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Ι

Πειθαρχικό Δίκαιο Αθλητών

Άρθρο 1ο
1.

2.

Τα αθλητικά παραπτώματα, κάθε Κατηγορίας και οι παραβάσεις των διατάξεων του Καταστατικού,
των Κανονισμών της Ομοσπονδίας και των Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων, που σημειώνονται,
με αφορμή τη διεξαγωγή αγώνων, καθώς και οι έννομες συνέπειες αυτών, προβλέπονται από τις
διατάξεις, που αποτελούν το Πειθαρχικό Δίκαιο της Ε.Ο.Π..
Ισχύουν, επίσης, παράλληλα και εφαρμόζονται οι διατάξεις, που προβλέπουν επιβολή ποινών και
περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα των Κανονισμών ή των Αθλητικών Νόμων.
Αρμόδια όργανα, για την επιβολή ποινών, πρωτοβάθμια, είναι
α.
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.
β.
Η πειθαρχική Επιτροπή
γ.
Η Αγωνόδικος Επιτροπή
δ.
Η Κεντρική Επιτροπή Κριτών.

Άρθρο 2ο
1.

2.

Σε αθλητή, που αγωνίζεται επικίνδυνα, κατά τη διάρκεια αγώνα, διοργάνωσης της Ε.Ο.Π.
επιβάλλεται η ποινή αποβολής του από τον αγώνα αυτό, με απόφαση των Κριτών της αγωνοδίκου
επιτροπής.
Σε αθλητή που υποπίπτει σε αθλητικά παραπτώματα, τις ποινές επιβάλει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. που
εισηγείται η Πειθαρχική Επιτροπή μετά από έγγραφη αναφορά στο φύλλο αγώνα από τον
αλυτάρχη ή και μετά την συμπληρωματική έκθεση. Οι αποφάσεις της είναι οριστικές-τελεσίδικες
και άμεσα εκτελεστές.

Άρθρο 3ο: Αποκλεισμός Δέκα Πέντε (15) Ημερών
Ανάρμοστη συμπεριφορά.
Σε αθλητή, που αποβλήθηκε από τον αγώνα από τον Αλυτάρχη, συνέπεια ανάρμοστης συμπεριφοράς,
προς το πρόσωπο κριτή ή άλλου παράγοντα του αγώνα, αθλητή της ομάδας του ή της αντίπαλης ή
θεατή, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δέκα πέντε (15) ημερών (ημερολογιακών).
Η ανάρμοστη συμπεριφορά συνίσταται, ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις απειλής, ειρωνικών σχολίων σε
βάρος των Κριτών και γενικά, συμπεριφοράς, που δεν αρμόζει σε αθλητή.

Άρθρο 4ο: Αποκλεισμός Τριάντα (30) Ημερών
Η ποινή αυτή επιβάλλεται στις περιπτώσεις
1. Υβριστική συμπεριφορά.
Σε αθλητή, που αποβλήθηκε από αγώνα, συνέπεια της υβριστικής του συμπεριφοράς προς
αντίπαλο, συναθλητή του, θεατή ή άλλο παράγοντα του αγώνα.
Η υβριστική συμπεριφορά συνίσταται, ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις ασέμνων και προσβλητικών
εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών, φτυσίματος.
2. Απόπειρα βιαιοπραγίας.
Σε αθλητή, που αποβλήθηκε, από αγώνα, επειδή αποπειράθηκε να βιαιοπραγήσει κατά των
παραπάνω προσώπων.
Σαν απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια, που έχει σαν άμεσο σκοπό την κακοποίηση
των προαναφερόμενων προσώπων.
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Άρθρο 5ο: Αποκλεισμός Σαράντα Πέντε (45) Ημερών
Βάναυση συμπεριφορά
Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε αθλητή, που αποβλήθηκε από τον αγώνα, συνέπεια βάναυσης
συμπεριφοράς του προς συναθλητή, αντίπαλό του ή θεατή.
Η συμπεριφορά συνίσταται σε περιπτώσεις, που η σκόπιμη δυναμική ενέργεια του αθλητή, που
εκδηλώνεται με κτυπήματα χεριών και ποδιών, έχει σαν αποτέλεσμα τη κακοποίηση των
αναφερομένων προσώπων.

Άρθρο 6ο: Αποκλεισμός Εξήντα (60) ή Εβδομήντα Πέντε (75) Ημερών
1.

2.

Αποκλεισμός Εξήντα (60) Ημερών
Λόγω και έργω εξύβριση
Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε. αθλητή, που αποβάλλεται από τον αγώνα, συνέπεια της δια λόγου
υβριστικής του συμπεριφοράς προς τους Κριτές
Η υβριστική αυτή συμπεριφορά συνίσταται σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπεια και το
λειτούργημα των Κριτών, με ύβρεις και προσβλητικές εκφράσεις και αποδοκιμασίες.
Αποκλεισμός Εβδομήντα Πέντε (75) Ημερών
Έργω εξύβριση
Αν η υβριστική συμπεριφορά εκδηλώνεται με έργα, όπως το φτύσιμο, οι απρεπείς χειρονομίες και
γενικά κάθε χειρονομία, που αποσκοπεί να θίξει την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των Κριτών,
η επιβαλλόμενη ποινή είναι αποκλεισμός εβδομήντα πέντε (75) ημερών (ημερολογιακών).

Άρθρο 7ο: Αποκλεισμός Ενενήντα (90) Ημερών
Βιαιοπραγία κατά των «αρχόντων» του αγώνα.
Η ποινή του άρθρου αυτού επιβάλλεται σε αθλητή, που αποβλήθηκε από τον αγώνα, επειδή
αποπειράθηκε να βιαιοπραγήσει κατά των Κριτών του αγώνα, η βιαιοπραγία, όμως, δεν συντελέσθηκε,
λόγω της συγκράτησης του αθλητή, από παράγοντες του αγώνα (συναθλητές, διοικητικοί παράγοντες
κ.λπ.)
Απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια, που αποσκοπεί στην κακοποίηση των
αναφερομένων προσώπων.

Άρθρο 8ο: Αποκλεισμός Εκατό (100) Ημερών
Βάναυση συμπεριφορά κατά των Κριτών του αγώνα
Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε αθλητή, που αποβλήθηκε από τον αγώνα, συνέπεια βάναυσης
συμπεριφοράς του κατά των Κριτών του αγώνα.
Η έννοια της βάναυσης συμπεριφοράς καθορίζεται στο άρθρο 5.

Άρθρο 9ο: Αποκλεισμός Εκατό Είκοσι (120) Ημερών
Τραυματισμός από βάναυση συμπεριφορά
Η ποινή του άρθρου αυτού επιβάλλεται σε αθλητή, που αποβλήθηκε από τον αγώνα, επειδή, από την
βάναυση συμπεριφορά, που επέδειξε σε ένα παράγοντα του αγώνα, προκλήθηκε τραυματισμός του
και εφόσον, ο τραυματισμός αυτός διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε από τους Κριτές στο φύλλο Αγώνα ή
4
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από Βεβαίωσή παριστάμενου ιατρού ή νοσοκομείου, στο οποίο μεταφέρθηκε ο παθών.
Οι άρχοντες του αγώνα θεωρούνται τα πρόσωπα, που αναφέρονται στα προηγούμενοι άρθρα του Π.Δ.
όπως οι αθλητές, προπονητές, θεατές.

Άρθρο 10ο:

Αποκλεισμός Εκατό Πενήντα (150) Ημερών

Τραυματισμός Κριτών του αγώνα, από βάναυση συμπεριφορά
Η ποινή του άρθρου αυτού επιβάλλεται σε αθλητή, που αποβάλλεται από τον αγώνα, επειδή, από τη
βάναυση συμπεριφορά του σε βάρος Κριτή του αγώνα, προκλήθηκε τραυματισμός ενός ή
περισσοτέρων από αυτούς. Ο τραυματισμός αυτός πρέπει να αναφέρεται στο Φύλλο Αγώνα ή να
αποδεικνύεται από ιατρική βεβαίωση, που χορηγείται, μόνο, από ιατροδικαστή ή γιατρό δημόσιοι ή
δημοτικού νοσοκομείου και που πρέπει να υποβληθεί, μέσα σε τρεις ημέρες, από το τραυματισμό στην
Ε.Ο.Π..

Άρθρο 11ο:
1.

2.

3.

4.

Αποκλεισμός Εκατό Ογδόντα (180) Ημερών

Αν το παράπτωμα, που διαπράχθηκε, δεν υπάγεται σε κάποια από τις αναφερόμενες στο Π.Δ.
περιπτώσεις, είναι δε τόσο σοβαρό, ώστε κατά την κρίση του Δ.Σ. πρέπει να επιβληθεί στον
υπαίτιο ποινή αποκλεισμού ανώτερη των 150 ημερών, τότε αυτό έχει δικαίωμα να επιβάλει ποινή,
η οποία να φθάνει στο ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών.
Σε περίπτωση, κατά την οποία αθλητής έχει τιμωρηθεί με την επιβολή ποινής αποκλεισμού από
150 μέχρι 180 ημερών, σε τυχόν υποτροπή του, εντός της αυτής αγωνιστικής περιόδου η ποινή
αποκλεισμού επαυξάνεται κατά τα 2/3.
Ποινή Διαγραφής
Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, ο υπαίτιος αθλητής διαγράφεται, οριστικά, από τα Μητρώα
της Ε.Ο.Π.
Στις περιπτώσεις των παραγράφων του άρθρου αυτού, η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με την
πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ.

Άρθρο 12ο:

Γενικές Διατάξεις

Στις περιπτώσεις των άρθρων 9 και 10 το σωματείο, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, που αποβλήθηκε,
υποχρεούται να επανορθώσει κάθε υλική ζημιά, που προκλήθηκε σε πρόσωπα, που αναφέρονται στα
άρθρα αυτά.

Άρθρο 13ο:

Υποτροπή

Σε περίπτωση υποτροπής, κατά τη διάρκεια της αυτής αγωνιστικής περιόδου, οι ποινές, που
επιβάλλονται στους υπαίτιους, επαυξάνονται, με τη προσθήκη του μισού της προβλεπόμενης, για τη
παράβαση, ποινής.

Άρθρο 14ο
Ισχύς ποινών
Οι ποινές αποκλεισμού ισχύουν, για κάθε αγώνα, από την επόμενη του αγώνα, που σημειώθηκε η
παράβαση.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι ποινή αποκλεισμού, η οποία έχει επιβληθεί σε αθλητή και εφόσον δεν την
έχει εκτίσει στο σύνολό της, τον ακολουθεί και σε περίπτωση μετακίνησής του σε άλλη ομάδα.
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Άρθρο 15ο: Χρόνος Επιβολής Ποινών
Οι αποφάσεις επιβολής ποινών πρέπει να λαμβάνονται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, από την
ημέρα της παράβασης, έστω και αν διαπράχθηκε, μετά τη λήξη του αγώνα, εγκαταστάσεις του
αγωνιστικού χώρου ή του γηπέδου, σε κάθε, όμως, περίπτωση, μέχρι τη σύνταξη και υπογραφή του
Φύλλου Αγώνα και εφόσον, βεβαιώθηκε, από τον αλυτάρχη στην σχετική στήλη παρατηρήσεων του
Φ.Α. με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων, που αφορούν παραπτώματα, που δεν έχουν
γραφεί στο Φ.Α.

Άρθρο 16ο
1.

2.

3.

4.

Οι ποινές επιβάλλονται μόνο με βάση όσα αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα, στο οποίο πρέπει να
αναγράφονται, περιληπτικά, αλλά με σαφήνεια, οι ενέργειες του παραβάτη, που στοιχειοθετούν
την συγκεκριμένη παράβαση. Πάντως, οι Κριτές (Αλυτάρχης), εντός δύο εργασίμων ημερών, αν
αυτό είναι δυνατόν, Οα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη έκθεση, για τα γεγονότα, που λαμβάνεται
υπόψη, μόνο στο μέρος, που περιέχει διευκρινιστικά στοιχεία του παραπτώματος και δεν
διαφέρει, με την ουσία αυτών, που περιγράφονται στο Φύλλο Αγώνα.
Οι αθλητές οι οποίοι αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα ως υπαίτιοι πειθαρχικής παράβασης, έχουν
το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο ή να υποβάλει
έγγραφη απολογία εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Τα
δικαιώματα αυτά αναφέρονται ρητά στις οικείες προκηρύξεις πρωταθλημάτων, που
κοινοποιούνται στις Αθλητικές Ενώσεις και όλα τα σωματεία, τα οποία ειδοποιούν τους αθλητές
του για τα αναφερόμενα δικαιώματα.
Σε περίπτωση άρνησης του αθλητή να ενεργήσει, σύμφωνα με όσα ορίζει η προηγούμενη
παράγραφος, το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο επιμελείται της υπόθεσης και λαμβάνει την σχετική
απόφαση, χωρίς να απαιτείται η έγγραφη κλήτευση του αρνούμενου να απολογηθεί αθλητή.
Σε περίπτωση, κατά την οποία αποφασίζεται η διενέργεια περαιτέρω εξέτασης τον γεγονότων, η
έκτιση της ποινής δεν αναστέλλεται.

Άρθρο 17ο
Αναλογική εφαρμογή
1. Παραπτώματα αθλητών, που δεν προσδιορίζονται, με τρόπο σαφή από τα παραπάνω άρθρα του
Π.Δ. το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο έχει το δικαίωμα να τα εντάξει, αναλογικά, σε ένα από τα
άρθρα αυτά, με την εφαρμογή των όσων καθορίζουν.
2. Τα παραπτώματα αθλητών, προπονητών, παραγόντων κ.λπ. τιμωρούνται και όταν διαπραχθούν σε
διασυλλογικούς αγώνες, για την τέλεση των οποίων έχει ζητηθεί σχετική έγκριση από την Ε.Ο.ΙΙ.
και εφόσον το Φύλλο Αγώνα ή οι σχετικές αναφορές Κριτών, παρατηρητών και άλλων αρμοδίων
προσώπων, κοινοποιηθούν εμπρόθεσμα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Π..

Άρθρο 18ο:
1.

2.

Συγχώνευση Ποινών

Κατά αθλητών, που είναι υπαίτιοι περισσοτέρων του ενός παραπτωμάτων, που το κάθε ένα από
αυτά προ βλέπεται από διαφορετικά άρθρα του Π.Δ. και μετά τη χωριστή επιμέτρηση αυτών,
επιβάλλεται μία συνολική ποινή, που σχηματίζεται από την βαρύτερη από τις συντρέχουσες
ποινές, που επαυξάνεται, όχι, όμως, σε διάρκεια μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του
αθροίσματος των υπολοίπων ποινών.
Οι ποινές των αθλητών υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες.
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Άρθρο 19ο:
1.

2.

3.

Παραπτώματα που δεν έχουν αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνα

Σε περιπτώσεις, που σημειώνονται παραβάσεις, αλλά δεν έγιναν, για διάφορους Λόγους,
αντιληπτές από τους Κριτές ή, αν και υπέπεσαν στην αντίληψή τους, δεν τις ανέφεραν στο Φύλλο
Αγώνα, κατά παράβαση οφειλόμενου καθήκοντος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις πριν από
την έναρξη του αγώνα, κατά τη διάρκεια του ή μετά τη λήξη του και σε κάθε, όμως, περίπτωση,
πριν από το κλείσιμο του Φ.Α. αλλά βεβαιώθηκαν, με έκθεση του αρμόδιου παρατηρητή του
αγώνα, επιβάλλονται οι ποινές, που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Α.
Στις περιπτώσεις αυτές το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, μετά από ακρόαση ή την ανάγνωση
έγγραφης κατάθεσης, κάθε αρμόδιου, κατά τη κρίση του προσώπου, μεταξύ των οποίων των
κριτών του αγώνα και τη λήψη πληροφοριών, από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, επιβάλλει την
προβλεπόμενη ποινή, εφόσον, κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής της.
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, τα ενδιαφερόμενο σωματεία και οι υπό κατηγορία αθλητές
δικαιούνται να παραστούν ή να υποβάλουν απολογητικό υπόμνημα.

Άρθρο 20ο:

Παραπτώματα που έχουν διαπραχθεί μετά το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα

Στις περιπτώσεις, που οι αναφερόμενες παραβάσεις σημειωθούν, μετά το κλείσιμο του Φ.Α. μέσα ή
έξω από τις εγκαταστάσεις του χώρου, που διεξήχθη ο αγώνας επιβάλλονται στους υπαίτιους αθλητές
οι αντίστοιχες ποινές, που προβλέπονται στις διατάξεις του Π.Δ. των αθλητών, με τη τήρηση της
διαδικασίας, που καθορίζει το προηγούμενο άρθρο. Απαραίτητη προϋπόθεση, η βεβαίωση των
παραβάσεων, με έκθεση των Κριτών ή παρατηρητών των αγώνων ή της αρμόδιας Αστυνομικής
δύναμης, που πρέπει να υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο, από τη διεξαγωγή τους.

Άρθρο 21ο
Στις ρυθμίσεις και τις ποινές, που καθορίζονται στα παραπάνω άρθρα του Κανονισμού αυτού υπόκειται
κάθε αθλητής, που ανήκει σε σωματεία της δύναμης της Ε.Ο.Π. και υποπίπτει σε παράπτωμα, που
επισύρει ποινή και με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν τα διαπράξει, όπως αυτή του αθλητή, που
αγωνίζεται ή όχι.

ΙΙ Πειθαρχικό Δίκαιο Σωματείων
Άρθρο 22ο
1.

2.

Στους διεξαγόμενους αγώνες Πρωταθλημάτων, Κυπέλλου ή και διασυλλογικού, ακόμα,
χαρακτήρα, τα σωματεία, που διαγωνίζονται, έχουν υποχρέωση να παίρνουν όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα, που αποσκοπούν στη πρόληψη και καταστολή αδικημάτων και
αντιαθλητικών πράξεων, που προκαλούνται από αθλητές, προπονητές, διοικητικούς παράγοντες
και γενικά, από φιλάθλους ή οπαδούς των, που έχουν σαν συνέπεια τη δυσφήμιση του
αθλήματος.
Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. έχει δικαίωμα να επιβάλει ποινές, ανάλογες με τη
βαρύτητα του παραπτώματος, κατά τα παρακάτω, ειδικότερα.
Διάκριση παραπτωμάτων
A. Παραπτώματα όχι ιδιαίτερης βαρύτητας
Όταν το αθλητικό παράπτωμα, που βαρύνει σωματείο, δεν χαρακτηρίζεται σαν ιδιαίτερης
βαρύτητας, είναι ελαφρό και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό, για το άθλημα,
τιμωρείται δε, με τις παρακάτω ποινές :
α.
Με έγγραφη σύσταση
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β.

Με έγγραφη επίπληξη και παράλληλη ανακοίνωσή της σε όλα τα σωματεία της δύναμης
της Ε.Ο.Π.
Β. Ειδικές Περιπτώσεις
Σε περιπτώσεις, που χαρακτηρίζονται ειδικές, οι ασκούντες τη πειθαρχική εξουσία επιβάλλουν, σε
βάρος των υπαίτιων σωματείων :
Την ποινή της ακύρωσής του ή των αθλητών και την επιστροφή όλων των διακρίσεων τους εφόσον
έγιναν δεκτές ενστάσεις για χρησιμοποίηση αθλητών διαφορετικών από αυτών που δικαιούνται
συμμετοχής (περίπτωση πλαστοπροσωπίας).
Γ. Ζημιές σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Σε περιπτώσεις, που θα προκληθούν ζημιές σε αθλητικές εγκαταστάσεις από αθλητές, παράγοντες
ή οπαδούς των ομάδων, που αγωνίζονται, εξακριβωθεί δε, με κάθε αποδεικτικό μέσο, η
ταυτότητα ή η σωματειακή τους τοποθέτηση, γίνεται λεπτομερής και ακριβής καταγραφή τους,
από Επιτροπή, που αποτελείται από ένα μέλος της Διοίκησης του χώρου, που υπέστη τις ζημιές
(κρατικού, δημοτικού ή σωματειακού), ένα μέλος, που ορίζεται από τη Γ.Γ.Α. και προέρχεται από
τις τεχνικές υπηρεσίες της, ένα μέλος της Ε.Ο.Π. . ή των Ενώσεων, κατά περίπτωση και ένα μέλος
του υπαίτιου σωματείου.
Το ποσόν των ζημιών, που αποτιμούνται από την Επιτροπή, καταλογίζονται με απόφαση της
Ε.Ο.Π., η οποία πρέπει να επικυρώνεται, με απόφαση της Γ.Γ.Α. σε βάρος του υπαίτιου σωματείου,
είναι δε άμεσα απαιτητό.
Εάν το σωματείο αυτό αρνηθεί τη καταβολή του καταλόγιζα μενού ποσού, αυτό παρακρατείται
από τις επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Α. και από τις επιχορηγήσεις, που δικαιούται, για τα έξοδα
μετακίνησής του.

ΙΙΙ Πειθαρχικό Δίκαιο Προπονητών
Άρθρο 23ο
Σε περιπτώσεις, που σημειώνονται αθλητικά παραπτώματα, κάθε είδους, ανάλογα, με εκείνα, που
προβλέπονται, για τους αθλητές και άλλους παράγοντες, πριν, κατά ή μετά τη λήξη του αγώνα και, που
υπαίτια πρόσωπα θεωρούνται οι προπονητές, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού
οργάνου, οι ποινές, ύστερα από ελεύθερη εκτίμηση και αξιολόγηση κάθε περίπτωσης.
α. Έγγραφη αυστηρή επιτίμηση, με παράλληλη ανακοίνωσή της.
β. Προσωρινή, μέχρι ένα χρόνο, στέρηση του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων τους ανάλογα
με την βαρύτητα του παραπτώματος του, ο χαρακτηρισμός του οποίου ανήκει στην αποκλειστική
κρίση του κρίνοντος δικαιοδοτικού οργάνου.
γ. Οριστική στέρηση του δικαιώματος αυτού, σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες, λόγω της βαρύτητας
του παραπτώματος, δεν δύναται να επιβληθεί επιεικέστερη ποινή ή στη περίπτωση της
υποτροπής.

Άρθρο 24ο
Οι ποινές, που προβλέπονται στα προηγούμενο άρθρο επιβάλλονται, μετά από προηγούμενη έγγραφη
απολογία των προσώπων, που αναφέρονται στα άρθρα αυτά ή μετά από άρνησή τους να
απολογηθούν, που πρέπει να αποδεικνύεται, από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, σύμφωνα, με όσα
σχετικά ορίζονται στο Νόμο.
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IV.

Πειθαρχικό Δίκαιο Διοικητικών Παραγόντων

Άρθρο 25ο
1.

2.

Στις περιπτώσεις, που οι παραβάσεις του Πειθαρχικού Δικαίου, σημειώνονται, με πράξεις των
διοικητικών παραγόντων των σωματείων (π.χ. μελών του Δ.Σ., εφόρων και συνοδών και άλλων
προσώπων, που έχουν, οποιαδήποτε σχέση ή εξάρτηση, με τα σωματεία του αγώνα), που
συμμετέχουν στον αγώνα, πριν, κατά τη διάρκεια, την ανάπαυλα και μετά τη λήξη του και που
αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα ή βεβαιώνονται από τους Κριτές ή παρατηρητές του αγώνα ή από
εκθέσεις των αρμόδιων αστυνομικών αρχών ή της Διοίκησης των Εθνικών και Δημοτικών
Ποδηλατοδρομίων, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. επιβάλλει, μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία, στους
υπαίτιους η ποινή της έγγραφης σύστασης ή επίπληξης (ελαφρυντικές περιπτώσεις) και της
απαγόρευσης εισόδου, στο κύριο αγωνιστικό χώρο των γηπέδων, που αγωνίζεται, οποιαδήποτε
ομάδα του σωματείου τους, διάρκειας από ένα μέχρι έξη μήνες, ανάλογα, με τη βαρύτητα του
παραπτώματος, ο χαρακτηρισμός του οποίου ανήκει στην ανέλεγκτη κρίση του οργάνου, που
δικαιοδοτεί.
Εάν το παράπτωμα, που διαπράχθηκε εμπίπτει, παράλληλα και στις διατάξεις του Νόμου «Περί
Φιλάθλου Ιδιότητας’ ή του Αθλητικού Νόμου, τότε ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στα
αρμόδια όργανα, για κάθε νόμιμη ενέργεια.

Άρθρο 26ο:

Έκτιση Ποινών

Ο χρόνος έκτισης των ποινών, που υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, δεν είναι δυνατόν να
συμπίπτει με τον χρόνο της εποχιακής διακοπής των πρωταθλημάτων, υπολογίζεται από την αρχή της
επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Παραπτώματα, που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, το
Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. έχει δικαίωμα να τα εντάξει, αναλογικά, στις ρυθμίσεις των διατάξεων, που ισχύουν και
να εφαρμόσουν τις ποινές, που αυτές καθορίζουν.

Άρθρο 27ο:
1.
2.
3.

4.

Απόφαση, που επιβάλει ποινή, εκτελείται, υποχρεωτικά, από τη λήψη της από τα αρμόδια όργανα,
που δικαιοδοτούν, εκτός και αν στο Κανονισμό αυτό, ορίζεται διαφορετικά.
Η προθεσμία, για την άσκησή ένδικου μέσου κατά της απόφασης ή και αυτή η άσκησή του δεν έχει
ανασταλτικό αποτέλεσμα, για την εκτέλεση της απόφασης, που προσβάλει.
Στις περιπτώσεις, που εκείνοι, σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί ποινή, με οποιαδήποτε
ιδιότητα και σχέση αναφέρονται, δεν συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην απόφαση και η
παράβαση αυτή αποδειχθεί, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης εκατό (100) βαθμών, για κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση, από τη γενική ετήσια βαθμολογία της Ε.Ο.Π.
Όλες οι ποινές, υπολογίζονται, ημερολογιακά και διακόπτονται, κατά τη λήξη της αγωνιστικής
περιόδου, για να συνεχισθούν, από την έναρξη της νέας περιόδου.

Άρθρο 28ο:
1.

Εκτέλεση Αποφάσεων

Περί Πειθαρχικής Επιτροπής

Κάθε υπόθεση, που αφορά τη πειθαρχική δίωξη σωματείων, διοικητικών παραγόντων,
προπονητών και αθλητών, για τις περιπτώσεις α) πλαστοπροσωπίας και β) ντόπινγκ, η οποία
εμπίπτει στις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου της Ε.Ο.Π. και εκχωρείται από το Δ.Σ. στην
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Πειθαρχική Επιτροπή καθώς και περιπτώσεις επίλυσης διαφορών, που υποβάλλονται στη
διαιτητική της κρίση, εκδικάζονται από την Επιτροπή αυτή, κατά τη διαδικασία, που προβλέπεται,
από τις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου, επιβάλλονται δε, οι ποινές, που αυτές προβλέπουν, σε
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
Διαδικασία
α. Αμέσως, μετά τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου μιας υπόθεσης στην Πειθαρχική Επιτροπή, ο
Πρόεδρος δύναται να ορίσει εισηγητή της.
β. Ο Εισηγητής καλεί τον φερόμενο ως υπαίτιο και κάθε, κατά τη κρίση του, παράγοντα, που έχει
σχέση, με την υπόθεση, για να προσέλθουν, ενώπιον του και να καταθέσει, προφορικά ή
έγγραφα, την άποψή του, προς διασάφηση της υπόθεσης.
γ. Ο Πρόεδρος, επίσης, δύναται να αποφασίσει την απευθείας εισαγωγή της υπόθεσης, ενώπιον
της Επιτροπής.
δ. Σε κάθε περίπτωση, η κλήση σε απολογία, του φερόμενου ως υπαίτιου, είναι υποχρεωτική, για
τη νομιμότητα της διαδικασίας.
Ειδικά, για τις υποθέσεις αθλητών, που διαβιβάζονται στην Πειθαρχική Επιτροπή, αλλά έχουν ήδη
αποκλεισθεί, με απόφαση της Αγωνόδικης Επιτροπής ή της Τεχνικής Επιτροπής, ο χρόνος, κατά τον
οποίο ήταν τιμωρημένοι, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Π.Ε. αφαιρείται από τη χρονική
διάρκεια της ποινής, που, τυχόν, θα επιβάλει
Ως χρόνος έναρξης των ποινών, που επιβάλλονται, θεωρείται η επόμενη ημέρα έκδοσης της
σχετικής απόφασης, εκτός από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο υπαίτιος έχει, ήδη, αποκλεισθεί,
με απόφαση άλλου οργάνου, οπότε ο χρόνος έκτισης της δεύτερης ποινής ανατρέχει στο χρόνο
έναρξης της πρώτης, δηλαδή, την επόμενη ημέρα, που αυτή εκδόθηκε.
Όλες οι ποινές, που επιβάλλονται κοινοποιούνται στα σωματεία, με τηλεγράφημα, ΐ| δε αποστολή
του θεωρείται σαν επίδοση της απόφασης.
Παραγραφή αδικημάτων
Κάθε αδίκημα παραγράφεται, μετά από τη παρέλευση τριών μηνών, από το χρόνο τέλεσής του,
εφόσον δεν υπήρξε καταγγελία του, εκτός και αν ορίζεται, διαφορετικά, στις διατάξεις του Νόμου,
του Καταστατικού και των Κανονισμών, που ισχύουν.
Οπωσδήποτε της γενικής αυτής διάταξης, περί χρόνου παραγραφής, εξαιρούνται οι άδικες
πράξεις, που σχετίζονται, με τους ορισμούς, για τη Φίλαθλη Ιδιότητα, για τις οποίες δεν
προβλέπεται χρόνος παραγραφής.
Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής πρέπει να αναφέρουν το τόπο και χρονολογία της
συνεδρίασης, τα ονόματα των μελών, που έλαβαν μέρος στο σχηματισμό τους, τα στοιχεία, τα
οποία έλαβαν υπόψη τους και με βάση τα οποία εκδόθηκαν και ναι είναι, πλήρως,
αιτιολογημένες.
Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι εισηγητικές προς το Δ.Σ. όπου και τελεσιδικούν.

Άρθρο 29ο:
1.

2.

Πειθαρχικές και Άλλες Κυρώσεις

Οι Κανονισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 41Ζ του νόμου 2725/1999 ως ισχύει προβλέπουν τις
κυρώσεις που επιβάλλονται στα αιρετά από γενική συνέλευση Μέλη των οργάνων της
ομοσπονδίας για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του νόμου αυτού και των
κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι ανάλογες
της ιδιότητας των προσώπων αυτών και του ιδιαίτερου καθήκοντός τους στην προαγωγή του
φίλαθλου πνεύματος.
Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 41Ζ του νόμου
2725/1999 ως ισχύει επιβάλλονται με απόφαση του οικείου πειθαρχικού οργάνου, το οποίο
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3.

επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από αναφορά της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, της
Δ.Ε.Α.Β., της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου. Η απόφαση είναι
άμεσα εκτελεστή και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου δευτεροβάθμιου πειθαρχικού
οργάνου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή φιλάθλου
Πνεύματος του άρθρου 130 του παρόντος νόμου δεν αποκλείεται.
Σε αθλητική ομοσπονδία η οποία παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του του
άρθρου 41Ζ του νόμου 2725/1999 ως ισχύει και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε
εκτέλεσή τους, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και μετά από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.,
περικόπτεται ή αναστέλλεται η καταβολή της τακτικής επιχορήγησής της από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει είκοσι εννέα (29) άρθρα, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας στις 5 Φεβρουαρίου 2022, η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 8 του ν. 4712/2020. Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον πληρεξούσιο
Δικηγόρο από κοινού ή ξεχωριστά ο κάθε ένας να προβούν σε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που θα
υποδειχθούν από την αρμόδια διεύθυνση της Γ.Γ.Α. μετά τον νενομισμένο έλεγχο και θα τεθεί σε ισχύ,
ευθύς ως εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

Πρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΡΟΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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