσλ ηνπο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 
 
 

Άξζξν 1  
Οξηζκνί 

 
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ εμήο έλλνηα: 
 
Μεηά ηνλ αγώλα: ν ρξφλνο κεηαμχ ηνπ ηειεπηαίνπ ζθπξίγκαηνο ηνπ δηαηηεηή θαη ηεο 

αλαρσξήζεσο ηεο νκάδνο απφ ηα φξηα ηνπ ελ γέλεη ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ. 

 

Πξν ηνπ αγώλα: ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο αθίμεσο ηεο νκάδνο εγγχηαηα ζηελ πεξηκεηξηθή 

εμσηεξηθή πεξίθξαμε ή ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν ηνπ ελ γέλεη ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ θαη ηνπ 

ζθπξίγκαηνο γηα ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα απφ ηνλ δηαηηεηή. 

 

Γηεζλήο αγώλαο: έλαο αγψλαο κεηαμχ δχν νκάδσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νκνζπνλδίεο. 

 

Φηιηθόο αγώλαο: έλαο αγψλαο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ κία πνδνζθαηξηθή νξγάλσζε, 

ζσκαηείν ή άιιν πξφζσπν, κεηαμχ νκάδσλ πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή θαη 

ελδερνκέλσο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζθαίξεο ιεηηνπξγίαο. Σν αγσληζηηθφ απνηέιεζκα ηνπ 

αγψλνο επεξεάδεη κφλνλ ηνλ ελ ιφγσ αγψλα ή ηελ ελ ιφγσ δηνξγάλσζε. 

 

Δπίζεκνο αγώλαο: έλαο αγψλαο πνπ δηνξγαλψλεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δ.Π.Ο. απφ ελψζεηο- 

κέιε ηεο ή απφ ηελ ίδηα. 

 

Αμησκαηνύρνο: θάζε κέινο ζπκβνπιίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο), κέινο επηηξνπήο, δηαηηεηήο θαη βνεζφο δηαηηεηή, πξνπνλεηήο, γπκλαζηήο θαη ηπρφλ 

άιια πξφζσπα ππεχζπλα γηα ηερληθά, ηαηξηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα ζηελ Δ.Π.Ο., ζε κία Έλσζε 

Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ (Δ.Π..), Λίγθα, Οκάδα ή σκαηείν, φπσο επίζεο θαη θάζε άιιν 

πξφζσπν πνπ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη  κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.Ο. (κε εμαίξεζε ηνπο 

πνδνζθαηξηζηέο θαη δηακεζνιαβεηέο). Δπίζεο θαη ηα άηνκα πνπ ελεξγνχλ ελ ηεο πξάγκαζη 

δηνίθεζε ζε ΠΑΔ ή σκαηεία αθφκα θαη αλ δελ πξνθχπηεη ηππηθά ε ζπκκεηνρή ηνπο.  
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Αμησκαηνύρνο Αγώλα: ν δηαηηεηήο, νη βνεζνί δηαηηεηψλ, ν ηέηαξηνο δηαηηεηήο, ν παξαηεξεηήο 

ηνπ αγψλα, ν παξαηεξεηήο ηεο δηαηηεζίαο, ην πξφζσπν ην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ 

αζθάιεηα, θαη νπνηαδήπνηε άιια πξφζσπα πνπ δηνξίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. ή έλσζε-κέινο ηεο 

λα αλαιακβάλνπλ νξηζκέλεο επζχλεο ελ ζρέζεη κε έλαλ αγψλα. 

Οπδέηεξν γήπεδν: Ωο νπδέηεξν λνείηαη ην γήπεδν πνπ απέρεη, αλ είλαη δπλαηφ, ηελ ίδηα 

πεξίπνπ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε απφ ηελ έδξα ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ θαη νξίδεηαη απφ ηε 

δηνξγαλψηξηα. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα ε δηνξγαλψηξηα έρεη ην δηθαίσκα λα 

νξίδεη γήπεδν κφλνλ εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο Έλσζεο. 

 

σκαηείν: Ννκηθφ πξφζσπν πνπ θαιιηεξγεί ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ κε νκάδα (εο) πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα θαη απνηειεί κέινο εξαζηηερληθήο έλσζεο. 

 

Π.Α.Δ.: Πνδνζθαηξηθή αλψλπκε εηαηξεία πνπ δηαηεξεί νκάδα ζε επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα 

θαη είλαη κέινο επαγγεικαηηθήο έλσζεο. 

 

Γηνξγαλώηξηα: Η Δ.Π.Ο. ή έλσζε-κέινο ηεο κε αξκνδηφηεηα δηεμαγσγήο θαη νξγάλσζεο 

πξσηαζιήκαηνο (ησλ). 

 

Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα: Σα πξσηαζιήκαηα (επαγγεικαηηθά ή/θαη εξαζηηερληθά) πνπ 

δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. ή απφ κηα Έλσζε – κέινο ηεο Δ.Π.Ο., έρνπλ παλειιήληα 

δηάξζξσζε θαη απφ απηά πξνθχπηνπλ νη πξσηαζιεηέο Διιάδαο ζηελ θαηεγνξία ηνπο. 

 

Σνπηθά πξσηαζιήκαηα: Σα πξσηαζιήκαηα πνπ δηεμάγνληαη απφ εξαζηηερληθή έλσζε, εληφο 

ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο (Ννκνχ). 

 

Δλ γέλεη ρώξνο γεπέδνπ: Σν γήπεδν θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηελ νκάδα γηα ηελ ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ θαη/ή γηα ηελ εθκεηάιιεπζε εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ. 

 

Αγσληζηηθόο ρώξνο: Ο ρψξνο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο εμέδξεο ή ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε 

ηνπ γεπέδνπ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ηελ πεξηκεηξηθή απηνχ έθηαζε, ηηο 

ηερληθέο πεξηνρέο κε ηνπο πάγθνπο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ θαη ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αγψλα 

θαη δηαζέηεη πξφζβαζε ζην ρψξν απνδπηεξίσλ 

 

Υώξνο απνδπηεξίσλ: Ο ρψξνο απηφο πεξηιακβάλεη ηα απνδπηήξηα ησλ νκάδσλ θαη ησλ 

αμησκαηνχρσλ ηνπ αγψλα θαζψο θαη ηνπο δηαδξφκνπο πνπ νδεγνχλ ζε απηά. 

 

Καλνληζκνί ηεο FIFA: ην Καηαζηαηηθφ, νη θαλνληζκνί, νη απνθάζεηο, νη νδεγίεο θαη νη εγθχθιηνη 

ηεο FIFA, σο επίζεο θαη νη Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γηεζλέο 

Πνδνζθαηξηθφ πκβνχιην (IFAB). 

 

Καλνληζκνί ηεο UEFA: ην Καηαζηαηηθφ, νη θαλνληζκνί, νη απνθάζεηο, νη νδεγίεο θαη νη 

εγθχθιηνη ηεο UEFA. 

 

Καλνληζκνί ηεο Δ.Π.Ο.: ην Καηαζηαηηθφ, νη θαλνληζκνί, νη απνθάζεηο, νη νδεγίεο θαη  νη 
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εγθχθιηνη ηεο Δ.Π.Ο. 

Παξάξηεκα Α: Οη δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, σο 
 

Παξάξηεκα Α, θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 
 

Άξζξν 2 
Έθηαζε εθαξκνγήο 

 
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κψδηθα έρνπλ εθαξκνγή: 

α) Δπί παξαβάζεσλ ή πξνζβνιψλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ ηεο 

Δ.Π.Ο. 

β) Δπί φισλ ησλ αγψλσλ θαη ησλ δηνξγαλψζεσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. ή ππφ 

ηελ επνπηεία ηεο Δ.Π.Ο. ή, θαηά παξαρψξεζε απφ απηή, απφ ηηο Δλψζεηο– κέιε ηεο. 

γ) Δπί φισλ ησλ ζσκαηείσλ θαη ησλ Δλψζεσλ ηνπο θαζψο θαη επί φισλ ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά θαη ζπγθεθξηκέλα νη παίθηεο, 

ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη νη ινηπνί Αμησκαηνχρνη ηνπο θαη νη ππάιιεινη ή άιια πξφζσπα 

πνπ ελεξγνχλ εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. 

δ) Δπί φισλ ησλ Π.Α.Δ. θαη ησλ Δλψζεψλ ηνπο, θαζψο θαη επί φισλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα εκπιέθνληαη κε απηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο 

θαη νη ινηπνί αμησκαηνχρνη, νη ππάιιεινη ή άιια πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ εθ κέξνπο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ, λνκηθψλ πξνζψπσλ αλεμαξηήησο κνξθήο ηελ νπνία πεξηβάιινληαη, πξνο ηα 

νπνία έρεη κεηαβηβαζζεί ή εθρσξεζεί ή παξαρσξεζεί ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν έρεη 

κεηαθεξζεί απφ ηελ ΔΠΟ ε επζχλε ηεο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πνδνζθαηξηθψλ ηνπ 

νκάδσλ ή άιισλ ζπλαθψλ πξνο ην άζιεκα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

ε) Δπί φισλ ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία εηζέξρνληαη ζηα γήπεδα δηεμαγσγήο πνδνζθαηξηθψλ 

αγψλσλ αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα πνπ έρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ 

αγσλίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε εγρψξην πξσηάζιεκα θαη/ή δηνξγάλσζε πνπ δηνξγαλψλεηαη 

απφ ηελ ΔΠΟ ή απφ άιιε εμνπζηνδνηεκέλε δηνξγαλψηξηα αξρή (π.ρ. Super League), σο 

επίζεο θαη νη Έιιελεο δηεζλείο πνδνζθαηξηζηέο πνπ αγσλίδνληαη ζε πξσηαζιήκαηα πνπ 

δηνξγαλψλνληαη απφ μέλεο νκνζπνλδίεο αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ησλ 

εζληθψλ νκάδσλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο ΔΠΟ. Δπίζεο, 

νη αμησκαηνχρνη νκάδαο (ηππηθά θαη ελ ηνηο πξάγκαζη) θαη αμησκαηνχρνη αγψλα, σο επίζεο 

θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ην νπνίν κε ηελ άδεηα ή φρη ηνπ δηαηηεηή ηνπ αγψλα 

επξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ή έρεη δηνξηζηεί απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο δηαγσληδφκελεο 

νκάδεο ή ηελ ΔΠΟ θαη αλέιαβε ζπγθεθξηκέλε επζχλε ζε ζρέζε κε ην πνδνζθαηξηθφ αγψλα.  

ζη) Οη (Γηα)κεζνιαβεηέο θαη (ηξίηα) ζρεηηδφκελα πξφζσπα  

Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο Κψδηθα ηζρχνπλ ηφζν γηα ην αλδξηθφ φζν θαη γηα ην γπλαηθείν 

θχιν, αλεμάξηεηα κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο θαη γηα παξαβάζεηο πνπ 

γίλνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ζην γήπεδν θαη ζηνλ ελ γέλεη ρψξν ηνπ γεπέδνπ, εθηφο ησλ 
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πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηψο αλαθέξεηαη  δηαθνξεηηθά.  

 

 

Άξζξν 3  
Γεληθέο Αξρέο 

 
1. Οη αλαθεξφκελεο ζηνλ παξφληα Κψδηθα πνηλέο, επηβάιινληαη γηα ηηο παξαβάζεηο θαη ηα 

αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ θαζψο επίζεο θαη ζην 

Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο ινηπνχο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. Οη πνηλέο επηβάιινληαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ςεθίδνληαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.Ο. 

2. Οη πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα, ζηνπο ινηπνχο θαλνληζκνχο θαη ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.Ο. επηβάιινληαη, ζε βάξνο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

άξζξνπ 2, κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη πεξηγξαθέο ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αγψλα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.Α.Π. ( Φχιιν Αγψλα, εθζέζεηο Παξαηεξεηψλ Αγψλα). Λνηπά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία κπνξνύλ λα ιεθζνύλ ππόςε ηδίσο νη εθζέζεηο ηεο 

αζηπλνκηθήο αξρήο θαη ην νπηηθό πιηθό ηνπ  αγώλα όπνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 

παξόληα. ε θάζε  πεξίπησζε, δίσμε δελ κπνξεί λα αζθεζεί θαη πνηλέο δελ κπνξνχλ λα 

επηβιεζνχλ ζε βάξνο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 2 κφλν κε 

βάζε ηηο εθζέζεηο ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ή ην νπηηθφ πιηθφ ηνπ αγψλα, πιελ ηεο 

ξεηήο εμαίξεζεο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 6, ζη θαη ζε πεξηπηώζεηο θαηλνκέλσλ βίαο, 

ξαηζηζκνύ ζηα γήπεδα θαηά ηελ νπνία ε δίσμε κπνξεί λα γίλεη θαηόπηλ ρξήζεο 

νπηηθώλ κέζσλ (π.ρ. βίληεν, θσηνγξαθίεο). Γηα ηα δηαδξακαηηζζέληα ζηηο εμέδξεο 

ηνπ ζηαδίνπ θαη ινηπνύο ρώξνπο ηνπ γεπέδνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ βίληεν 

ρσξίο πεξηνξηζκνύο (άξζξν 15 παξ. 8 ηνπ ΚΑΠ.) ηηο πεξηπηώζεηο απηέο είλαη 

ππνρξεσηηθή ε θιήζε ζε απνινγία. 

3. Ο η ρξεκαηηθέ ο πνηλέ ο πν π  αλαθέξνληα η  ζηη ο  επηκέξνπο  δηαηάμεηο  επηβάιινληαη, α λ  

δελ νξίδεηαη άιισο, σο εμήο: 

α) νιφθιεξεο γηα ηηο νκάδεο Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο, 

β) θαηά ηα 2/5 γηα ηηο νκάδεο Β΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο, 

γ) θαηά ην 1/6 γηα ηηο νκάδεο ησλ παλειιήλησλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ, ησλ 

πξσηαζιεκάησλ πξνεπηινγήο Δζληθψλ Οκάδσλ, ησλ ππφινηπσλ πξσηαζιεκάησλ 

ππνδνκήο ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ πξσηαζιεκάησλ ππνδνκήο ησλ Π.Α.Δ. 

4. ε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα επηβιεζεί ζε ζσκαηεία ρξεκαηηθή πνηλή αλψηεξε ησλ 

δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000) γηα ηα παλειιήληα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα θαη αλψηεξε 

ησλ νρηαθνζίσλ επξψ (800) γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα. 

5. Οη ρξεκαηηθέο πνηλέο ζε πνδνζθαηξηζηέο, νκάδεο θαη αμησκαηνχρνπο νκάδσλ 
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επηβάιινληαη ζε απηνχο αληίζηνηρα, κε ηα πξνζδηνξηζκέλα αλά θαηεγνξία πνπ αλήθεη ε 

νκάδα πνζνζηά ηεο παξ. 2, εθηφο εάλ νξίδεηαη  άιισο ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα. 

6. Γελ επηηξέπεηαη, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε επηβνιή ρξεκαηηθήο πνηλήο εθηφο ησλ 

θαζνξηδνκέλσλ απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα θαη ηνπο Καλνληζκνχο Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 

νξίσλ. 

 

 

Άξζξν 4 
Τπαηηηόηεηα – Απόπεηξα – πκκεηνρή- πγρώλεπζε πνηλώλ - Τπνηξνπή 

 

1. Οη παξαβάζεηο ηηκσξνχληαη αλεμάξηεηα κε ην εάλ έρνπλ δηαπξαρζεί απφ πξφζεζε ή απφ 

ακέιεηα, εθηφο εάλ άιισο πξνβιέπεηαη εηδηθά. 

2. Σηκσξνχληαη, επίζεο, νη ελέξγεηεο πνπ απνηεινχλ απφπεηξα. ηελ πεξίπησζε ελεξγεηψλ 

πνπ απνηεινχλ απφπεηξα, ην δηθαζηηθφ φξγαλν ζα κεηψλεη, αλάινγα, ηελ πξνβιεπφκελε 

πνηλή γηα ηελ πξαγκαηηθή ηέιεζε θαη ζα θαζνξίδεη ηνλ βαζκφ ηεο κείσζεο, ρσξίο φκσο λα 

δχλαηαη, ζε θακία πεξίπησζε, λα επηβάιιεη πνηλή θάησ ηνπ ρακειφηεξνπ νξίνπ ηεο 

πξνβιεπφκελεο ρξεκαηηθήο πνηλήο. 

3. Σηκσξείηαη, επίζεο, νπνηνζδήπνηε ελ γλψζεη ηνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηάπξαμε ελφο 

παξαπηψκαηνο, είηε σο απηνπξγφο, είηε σο ζπλεξγφο. Σν δηθαζηηθφ φξγαλν ιακβάλεη 

ππφςε ηνλ βαζκφ ηεο ελνρήο ηνπ εκπιεθφκελνπ, κεηψλνληαο ηελ πνηλή αλάινγα. Γελ 

δχλαηαη φκσο λα επηβάιιεη πνηλή θάησ ηνπ ρακειφηεξνπ νξίνπ ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο. 

4. Δλαληίνλ φπνηνπ ηηκσξείηαη γηα δχν ή πεξηζζφηεξα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα επηβάιιεηαη 

ζπλνιηθή πνηλή ( ρξεκαηηθή, αγσληζηηθνχ απνθιεηζκνχ, δηεμαγσγή αγψλα ρσξίο ζεαηέο, 

αθαίξεζε βαζκψλ θ.ι.π.) απνηεινχκελε απφ ηελ βαξχηεξε πνηλή, επαπμαλφκελε θαηά ην 

ήκηζπ θάζε κίαο απφ ηηο ππφινηπεο πνηλέο. ε  πεξίπησζε δε δεκηνπξγίαο θιάζκαηνο 

γίλεηαη ζηξνγγπινπνίεζε ζηελ ακέζσο επφκελε (κεγαιχηεξε) κνλάδα. 

5. Τπνηξνπή ζεσξείηαη ε ηέιεζε ηεο ίδηαο παξάβαζεο  ζηε ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν. 

 

 

Άξζξν 5  
Πνηλέο θνηλέο γηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα 

 

1. Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηηκσξνχληαη κε ηηο αθφινπζεο πνηλέο:  

α) πξνεηδνπνίεζε, 

β) επίπιεμε, 

γ) ρξεκαηηθή πνηλή, 

δ) επηζηξνθή ηξνπαίσλ. 
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2. Οη αθφινπζεο πνηλέο επηβάιινληαη κφλνλ ζε θπζηθά πξφζσπα:  

α) παξαηήξεζε, 

β) απνβνιή, 

γ) αγσληζηηθφο απνθιεηζκφο, 

δ) απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ή ζηα απνδπηήξηα ή θαη ζηα δχν,  

ε) απαγφξεπζε εηζφδνπ ζην γήπεδν, 

ζη) απαγφξεπζε  ζπκκεηνρήο  ζε  νπνηαδήπνηε  δξαζηεξηφηεηα  πνπ  ζρεηίδεηαη  κε  ην 

πνδφζθαηξν. 

δ) θνηλσληθή εξγαζία 

3. Οη αθφινπζεο πνηλέο επηβάιινληαη κφλνλ ζε λνκηθά πξφζσπα:  

α) απαγφξεπζε κεηεγγξαθψλ 

β) δηεμαγσγή αγψλα ρσξίο ζεαηέο 

γ) δηεμαγσγή αγψλα ζε νπδέηεξν έδαθνο (γήπεδν)  

δ) απαγφξεπζε αγψλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γήπεδν, 

ε) αθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ελφο αγψλα 

ζη) απνβνιή απφ κία δηνξγάλσζε  

δ) έθπησζε, 

ε) αθαίξεζε βαζκψλ 

ζ) ππνβηβαζκφο ζηελ επφκελε θαηψηεξε θαηεγνξία.  

η) επαλάιεςε ελφο αγψλα 

4. Οη πνηλέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη γηα παξαβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζε 

άξζξα ηνπ παξφληνο Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ή ησλ ινηπψλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο., ζηα 

νπνία δελ πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλε πνηλή. 

 

 

Άξζξν 6 
Αδηθήκαηα θαη πνηλέο γηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα 

 

1. Πξνεηδνπνίεζε 

Η πξνεηδνπνίεζε απνηειεί ηελ ππελζχκηζε ηεο νπζίαο ελφο πεηζαξρηθνχ θαλφλα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απεηιή πνηλήο ζε πεξίπησζε πεξαηηέξσ παξάβαζεο. 

2. Δπίπιεμε 

Η επίπιεμε απνηειεί ηελ επίζεκε έθθξαζε απνδνθηκαζίαο πξνο ηνλ δξάζηε ελφο 

παξαπηψκαηνο. 

3. Υξεκαηηθή πνηλή 

α) Η ρξεκαηηθή πνηλή αλαθέξεηαη ζε επξψ θαη θαηαβάιιεηαη ζε επξψ. 

β) Σα ζσκαηεία θαη νη Π.Α.Δ. είλαη εηο νιφθιεξν θαη αιιειέγγπα ππεχζπλα γηα ηηο 
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ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε πνδνζθαηξηζηέο θαη αμησκαηνχρνπο ησλ 

νκάδσλ ηνπο. Σν γεγνλφο φηη έλα θπζηθφ πξφζσπν έρεη απνρσξήζεη απφ έλα 

ζσκαηείν ή Π.Α.Δ. δελ αθπξψλεη ηελ αιιειέγγπν επζχλε. 

4. Δπηζηξνθή ηξνπαίσλ 

Σν πξφζσπν απφ ην νπνίν απαηηείηαη λα επηζηξέςεη έλα ηξφπαην, ζα επηζηξέθεη 

νπσζδήπνηε θαη ηα πξνλφκηα πνπ έιαβε, ηδηαίηεξα ηα ρξεκαηηθά πνζά θαη άιια 

ζπκβνιηθά αληηθείκελα (κεηάιιηα, θχπειια θ.ιπ). 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β: ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

 

Άξζξν 7  
Παξαηήξεζε (θίηξηλε θάξηα) 

 

1. Η παξαηήξεζε (θίηξηλε θάξηα) απνηειεί κία πξνεηδνπνίεζε απφ ηνλ δηαηηεηή πξνο έλαλ 

πνδνζθαηξηζηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, γηα ηελ επηβνιή θχξσζεο γηα αληηαζιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά κεησκέλεο βαξχηεηαο. 

2. Έλαο πνδνζθαηξηζηήο δέρεηαη παξαηήξεζε (θίηξηλε θάξηα) φηαλ δηαπξάμεη κία απφ ηηο 

αθφινπζεο παξαβάζεηο: 

α) αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο αληηθαλνληθφ παηγλίδη, επηθίλδπλν παηγλίδη ή 

ηξάβεγκα ηεο θαλέιαο αληηπάινπ, ή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ ζψκαηφο (ηνπ) 

αληηπάινπ, 

β) απνδνθηκαζία πξνο ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ αγψλα, είηε ιφγσ είηε έξγσ (θξηηηθή 

απνθάζεσλ, δηακαξηπξία), 

γ) παξάβαζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ (Laws of the Game),  

δ) θαζπζηέξεζε ηεο επαλέλαξμεο ηνπ παηρληδηνχ, 

ε) κε ζπκκφξθσζε κε ηελ απαηηνχκελε απφζηαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ιαθηηζκάησλ απφ 

ην ζεκείν ηνπ θφξλεξ ή ειεπζέξσλ ιαθηηζκάησλ, 

ζη) είζνδνο ή εθ λένπ είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ 

δηαηηεηή, 

δ) απνρψξεζε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ δηαηηεηή, 

ε) ζέαηξν (βνπηηά, πξνζπνίεζε ηξαπκαηηζκνχ, θιπ.). 

3. Γχν παξαηεξήζεηο (2) (δπν θίηξηλεο θάξηεο) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ αγψλα επηζχξνπλ 

απνβνιή (έκκεζε θφθθηλε θάξηα) θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ απηφκαην απνθιεηζκφ απφ ηνλ 

επφκελν αγψλα. ηελ πεξίπησζε απηή νη δχν παξαηεξήζεηο (θίηξηλεο θάξηεο) πνπ 

επέζπξαλ ηελ θφθθηλε θάξηα αθπξψλνληαη. 

4. Οη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεσλ επηζχξνπλ ηνλ απηφκαην απνθιεηζκφ απφ ηνλ 
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επφκελν αγψλα ή ηνπο επφκελνπο αγψλεο: 

α) πκπιήξσζε ηεζζάξσλ (4) παξαηεξήζεσλ (ηέζζεξηο θίηξηλεο θάξηεο) ζε αγψλεο 

ηεο ίδηαο δηνξγάλσζεο, επηζχξνπλ πνηλή απνθιεηζκνχ κηαο (1) αγσληζηηθήο εκέξαο. 

β) πκπιήξσζε επηά (7) παξαηεξήζεσλ (επηά θίηξηλεο θάξηεο) ζε αγψλεο ηεο ίδηαο 

δηνξγάλσζεο, επηζχξνπλ πνηλή απνθιεηζκνχ δχν (2) αγσληζηηθψλ εκεξψλ. 

γ) πκπιήξσζε εθ λένπ ηξηψλ (3) παξαηεξήζεσλ ( δειαδή δέθα, δεθαηξείο θ.ι.π. 

θίηξηλεο θάξηεο) επηζχξνπλ πνηλή απνθιεηζκνχ δχν(2)  αγσληζηηθψλ εκεξψλ. 

δ) Γηα ηα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα, νη πνηλέο απνθιεηζκνχ πνπ επηβάιινληαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ απηνχ, εθηίνληαη ζηηο ηέζζεξηο (4) επφκελεο αγσληζηηθέο 

εκέξεο, απφ ηελ εκέξα ηνπ αγψλα πνπ ν πνδνζθαηξηζηήο δέρζεθε ηελ ηέηαξηε ή 

έβδνκε (θ.ν.θ.) παξαηήξεζε. Η επηινγή ησλ αγσληζηηθψλ εκεξψλ γίλεηαη απφ ηελ 

νκάδα ηνπ πνδνζθαηξηζηή, ε νπνία ππνρξενχηαη, εληφο 48 σξψλ απφ ηελ 

απηνδίθαηε ηηκσξία, λα δειψζεη κε έγγξαθν ή ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία (mail) ζηε 

δηνξγαλψηξηα ηελ αγσληζηηθή (ή αγσληζηηθέο) εκέξα (εο) πνπ ζα εθηηζεί ε πνηλή. 

Η έθηηζε ηεο πνηλήο, κε ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο, ηζρχεη, ζε θάζε πεξίπησζε, 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο αγψλεο πνπ δειψζεθαλ απφ ηελ Π.Α.Δ. αλεμαξηήησο πφηε 

απηνί ζα δηεμαρζνχλ. 

ε πεξίπησζε κε απνζηνιήο εγγξάθνπ επηινγήο, ε πνηλή εθηίεηαη ηελ ακέζσο 

επφκελε ή ηηο ακέζσο επφκελεο αγσληζηηθέο εκέξεο. Σελ ακέζσο επφκελε ή ηηο 

ακέζσο επφκελεο αγσληζηηθέο εκέξεο εθηίεηαη ε πνηλή θαη εάλ νη ππφινηπεο 

αγσληζηηθέο εκέξεο δελ επαξθνχλ γηα ηελ άζθεζε εθ κέξνπο ηεο νκάδαο ηνπ 

δηθαηψκαηνο επηινγήο κέρξη ην ηέινο ηεο δηνξγάλσζεο (δει. ηειεπηαίεο αγσληζηηθέο 

εκέξεο δηνξγάλσζεο). 

Αλαβιεζέληεο αγψλεο, πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηνξγαλψηξηα εκβφιηκα ζην θαλνληθφ 

πξφγξακκα, κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ αγψλσλ πνπ έρεη 

δηθαίσκα λα επηιέμεη γηα ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ε νκάδα ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζηνλ 

νπνίν έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ παξαηεξήζεηο (θίηξηλεο θάξηεο) ηηο 

ακέζσο πξνεγνχκελεο αγσληζηηθέο. 

ε) Γηα ηα πξσηαζιήκαηα Α΄ θαη Β΄ Δζληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Καηεγνξηψλ, νη 

πνδνζθαηξηζηέο ηηκσξνχληαη απηνδίθαηα κε ρξεκαηηθή πνηλή ζαξάληα επξψ (40) 

γηα ηελ πξψηε παξαηήξεζε, εμήληα επξψ (60) γηα ηελ δεχηεξε παξαηήξεζε θαη 

εθαηφ επξψ (100) γηα ηελ ηξίηε παξαηήξεζε. 

ζη) Γηα ηελ απηνδίθαηε ηηκσξία ησλ πνδνζθαηξηζηψλ κε πνηλέο απνθιεηζκνχ θαη 

ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνχκελα γ. θαη δ., αξθεί ε γλψζε ηνπ 

αξρεγνχ ηεο νκάδαο πνπ ππνγξάθεη ην Φ.Α. ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε θνηλνπνίεζε 

ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Με ηελ ππνγξαθή θαη κφλν ηνπ 

Φ.Α. απφ ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο, πθίζηαηαη ακάρεην ηεθκήξην θαη γλψζε ρσξίο 
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αληαπφδεημε ηεο πνηλήο. 

δ) Καη’ εμαίξεζε, ζηα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα ην Φ.Α. δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

αξρεγφ ηεο νκάδαο αιιά κφλνλ απφ ηνλ δηαηηεηή ή ηελ δηαηηεηηθή νκάδα. ηελ 

πεξίπησζε απηή πθίζηαηαη, επίζεο, ακάρεην ηεθκήξην θαη γλψζε ρσξίο αληαπφδεημε 

ηεο πνηλήο. Αληίγξαθν ηνπ θχιινπ αγψλα ή θσηνηππία έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ 

θαη νη δχν νκάδεο κέζσ ηνπ παξαηεξεηή αγψλα. Οη πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

πξνεγνχκελα γ θαη δ επηβάιινληαη απηνδίθαηα ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε 

θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

5. Δάλ έλαο αγψλαο δηεθφπε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, φιεο νη παξαηεξήζεηο (θίηξηλεο θάξηεο) 

πνπ επηβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιφγσ αγψλα ηζρχνπλ αλεμαξηήησο ηνπ ιφγνπ 

δηαθνπήο θαη ππαηηηφηεηαο. Πνδνζθαηξηζηήο πνπ ζπκπιεξψζεη ζε δηαθνπέληα αγψλα 4 ή 

7 θ.ν.θ. θίηξηλεο θάξηεο, κπνξεί λα παίμεη ζην ππφινηπν ηνπ αγψλα απηνχ, κφλνλ εθφζνλ 

ζην κεηαμχ ζα έρεη εθηίζεη ηελ πνηλή πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ θίηξηλσλ θαξηψλ πνπ 

έρεη ζπκπιεξψζεη.  

6. Δάλ έλαο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ππαίηηνο γηα ζνβαξή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

απνβιεζεί  (άκεζε  θφθθηλε  θάξηα),  νπνηαδήπνηε  άιιε  παξαηήξεζε  (θίηξηλε  θάξηα)  

πνπ είρε ιάβεη πξνεγνχκελα ζηνλ ίδην αγψλα, αθπξψλεηαη. 

7. α.  Οη παξαηεξήζεηο (θίηξηλεο θάξηεο) πνπ δίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο 

δηνξγάλσζεο (πξσηαζιήκαηνο ή θππέιινπ) δελ κεηαθέξνληαη ζε κία άιιε 

δηνξγάλσζε, κεηαθέξνληαη φκσο απφ ηνλ έλα γχξν ζηνλ επφκελν γχξν ηεο ίδηαο 

δηνξγάλσζεο.  

β. Οη παξαηεξήζεηο (θίηξηλεο θάξηεο)  πνπ δίδνληαη  θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο 

επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο ηζρχνπλ θαη κεηαθέξνληαη ζε πεξίπησζε 

κεηαθίλεζεο ηνπ πνδνζθαηξηζηή ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν ζε επαγγεικαηηθφ 

πξσηάζιεκα δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο, αιιά δελ κεηαθέξνληαη ζε πεξίπησζε 

κεηαθίλεζεο ζε πξσηάζιεκα κίαο εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο. Σν απηφ ηζρχεη θαη 

αληηζηξφθσο ζε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ελφο πνδνζθαηξηζηή απφ εξαζηηερληθή ζε 

επαγγεικαηηθή θαηεγνξία. 

γ. Οη παξαηεξήζεηο (θίηξηλεο θάξηεο) πνπ δίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ δελ κεηαθέξνληαη ζηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν.   

8. α. Οη πνηλέο αγσληζηηθνχ απνθιεηζκνχ πνπ είλαη απνηέιεζκα πνιιαπιψλ 

παξαηεξήζεσλ (θίηξηλσλ θαξηψλ), πνπ δίδνληαη πξνο έλαλ πνδνζθαηξηζηή ζε 

δηαθνξεηηθνχο αγψλεο ηεο ίδηαο δηνξγάλσζεο, εθηίνληαη κφλν ζηελ ίδηα δηνξγάλσζε 

(θχπειιν ή πξσηάζιεκα),  

β. Οη πνηλέο αγσληζηηθνχ απνθιεηζκνχ  πνπ είλαη απνηέιεζκα πνιιαπιψλ 

παξαηεξήζεσλ (θίηξηλσλ θαξηψλ), πνπ δίδνληαη πξνο έλαλ πνδνζθαηξηζηή ζε 

δηαθνξεηηθνχο αγψλεο  θαηά ηε δηάξθεηα ελφο επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο 
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ηζρχνπλ θαη κεηαθέξνληαη ζε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ηνπ πνδνζθαηξηζηή ηελ ίδηα 

αγσληζηηθή πεξίνδν είηε ζε επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο, 

είηε ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ΄ Δζληθήο Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο θαη αληηζηξφθσο. Οη 

ίδηεο πνηλέο δελ κεηαθέξνληαη ζηα ηνπηθά εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα, ζηα 

πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο ησλ Π.Α.Δ. (Νέσλ θιπ) θαη ζηα πξσηαζιήκαηα 

πξνεπηινγήο εζληθψλ νκάδσλ θαη αληηζηξφθσο (άξζξν 37 παξ. 3 ηνπ Κ.Α.Π)  

γ. Οη πνηλέο αγσληζηηθνχ απνθιεηζκνχ πνπ είλαη απνηέιεζκα πνιιαπιψλ 

παξαηεξήζεσλ (θίηξηλσλ θαξηψλ), εθηίνληαη θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα κίαο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ (α΄ θαη β΄ γχξν) αιιά δελ κεηαθέξνληαη ζηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν 

ζε θαλέλα πξσηάζιεκα. 

 

 

Άξζξν 8 
Απνβνιή  

 
 

1. Η απνβνιή είλαη ε εληνιή πνπ δίδεηαη απφ ηνλ δηαηηεηή πξνο θάπνηνλ, θαηά ηελ δηάξθεηα 

ελφο αγψλα, λα απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ηερληθήο πεξηνρήο (πάγθνο αλαπιεξσκαηηθψλ). ηνλ απνβιεζέληα κπνξεί λα επηηξαπεί ε 

είζνδνο ζηηο ζέζεηο ησλ ζεαηψλ. 

2. Έλαο αμησκαηνχρνο νκάδαο, ν νπνίνο απνβάιιεηαη, δχλαηαη λα δίδεη, απφ ηε λέα ζέζε 

ηνπ, νδεγίεο ζην πξφζσπν πνπ ηνλ αληηθαζηζηά ζηνλ πάγθν ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ. 

Μνιαηαχηα φκσο, ζα δηαζθαιίζεη φηη δελ δηαηαξάζζεη ηνπο ζεαηέο ή δηαθφπηεη ηελ ξνή ηνπ 

αγψλα. 

3. Μία απνβνιή απηφκαηα επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνλ επφκελν αγψλα, αθφκε θαη εάλ 

επηβιήζεθε ζε έλαλ αγψλα ν νπνίνο ελ ζπλερεία δηεθφπε ή αθπξψζεθε. Η, ηπρφλ, 

αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ επφκελν αγψλα ή ζηνπο επφκελνπο αγψλεο δελ 

ζπλεπάγεηαη έθηηζε ηεο πνηλήο. 

4. Γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ε απνβνιή επηβάιιεηαη κε ηελ επίδεημε ηεο θφθθηλεο θάξηαο. Η 

απνβνιή κε θφθθηλε θάξηα ζεσξείηαη άκεζε, εάλ ν ζθνπφο ηεο είλαη ε ηηκσξία ζνβαξήο 

αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή έκκεζε, εάλ είλαη απνηέιεζκα ζσξεχζεσο δχν θίηξηλσλ 

θαξηψλ ζηνλ ίδην αγψλα. 

5. Έλαο πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη φηαλ δηαπξάμεη έλα απφ ηα παξαπηψκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ ( Laws of the Game) 
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Άξζξν 9  
Αγσληζηηθόο απνθιεηζκόο 

 

1. Ο απνθιεηζκφο απφ έλαλ αγψλα ζπλεπάγεηαη ηελ απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε έλαλ 

κειινληηθφ αγψλα, ή ηελ παξαθνινχζεζε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. 

2. Ο πνδνζθαηξηζηήο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί απνθιεηζκφο, δελ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ιίζηα ησλ πνδνζθαηξηζηψλ γηα ηνλ αγψλα. Σν ίδην, αλάινγα, ηζρχεη  γηα απνθιεηζκνχο 

πνπ αθνξνχλ άιια πξφζσπα (πξνπνλεηέο θ.ι.π.). 

3. Ο απνθιεηζκφο επηβάιιεηαη αλαθνξηθά κε αγψλεο, εκέξεο ή κήλεο. 

 

4. Δάλ ν απνθιεηζκφο αλαθέξεηαη ζε αγψλεο, γηα ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο, πξνζκεηξνχληαη 

κφλνλ νη αγψλεο πνπ πξαγκαηηθά δηεμήρζεζαλ. Όιεο νη παξαβάζεηο πεηζαξρηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ έγηλαλ ζηε δηάξθεηα αθπξσζέληνο, κε ηειεζίδηθε ή κε απφθαζε 

δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, αγψλα ηζρχνπλ απνιχησο. Δάλ έλαο αγψλαο δηαθνπεί, αθπξσζεί 

ή καηαησζεί νξηζηηθά, ν απνθιεηζκφο ζεσξείηαη φηη έρεη εθηηζεί εάλ ε νκάδα, ζηελ νπνία 

αλήθεη ν απνθιεηζκέλνο πνδνζθαηξηζηήο δελ είλαη ππεχζπλε γηα ηα γεγνλφηα ηα νπνία 

νδήγεζαλ ζηελ δηαθνπή, αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ αγψλα. 

5. Κάζε αγσληζηηθφο απνθιεηζκφο (πνδνζθαηξηζηψλ, πξνπνλεηψλ θαη άιισλ πξνζψπσλ) 

κεηαθέξεηαη απφ ηνλ έλα γχξν ζηνλ επφκελν γχξν ηεο ηδίαο δηνξγάλσζεο. 

6. Η πνηλή αγσληζηηθνχ απνθιεηζκνχ απφ απνβνιή κε θφθθηλε θάξηα εθηίεηαη ζε θάζε 

δηνξγάλσζε πξσηαζιήκαηνο ή θππέιινπ ηεο ίδηαο ή ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, 

αλεμαξηήησο απφ, ηπρφλ, αιιαγή ηδηφηεηαο ηνπ πνδνζθαηξηζηή, αιιαγή θαηεγνξίαο πνπ 

αγσλίδεηαη θαη αιιαγή δηνξγαλψηξηαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ε νκάδα 

ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 3 ηνπ Κ.Α.Π. εξαζηηερληθψλ 

πξσηαζιεκάησλ. 

 

 

Άξζξν 10 
Πνηλέο πνδνζθαηξηζηώλ 

 

1. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο πεηζαξρίαο ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο  θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ, θαηά ηε δηεμαγσγή ηφζν ησλ επηζήκσλ φζν θαη ησλ 

θηιηθψλ αγψλσλ, επηβάιινληαη ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο (ηαθηηθνχο θαη 

αλαπιεξσκαηηθνχο) νη αθφινπζεο πνηλέο απνθιεηζκνχ απφ αγψλεο πξσηαζιήκαηνο θαη 

θππέιινπ. 

α) Πνηλή απνθιεηζκνχ κίαο (1) αγσληζηηθήο εκέξαο θαη ρξεκαηηθή πνηλή νγδφληα επξψ 

(80), αλ ν πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη απφ ηνλ αγψλα γηα έλαλ απφ ηνπο 
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παξαθάησ ιφγνπο: 

I. Δπηθίλδπλν παίμηκν, αλάξκνζηε δηαγσγή ζε πνδνζθαηξηζηέο, αμησκαηνχρνπο 

αγψλα, αμησκαηνχρνπο νκάδαο ή ζεαηέο, αθνχ πξνεγνπκέλσο παξαηεξεζεί 

απφ ην δηαηηεηή θαη έρεη γξαθηεί ζην Φ.Α. απηή ε παξαηήξεζε. Δθ’ φζνλ δελ 

έρεη αλαγξαθεί ζην Φ.Α. απηή ε παξαηήξεζε ν πνδνζθαηξηζηήο κέλεη 

αηηκψξεηνο. 

II. Άξλεζε ππνγξαθήο Φ.Α. απφ ηνλ πνδνζθαηξηζηή πνπ έρεη ζηνλ αγψλα ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ αξρεγνχ ηεο νκάδαο ηνπ. 

III. Όηαλ έλαο πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη απφ αγψλα ιφγσ παξάβαζεο ηεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8, (παξαπηψκαηα Laws of the Game) εθηφο εάλ ην 

παξάπησκα επηζχξεη βαξχηεξε πνηλή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ  

ή κε δεχηεξε θίηξηλε θάξηα. 

IV. Όηαλ έλαο πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη απφ αγψλα επεηδή καξθάξεη βίαηα 

απφ πίζσ αληίπαιν ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. 

β) Πνηλή απνθιεηζκνχ δχν (2) αγσληζηηθψλ εκεξψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή εθαηφλ είθνζη 

επξψ (120), αλ ν πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη απφ ηνλ αγψλα εμαηηίαο πβξηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο -έξγσ ή ιφγσ- ή απφπεηξα βηαηνπξαγίαο ζε αληίπαιν παίθηε, 

ζπκπαίθηε, ζεαηή ή αμησκαηνχρν νκάδαο. 

γ) Πνηλή απνθιεηζκνχ ηξηψλ (3) αγσληζηηθψλ εκεξψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή δηαθνζίσλ 

(200) επξψ, αλ ν πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη απφ ηνλ αγψλα γηα βηαηνπξαγία ή 

βάλαπζε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε αληίπαιν παίθηε, ζπκπαίθηε, ζεαηή ή αμησκαηνχρν 

νκάδαο ή γηα αληαπφδνζε ηεο βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο ηελ νπνία ππέζηε ν 

πνδνζθαηξηζηήο, έζησ θαη αλ βξηζθφηαλ ζε άκπλα. 

δ) Πνηλή απνθιεηζκνχ ηεζζάξσλ (4) αγσληζηηθψλ εκεξψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή 

δηαθνζίσλ πελήληα επξψ (250)επξψ, αλ ν πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη απφ ηνλ 

αγψλα γηα έλαλ απφ ηνπο εμήο ιφγνπο: 

I. Τβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά -έξγσ ή ιφγσ- πξνο ηνπο δηαηηεηή, βνεζνχο δηαηηεηέο, 

παξαηεξεηή, βνεζφ παξαηεξεηή θαη γηαηξφ ηνπ αγψλα 

II. Βιαζθεκία ησλ Θείσλ. 

ε) Πνηλή απνθιεηζκνχ πέληε (5) αγσληζηηθψλ εκεξψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθνζίσλ 

(300) επξψ, αλ ν πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη απφ ηνλ αγψλα γηα απψζεζε ή 

απφπεηξα βηαηνπξαγίαο θαηά ησλ δηαηηεηή, βνεζψλ δηαηηεηψλ, παξαηεξεηή, βνεζφ 

παξαηεξεηή θαη γηαηξνχ ηνπ αγψλα, ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ή ζην εκίρξνλν. 

ζη) Πνηλή απνθιεηζκνχ νθηψ (8) αγσληζηηθψλ εκεξψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθνζίσλ 

πελήληα (350) επξψ, αλ ν πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη απφ ηνλ αγψλα γηα 

βηαηνπξαγία ή βάλαπζε ζπκπεξηθνξά πξνο αληίπαιν παίθηε, ζπκπαίθηε, ζεαηή, 

πξνπνλεηή, θπζηθνζεξαπεπηή, δηεξκελέα ή γηαηξφ νκάδαο ε νπνία είρε ζπλέπεηα 
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ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπο. 

δ) Πνηλή απνθιεηζκνχ δέθα (10) αγσληζηηθψλ εκεξψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή 

ηεηξαθνζίσλ επξψ (400), αλ ν πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη απφ ηνλ αγψλα γηα 

βηαηνπξαγία ή βάλαπζε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο δηαηηεηή, βνεζνχο δηαηηεηέο, 

παξαηεξεηή, βνεζφ παξαηεξεηή ή γηαηξφ ηνπ αγψλα. 

ε) Πνηλή απνθιεηζκνχ δεθαπέληε (15) αγσληζηηθψλ εκεξψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή 

εμαθνζίσλ επξψ (600), αλ ν πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη απφ ηνλ αγψλα γηαηί 

ηξαπκάηηζε έλα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε (δ) πξφζσπα, 

κε ηελ βίαηε ή βάλαπζε πξνο απηά ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

ζ) Πνδνζθαηξηζηήο πνπ απνβάιιεηαη απφ αγψλα θαη ην παξάπησκά ηνπ δελ ππάγεηαη 

ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο α, β, γ, δ, ε, ζη, δ, ε ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε 

ηελ πεξίπησζε α. 

η) i. Αλ ην παξάπησκα ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζπληζηά δπζθήκηζε ηνπ πνδνζθαίξνπ ή 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε βαξηψλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ ζηα άηνκα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο σο άλσ ζη΄ θαη δ΄ πεξηπηψζεηο, ηνπ επηβάιιεηαη 

αγσληζηηθφο απνθιεηζκφο  απφ έμη (6) κήλεο κέρξη έλα (1) έηνο  θαη ρξεκαηηθή 

πνηλή απφ 10.000 έσο 30.000,00 Δπξψ εάλ είλαη επαγγεικαηίαο 

πνδνζθαηξηζηήο θαη απφ 500,00 έσο 2.000,00 Δπξψ εάλ είλαη εξαζηηέρλεο. 

ii.  Δάλ ην παξάπησκα ηνπ πνδνζθαηξηζηή ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ 

απέλαληη ζηνπο αμησκαηνύρνπο ηνπ αγώλα (δηαηηεηή, βνεζνύο δηαηηεηή, 

παξαηεξεηή θαη βνεζό παξαηεξεηή, (πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζεκεία δΗ, ε, 

δ, ε) είλαη ηέηνηαο βαξύηεηαο πνπ θξηζεί όηη εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 19 θαη 20, δύλαηαη λα ηνπ επηβιεζνύλ από ηελ αξκόδηα 

πεηζαξρηθή επηηξνπή νη εθεί αλαθεξόκελεο πνηλέο, κεηά, ηελ 

επηβαιιόκελε ζ΄ απηή ηελ πεξίπησζε, θιήζε ηνπ ζε απνινγία. 

2. α) Οη αλαθεξφκελεο ρξεκαηηθέο πνηλέο ζηηο πεξ. α έσο ε επηβάιινληαη ζε 

πνδνζθαηξηζηέο Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο.  

β) ηνπο πνδνζθαηξηζηέο Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο επηβάιινληαη ηα 2/5 απηψλ.  

γ) ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ησλ Παλειιήλησλ Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ 

επηβάιιεηαη ην 1/6 απηψλ, εθηφο ησλ πξσηαζιεκάησλ Πξνεπηινγήο Δζληθψλ 

Οκάδσλ, ησλ άιισλ πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκήο ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ 

πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκήο ησλ Π.Α.Δ., ζηα νπνία δελ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή 

γηα παξαηεξήζεηο (θίηξηλεο θάξηεο) ηνπ δηαηηεηή.  

δ)  ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα επξψ (10) γηα πνηλή 

απνθιεηζκνχ κηαο αγσληζηηθήο εκέξαο. ε πεξίπησζε επηβνιήο κεγαιχηεξεο πνηλήο 

απνθιεηζκνχ, ην πνζφ απηφ ησλ δέθα επξψ (10) πνιιαπιαζηάδεηαη κε 
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πνιιαπιαζηαζηή ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ απνθιεηζκνχ. 

3. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαπηψκαηα ελφο πνδνζθαηξηζηή είλαη δχν ή πεξηζζφηεξα, 

επηβάιιεηαη ζπλνιηθή πνηλή (απνθιεηζκνχ θαη ρξεκαηηθή) (πνπ) ην χςνο ηεο νπνίαο 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηεο βαξχηεξεο (ή κεγαιχηεξεο) πνηλήο ζηελ νπνία 

πξνζηίζεηαη ην ήκηζπ θαζεκηάο απφ ηηο ππφινηπεο κηθξφηεξεο πνηλέο. Δάλ ε πξνζηηζέκελε 

πνηλή είλαη κνλφο αξηζκφο, ην ήκηζπ πξνζαπμάλεηαη πξνο ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ. 

4. α) Τπφηξνπνο ζεσξείηαη ν πνδνζθαηξηζηήο ν νπνίνο ηηκσξείηαη, κέζα ζηελ ίδηα 

αγσληζηηθή πεξίνδν, γηα ηε δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε παξαπηψκαηνο απφ ηα 

πξναλαθεξφκελα ζην άξζξν απηφ γηα ην νπνίν επηβάιιεηαη πνηλή απφ δχν (2) 

αγσληζηηθέο θαη άλσ.  

β) ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, κέζα ζηε ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν, νη πνηλέο απμάλνληαη 

ζην δηπιάζην. ε θάζε λέα ππνηξνπή ηζρχεη ην ίδην 

γ) Τπφηξνπνο θαηά ηα αλσηέξσ  ζεσξείηαη ν πνδνζθαηξηζηήο είηε ε πνηλή ηνπ επηβιεζεί 

κε βάζε ην Φ.Α. είηε  ηνπ  επηβιεζεί  κε ηειεζίδηθε απφθαζε πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ 

5. α)  Οη πνηλέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη κφλν κε βάζε ην Φ.Α. θαη αξρίδνπλ, 

απηνδίθαηα, απφ ηελ επφκελε εκέξα ηνπ αγψλα.  

β)  Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε αληαπφδεημε ζρεηηθά κε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ δηαηηεηή πνπ 

αθνξνχλ ζε παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη αλαγξάθνληαη ζην Φ.Α.  

-  Σν αξκφδην γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ απηνχ ηνπ άξζξνπ δηθαζηηθφ φξγαλν, εθδίδεη 

ηελ απφθαζή ηνπ απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο γξακκέλεο απφ ην δηαηηεηή, ζην Φ.Α. 

ζεκεηψζεηο.  

-  Γηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξψζεηο  θαη  θάζε  είδνπο  κεηαβνιέο, ηξνπνπνηήζεηο  ησλ 

ζεκεηψζεσλ πνπ έρεη γξάςεη ν δηαηηεηήο ζην Φ.Α. γηα παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, 

δελ επηηξέπνληαη κε ηελ ππνβνιή απφ ην δηαηηεηή κεηαγελέζηεξεο έθζεζεο ή 

αλαθνξάο ηνπ.   

-  ε πεξηπηψζεηο ζθάικαηνο ζην πξφζσπν   πνπ ηηκσξείηαη, νη πεηζαξρηθέο 

δηαδηθαζίεο κπνξεί λα εθθηλεζνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, κφλν θαηά 

ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξαγκαηηθά δηέπξαμε ην παξάπησκα. 

γ)  Σν δηθαζηηθφ φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο επηβνιήο απηψλ 

ησλ πνηλψλ, δελ έρεη ππνρξέσζε λα θαιέζεη ζε απνινγία ηνλ παξαβάηε, ν νπνίνο θαη 

ζεσξείηαη  απηνδηθαίσο ηηκσξεκέλνο, εθ’ φζνλ έρεη γξαθηεί  ζην Φ.Α. γηα παξάβαζε 

πνπ ηηκσξείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

δ)  Η παξαπάλσ απφθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε επηά (7) εκέξεο αθφηνπ δηαπξάρζεθε ε 

παξάβαζε.  Αλ  δελ  εθδνζεί  απφθαζε  ν  πνδνζθαηξηζηήο  αγσλίδεηαη  κέρξη  ηελ 

έθδνζή  ηεο  θαη  ην  ππφινηπν  ηεο  πνηλήο  εθηίεηαη  κεηά  ηελ  έθδνζε  απηήο  ηεο 

απφθαζεο, πνπ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε 24 ψξεο. 

ε) Οη πνηλέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη θαη γηα ηα αληίζηνηρα παξαπηψκαηα 
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ησλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ έγηλαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα, κέζα ζηα απνδπηήξηα ή 

ηηο ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ή απιψο κέζα ζηνλ 

πεξηθξαγκέλν ρψξν ή ζην γήπεδν παηδηάο, νπσζδήπνηε φκσο κέρξηο φηνπ 

ζπληαρζεί θαη ππνγξαθεί ην Φ.Α. θαη κφλνλ εθ’ φζνλ ε παξάβαζε γξάθηεθε απφ ην 

δηαηηεηή ζηελ νηθεία ζηήιε ησλ παξαηεξήζεσλ απηνχ ηνπ Φ.Α., ηηκσξείηαη δε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ε έθηηζε ηεο πνηλήο αξρίδεη απφ 

ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηάπξαμεο ηεο παξάβαζεο. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή δελ 

απαηηείηαη απνβνιή (επίδεημε θφθθηλεο θάξηαο) ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

ζη) Η ρξήζε νπηηθψλ κέζσλ (π.ρ. βίληεν, θσηνγξαθίεο), σο απνδεηθηηθνχ πιηθνχ, γηα 

ηελ επηβνιή πνηλψλ ζε πνδνζθαηξηζηέο επηηξέπεηαη, απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ 

θαηαγγειίαο απφ νπνηαδήπνηε Π.Α.Δ. ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

α) δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο αλαγξαθήο ππαίηηνπ πνδνζθαηξηζηή (ηαπηφηεηαο 

πξνζψπνπ παξαβάηε),  

β) παξάβαζε ε νπνία δηεπξάρζε θαη δελ ηηκσξήζεθε απφ ηνλ δηαηηεηή δηφηη 

δηέιαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ δηαηηεηή.  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ππνρξεσηηθή ε θιήζε ζε απνινγία. 

6. α) Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ παξαπηψκαηνο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην φξγαλν πνπ είλαη 

αξκφδην γηα ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο, ελψ ν  δηαηηεηήο  έρεη  ηελ  ππνρξέσζε  λα 

πεξηγξάθεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηα γεγνλφηα ζην Φ.Α. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ 

παξαβάζεσλ πνδνζθαηξηζηψλ νη νπνίεο επηζχξνπλ πνηλή παξαηήξεζεο ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή (θίηξηλε θάξηα). 

β) Οη ζεκεηψζεηο ησλ δηαηηεηψλ ζην Φ.Α. πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη επαλάγλσζηεο. 

Όηαλ ζπληξέρεη ιφγνο θάπνηαο πξνζζήθεο ή δηαγξαθήο, πξέπεη απαξαίηεηα λα 

ιακβάλνπλ γλψζε θαη λα ηελ κνλνγξάθνπλ θαη νη αξρεγνί ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

νκάδσλ, δηαθνξεηηθά ε πξνζζήθε ή ε δηαγξαθή δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

7. Δίλαη αληηθαλνληθή, ζε αγψλα νπνηνπδήπνηε πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ, ε ζπκκεηνρή 

πνδνζθαηξηζηή ηηκσξεκέλνπ κε πνηλή απνθιεηζκνχ, κε εμαίξεζε ηνπο θηιηθνχο αγψλεο 

πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ επηηξέπεηαη ρσξίο θχξσζε, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 3 

ηνπ Κ.Α.Π. εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ. 

8. Οη πνηλέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη θαη γηα ηηο παξαβάζεηο πνδνζθαηξηζηψλ 

πνπ ζεκεηψλνληαη ζην Φ.Α. θαη δηεπξάρζεζαλ ζε θηιηθνχο δηεζλείο αγψλεο ησλ νκάδσλ 

ηνπο, νη νπνίνη δηεμάγνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Οη πνηλέο αγσληζηηθνχ 

απνθιεηζκνχ ιφγσ απνβνιήο πνδνζθαηξηζηή ζε δηεζλείο θηιηθνχο αγψλεο ηζρχνπλ θαη 

εθηίλνληαη θαλνληθά ζηηο εγρψξηεο δηνξγαλψζεηο (πξσηαζιήκαηνο ή θππέιινπ) Ο δηαηηεηήο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Δ.Π.Ο. εληφο 48 σξψλ ην ζρεηηθφ Φ.Α. ησλ αγψλσλ πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζηελ Διιάδα. Οη πνηλέο αγσληζηηθνύ απνθιεηζκνύ ιόγσ απνβνιήο 
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πνδνζθαηξηζηή ζηνπο ινηπνύο εγρώξηνπο θηιηθνύο αγώλεο δελ εθηίνληαη. 

Πξνθεηκέλνπ, φκσο, γηα ηνπο θηιηθνχο αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζην εμσηεξηθφ πξνυπφζεζε 

επηβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνπο θαλνληζκνχο πνηλψλ απνηειεί ε θνηλνπνίεζε 

ζηελ Δ.Π.Ο., απφ ηελ αληίζηνηρε εζληθή νκνζπνλδία,  ηνπ ζρεηηθνχ Φ.Α. 

Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.Ο. είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ γηα ηα 

παξαπηψκαηα ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηνπο σο άλσ αγψλεο. 

 

 

Άξζξν 11 
Πνηλέο ζε αμησκαηνύρνπο νκάδαο (αγσληζηηθνύ ρώξνπ) 

 

1. Κάζε νκάδα είλαη ππεχζπλε γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο φισλ φζσλ κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν θαη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα εηζέξρνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ αγψλσλ. 

2. Ο αμησκαηνχρνο νκάδαο, κε δηθαίσκα λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, πνπ 

δηαπξάηηεη ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β, γ, δ, ε, ζη, δ, ε, ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 10 ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ  πέληε (5000) επξψ έσο ζαξάληα 

ρηιηάδεο (40.000) επξψ θαη απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν απφ έλα (1) κήλα 

έσο έμη (6) κήλεο, εθηόο αλ ε παξαβαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά εκπίπηεη ζηελ δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 19 νπόηε ηνπ επηβάιινληαη νη εθεί πξνβιεπόκελεο πνηλέο  

3. Η ΠΑΔ, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ν αμησκαηνχρνο, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο 

ελελήληα ρηιηάδεο (90.000) επξψ 

4. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ζηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν, νη πνηλέο δηπιαζηάδνληαη. 

5. Οη παξ. 2 α, β, γ θαη δ ηνπ άξζξνπ 10 ηζρχνπλ αλάινγα. 

 

 

Άξζξν 12 
Πνηλέο ζε αμησκαηνύρνπο, ζεαηέο θαη ινηπά πξόζσπα 

 

Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε αμησκαηνχρνπο, ζεαηέο θαη ινηπά πξφζσπα είλαη νη αθφινπζεο:  

α) Πνηλή απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζην ρψξν ησλ απνδπηεξίσλ ή ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν 

β) Πνηλή απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζην γήπεδν: Η ελ ιφγσ πνηλή ζηεξεί ην δηθαίσκα λα 

εηζέξρεηαη εληφο ησλ νξίσλ ελφο ε πεξηζζνηέξσλ γεπέδσλ. 

γ) Πνηλή απαγφξεπζεο πνδνζθαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο: Η ελ ιφγσ πνηλή ζηεξεί ην 

δηθαίσκα άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν (δηνηθεηηθή, 

αζιεηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε). 

Οη νκάδεο είλαη αληηθεηκεληθά ππεχζπλεο γηα ηελ έθηηζε ησλ πνηλψλ, ήηνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

απαγνξεχζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζε αμησκαηνχρνπο ή ζεαηέο ηνπο. ε πεξίπησζε κε 
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ηήξεζεο επηβάιιεηαη ε ρξεκαηηθή πνηλή απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ έσο εμήληα 

ρηιηάδεο(60.000) επξψ. 

 

 

Άξζξν 13 
Πνηλέο ζε νκάδεο 

 

1. Αθχξσζε απνηειέζκαηνο αγψλα: Σν απνηέιεζκα ελφο αγψλα αθπξψλεηαη εάλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ην απνηέιεζκα πνπ δηακνξθψζεθε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. 

2. Καηαθχξσζε αγψλα ππέξ αληηπάινπ: 

α) Οη νκάδεο πνπ ηηκσξνχληαη κε θαηαθχξσζε αγψλα, ζεσξνχληαη φηη έραζαλ ηνλ 

αγψλα (απψιεηα αγψλα) κε δηαθνξά ηεξκάησλ 0-3. 

β) Δάλ ε δηαθνξά ησλ ηεξκάησλ είλαη κεγαιχηεξε, δηαηεξείηαη ην πςειφηεξν 

απνηέιεζκα. 

3. Αθαίξεζε βαζκψλ απφ κία Π.Α.Δ. ή έλα ζσκαηείν απφ ηνλ βαζκνινγηθφ πίλαθα ηνπ 

δηεμαγφκελνπ, δηεμαρζέληνο ή κειινληηθνχ πξσηαζιήκαηνο. 

4. Η απαγφξεπζε δηεμαγσγήο αγψλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γήπεδν ζηεξεί απφ ηηο Π.Α.Δ. ή ηα 

ζσκαηεία ην δηθαίσκα λα παίμνπλ νη νκάδεο ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γήπεδν. 

5. Η ππνρξέσζε ηεο δηεμαγσγήο ελφο αγψλα ζε νπδέηεξν γήπεδν (αλαγθάδεη) επηβάιιεη ζηηο 

Π.Α.Δ. ή ηα ζσκαηεία λα δηεμάγνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα ζε κία άιιε πφιε. 

6. Η ππνρξέσζε λα δηεμαρζεί έλαο αγψλαο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ζε νιφθιεξν ην γήπεδν 

ή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ησλ εμεδξψλ ηνπ επηβάιιεη ζηηο Π.Α.Δ. ή ηα ζσκαηεία λα 

δηεμάγνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα ρσξίο ηελ παξνπζία ζεαηψλ ζε νιφθιεξν ην γήπεδν 

ή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ησλ εμεδξψλ απηνχ. Η πνηλή απηή δελ επηβάιιεηαη ζηα 

ηνπηθά πξσηαζιήκαηα. 

7. Η απαγφξεπζε κεηεγγξαθψλ εκπνδίδεη έλα ζσκαηείν ή κία Π.Α.Δ. απφ ην λα απνθηήζεη, 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πνδνζθαηξηζηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ. 

8. Ο απνθιεηζκφο απφ αγψλεο ή δηνξγάλσζε είλαη ε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε Π.Α.Δ. ή 

ζσκαηεία λα ιάβνπλ κέξνο ζε ζπγθεθξηκέλν αγψλα ή ζε δηνξγάλσζε (πθηζηάκελε ή 

κειινληηθή). 

9. Τπνβηβαζκφο Π.Α.Δ. ή ζσκαηείνπ ζε θαηψηεξε θαηεγνξία. 

10. Οη πξνβιεπφκελεο πνηλέο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ θαη ζσξεπηηθά φπσο εηδηθφηεξα 

θαζνξίδεηαη ξεηά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο. 
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Άξζξν 14 
Τπνρξεώζεηο νκάδσλ – Δπζύλε νκάδσλ 

 
 

1. α) Οη δηαγσληδφκελεο νκάδεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο επηβαιιφκελεο ζε 

απηέο ππφ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ππνρξεψζεηο θαη λα πινπνηνχλ ηνπο 

επηηαζζφκελνπο ζε απηέο φξνπο θαη λα ιακβάλνπλ θάζε πξνιεπηηθφ κέηξν ην νπνίν 

απφ ηηο ζπλζήθεο απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ. 

β) Η γεπεδνχρνο νκάδα νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ζηνλ ελ γέλεη ρψξν ηνπ γεπέδνπ ηελ 

αζθάιεηα ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αγψλα, ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ησλ αμησκαηνχρσλ 

ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο, ησλ ζεαηψλ ηνπ αγψλα θαη ηελ ελ γέλεη ηήξεζε ηεο 

ηάμεο. 

2. Οη νκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχνπλ ην θχξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη επζχλνληαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο ή ησλ ινηπψλ Καλνληζκψλ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠΟ απφ 

αμησκαηνχρνπο, πνδνζθαηξηζηέο ή θηιάζινπο ηνπο  σο αληηθεηκεληθά ππαίηηεο. 

3. Κάζε πξάμε ή ελέξγεηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή, θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε νκάδα, κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ζην θίιαζιν θνηλφ θαη ζηελ (ελ γέλεη) 

θνηλή γλψκε αίζζεκα απαμίσζεο θαη απνζηξνθήο πξνο ην πνδφζθαηξν, κε ζπλέπεηα ηελ 

άξλεζε, εθ κέξνπο ηνπ θνηλνχ, παξαθνινχζεζεο ησλ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ θαη 

πξνζέιεπζεο ζηα γήπεδα, ζα ηηκσξείηαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 

4. Η εληφο έδξαο νκνζπνλδία ή εληφο έδξαο νκάδα ππέρεη επζχλε γηα ηελ απξεπή 

ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ ζεαηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ ζέκαηνο ηεο ππαηηίνπ ζπκπεξηθνξάο ή 

ηεο ππαηηίνπ παξαδξνκήο θαη, αλαιφγσο ηεο πεξηζηάζεσο, ελδέρεηαη λα ηηκσξεζεί κε 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ζνβαξψλ αλαηαξαρψλ, δχλαληαη λα επηβιεζνχλ 

πεξαηηέξσ θπξψζεηο.  

Η εθηφο έδξαο νκνζπνλδία ή εθηφο έδξαο νκάδα ππέρεη επζχλε γηα ηελ απξεπή 

ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ δηθψλ ηεο ζεαηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ ζέκαηνο ηεο ππαηηίνπ 

ζπκπεξηθνξάο ή ηεο ππαηηίνπ παξαδξνκήο θαη, αλαιφγσο ηεο πεξηζηάζεσο, ελδέρεηαη λα 

ηηκσξεζεί κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ζνβαξψλ αλαηαξαρψλ, δχλαληαη λα 

επηβιεζνχλ πεξαηηέξσ θπξψζεηο. Οη νπαδνί πνπ θαηαιακβάλνπλ ην ηκήκα ηνπ ζηαδίνπ γηα 

ηνπο θηινμελνχκελνπο, ζεσξνχληαη σο νπαδνί ηεο θηινμελνχκελεο νκνζπνλδίαο ή νκάδνο, 

παξεθηφο εάλ απνδεηρζεί ην αληίζεην.  

Η απξεπήο ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηιακβάλεη ηε βία πξνο πξφζσπα ή αληηθείκελα, ηελ 

ππξνδφηεζε εκπξεζηηθψλ ζπζθεπψλ, ηελ εθζθελδφληζε αληηθεηκέλσλ, ηελ επίδεημε 
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πξνζβιεηηθψλ ή πνιηηηθψλ ζιφγθαλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή, ηελ εθθνξά πξνζβιεηηθψλ 

ιέμεσλ ή ήρσλ, ή ηελ εηζβνιή ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.  

Η επζχλε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαη 2, ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο αγψλεο πνπ 

δηεμάγνληαη ζε νπδέηεξν έδαθνο, ηδηαηηέξσο δε θαηά ηελ δηάξθεηα ηειηθψλ δηνξγαλψζεσλ. 

5. Η επζχλε κηαο νκάδαο πεξηνξίδεηαη γεσγξαθηθά ζηνλ ελ γέλεη ρψξν ηνπ γεπέδνπ θαη 

ρξνληθά ζην πξν ηνπ αγψλα έσο κεηά ηνλ αγψλα δηάζηεκα, φπσο νη  έλλνηεο απηέο 

θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Κ.Α.Π. 

6. Η επζχλε κηαο νκάδαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν, πεξηιακβάλεη θαη ηνπο 

αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζε νπδέηεξν  γήπεδν, ηδηαίηεξα δε ζε ηειηθνχο αγψλεο 

δηνξγαλψζεσλ. 

7. Γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα ε επζύλε ηεο νκάδαο ηζρύεη θαη πέξαλ ησλ σο άλσ 

αλαγξαθνκέλσλ νξίσλ, αλ ππάξρεη ζύλδεζε ησλ επεηζνδίσλ κε ηνλ αγώλα, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο δηνξγαλώηξηαο Δ.Π.. 

 

 

Άξζξν 15  
Πνηλέο ζε βάξνο ησλ νκάδσλ γηα επεηζόδηα θαηά ηνπο αγώλεο 

 

Γεληθή  αξρή  
 

Οη πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν επηβάιινληαη, ζε βάξνο νκάδαο, κε βάζε ηηο 

αλαθνξέο θαη πεξηγξαθέο ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αγψλα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.Α.Π. 

(Φχιιν Αγψλα θαη εθζέζεηο παξαηεξεηψλ ηνπ αγψλα). Λνηπά απνδεηθηηθά ζηνηρεία κπνξνχλ 

λα ιεθζνχλ ππφςε ηδίσο νη εθζέζεηο ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη ην νπηηθφ πιηθφ ηνπ αγψλα. 

Ζ άζθεζε ηεο δίσμεο γίλεηαη θαηά ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 24 θαη 25 ηνπ παξόληνο. 

1. Απξεπή πλζήκαηα – Γείθηεο Λέηδεξ – Πξνεηδνπνηήζεηο 
 

ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνπο ζεαηέο ηνπ αγψλα, ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο ιέηδεξ κε 

ζηφρεπζε πνδνζθαηξηζηέο ή δηαηηεηέο ή αμησκαηνχρνπο ηνπ αγψλα, ή αλαξηψληαη παλφ κε 

πβξηζηηθφ θαη πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν ή εθθσλνχληαη ζπλζήκαηα θαη θξάζεηο πνπ 

πξνζβάιινπλ αμησκαηνχρνπο νκάδαο ή αγψλα ή θηιάζινπο, ηε κλήκε ηεζλεψησλ ή έρνπλ 

απξεπή θαη πβξηζηηθφ πεξηερφκελν γηα νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ηφηε επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή 

πνηλή απφ πέληε ρηιηάδεο επξψ (5.000) έσο δέθα πέληε ρηιηάδεο επξψ (15.000) ζε θάζε 

πεξίπησζε, πιελ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο δεηθηψλ ιέηδεξ νπφηε επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή 

απφ πέληε ρηιηάδεο επξψ (5.000) έσο είθνζη ρηιηάδεο επξψ (20.000) θαη πεξαηηέξσ 

αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία:  

α) Πξηλ ηελ έλαξμε, ν παξαηεξεηήο ηνπ αγψλα θάλεη πξνεηδνπνίεζε-έθθιεζε, κέζσ ησλ 

κεγαθψλσλ λα ζηακαηήζνπλ ηα ζπλζήκαηα ή νη θξάζεηο πνπ έρνπλ αλαγξαθεί, κε 

παξάιιειε επηζήκαλζε ησλ βαξχηαησλ πνηλψλ πνπ ζα ππνζηεί ε νκάδα ηνπο. Σν 
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ίδην ζα πξάμεη ν παξαηεξεηήο αλ ηα πεξηζηαηηθά απηά, φπσο θαη ε ζηφρεπζε 

πνδνζθαηξηζηψλ  αθηίλεο ιέηδεξ, ιάβνπλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 

β) Δθφζνλ, παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο, ζπλερίδνληαη  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, θαηά 

νπνηνδήπνηε ηξφπν νη αλσηέξσ παξαβάζεηο, ηφηε ν δηαηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζεκεηψζεη ζην Φχιιν Αγψλα ηηο παξαβάζεηο απηέο θαη ηνλ ρξφλν πνπ δηαπξάρζεθαλ. 

Σν επηιακβαλφκελν γηα ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο θαηά ησλ ππαηηίσλ 

δηθαηνδνηηθφ φξγαλν επηβάιιεη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000).  

γ) Δθ’ φζνλ ν δηαηηεηήο δηαθφςεη ηνλ αγψλα, ε ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή 

πνηλή χςνπο πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000). 

δ) Γηαηηεηήο πνπ δελ ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ νη νπνίεο απνξξένπλ από ηελ 

παξάγξαθν απηή παξαπέκπεηαη γηα πεηζαξρηθό έιεγρν, ν δε παξαηεξεηήο πνπ 

επίζεο δελ ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απηέο δηαγξάθεηαη. Οη θαηά ηα άλσ 

πξνβιεπόκελεο πνηλέο επηβάιινληαη από ηα αξκόδηα δηθαηνδνηηθά όξγαλα. 

2. Ππξζνί , θσηνβνιίδεο, θξνηίδεο,  θαπλνγόλα  

Η εηζαγσγή ή ην άλακκα ππξζψλ, θσηνβνιίδσλ, θξνηίδσλ, βεγγαιηθψλ, ππξνηερλεκάησλ 

θαη νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη εχθιεθηνπ πιηθνχ ζηηο θεξθίδεο πξηλ ηελ έλαξμε, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ή κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγψλα, αλ δελ επαθνινχζεζε ξίςε απηψλ, επηθέξεη ηηο 

αθφινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο: 

α) Υξεκαηηθή πνηλή χςνπο πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000) έσο ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ 

(30.000). 

β) ε πεξίπησζε ππνηξνπήο θαη επαλάιεςεο ζε επφκελν αγψλα, ε σο άλσ ρξεκαηηθή 

πνηλή δηπιαζηάδεηαη.  

γ) ε πεξίπησζε λέαο ππνηξνπήο θαη επαλάιεςεο ζε επφκελν αγψλα (ηξίηνο), ε σο 

άλσ ρξεκαηηθή πνηλή ηξηπιαζηάδεηαη θαη επηβάιιεηαη πνηλή δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο 

ζεαηέο κίαο (1) έσο δχν (2) αγσληζηηθέο. 

δ) ε θάζε λέα πεξίπησζε ππνηξνπήο θαη επαλάιεςεο ζε επφκελν αγψλα (ηέηαξηνο, 

πέκπηνο θηι), νη επηβιεζείζεο πνηλέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αγψλα δηπιαζηάδνληαη. 

ε)  Η ππνηξνπή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν λνείηαη πάληα εληφο ηεο 

ίδηαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. 

3. Ρίςεηο αληηθεηκέλσλ  

Ζ ξίςε πάζεο θύζεσο αληηθεηκέλνπ ζηνλ θπξίσο ρώξν ηνπ γεπέδνπ ή από κία 

θεξθίδα ζε άιιε, ηδηαίηεξα ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ, θξνηίδσλ, βεγγαιηθώλ, 

ππξνηερλεκάησλ θαη νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη εύθιεθηνπ πιηθνύ πξηλ ηελ έλαξμε, 

θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα, επηθέξεη ηηο αθόινπζεο πεηζαξρηθέο 

πνηλέο: 

α) Δάλ δελ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα εθ κέξνπο 

ηνπ δηαηηεηή, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από ρίιηα πεληαθόζηα (1.500) επξώ 
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έσο ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο επξώ (35.000). 

β) Δάλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα εθ κέξνπο ηνπ 

δηαηηεηή, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από ηξείο ρηιηάδεο επξώ (3.000) έσο 

ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξώ (45.000). 

γ) Δάλ κεηά ηελ επαλέλαξμε ηνπ αγώλα επαλαιεθζεί ε θαηά ηα σο άλσ ξίςε 

αληηθεηκέλσλ θαη ππάξμεη πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα άλσ ησλ δεθαπέληε 

(15) ιεπηώλ, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από έμη ρηιηάδεο επξώ (6.000) έσο 

νγδόληα ρηιηάδσλ επξώ (80.000) θαη πνηλή δηεμαγσγήο αγώλα ρσξίο ζεαηέο 

κίαο (1) έσο δύν (2) αγσληζηηθώλ. 

δ) Δάλ κεηά ηελ επαλέλαξμε ηνπ αγώλα επαλαιεθζεί ε θαηά ηα σο άλσ ξίςε 

αληηθεηκέλσλ θαη ππάξμεη νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ αγώλα, ηηκσξείηαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή εθαηόλ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (120.000) θαη πνηλή δηεμαγσγήο 

αγώλα ρσξίο ζεαηέο δύν (2) έσο ηξεηο (3) αγσληζηηθέο. 

ε) Δάλ από ηελ ξίςε αληηθεηκέλσλ ππάξμεη ζσκαηηθή βιάβε πξνζώπνπ λόκηκα 

επξηζθνκέλνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από έμη 

ρηιηάδεο επξώ (6.000) έσο νγδόληα ρηιηάδσλ επξώ (80.000). ηελ πεξίπησζε 

πνπ ππάξμεη νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ αγώλα, επηπξόζζεηα επηβάιιεηαη 

θαηαθύξσζε ηνπ αγώλα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο θαη αθαίξεζε ηξηώλ (3) 

βαζκώλ από ην βαζκνινγηθό πίλαθα θαη πνηλή δηεμαγσγήο αγώλα ρσξίο 

ζεαηέο δύν (2) έσο ηξείο (3)  αγσληζηηθέο. 

ζη) ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ησλ σο άλσ πεξηπηώζεσλ α΄ έσο ε΄, ζε επόκελν 

αγώλα ηεο νκάδαο ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν, νη επηβιεζείζεο πνηλέο 

δηπιαζηάδνληαη. 

4. Δίζνδνο νπαδώλ ζηνλ αγσληζηηθό  ρώξν 

Η είζνδνο νπαδψλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηνπ γεπέδνπ, πξηλ ηελ έλαξμε, θαηά ηελ δηάξθεηα 

ή κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγψλα, επηθέξεη ηηο αθφινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο: 

α) Υξεκαηηθή πνηλή είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (20.000) έσο εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ (100.000), 

εθφζνλ ε είζνδνο ησλ νπαδψλ δελ ζπλδέεηαη κε βηαηνπξαγίεο θαηά πξνζψπσλ ή 

θζνξέο ηδηνθηεζίαο. 

β) Δάλ ε είζνδνο ησλ νπαδψλ ζπλδέεηαη κε βηαηνπξαγίεο θαηά πξνζψπσλ ή θζνξέο 

ηδηνθηεζίαο, ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000) έσο δηαθνζίσλ 

πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (250.000) θαη πνηλή δηεμαγσγήο αγψλσλ ρσξίο ζεαηέο δχν 

(2) έσο ηέζζεξηο (4) αγσληζηηθέο θαη επηπξφζζεηα πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ (3) 

βαζκψλ.  

Ο αγψλαο πνπ δελ άξρηζε ή δηαθφπεθε νξηζηηθά θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο αλππαίηηαο 

νκάδαο θαη απφ ηελ ππαίηηα νκάδα αθαηξνχληαη ηξείο (3) βαζκνί απφ ηνλ 

βαζκνινγηθφ πίλαθα. 



25 
 

γ) ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β, ζε επφκελν αγψλα ηεο 

νκάδαο ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν, νη επηβιεζείζεο πνηλέο δηπιαζηάδνληαη. 

5. Καζνξηζκνί:  

α) Οη πξναλαθεξφκελεο, θαηά πεξίπησζε, πνηλέο επηβάιινληαη ζε βάξνο ηεο/ησλ 

ππαίηηαο/σλ νκάδαο/σλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ αγσλίδεηαη ζηελ έδξα ηεο ή ζηελ 

έδξα ηεο αληίπαιεο νκάδαο ή ζε νπδέηεξν γήπεδν. 

β) Οη απνθάζεηο ζε πξψην βαζκφ γηα επηβνιή ή κε ησλ πνηλψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, 

εθδίδνληαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηε δηάπξαμε ησλ 

παξαβάζεσλ. Οη απνθάζεηο ζε δεχηεξν βαζκφ εθδίδνληαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έθεζεο. 

γ) Ο νξηζκφο ηνπ νπδέηεξνπ γεπέδνπ γίλεηαη απφ ηελ δηνξγαλψηξηα. Η απφθαζε απηή 

δελ πξνζβάιιεηαη ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ θάζε βαζκνχ. ε πεξίπησζε 

νξηζκνχ νπδέηεξνπ γεπέδνπ, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηεο αλππαίηηαο 

θηινμελνχκελεο νκάδαο βαξχλνπλ ηελ ηηκσξεκέλε νκάδα. 

6. Σνπηθά  Πξσηαζιήκαηα  

ηα ζσκαηεία ησλ ηνπηθψλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ (Α΄, Β΄, Γ΄ θαηεγνξίαο) θαη ηα 

πξσηαζιήκαηα ππνδνκψλ: 

α) επηβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε ρξεκαηηθή πνηλή απφ πελήληα επξψ  (50)  έσο θαη 

νθηαθφζηα επξψ (800) ην αλψηαην. 

β) απνθιεηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο λα αγσλίδεηαη ζηελ έδξα ηνπ. Σν νξηδφκελν γήπεδν 

ζα πξέπεη λα επξίζθεηαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο Έλσζεο. 

γ) ζε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο επεηζνδίσλ κεγάιεο έθηαζεο ή ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηαο, 

δχλαηαη ε δηνξγαλψηξηα λα επηβάιιεη πνηλή απνθιεηζκνχ νκάδαο απφ ηνπο αγψλεο 

κέρξη έλαλ (1) ρξφλν. 

δ) ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα, ζε πεξίπησζε επεηζνδίσλ, δχλαηαη ε δηνξγαλψηξηα λα 

επηβάιιεη ζηελ ππαίηηα νκάδα πνηλή ζηέξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο λα αγσλίδεηαη ζηελ 

έδξα ηεο φηαλ είλαη γεπεδνχρνο απφ κηα έσο ηέζζεξηο αγσληζηηθέο εκέξεο, αλάινγα 

κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ επεηζνδίσλ. Οη παξαπάλσ πνηλέο 

δηπιαζηάδνληαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηεο νκάδαο. 

ε)  ε πεξίπησζε εηζφδνπ νπαδψλ θαη δεκηνπξγίαο επεηζνδίσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

βηαηνπξαγίεο θαηά πξνζψπσλ ή θζνξέο ηδηνθηεζίαο επηβάιιεηαη, επηπξφζζεηα, ε 

πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ (3) βαζκψλ. 

7. Φηιηθνί δηεζλείο αγώλεο 

Οη πνηλέο γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ζε απηφ ην άξζξν παξαβάζεηο θαηά ηε δηεμαγσγή  

θηιηθψλ αγψλσλ ειιεληθψλ νκάδσλ κε νκάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, αλεμαξηήησο αλ νη 

παξαβάζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ εθ κέξνπο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

κλεκνλεχνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη πάληνηε κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε ζε απνινγία, 
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επηβάιινληαη απφ ην δηθαζηηθφ φξγαλν ηεο Δ.Π.Ο. Οη δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ απηψλ πνπ 

δηεμάγνληαη ζηελ Διιάδα έρνπλ ππνρξέσζε εληφο ζαξάληα νρηψ (48) σξψλ λα 

απνζηείινπλ ζηελ Δ.Π.Ο. ην νηθείν Φ.Α. 

 

 

Άξζξν 16 
Καθή ζπκπεξηθνξά νκάδαο 

 

1. Σα αθφινπζα απνηεινχλ θαθή ζπκπεξηθνξά νκάδαο εζληθψλ θαηεγνξηψλ θαη ηηκσξνχληαη 

απηνδίθαηα κε ρξεκαηηθή πνηλή: 

α) φηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο αγψλα επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ ηηκσξεζνχλ 

(κε απνβνιή ή θίηξηλε θάξηα) πέληε (5) πνδνζθαηξηζηέο ηεο ίδηαο νκάδαο 

β) φηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο αγψλα γηα ην πξσηάζιεκα ηεο Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο 

θαη ησλ ινηπψλ παλειιελίσλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ ηηκσξεζνχλ (κε 

απνβνιή ή θίηξηλε θάξηα) έμη (6) πνδνζθαηξηζηέο ηεο ίδηαο νκάδαο 

γ) ε επηβαιιφκελε ρξεκαηηθή πνηλή γηα ηηο νκάδεο είλαη: 

i) Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο δχν ρηιηάδεο επξψ (2.000), 

ii) Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο ρίιηα επξψ (1.000), 

iii) Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο ηξηαθφζηα επξψ (300) θαη 

iv) Τπφινηπα Παλειιήληα Δξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα εθαηφ επξψ (100). 

2. Καθή ζπκπεξηθνξά νκάδαο ζηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα ππάξρεη φηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ελφο αγψλα απνβάιινληαη ηξεηο (3) πνδνζθαηξηζηέο, νπφηε θαη επηβάιιεηαη απηνδίθαηα 

ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα επξψ (50). 

 

 

Άξζξν 17 
Φαξκαθνδηέγεξζε (Νηόπηλγθ) 

 

Α. Οξηζκόο 

1. Η θαξκαθνδηέγεξζε θαη νη παξαβάζεηο θαξκαθνδηέγεξζεο θαζνξίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο δηνξγαλψζεηο θαη εθηφο ησλ 

Γηνξγαλψζεσλ ηεο FIFA. 

2. Οη πξάμεηο απηέο απνηεινχλ θαξκαθνδηέγεξζε, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ εληνπίδνληαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ή εθηφο κίαο δηνξγάλσζεο. 

Β. Πεξηπηώζεηο παξάβαζεο θαλόλσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θαξκαθνδηέξγεζεο 

Οη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θαξκαθνδηέγεξζεο: 

i.  Παξνπζία κηαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο 



27 
 

1. Η δηαζθάιηζε φηη νπδεκία απαγνξεπκέλε νπζία δελ ζα εηζαρζεί ζην ζψκα ελφο 

πνδνζθαηξηζηή απνηειεί πξνζσπηθφ θαζήθνλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή απηνχ. Οη 

πνδνζθαηξηζηέο είλαη ππεχζπλνη γηα νπνηαδήπνηε απαγνξεπκέλε νπζία ή 

πξντφληα κεηαβνιηζκνχ ηεο ή δεηθηψλ βξεζνχλ ζηα δείγκαηά ηνπο. Οκνίσο, δελ 

απαηηείηαη λα επηδεηρζεί πξφζεζε, ζθάικα, ακέιεηα ή ελζπλείδεηε ρξήζε εθ 

κέξνπο ηνπ πνδνζθαηξηζηή, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε παξαβίαζε ηνπ 

θαλνληζκνχ θαηαπνιέκεζεο ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ) ζχκθσλα κε ην 

παξφλ άξζξν.  

2. Δπαξθήο απφδεημε παξαβίαζεο ηνπ θαλνληζκνχ θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ) ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν εδξαηψλεηαη φηαλ 

ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα: ε παξνπζία κίαο απαγνξεπκέλεο 

νπζίαο ή ησλ πξντφλησλ κεηαβνιηζκνχ ηεο ή ησλ δεηθηψλ ηεο, ζην δείγκα "Α" 

ηνπ πνδνζθαηξηζηή φηαλ ν πνδνζθαηξηζηήο παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα λα 

αηηεζεί ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο "Β" θαη ην δείγκα "Β" δελ αλαιπζεί, ή φηαλ ην 

δείγκα "Β" ηνπ πνδνζθαηξηζηή αλαιπζεί θαη ε αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο "Β" ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή επηβεβαηψλεη ηελ παξνπζία απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ησλ 

πξντφλησλ κεηαβνιηζκνχ ηεο ή ησλ δεηθηψλ ηεο πνπ βξέζεθαλ ζην δείγκα "Α" 

ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

3. Δθηφο ησλ νπζηψλ απηψλ γηα ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ξεηά έλα πνζνηηθφ φξην 

αλαθνξάο ζηνλ Πίλαθα Απαγνξεπκέλσλ Οπζηψλ, ε παξνπζία νπνηαζδήπνηε 

πνζφηεηαο κίαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή πξντφλησλ κεηαβνιηζκνχ ηεο ή 

δεηθηψλ ηεο ζην δείγκα ελφο πνδνζθαηξηζηή απνηειεί παξαβίαζε ηνπ 

θαλνληζκνχ θαηαπνιέκεζεο ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ). 

4. Ωο εμαίξεζε ζηελ γεληθή δηάηαμε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν πίλαθαο ησλ 

απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ κπνξεί λα θαζνξίδεη εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ πνπ κπνξεί επίζεο λα παξαρζνχλ 

ελδνγελψο. 

ii.  Υξήζε ή απόπεηξα ρξήζεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή απαγνξεπκέλεο 

κεζόδνπ 

1. Η δηαζθάιηζε φηη νπδεκία απαγνξεπκέλε νπζία δελ ζα εηζαρζεί ζην ζψκα 

ελφο πνδνζθαηξηζηή απνηειεί πξνζσπηθφ θαζήθνλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή 

απηνχ. Οκνίσο, δελ απαηηείηαη λα απνδεηρζεί πξφζεζε, ζθάικα, ακέιεηα ή ελ 

γλψζεη ρξήζεο εθ κέξνπο ηνπ πνδνζθαηξηζηή, πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί 

παξαβίαζε θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ) γηα ηελ ρξήζε κίαο 

απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ. 

2. Η επηηπρία ή απνηπρία ρξήζεσο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή απαγνξεπκέλεο 

κεζφδνπ είλαη επνπζηψδεο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπξαρζεί παξαβίαζε ηνπ 
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θαλνληζκνχ θαηαπνιέκεζεο ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ) αξθεί φηη ε 

απαγνξεπκέλε νπζία ή απαγνξεπκέλε κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ή έγηλε 

απφπεηξα ρξεζηκνπνηήζεψο ηεο. 

iii.  Άξλεζε, ή αδπλακία ππνβνιήο δείγκαηνο θαηά ηελ ζπιινγή δείγκαηνο  

Άξλεζε ή αδπλακία άλεπ ακάρεηεο αηηηνινγίαο, ππνβνιήο ζπιινγήο δείγκαηνο 

κεηά ηελ εηδνπνίεζε φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ θαηαπνιέκεζεο 

ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ) ή άιισο ε απνθπγή ζπιινγήο δείγκαηνο. 

iv.  Mε ππνβνιή ζηνηρείσλ εληνπηζκνύ (whereabouts) θαη αγλνεκέλνη έιεγρνη 

Η παξαβίαζε ησλ πξνυπνζέζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή γηα ειέγρνπο εθηφο δηνξγάλσζεο, ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κε 

ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ εληνπηζκνχ (whereabouts) θαη 

αγλνεκέλνπο ειέγρνπο. Κάζε ζπλδπαζκφο ηξηψλ αγλνεκέλσλ ειέγρσλ ή κε 

ππνβνιήο ζηνηρείσλ εληνπηζκνχ κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 18 κελψλ, ζα 

απνηειεί παξαβίαζε ηνπ θαλνληζκνχ θαηαπνιέκεζεο ηνπ ληφπηλγθ. 

v.  Παξέκβαζε 

Παξέκβαζε ή απφπεηξα παξέκβαζεο ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ ειέγρνπ 

θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ). 

vi.  Καηνρή απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ 

1. Η εληφο δηνξγαλψζεσλ θαηνρή απφ έλαλ πνδνζθαηξηζηή νπνηαζδήπνηε 

απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ ή νπνηαζδήπνηε απαγνξεπκέλεο νπζίαο, ή ε εθηφο 

δηνξγαλψζεσλ θαηνρή απφ έλαλ πνδνζθαηξηζηή νπνηαζδήπνηε 

απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ ή νπνηαζδήπνηε απαγνξεπκέλεο νπζίαο πνπ 

απαγνξεχεηαη εθηφο δηνξγαλψζεσλ, εθηφο εάλ ν πνδνζθαηξηζηήο απνδείμεη 

φηη ε θαηνρή είλαη ζχκθσλε κε εμαίξεζε ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο πνπ 

παξαρσξήζεθε ή άιιε απνδεθηή δηθαηνινγία. 

2. Η εληφο δηνξγαλψζεσλ θαηνρή απφ ην πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο 

πνδνζθαηξηζηή νπνηαζδήπνηε απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ ή νπνηαζδήπνηε 

απαγνξεπκέλεο νπζίαο, ή ε εθηφο δηνξγαλψζεσλ θαηνρή απφ ην πξνζσπηθφ 

ππνζηήξημεο πνδνζθαηξηζηή νπνηαζδήπνηε απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ ή 

νπνηαζδήπνηε απαγνξεπκέλεο νπζίαο πνπ απαγνξεχεηαη εθηφο 

δηνξγαλψζεσλ ζε ζρέζε κε έλαλ πνδνζθαηξηζηή, δηνξγάλσζε ή 

πξνπφλεζε, εθηφο εάλ ην πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο πνδνζθαηξηζηή απνδείμεη 

φηη ε θαηνρή είλαη ζχκθσλε κε εμαίξεζε ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο πνπ 

παξαρσξήζεθε ζε έλαλ πνδνζθαηξηζηή ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17 ή άιιε 

απνδεθηή δηθαηνινγία. 

vii.  Γηαθίλεζε 

Γηαθίλεζε ή απφπεηξα δηαθίλεζεο νπνηαζδήπνηε απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή 



29 
 

απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ. 

viii.  Υνξήγεζε νπνηαζδήπνηε απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή απαγνξεπκέλεο κεζόδνπ 

Η ρνξήγεζε ή απφπεηξα ρνξήγεζεο ζε νπνηνλδήπνηε πνδνζθαηξηζηή εληφο 

δηνξγαλψζεσλ, νπνηαζδήπνηε απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ ή απαγνξεπκέλεο νπζίαο, 

ή ρνξήγεζε ή απφπεηξα ρνξήγεζεο ζε νπνηνλδήπνηε πνδνζθαηξηζηή εθηφο 

δηνξγαλψζεσλ, νπνηαζδήπνηε απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ ή απαγνξεπκέλεο νπζίαο 

πνπ απαγνξεχεηαη εθηφο δηνξγαλψζεσλ, ή ε βνήζεηα, παξφηξπλζε, ππνζηήξημε, 

ππνθίλεζε, ζπγθάιπςε ή νηνζδήπνηε άιινο ηχπνο ζπλέξγεηαο πνπ αθνξά ζηελ 

παξαβίαζε ή νπνηαδήπνηε απφπεηξα παξαβίαζεο ηνπ θαλνληζκνχ θαηαπνιέκεζεο 

ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ). 

Γ. Θεξαπεπηηθή αηηηνινγία 

1. Οπνηνζδήπνηε πνδνζθαηξηζηήο ζπκβνπιεχεηαη ηαηξφ ν νπνίνο ζπληαγνγξαθεί 

ζεξαπεία ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο, ζα δεηεί λα 

πιεξνθνξεζεί εάλ ε ζπληαγνγξαθεκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή πεξηέρεη 

απαγνξεπκέλεο νπζίεο ή κεζφδνπο (πξβι. ηνλ πίλαθα πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλψζεηο θαη εθηφο ησλ 

Γηνξγαλψζεσλ ηεο FIFA). Δάλ λαη, ν πνδνζθαηξηζηήο ζα δεηεί ελαιιαθηηθή 

ζεξαπεία ή θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

2. Δάλ δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ζεξαπεία, ν πνδνζθαηξηζηήο κε ην ηεθκεξησκέλν 

ηαηξηθφ πεξηζηαηηθφ πνπ απαηηεί ηελ ρξήζε κίαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή κηαο 

απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ, πξέπεη πξσηίζησο λα πάξεη εμαίξεζε ζεξαπεπηηθήο 

ρξήζεο. Μνιαηαχηα, νη Δμαηξέζεηο Θεξαπεπηηθήο Υξήζεο ζα δίδνληαη κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο ζαθνχο θαη επηηαθηηθήο θιηληθήο αλάγθεο, φπνπ ν πνδνζθαηξηζηήο 

δελ κπνξεί λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

3. Η αίηεζε θαη ρνξήγεζε Δμαίξεζεο Θεξαπεπηηθήο Υξήζεο αθνινπζεί απζηεξά ηελ 

δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζην Γηεζλέο Πξφηππν γηα Δμαίξεζε Θεξαπεπηηθήο 

Υξήζεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Καηαπνιέκεζεο ηεο Φαξκαθνδηέγεξζεο 

(WADA) θαη ζηελ Πνιηηηθή Δμαηξέζεσλ Θεξαπεπηηθήο Υξήζεο ηεο FIFA.  

4. Η Δμαίξεζε Θεξαπεπηηθήο Υξήζεο ζα απνζηέιιεηαη ζην νηθείν φξγαλν ηεο Δ.Π.Ο. 

εληφο 48 σξψλ απφ ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Δάλ έλαο αγψλαο δηεμάγεηαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε Δμαίξεζε Θεξαπεπηηθήο Υξήζεο ζα 

θζάλεη ζην νηθείν φξγαλν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, ή ζα επηδεηθλχεηαη ζηνλ 

έιεγρν θαξκαθνδηέγεξζεο. Κακία Δμαίξεζε Θεξαπεπηηθήο Υξήζεο δελ ζα γίλεηαη 

δεθηή κεηά ηελ παξέιεπζε απηνχ ηνπ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ. 

5. Η απαγνξεπκέλε νπζία ηεο ζεξαπείαο ζα ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλε κφλνλ φηαλ 

πξνζππνγξάθεηαη απφ ην νηθείν φξγαλν ηεο Δ.Π.Ο.  

6. Οη παξνχζεο δηαηάμεηο ππφθεηληαη ζηνλ Καλνληζκφ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο 
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ζηηο Γηνξγαλψζεηο θαη εθηφο ησλ Γηνξγαλψζεσλ ηεο FIFA. 

Γ. Πνηλέο 

1. ε γεληθέο γξακκέο, νη πνηλέο πνπ αθνινπζνχλ ζα εθαξκφδνληαη ζε παξαβάζεηο 

θαξκαθνδηέγεξζεο, φπσο θαζνξίδνληαη  ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην ΙΙI ηνπ 

Καλνληζκνχ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλψζεηο θαη εθηφο ησλ 

Γηνξγαλψζεσλ ηεο FIFA. 

α) Γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ παξαθάησ θεθαιαίσλ: 

- Η παξνπζία κίαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή πξντφλησλ κεηαβνιηζκνχ ή 

δεηθηψλ ηεο,  

- Υξήζε ή απφπεηξα ρξήζεσο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή απαγνξεπκέλεο 

κεζφδνπ,  

- Άξλεζε ή αδπλακία άλεπ ακάρεηεο αηηηνινγίαο ζηελ ππνβνιή ζε ζπιινγή 

δείγκαηνο,  

- Παξέκβαζε ή απφπεηξα παξέκβαζεο ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ ειέγρνπ 

θαξκαθνδηέγεξζεο, θαη  

- Καηνρή απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ 

ζα επηβάιιεηαη ε πνηλή ηνπ δηεηή απνθιεηζκνχ γηα ηελ πξψηε παξάβαζε θαη 

δηα βίνπ απνθιεηζκνχ ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο. 

β) Δάλ εληνπηζηνχλ ηπρφλ νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν 

απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ (πξβι. Παξάξηεκα Α ηνπ Καλνληζκνχ 

Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο Γηνξγαλψζεηο θαη εθηφο ησλ Γηνξγαλψζεσλ 

ηεο FIFA) γηα ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηνχλ απνδείμεηο φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο δελ ζθφπεπαλ ζηελ βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο, 

ε πξψηε παξάβαζε ζα ηηκσξείηαη κε παξαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ θαη ζε 

πεξίπησζε επαλάιεςεο κε δηεηή απνθιεηζκφ. Η ηξίηε παξάβαζε ζα 

επηζχξεη δηα βίνπ απνθιεηζκφ. 

γ) Κάζε παξάβαζε ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ.7 (Γηαθίλεζε νπνηαζδήπνηε 

απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ) ή ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ.8 

(Υνξήγεζε απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή κεζφδνπ), ζα επηζχξεη απνθιεηζκφ 

ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ εηψλ. Δάλ ε ειηθία νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο παίθηεο είλαη κηθξφηεξε ησλ 21 εηψλ, ν δξάζηεο πνπ ηνπο 

έρεη ρνξεγήζεη ηελ απαγνξεπκέλε νπζία ζα ηηκσξείηαη κε δηα βίνπ 

απνθιεηζκφ. 

δ) Κάζε παξάβαζε ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ.4 (Αδπλακία παξνρήο απαηηνχκελσλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθνληαη πνδνζθαηξηζηέο ή 

ηελ δηαζεζηκφηεηά ηνπο γηα έιεγρν), ζα επηζχξεη απνθιεηζκφ ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ κελψλ έσο δχν έηε. 
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2. Δάλ ν χπνπηνο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ζε θάζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε φηη δελ 

ππέρεη ζεκαληηθή ππαηηηφηεηα ή ακέιεηα, ε πνηλή κπνξεί λα κεησζεί, κφλνλ φκσο 

θαηά ην ήκηζπ ηεο πνηλήο πνπ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ν δε 

δηα βίνπ απνθιεηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα κεησζεί ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ νθηψ 

εηψλ. 

3. Δάλ ν χπνπηνο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ζε κία κεκνλσκέλε πεξίπησζε φηη δελ 

ππέρεη ππαηηηφηεηα ή ακέιεηα, ε πνηλή πνπ άιισο ζα εθαξκφδνληαλ ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαζίζηαηαη άζρεηε. 

4. Δάλ ε ζπλδξνκή πνπ παξέρεηαη απφ έλαλ χπνπην νδεγήζεη ζηελ απνθάιπςε ή ζε 

απνδείμεηο ππάξμεσο κηαο παξάβαζεο θαξκαθνδηέγεξζεο απφ έλα άιιν 

πξφζσπν, ε πνηλή κπνξεί λα κεησζεί, κφλνλ φκσο θαηά ην ήκηζπ ηεο πνηλήο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 1, ν δε δηα βίνπ 

απνθιεηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα κεησζεί ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ νθηψ εηψλ. 

Δάλ έλαο ε πεξηζζφηεξνη πνδνζθαηξηζηέο ηεο ηδίαο νκάδαο ηηκσξεζνχλ γηα 

παξαβάζεηο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ), δχλαηαη λα ηηκσξεζεί θαη ε νκάδα. Η 

νκάδα ηηκσξείηαη κε απψιεηα ηνπ αγψλα θαη ρξεκαηηθή πνηλή ε νπνία γηα κελ ηηο 

ΠΑΔ είλαη απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ, 

γηα δε ηα ζσκαηεία απφ ρίιηα (1.000) επξψ έσο πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ. 

Δ. Δπαλάιεςε ειέγρνπ 

Η Δ.Π.Ο. δχλαηαη λα δηαηάμεη νπνηνλδήπνηε πνδνζθαηξηζηή πνπ ηηκσξείηαη γηα δηάπξαμε 

παξάβαζεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ) λα ππνβιεζεί ζε πεξαηηέξσ ειέγρνπο 

θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ. 

Σ. Γηαδηθαζία 

Οη επίζεκεο θαη ηερληθέο απφςεηο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαξκαθνδηέγεξζεο, ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηνλ Καλνληζκφ Διέγρνπ Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηηο 

Γηνξγαλψζεηο ηεο FIFA θαη Δθηφο Γηνξγαλψζεσλ απηήο. 

Ε. Τπνρξεώζεηο ηνπ πνδνζθαηξηζηή 

1. Κάζε πνδνζθαηξηζηήο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζε κηα δηνξγάλσζε ή άιιε εθδήισζε 

πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηελ Δ.Π.Ο., ή ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δ.Π.Ο. θαηά ηελ 

πξνπφλεζε πνπ νδεγεί ζε κία ηέηνηα δηνξγάλσζε ή εθδήισζε, ζα ζπκθσλεί λα 

ππνβάιιεηαη ζε φζνπο ειέγρνπο δηελεξγνχληαη, εληφο ή εθηφο αγψλα είηε από ηα 

επηηεηξακκέλα όξγαλα ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Αληηληόπηλγθ (ΔΚΑΝ) 

εληόο ησλ πιαηζίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ (άξζξν 6 λ. 4373.2016, Κώδηθαο 

Αληηληόπηλγθ) είηε από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Αληηληόπηλγθ WADA είηε 

από ηα ζρεηηθά όξγαλα ηεο Δ.Π.Ο. πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί λόκηκα  

2. πκθσλεί ζηελ ιήςε δεηγκάησλ θαηά ηξφπν ψζηε λα εληνπίδεηαη ε παξνπζία 

νπνηαζδήπνηε απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή ζηελ απφδεημε ρξεζηκνπνίεζεο 
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νπνηαζδήπνηε απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ. 

Ζ. Κπβεξλεηηθέο θπξώζεηο θαηά ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο 

Αθφκε θαη εάλ έλα θξαηηθφ φξγαλν επηβάιιεη θπξψζεηο γηα κία παξάβαζε 

θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ), ηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηεο Δ.Π.Ο. ζα ζπλερίζνπλ  λα 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα εμεηάζνπλ ηελ ππφζεζε θαη απνθαλζνχλ εάλ ζα επηβάιινπλ 

θχξσζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο.  

Θ. Πνηλέο πνπ επηβάιινληαη από άιια αζιεηηθά όξγαλα 

Οπνηεζδήπνηε λνκηθά δεζκεπηηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη απφ κία άιιε δηεζλή 

αζιεηηθή νκνζπνλδία ή κία εζληθή νξγάλσζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ) πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζεκειηψδεηο λνκηθέο αξρέο, 

ζα επηθπξψλνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ Δ.Π.Ο. 

Η. Γηνξγαλώηξηεο αγώλσλ – Έιεγρνο 

1. Οη δηνξγαλψηξηεο δχλαληαη, κεηά απφ κπζηηθή θιήξσζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ηνπο 

νξγάλνπ, λα νξίδνπλ έιεγρν ληφπηλγθ ζε αγψλεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Σα έμνδα 

ηνπ ειέγρνπ απηνχ βαξχλνπλ ηελ εθθαζάξηζε ηνπ αγψλα. 

2. Κάζε άιινο έιεγρνο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ άιια φξγαλα, δελ είλαη δπλαηφ λα 

βαξχλεη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ αγψλα, ηηο Π.Α.Δ. ή ηηο δηνξγαλψηξηεο ελψζεηο θαη ηελ 

Δ.Π.Ο. 

3. Γηα ηελ επηβνιή πνηλώλ από  ηηο παξαβάζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη  ελ 

γέλεη ηνπ θαλνληζκνύ αληηληόπηλγθ πνδνζθαηξηζηώλ, ζε πξώην βαζκό είλαη 

αξκόδηεο νη πεηζαξρηθέο επηηξνπέο ησλ επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ θαη ζε 

δεύηεξν βαζκό ε Δπηηξνπή Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο., εθηόο αλ νξίδεηαη άιισο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΓΤΦΖΜΗΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 
 

 

Άξζξν 18 
Ραηζηζκόο 

 

Οπνηνζδήπνηε εκπίπηεη ζηνλ παξφληα θψδηθα κεηψλεη, κεξνιεπηεί θαηά ή ακαπξψλεη 

νπνηνλδήπνηε κε ηξφπν δπζθεκηζηηθφ εμαηηίαο ηεο θπιήο, ηνπ ρξψκαηνο,  ηεο γιψζζαο,  ηεο 

ζξεζθείαο ή ηεο εζλνηηθήο πξνειεχζεψο ηνπ, ή δηαπξάμεη νπνηαδήπνηε άιιε ξαηζηζηηθή ή 

πεξηθξνλεηηθή, πξάμε, ζα ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκφ πέληε (5) αγσληζηηθψλ ηνπιάρηζηνλ. 

Δπηπιένλ ν παξαβάηεο ζα ηηκσξείηαη κε απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε νπνηαδήπνηε γήπεδα θαη 

ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000) ηνπιάρηζηνλ. Δάλ ν παξαβάηεο  είλαη 

αμησκαηνχρνο νκάδαο, ε ρξεκαηηθή πνηλή ζα αλέξρεηαη ζε πελήληα ρηιηάδεο επξψ (50.000) 
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ηνπιάρηζηνλ. 

1. α). Δάλ αμησκαηνχρνη ή  θαη  πνδνζθαηξηζηέο  νκάδαο  δηαπξάμνπλ  ξαηζηζηηθή  ή 

πεξηθξνλεηηθή πξάμε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο, ν αγψλαο 

θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο θαη  ε  ππαίηηα  νκάδα  ηηκσξείηαη  κε 

ρξεκαηηθή πνηλή, ε νπνία γηα κελ ηηο ΠΑΔ αλέξρεηαη απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) 

επξψ  έσο νγδφληα ρηιηάδεο (80.000) επξψ, γηα δε ηα ζσκαηεία 2.000,00 Δ π ξ ψ . 

ε πεξίπησζε δεχηεξεο παξάβαζεο, εθηφο ηεο θαηά  ηα   άλσ απψιεηαο ηνπ 

αγψλα, ε παξαπάλσ ρξεκαηηθή πνηλή ζα δηπιαζηάδεηαη θαη ζε πεξίπησζε λέαο 

(ηξίηεο) παξάβαζεο, ε νκάδα ζα ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία 

ζηελ ιήμε ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο. 

β) Δάλ θίιαζινη κηαο νκάδαο δηαπξάμνπλ ξαηζηζηηθέο ή πεξηθξνλεηηθέο πξάμεηο φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 1, ην αξκφδην φξγαλν ζα επηβάιιεη ρξεκαηηθή πνηλή ζηελ 

νκάδα πνπ ππνζηεξίδνπλ νη θίιαζινη απηνί, χςνπο ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000) 

ηνπιάρηζηνλ θαη αλεμάξηεηα απφ ππαίηηεο ή κε, πξάμεηο ή παξαιείςεηο απηψλ. Σν 

αξκφδην δηθαζηηθφ φξγαλν δχλαηαη λα επηβάιιεη θαη ηελ πνηλή ηεο δηεμαγσγήο αγψλα 

ρσξίο ζεαηέο (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ησλ εμεδξψλ ηνπ 

γεπέδνπ. 

γ) Οπνηνζδήπνηε ζεαηήο πνπ δηαπξάηηεη ηα παξαπηψκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα ηηκσξείηαη κε πνηλή απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζηα 

γήπεδα γηα δχν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ κε απφθαζε ηεο νηθείαο δηνξγαλψηξηαο αξρήο. 

2. Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη κε βάζε ην παξφλ άξζξν δχλαηαη λα κεησζνχλ ή αθφκε θαη 

αλαηξεζνχλ εάλ ν ελ ιφγσ πνδνζθαηξηζηήο ή ε νκάδα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη δελ 

ήηαλ ππεχζπλνο (-ε) ή ήηαλ ππεχζπλνο (-ε) ζε κηθξφ βαζκφ γηα ηηο ελ ιφγσ παξαβάζεηο, ή 

εάλ ππάξρνπλ ζεκαληηθά απαιιαθηηθά πεξηζηαηηθά, ηδηαίηεξα δε εάλ νη παξαβάζεηο 

πξνθιήζεθαλ ζθφπηκα ψζηε λα αλαγθάζνπλ ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ πνηλψλ ζε 

έλαλ πνδνζθαηξηζηή ή κία νκάδα. 

Η δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαιιαθηηθψλ πεξηζηάζεσλ ζα δηέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ: ΔΗΓΗΚΑ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΑ ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ 
 

 

Άξζξν 19 
Απεηιέο 

 

Οπνηνζδήπνηε εκπίπηεη ζηνλ παξφληα θψδηθα ν νπνίνο εθθνβίδεη έλαλ αμησκαηνχρν ηνπ αγψλα 
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ή νπνηνλδήπνηε εληεηαικέλν ελ γέλεη πνδνζθαηξηθφ φξγαλν κε απεηιέο, ζα ηηκσξείηαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000) ηνπιάρηζηνλ, θαη αγσληζηηθφ απνθιεηζκφ ή 

απαγφξεπζε εηζφδνπ ζην γήπεδν απφ ηξία (3) έσο πέληε (5) έηε. 

Δάλ ππαίηηα είλαη νκάδα, επηβάιινληαη πνηλέο αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο:  

α. δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο ζεαηέο, 

β. αθαίξεζεο βαζκψλ θαη  

γ. ππνβηβαζκφο νκάδαο. 

 

 

Άξζξν 20 
Βία 

 

1. Οπνηνζδήπνηε εκπίπηεη ζηνλ παξφληα θψδηθα ρξεζηκνπνηεί βία ή πξνζπαζεί λα 

επεξεάζεη έλαλ αμησκαηνχρν αγψλα ή νκάδα γηα λα πξνβεί ζε νξηζκέλεο ελέξγεηεο ή λα 

ηνλ παξεκπνδίζεη ελ γέλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ην λα ελεξγήζεη ειεχζεξα ζην 

πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή εμήληα ρηιηάδσλ επξψ 

(60.000) ηνπιάρηζηνλ, θαη αγσληζηηθφ απνθιεηζκφ ή απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν πέληε (5), ηνπιάρηζηνλ, εηψλ. 

2. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αζθεζεί βία, ππφ κνξθή ζσκαηηθήο βιάβεο ή ηξνκνθξαηηθήο 

ελέξγεηαο θαηά δηαηηεηψλ ή κειψλ Γ.. Π.Α.Δ. ή κεηφρσλ εθηφο γεπέδνπ θαη δηαπηζησζεί 

ε ζπκκεηνρή κέινπο Γ.. Π.Α.Δ. ή κεηφρνπ ή εληεηαικέλνπ νξγάλνπ κε ηε κνξθή εζηθνχ ή 

θπζηθνχ απηνπξγνχ, ην θπζηθφ πξφζσπν ηηκσξείηαη κε ηζφβηα απαγφξεπζε εηζφδνπ 

ζηα γήπεδα. 

3. Ιδηαίηεξα ζνβαξή θαη επηβαξπληηθή πεξίπησζε ζεσξείηαη ν ηξαπκαηηζκφο δηαηηεηψλ, 

βνεζψλ δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ, βνεζψλ παξαηεξεηψλ θαη ηαηξψλ αγψλσλ εληφο ηνπ 

γεπέδνπ απφ αμησκαηνχρνπο νκάδσλ, πνδνζθαηξηζηέο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν κε 

εληεηαικέλε απφ ηελ νκάδα ππεξεζία ζηνλ ρψξν απηφ. 

4. ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 & 3, εάλ ππαίηηα είλαη νκάδα, 

επηβάιινληαη, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο, νη πνηλέο: 

α) δηεμαγσγήο αγψλα ρσξίο ζεαηέο, 

β) δηεμαγσγήο αγψλα ζε νπδέηεξν γήπεδν,  

γ) αθαίξεζεο έμη (6) βαζκψλ θαη 

δ) ππνβηβαζκφο νκάδαο. 

5. Οπνηνζδήπνηε ζεαηήο πνπ δηαπξάηηεη ηα παξαπηψκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ζα ηηκσξείηαη κε πνηλή απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζηα γήπεδα γηα πέληε (5) 

έηε ηνπιάρηζηνλ κε απφθαζε ηεο νηθείαο δηνξγαλψηξηαο αξρήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ 
 

 

Άξζξν 21 
Καηαρώξεζε πνηλώλ 

 

1. Κάζε δηνξγαλψηξηα ζα ηεξεί αξρείν φισλ ησλ επηβαιιφκελσλ πνηλψλ, θάζε αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ γηα θάζε νκάδα, ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο, ηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο θ.ιπ. Σν 

αξρείν απηφ πνηλψλ ζα ελεκεξψλεηαη άκεζα θαη έγθπξα κεηά απφ θάζε αγσληζηηθή εκέξα. 

2. Οη δηνξγαλψηξηεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ νθείινπλ, ην αξρείν απηφ, λα ην 

δεκνζηεχζνπλ ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηνπο. Οη πνηλέο θάζε αγσληζηηθήο εκέξαο ζα 

θνηλνπνηνχληαη άκεζα ζηελ Δ.Π.Ο. 

3. ε πεξίπησζε αιιαγήο δηνξγαλψηξηαο γηα πνδνζθαηξηζηή ε λέα νκάδα πξέπεη λα 

θαηαζέζεη βεβαίσζε ηεο παιηάο δηνξγαλψηξηαο ζηε λέα γηα ηηο πνηλέο ηνπ πνδνζθαηξηζηή 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ην δειηίν ηνπ. 

4. Η Δ.Π.Ο. ηεξεί αξρείν πνηλψλ γηα ηα πξσηαζιήκαηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ απηή, ην 

νπνίν θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 

 

 

Άξζξν 22 
Παξαγξαθή 

 

1. Κάζε παξάβαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πνπ ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ 

πξνβιέπεηαη θαη ηηκσξείηαη απφ ηνλ παξφληα θαη ην νπνίν δηαπξάρζεθε απφ λνκηθφ ή 

θπζηθφ πξφζσπν, ππαγφκελν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, εθφζνλ δελ θαηαγγέιζεθε 

εγγξάθσο θαη δελ αζθήζεθε πεηζαξρηθή δίσμε θαη εθφζνλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ 

έιαβαλ γλψζε ηα αξκφδηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα, παξαγξάθεηαη κεηά ην πέξαο ηξηψλ (3) 

κελψλ απφ ηε δηάπξαμή ηνπ, εθηφο αλ άιιε δηάηαμε ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηελ πξνζεζκία 

ηεο παξαγξαθήο. 

2. α)  Σα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 19 θαη 20 παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε έμη (6)             

κελψλ απφ ηελ ηέιεζή ηνπο. 

β) ηα παξαπηψκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαξκαθνδηέγεξζε δελ επηηξέπεηαη λα δησρζνχλ 

κεηά ηελ παξεχιεπζε νθηψ εηψλ. 

3. Ζ άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο, αλαζηέιιεη ηελ παξαγξαθή. 
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Άξζξν 23 
Έθηηζε πνηλώλ 

 

1. Οη απνθάζεηο ησλ δηθαζηηθώλ νξγάλσλ πνπ δηθάδνπλ ηηο παξαβάζεηο ηνπ παξφληα 

θψδηθα (πεηζαξρηθέο Δπηηξνπέο θαη Δπηηξνπή Δθέζεσλ) είλαη άκεζα εθηειεζηέο. Η 

άζθεζε εθέζεσο θαηά απνθάζεσο ησλ πξσηνβαζκίσλ νξγάλσλ δελ αλαζηέιιεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο απνθάζεσο. 

2. Καηαβνιή ρξεκαηηθώλ πνηλώλ.  

α. Η θαηαβνιή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ γίλεηαη, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ - ζχκθσλε κε ηνλ 

Γηθνλνκηθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Πεηζαξρηθψλ Δπηηξνπψλ- επίδνζε ηεο 

απφθαζεο ζηελ ΠΑΔ ή ην ζσκαηείν ή ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ αθνξά απηή, ε 

νπνία γίλεηαη κε ηελ επηκέιεηα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ δηθαζηηθνχ νξγάλνπ πνπ ηελ 

εμέδσζε θαη ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο.  

β. Η άζθεζε εθέζεσο θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή ηεο 

ρξεκαηηθήο πνηλήο 

γ. Η θαηαβνιή γίλεηαη ζηε δηνξγαλψηξηα ή ζηελ  Δ.Π.Ο. γηα ηα επαγγεικαηηθά 

πξσηαζιήκαηα εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ζχκθσλε κε 

ηνπο θαλνληζκνχο  θνηλνπνίεζε ή  γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο πνπ ηελ επέβαιε 

ζηε δηνξγαλψηξηα 

δ. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο είηε δηα ηεο παξάδνζεο 

αμηνγξάθνπ κε εκεξνκελία ιήμεο/πιεξσκήο κεηά ηηο ηξηάληα (30)  εκέξεο είηε  κε 

κεηαρξνλνινγεκέλε επηηαγή, κε εκεξνκελία έθδνζεο/πιεξσκήο κεηά ηηο ηξηάληα 

(30)  εκέξεο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδνο θαηαβνιήο πνπ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη εμφθιεζε κεηά ηελ πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) 

εκεξψλ. 

ε. Αλ ε θαηαβνιή δελ γίλεη ζην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ε ΔΠΟ ζα 

παξαπέκπεη ακειιεηί το ζέκα ζην πξσηνβάζκην πεηζαξρηθφ φξγαλν ηεο νηθείαο 

δηνξγαλψηξηαο ην νπνίν ζα επηβάιιεη πνηλή αθαίξεζεο ελφο (1) βαζκνχ χζηεξα απφ 

θάζε επφκελν αγψλα ηεο ππαίηηαο ΠΑΔ ή ηνπ ππαηηίνπ ζσκαηείνπ θαη γηα φζν 

ρξφλν δελ εμνθιείηαη ε ζρεηηθή νθεηιή.  

ζη. Η εμφθιεζε ηεο νθεηιήο ή ν ζπκςεθηζκφο ηεο κε αληαπαίηεζε ηεο ΠΑΔ ή ηνπ 

ζσκαηείνπ θαηά ηεο ΔΠΟ κέρξη θαη ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζα επηθέξεη 

απαιιαγή ηεο ΠΑΔ ή ηνπ ζσκαηείνπ. Αλ ε πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ 

ζπκπιεξσζεί κεηαμχ ηεο ιήμεο πξσηαζιήκαηνο θαη ηεο έλαξμεο ηνπ επφκελνπ, ηφηε 

ε αθαίξεζε βαζκψλ ζα επηβάιιεηαη απφ ην πξσηνβάζκην πεηζαξρηθφ φξγαλν 
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πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ πξσηαζιήκαηνο, πιελ αλ 

κέρξη ηφηε ε ππαίηηα ΠΑΔ ή ην ππαίηην ζσκαηείν έρεη εμνθιήζεη ή ζπκςεθίζεη θαηά 

ηα σο άλσ ηελ νηθεία νθεηιή ηεο». 

δ Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο δηάηαμεο, ην νθεηιφκελν ζπλνιηθφ πνζφ 

πξέπεη λα είλαη ίζν ή αλψηεξν ησλ: 

i) εθαηφλ πελήληα επξψ (150) γηα ηα Σνπηθά Δξαζηηερληθά Πξσηαζιήκαηα, 

ii) πεληαθνζίσλ επξψ (500) γηα ηα Παλειιήληα Δξαζηηερληθά Πξσηαζιήκαηα, 

iii) ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (3.000) γηα ηα Δπαγγεικαηηθά Πξσηαζιήκαηα. 

Όηαλ ε νθεηιή ππεξβαίλεη ηα αλσηέξσ φξηα δελ επηηξέπεηαη κεξηθή θαηαβνιή ηνπ 

πνζνχ κφλν θαηά ην ππεξβάιινλ, αιιά κφλν εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

νθεηιήο. 

3. Πνηλέο ηνπ άξζξνπ 15,   

Οη πνηλέο ηνπ άξζξνπ 15 αξρίδνπλ  απφ  ηελ  πξψηε  κεηά  ηελ  επηβνιή  ηνπο, 

αγσληζηηθή εκέξα θαηά ηελ νπνία ε ππαίηηα νκάδα είλαη γεπεδνχρνο.  

Οη πνηλέο ηνπ άξζξνπ 15 εθ’ φζνλ δελ εθηηζνχλ ζην ζχλνιν ή κεξηθψο,  θαηά  ηελ πεξίνδν 

πνπ επηβιήζεθαλ, εθηίνληαη ζηελ ακέζσο επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν 

4. Οη απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ δηεμαγσγή αγώλα ζε νπδέηεξν γήπεδν θαη δηεμαγσγή 

αγώλα ρσξίο ζεαηέο εθηίνληαη ζε φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο (πξσηάζιεκα θαη θχπειιν) θαη 

εθηεινχληαη ηελ ακέζσο επφκελε απφ ηελ έθδνζή ηνπο αγσληζηηθή εκέξα θαηά ηελ 

νπνία νη νκάδεο είλαη γεπεδνχρνη, εθηφο θαη αλ κεηαμχ ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο θαη ηεο 

ηέιεζεο ηνπ αγψλα - κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο έθδνζεο ηεο απφθαζεο θαη 

εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα - κεζνιαβεί δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ πέληε (5) εκέξεο, 

νπφηε ε απφθαζε εθηειείηαη ηε κεζεπφκελε αγσληζηηθή. 

5. Πνηλέο κε απόθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ Πνδνζθαίξνπ 

Δάλ νκάδα ηηκσξεζεί κε απφθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Πνδνζθαίξνπ κε ηελ πνηλή 

ηνπ κε νξηζκνχ ησλ αγψλσλ ηεο απφ ηε δηνξγαλψηξηα, νη αγψλεο απηνί δελ ζα νξίδνληαη. 

Η πνηλή ηνπ κε νξηζκνχ αγψλα ζα εθαξκφδεηαη γηα ηνλ αγψλα πνπ πξνβιέπεηαη λα 

δηεμαρζεί κεηά απφ ηξεηο (3), ηνπιάρηζηνλ, εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

απφθαζεο ζηε δηνξγαλψηξηα. Η εκέξα επίδνζεο ηεο απφθαζεο δελ ζα πξνζκεηξάηαη. 

6. Με ρξεκαηηθέο πνηλέο  

α) Οη (κε ρξεκαηηθέο) πνηλέο πνπ επηβάιινληαη κε απφθαζε δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, 

εθηίνληαη απφ ηελ εκέξα έθδνζεο ηεο απφθαζεο, κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη ε πνηλή, 

πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηηκσξείηαη θάπνηα νκάδα ιφγσ δσξνδνθίαο, ε πνηλή 

ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη απφ θαη γηα ηνλ αγψλα ζηνλ νπνίν δηαπξάρζεθε ην αδίθεκα. 

β) Γηα ηελ πνηλή αγσληζηηθνχ απνθιεηζκνχ πνπ έρεη επηβιεζεί ζε πνδνζθαηξηζηή θαη 

ηελ πνηλή απνθιεηζκνχ πνπ έρεη επηβιεζεί ζε  αμησκαηνχρνπο, ν ρξφλνο απφ ηελ 

ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο λέαο δελ ππνινγίδεηαη. 
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γ) Η πνηλή αγσληζηηθνχ απνθιεηζκνχ πνδνζθαηξηζηή, εθ’ φζνλ δελ έρεη εθηηζεί νιηθά ή 

κεξηθά, ηνλ αθνινπζεί ζε πεξίπησζε κεηαθίλεζήο ηνπ ζε άιιε νκάδα ή αιιαγήο 

ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο πνδνζθαηξηζηή (κε ηελ εμαίξεζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 

ΚΑΠ Δξαζηηερληθψλ Οκάδσλ). 

δ) Η έλαξμε νπνηαζδήπνηε πνηλήο αγσληζηηθνχ  απνθιεηζκνχ ζε πνδνζθαηξηζηή δελ 

κπνξεί λα γίλεη πξνηνχ εθηηζεί “νιφθιεξε” ε ηπρφλ πξνεγνχκελε επηβιεζείζα βάζεη 

δηαηάμεσο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

ε) Πνδνζθαηξηζηήο ν νπνίνο έρεη ηηκσξεζεί κε 1, 2, ή 3 θ.ι.π. πνηλέο απνθιεηζκνχ 

αγσληζηηθψλ εκεξψλ, είηε απφ ζπκπιήξσζε 4εο, 7εο  θ.ι.π. θίηξηλεο θάξηαο είηε 

απφ απεπζείαο θφθθηλε θάξηα, ζα κπνξεί λα εθηίζεη ηηο πνηλέο απηέο ζε έλα εθ 

λένπ νξηζζέληα  αγψλα πνπ είρε αλαβιεζεί, έζησ θαη αλ ε απνβνιή ηνπ δφζεθε ή 

ζπκπιήξσζε θίηξηλεο θάξηεο, ζε έλα αγψλα ν νπνίνο δηεμήρζε κεηά ηνλ αγψλα ν 

νπνίνο αλεβιήζε θαη επαλαπξνζδηνξίζζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ 

 

 

Άξζξν 24 
Γηθαηνδνζία 

 

1. Γηαηηεηήο  

α) Καηά ηελ δηάξθεηα αγψλσλ, νη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο θαηά ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη 

ησλ αμησκαηνχρσλ ησλ νκάδσλ επηβάιινληαη απφ ηνλ δηαηηεηή. 

β) Οη απνθάζεηο απηέο είλαη νξηζηηθέο (θαη αλαγξάθνληαη ζην Φχιιν Αγψλα). 

γ) ηηο πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, είλαη δπλαηφλ λα ηζρχεη 

πεξαηηέξσ θαη ε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηηθψλ νξγάλσλ. 

2. Πεηζαξρηθέο Δπηηξνπέο  

Οη Πεηζαξρηθέο Δπηηξνπέο, είλαη ππεχζπλεο γηα ηα αθφινπζα: 

α) γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ επί πεηζαξρηθψλ παξαβάζεσλ πνπ έρνπλ δηαθχγεη 

ηεο πξνζνρήο ηνπ δηαηηεηή ηνπ αγψλα θαη ηνχην δχλαηαη λα ζπκβεί απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ζε δχν πεξηπηψζεηο 

i. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ιαλζαζκέλε αλαγξαθή ππαίηηνπ 

πνδνζθαηξηζηή ην Φ.Α. (ηαπηφηεηα πξνζψπνπ παξαβάηε) θαη 

ii. παξάβαζε ε νπνία δηεπξάρζε θαη δελ ηηκσξήζεθε απφ ηνλ δηαηηεηή δηφηη 

δηέιαζε παληειψο ηεο πξνζνρήο ηνπ (φρη απηήλ πνπ είδε θαη έθξηλε αηηκψξεηε). 

(παξβ. Laws of the games, Καλφλαο 5 θαη άξζξν 10 παξ. 6 ζη ηνπ παξφληνο) 

β) γηα ηελ επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο αγσληζηηθνχ απνθιεηζκνχ πνπ επηβάιιεηαη 

απηνδηθαίσο σο απνηέιεζκα απνβνιήο (πξβι. άξζξν 10), 

γ) γηα ηελ απαγγειία επηπξνζζέησλ θπξψζεσλ πέξαλ απηψλ πνπ επεβιήζεζαλ απφ 

ηνλ δηαηηεηή, φπσο ρξεκαηηθή πνηλή. 
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δ) γηα ηελ εθδίθαζε φισλ ελ γέλεη ησλ πεηζαξρηθψλ θαη ινηπψλ παξαβάζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

ε) γηα ηελ εθδίθαζε ελζηάζεσλ θαηά ηνπ θχξνπο αγψλα . 

ζη) Γηα ηελ εθδίθαζε παξαβάζεσλ κεηά ηελ άζθεζε πεηζαξρηθψλ δηψμεσλ απφ ην αξκφδην     

πεηζαξρηθφ εηζαγγειέα. 

δ) γηα ηελ εθδίθαζε θάζε άιιεο παξάβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο 

θαη απνθάζεηο ηεο Δ.Π.Ο. (κε ππαγφκελε ζε άιιν δηθαζηηθφ φξγαλν). 

3. α)  Όιεο νη απνθάζεηο ησλ Πεηζαξρηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ Γ.. ησλ Δξαζηηερληθψλ 

Δλψζεσλ πξνζβάιινληαη, ζε δεχηεξν βαζκφ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο 

Δ.Π.Ο. 

β)  Όιεο νη απνθάζεηο ησλ Πεηζαξρηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Δλψζεσλ θαη 

ηεο πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.Ο. πξνζβάιινληαη, ζε δεχηεξν βαζκφ, ελψπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο  

εθφζνλ αθνξνχλ:  

i) Υξεκαηηθέο πνηλέο άλσ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) επξώ γηα ηελ Α΄ 

Δζληθή Καηεγνξία, δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ γηα ηε Β΄ Δζληθή 

Καηεγνξία θαη 1.500,00 Δπξώ γηα ηηο εξαζηηερληθέο θαηεγνξίεο.  

ii) πνηλή  αγσληζηηθνχ  απνθιεηζκνχ  πνδνζθαηξηζηψλ  ή  αμησκαηνχρσλ  άλσ  

ηεο κηαο (1) αγσληζηηθήο εκέξαο 

iii) απνθιεηζκνχ έδξαο ηεο νκάδαο άλσ ηεο κηαο (1) αγσληζηηθήο 

iv) πνηλή δηεμαγσγήο αγψλα ζε νπδέηεξν γήπεδν άλσ ηεο κηαο (1) αγσληζηηθήο 

v) πνηλή δηεμαγσγήο αγψλα ζε ζπγθεθξηκέλν γήπεδν άλσ ηεο κηαο (1) 

αγσληζηηθήο 

vi) απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαηά ηνπ θχξνπο ηνπ αγψλα 

vii) επαλάιεςε αγψλα 

viii) πνηλή αθαίξεζεο βαζκψλ άλσ ησλ ηξηψλ (3) βαζκψλ 

ix) πνηλή ππνβηβαζκνχ νκάδαο 

4. Οη εθέζεηο αζθνχληαη ζε πξνζεζκία πνπ μεθηλά απφ ηελ ζχκθσλε κε ηνλ δηθνλνκηθφ 

θαλνληζκφ γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαη εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηηο 

απνθάζεηο ησλ Πεηζαξρηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ, θαη ηεο 

Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.Ο., εληφο πέληε (5) εκεξψλ γηα ηηο απνθάζεηο ησλ 

Πεηζαξρηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Δξαζηηερληθψλ Δλψζεσλ θαη εληφο δψδεθα (12) εκεξψλ 

εθφζνλ αζθνχληαη απφ ην φξγαλν πεηζαξρηθήο δίσμεο. Οη πξνζθπγέο θαηά ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ελψπηνλ ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δ.Π.Ο. 

αζθνχληαη εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ. 

Δθφζνλ ε ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο είλαη αξγία, απηή παξαηείλεηαη γηα ηελ ακέζσο 
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επφκελε εξγάζηκε κέξα. 

5. 1. Με  ηελ  άζθεζε  ηεο  έθεζεο,  ε  ππφζεζε  επαλαθξίλεηαη  εθ  λένπ.  Η  Δπηηξνπή 

Δθέζεσλ δχλαηαη λα επηβάιιεη νπνηαδήπνηε λέα πνηλή ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ην 

πξνζθεχγνληνο αμίσκα ηεο κε ρεηξνηέξεπζεο ηεο ζέζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο. 

2.  Πξνζθπγέο θαηά απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ δχλαληαη λα θαηαηεζνχλ ζην 

Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Δ.Π.Ο., ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ Καηαζηαηηθνχ  ηεο  

Δ.Π.Ο. θαη  ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ  Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Πνδνζθαίξνπ, εθφζνλ αθνξνχλ: 

Α. Γηα θπζηθά πξφζσπα 

α) Πνηλή απνθιεηζκνχ άλσ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ 

β) Πνηλή απνθιεηζκνχ ζπκκεηνρήο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην πνδφζθαηξν άλσ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ 

γ) Πνηλή  απαγφξεπζεο  εηζφδνπ  ζηνπο  αγσληζηηθνχο  ρψξνπο  άλσ  ησλ 

ηεζζάξσλ (4) κελψλ 

δ) Πνηλή απνθιεηζκνχ άλσ ησλ ηεζζάξσλ (4) αγσληζηηθψλ 

ε) Υξεκαηηθή πνηλή άλσ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ 

Β. Γηα λνκηθά πξφζσπα 

α) Πνηλή δηεμαγσγήο αγψλσλ άλεπ ζεαηψλ άλσ ησλ δχν (2) αγσληζηηθψλ 

β) Πνηλή δηεμαγσγήο αγψλα ζε νπδέηεξν γήπεδν άλσ ησλ δχν (2) 

αγσληζηηθψλ 

γ) Πνηλή δηεμαγσγήο αγψλα ζε ζπγθεθξηκέλν γήπεδν άλσ ησλ δ χ ν  

(2) αγσληζηηθψλ 

δ) Υξεκαηηθή πνηλή άλσ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ  

ε) αθχξσζε απνηειέζκαηνο αγψλα 

ζη) επαλάιεςε αγψλα 

δ) Πνηλή αθαίξεζεο βαζκψλ άλσ ησλ ηξηψλ (3) βαζκψλ  

ε) Πνηλή ππνβηβαζκνχ 

6. Η νηθεία δηνξγαλψηξηα αξρή ή ε Δ.Π.Ο. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ κφλν ηηο πνηλέο πνπ 

ξεηά θαη εηδηθά πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

7. Οη απνθάζεηο ηεο νηθείαο δηνξγαλψηξηαο αξρήο ή ηεο Δ.Π.Ο. είλαη νξηζηηθέο θαη 

ακεηάθιεηεο ρσξίο λα πξνζβάιινληαη ζε θαλέλα φξγαλν (πιελ ηνπ δηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Πνδνζθαίξνπ) 

8. Σα δηθαζηηθά θαη δηθαηνδνηηθά φξγαλα είλαη αλεμάξηεηα. Σα κέιε ηνπο δεζκεχνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ην Καηαζηαηηθφ, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηε 

ζπλείδεζή ηνπο θαη δελ ππέρνπλ επζχλε γηα απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ παξά κφλν γηα 

δφιν ή ζνβαξή ακέιεηα. 
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9. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα ππφζεζε εκθαλίδεηαη λα πεξηέρεηαη ζηελ δηθαηνδνζία θαη ηεο 

Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο, νη πξφεδξνη ησλ δπν νξγάλσλ 

απνθαίλνληαη (αθφκα θαη πξνθνξηθά), θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα, ζρεηηθά κε ην 

φξγαλν ην νπνίν ζα ρεηξηζηεί ηελ ππφζεζε. Δθφζνλ δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκθσλήζνπλ, ν 

πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δθέζσλ ηεο ΔΠΟ απνθαίλεηαη θαηά ηελ δηθή ηνπ δηαθξηηηθή 

επρέξεηα. Οη απνθάζεηο απηέο, ζρεηηθά κε ηελ δηθαηνδνζία, επηηξέπεηαη κφλν λα 

πξνζβιεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε έθεζε θαηά ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ νξγάλνπ ζην 

νπνίν είρε αλαηεζεί ε ππφζεζε. 

 

 

Άξζξν 25 
Τπεύζπλνο άζθεζεο δίσμεο πνδνζθαηξηθώλ αδηθεκάησλ. 

 

1. ηελ Δ.Π.Ο. ιεηηνπξγεί ππεξεζία άζθεζεο πεηζαξρηθήο δίσμεο πνδνζθαηξηθψλ 

αδηθεκάησλ. Ο ππεχζπλνο άζθεζεο πεηζαξρηθήο δίσμεο είλαη αξκφδηνο: Να αζθεί δίσμε γηα 

παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη λα παξαπέκπεη 

ηνπο παξαβάηεο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζηηο αξκφδηεο επηηξνπέο (ηεο θαηά 

πεξίπησζε δηνξγαλψηξηαο ή ηεο Δ.Π.Ο.) γηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα, πνπ δελ αλαθέξνληαη 

ζε θχιιν αγψλα θαη πεξηήιζαλ ζηελ γλψζε ηνπ, απφ : 

i) παξαπνκπή απφ ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο., 

ii) παξαπνκπή απφ επηηξνπέο ή ππεξεζίεο ηεο θαηά πεξίπησζε  δηνξγαλψηξηαο αξρήο 

ή ηεο Δ.Π.Ο., 

iii) γλψζε ηνπ γηα γεγνλφηα ή δειψζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Μ.Μ.Δ., 

iv) ζηνηρεηνζεηεκέλεο επψλπκεο θαηαγγειίεο. 

Η εμνπζία άζθεζεο δίσμεο κε βάζε ην νπηηθφ πιηθφ (ήηνη εθηφο Φ.Α.) δελ αλήθεη ζηηο 

πεηζαξρηθέο Δπηηξνπέο αιιά κφλν ζηνλ Τπεχζπλν άζθεζεο δίσμεο πνδνζθαηξηθψλ 

αδηθεκάησλ. 

2. Να αζθεί έθεζε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ, εληφο δψδεθα (12) εκεξψλ, 

απηεπάγγειηα ή χζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε δηαδίθνπ, θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ 

Πξσηνβαζκίσλ Πεηζαξρηθψλ Δπηηξνπψλ γηα παξάβαζε δηαηάμεσλ ησλ θαλνληζκψλ θαη 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ..Π.Ο. 

3. Να αζθεί πξνζθπγή θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ελψπηνπ ηνπ Γηαηηεηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ εληφο πέληε (5) εκεξψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε : ΣΔΛΗΚΔ – ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 

 

Άξζξν 26 
Έλλνηα όξσλ – Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

 

Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κψδηθα αλαθέξεηαη νκάδα, λνείηαη πνδνζθαηξηθφ ζσκαηείν ή 

Π.Α.Δ. 

Κάζε δηάηαμε αληίζεηε ζηνλ παξφληα θψδηθα θαηαξγείηαη. 
 

 

 

Άξζξν 27 
Δξκελεία 

 

Ζ απζεληηθή εξκελεία ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα, αλήθεη ζηα δηθαζηηθά όξγαλα πνπ ηνλ 

εθαξκόδνπλ. ηελ πεξίπησζε ζνβαξώλ αζαθεηώλ ή αληηθξνπόκελσλ δηαηάμεσλ εληόο 

ηνπ Καλνληζκνύ ή κε άιινπο Καλνληζκνύο ηεο Δ.Π.Ο., αλ επηβάιιεηαη, απηέο ζα 

δηεπθξηλίδνληαη κε απόθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο, ε 

νπνία λνκόηππα γελόκελε, ζα δεζκεύεη ηα αξκόδηα δηθαηνδνηηθά θαη δηθαζηηθά όξγαλα. 

 

 

Άξζξν 28 
Έλαξμε ηζρύνο 

 
1. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεζλψλ θαλνληζκψλ F.I.F.A. - UEFA, κε άκεζε ηζρχ γηα ην πνδφζθαηξν 

ελζσκαηψλνληαη ζηνλ παξφληα Κψδηθα, εθφζνλ έρνπλ θνηλνπνηεζεί λφκηκα. 

2. Όπνπ ζηνλ παξφληα θψδηθα πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θαλνληζκνχ κε απφθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο 

Δ.Π.Ο., ε ηζρχο ηνπ αξρίδεη άκεζα απφ ηελ έθδνζή ηνπ. 
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Άξζξν 29 
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Ο θαλνληζκφο απηφο εθαξκφδεηαη ζε πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ δηεπξάρζεζαλ κεηά 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

 

Ο παξώλ θαλνληζκόο θαη  Παξάξηεκα Α  απηνύ πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ θαη 

είλαη νξγαληθά εληαγκέλν ζην ζώκα ηνπ Καλνληζκνύ, ηξνπνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθε θαη 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1 απόθαζε ζηελ ζπλεδξίαζε (αξηζκ. 27) ηεο 30/06/2017 ηεο 

Π.Γ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο. 

 
 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

Ο ΠΡΟΩΡΗΝΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
ΗΩΑΝΝΖ ΓΡΟΟ 

 
 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΔΓΔ 
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Παξάξηεκα Α 

Δπηηξνπή  Δπαγγεικαηηθνύ  Αζιεηηζκνύ  /  Πόξηζκα  Διέγρνπ  / Πνηλέο 

 

 

1. ε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ή αλάθιεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ «ηήξεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν», ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

77Α ηνπ λ.2725/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ (Δ.Δ.Α.), ε ηειεπηαία εθδίδεη πφξηζκα 

ειέγρνπ πιήξσο αηηηνινγεκέλν θαη ην δηαβηβάδεη ζηελ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή 

Οκνζπνλδία. Η Δ.Π.Ο. ζηελ ζπλέρεηα ην δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα πεηζαξρηθή 

επηηξνπή ηεο Γηνξγαλψηξηαο Έλσζεο. Με βάζε ην σο άλσ πφξηζκα ε ππαίηηα 

Π.Α.Δ. ηηκσξείηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο παξαθάησ πνηλέο: 

α) Δάλ ε παξάβαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ην πφξηζκα ειέγρνπ σο βαξεία, κε 

πνηλή ππνβηβαζκνχ απφ κηα θαηεγνξία έσο θαη  ηελ απνβνιή απφ ηα 

επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα 

Ωο βαξεία ραξαθηεξίδεηαη θάζε παξάβαζε πνπ αθνξά ηελ πξνέιεπζε ησλ 

πφξσλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ εηαηξεηψλ, πνπ ζπλεηζθέξνπλ γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ Π.Α.Δ., θαζψο θαη θάζε παξάβαζε, πνπ αθνξά ζηε 

λνκηκφηεηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ κεηνρνινγίνπ ησλ Π.Α.Δ. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηε δηνίθεζε ή ζην κεηνρνιφγην Π.Α.Δ. 

κεηέρνπλ πξφζσπα, πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ηελ ηέιεζε θαθνπξγήκαηνο 

ή εγθιήκαηνο dopping ή έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα έγθιεκα βίαο ζε 

αζιεηηθνχο ρψξνπο ή δσξνδνθίαο ή άιιν έγθιεκα ζρεηηδφκελν κε ηελ 

πξνζπλελλφεζε απνηειέζκαηνο αγψλα ζε πνηλή αλψηεξε ηνπ ελφο (1) έηνπο 

θπιάθηζεο, επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο Π.Α.Δ., ζηελ 

νπνία κεηέρνπλ, απφ φια ηα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα 

β) Δάλ ε παξάβαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ην πφξηζκα ειέγρνπ σο ζνβαξή, κε 

πνηλή αθαίξεζεο δέθα (10) βαζκψλ έσο ηνλ ππνβηβαζκφ θαηά κία θαηεγνξία 

Ωο ζνβαξή ραξαθηεξίδεηαη θάζε παξάβαζε πνπ αθνξά ιεμηπξφζεζκεο 

νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο γηα πνζά 

άλσ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ. 

γ) Δάλ ε παξάβαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ην πφξηζκα ειέγρνπ σο απιή, κε 

πνηλή αθαίξεζεο ελφο (1) έσο δέθα (10) βαζκψλ 

Ωο απιή ραξαθηεξίδεηαη θάζε παξάβαζε πνπ αθνξά ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο 

πξνο ην δεκφζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο γηα πνζά θάησ ησλ 

εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ. 
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δ) ε θάζε άιιε πεξίπησζε, πνπ ην πφξηζκα ειέγρνπ δηαπηζηψλεη παξάβαζε 

θαλφλα πνπ αθνξά ζην δεκφζην ζπκθέξνλ, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ 

είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ έσο εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο (150.000) επξψ. 

ε) ε πεξίπησζε κε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαηά ηνπο νξηζκνχο 

ηνπ λ. 2725/1999, πνπ αλαθέξεηαη ζην πφξηζκα ειέγρνπ, επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθή πνηλή απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ έσο πελήληα ρηιηάδεο 

(50.000) επξψ. 

2. Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα κεηψζεη ηελ πνηλή κέρξη ην θαηψηαην φξην πνπ 

πξνβιέπεηαη θαηά ηα σο άλσ γηα ηηο πεξηπηψζεηο α θαη β ή λα επηβάιιεη ρξεκαηηθή 

πνηλή απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ γηα ηελ 

πεξίπησζε γ΄ αλ ε Π.Α.Δ. επαλνξζψζεη ηελ παξάβαζε εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ έθδνζε ηνπ πνξίζκαηνο ειέγρνπ θαη ηνχην ξεηψο αλαθέξεηαη ζε λέν πφξηζκα. 

3. Αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ππνηξνπήο ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή επαπμάλεη ηελ πνηλή 

κέρξη ην αλψηαην φξην πνπ πξνβιέπεηαη θαηά ηα σο άλσ. 

Τπνηξνπή ππάξρεη φηαλ ε ίδηα παξάβαζε, πνπ αθνξά ζην δεκφζην ζπκθέξνλ, 

ηειείηαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηελ ηέιεζε 

ηεο πξψηεο. 

4. Οη απνθάζεηο ησλ πξσηνβάζκησλ Πεηζαξρηθψλ Δπηηξνπψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 

πξνζβάιινληαη, ζε δεχηεξν βαζκφ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο 

Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ζε ηξίην, εάλ νη πνηλέο είλαη εληφο ησλ 

νξίσλ ελψπηνλ ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.Ο. 

5. Οη παξνχζεο πνηλέο, πνπ επηβάιινληαη κε βάζε ην πφξηζκα ειέγρνπ, είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ ηηο ινηπέο πεηζαξρηθέο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ δηαηάμεηο 

ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο., νη νπνίεο ηζρχνπλ απηφλνκα. 

 

 

Σν παξόλ Παξάξηεκα Α εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1 απόθαζε ζηελ ζπλεδξίαζε 

(αξηζκ. 27) ηεο 30/06/2017 ηεο Π.Γ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο. 

 
 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

Ο ΠΡΟΩΡΗΝΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
ΗΩΑΝΝΖ ΓΡΟΟ 

 
 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΔΓΔ 

 
 

                           
 

 
 


