ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1ο
Διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου
Όλα τα αθλητικά – πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και κάθε παράβαση των διατάξεων του
Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού, των λοιπών Κανονισμών, Προκηρύξεων, Εγκυκλίων
και αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ., των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών, είτε αυτές
σημειώνονται κατά τη διεξαγωγή, πριν ή μετά τη λήξη επισήμων ή φιλικών αγώνων και τα
διαπράττονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα καθώς και οι
προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, ποινές, αποτελούν το πειθαρχικό δίκαιο της ΕΟΠΕ, των Ενώσεων
και των Τοπικών Επιτροπών. Για την Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Αμειβομένων
Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ), που δημιουργήθηκε με τον ν. 3479/2006, είναι σε ισχύ ο ειδικός
πειθαρχικός κανονισμός της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 98, 101Δ και 107Α του ν.
2725/1999, όπως ισχύει. Οι διατάξεις του παρόντος Πειθαρχικού Δικαίου ισχύουν, κατόπιν των
ανωτέρω, και στο Κύπελλο Ανδρών, που διοργανώνεται από την ΕΟΠΕ.

Άρθρο 2ο
Δικαιοδοτικά / Πειθαρχικά Όργανα
1) Οι ποινές για παραπτώματα αθλητών – προπονητών – παραγόντων – φροντιστών – ιατρών –
φυσιοθεραπευτών – διερμηνέων – στατιστικολόγων – manager (τεχνικοί διευθυντές) –
φιλάθλων και σωματείων επιβάλλονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό
Δικαιοδοτικό Όργανο (αθλητικό δικαστή) για τα Πρωταθλήματα Α1 Γυναικών, Pre League
Γυναικών και Ανδρών (εάν δημιουργηθεί), Α2 Ανδρών και Γυναικών και Κυπέλλου Ελλάδος
Ανδρών – Γυναικών, τη Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΠΕ για τα υπόλοιπα πρωταθλήματα που
διοργανώνει η ΕΟΠΕ και οι κατά τόπους Τοπικές Επιτροπές και τη Δικαστική Επιτροπή των
Ενώσεων ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο που προβλέπεται στο Καταστατικό τους για τα
πρωταθλήματα που διοργανώνουν αυτές.
Ειδικά οι ποινές για τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Δ του παρόντος επιβάλλονται από
το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΟΠΕ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2022

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
2) Οι αποφάσεις του αρμοδίου Πρωτοβαθμίου Μονομελούς Πειθαρχικού Δικαιοδοτικού
Οργάνου είναι άμεσα εκτελεστές, ενώ οι αποφάσεις των Δικαστικών Επιτροπών της ΕΟΠΕ και
των Ενώσεων είναι άμεσα εκτελεστές μετά την επικύρωσή τους από το αντίστοιχο ΔΣ (της ΕΟΠΕ
ή της Ένωσης) με εξαίρεση τις ποινές που αφορούν σε αθλητές ή προπονητές που είναι άμεσα
εκτελεστές μετά την έκδοση της απόφασης από την αρμόδια Δ.Ε. Για το λόγο αυτό για ποινές
αθλητών και προπονητών δεν απαιτείται επικύρωση από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. ή της Ένωσης οι δε
αποφάσεις των Δ.Ε. προσβάλλονται με προσφυγή απευθείας ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. β, εδ. α΄ ν. 2725/99 και το άρθρο 127Α του ν. 2725/1999.
Σε κάθε άλλη περίπτωση επιβολής ποινής από Δ.Ε. της Ε.Ο.ΠΕ. ή των Ενώσεων αυτές χρήζουν
ουσιαστικής επικύρωσης με αντίστοιχες αποφάσεις Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. ή της Ένωσης, οι οποίες και
προσβάλλονται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. α ν.
2725/99 και το άρθρο 127Α του ν. 2725/1999.
3) Το Μονομελές Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Ο.ΠΕ., συγκροτείται και λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 119 επ. ν. 2725/99. Με κοινή απόφαση της Ε.Ο.ΠΕ. και
της ΕΣΑΠ, μπορεί να ζητείται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ο ορισμός κοινού Μονομελούς
Πρωτοβάθμιου Δικαιοδοτικού Οργάνου για το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών.
4) α) Η Δ.Ε. επιλαμβάνεται όλων των παραπτωμάτων των Αθλητών, Σωματείων, Διοικητικών Παραγόντων Σωματείων, προπονητών ομάδων Εθνικών κατηγοριών,
στατιστικολόγων, manager-τεχνικός διευθυντής, ιατρών, φυσιοθεραπευτών, διερμηνέων
κλπ προσώπων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς
Πειθαρχικού Δικαιοδοτικού Οργάνου. Επίσης η Δ.Ε. επιλαμβάνεται όλων των
παραπτωμάτων των Αθλητών, Σωματείων, Διοικητικών Παραγόντων Σωματείων και
προπονητών ομάδων κλπ προσώπων που μετέχουν σε αγώνες πρωταθλημάτων των
Τοπικών Επιτροπών και επιβάλλει ανάλογες ποινές.
β) Η Δ.Ε. συγκροτείται, όπως αναφέρεται παρακάτω, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ.:
1) Πρόεδρος, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ.
2) Αντιπρόεδρος, φίλαθλος – κατά προτίμηση Νομικός
3) Γραμματέας, φίλαθλος
4) Μέλη (δύο), φίλαθλοι
γ) Κάθε υπόθεση πρέπει να εκδικάζεται από τη Δ.Ε. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που
παραδόθηκε αυτή στη Γραμματεία της ΕΟΠΕ. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε
15 ημέρες, αν υπάρχει σοβαρή αιτία.
δ) Οι αποφάσεις της Δ.Ε. πρέπει να αναφέρουν τα παρακάτω:
• Τον τόπο και την χρονολογία της Συνεδρίασης
• Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής που παρευρίσκονται στην Συνεδρίαση
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•

Τα στοιχεία που έλαβε υπ’ όψη της η Επιτροπή και στα οποία στηρίχτηκε για να βγάλει
την απόφασή της.
Απόσπασμα του πρακτικού της Συνεδρίασης, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, όταν
ζητηθεί με αίτηση.
ε) Τα είδη και τα όρια των ποινών καθώς και η διαδικασία της επιβολής καθορίζονται στο
Κεφάλαιο Β’ του παρόντος Κανονισμού.
στ) Ο Πρόεδρος της Δ.Ε., όταν δεν μπορεί να συγκροτήσει την Επιτροπή για κάποιο σοβαρό
λόγο, μπορεί να φέρνει στο Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. ή στην Ε.Ε./Ε.Ο.ΠΕ. απ’ ευθείας, υποθέσεις που
αφορούν την Δ.Ε. για να εκδικαστούν και να ληφθεί η σχετική απόφαση.
ζ) Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλογικά στις Δ.Ε. τα Ενώσεων, εκτός εάν υπάρχει
διαφορετική πρόβλεψη στο Καταστατικό της Ένωσης.

Άρθρο 3ο
Επικύρωση τιμωριών ερασιτεχνών αθλητών
1) Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΠΕ εξετάζει την επικύρωση των τιμωριών που επιβάλλονται στους
ερασιτέχνες αθλητές από τα σωματεία τους, μόνον στις εξής περιπτώσεις:
α) να έχει ζητηθεί αυτό ρητά από το σωματείο,
β) να έχει κληθεί προηγουμένως ο αθλητής σε απολογία με συστημένη επιστολή, email ή
τηλεγράφημα. Εάν ο αθλητής παραστεί χωρίς να έχει κληθεί κατά τον παραπάνω τρόπο
θεραπεύεται η τυχόν παράλειψη κλήσης του.
γ) να υπάρχει απόφαση ΔΣ ή άλλου αρμοδίου πειθαρχικού οργάνου του σωματείου και να
υποβάλλεται το αντίστοιχο πρακτικό,
δ) να έχει κοινοποιηθεί στον αθλητή το έγγραφο με το οποίο ζητείται από την ΕΟΠΕ η
επικύρωση της ποινής.
2) Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις η Δ.Ε. εξετάζει στην ουσία της την περίπτωση.
Κατά την εξέταση αυτή μπορεί να ζητήσει τις απόψεις του αθλητή, ιδίως εάν με έγγραφό του ο
αθλητής προς την ΕΟΠΕ ισχυρίζεται ότι τα πραγματικά περιστατικά ή οι λόγοι της τιμωρίας του
διαφέρουν από τους αναφερόμενους στην απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Στην τελευταία
περίπτωση η Δ.Ε. μπορεί να ζητήσει την ακρόαση ατομικά ή κατ΄ αντιπαράθεση των δύο
πλευρών.
3) Η επικύρωση των ποινών αυτών με απόφαση της Δ.Ε. της ΕΟΠΕ συνεπάγεται απαγόρευση στον
αθλητή να αγωνισθεί σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα με το σωματείο του για το χρόνο της
ποινής. Διαφορετικά το σωματείο του μηδενίζεται αυτεπάγγελτα από την ΕΟΠΕ για το
συγκεκριμένο αγώνα.
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4) Το σωματείο που έχει τιμωρήσει αθλητή του με την παραπάνω διαδικασία δικαιούται
οποτεδήποτε να ζητήσει την διακοπή έκτισης της ποινής, εφόσον με απόφαση του Δ.Σ.
κοινοποιούμενη στην ΕΟΠΕ δικαιολογεί τους λόγους της απόφασης αυτής.
5) Για τους αμειβόμενους αθλητές ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2725/99 και της Υ.Α.
34114/31.8.2010.

Άρθρο 4ο
Αρμοδιότητα Δικαιοδοτικών Οργάνων
1) Τα δικαιοδοτικά όργανα των προηγουμένων άρθρων επιλαμβάνονται όλων των
παραπτωμάτων αθλητών – προπονητών – παραγόντων – φροντιστών – ιατρών –
φυσιοθεραπευτών – διερμηνέων – στατιστικολόγων – manager – φιλάθλων και σωματείων που
αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος.
2) Επίσης επιλαμβάνονται για παραπτώματα των παραπάνω που δεν γράφτηκαν στο Φύλλο
Αγώνος, αλλά βεβαιώθηκαν με έκθεση του γυμνασίαρχου, των παρατηρητών του άρθρου 41
παρ. 8 ν. 2725/99 (Δ.Ε.Α.Β), μέλους του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, ή Ενώσεως ή Τοπικής Επιτροπής ή της
αστυνομικής αρχής, καθώς και για παραπτώματα που έγιναν μετά το κλείσιμο του Φύλλου
Αγώνος, μέσα ή έξω από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου που έγινε ο αγώνας και τα οποία
βεβαιώθηκαν με έκθεση των διαιτητών, του Παρατηρητή Αγώνα, του παρατηρητή Δ.Ε.Α.Β.,
μέλους Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, ή Ενώσεως ή Τοπικής Επιτροπής ή της αστυνομικής αρχής.
Κατ’ εξαίρεση το δικαιοδοτικό όργανο μπορεί να επιληφθεί μετά από καταγγελία του
διαγωνιζόμενου σωματείου για πράξη εντός του αγωνιστικού χώρου που δεν έχει περιληφθεί
σε έκθεση των ανωτέρω οργάνων, αλλά μπορεί να αποδειχθεί με άλλα μέσα αποκλειόμενης
της απόδειξης μόνο με μάρτυρα. Προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω εκθέσεων είναι 3
ημέρες από την επομένη της διεξαγωγής του αγώνα ημέρα.
3) Παραπτώματα αθλητών, προπονητών, παραγόντων, ιατρών φυσιοθεραπευτών,
στατιστικολόγων, manager και φιλάθλων, τιμωρούνται και όταν διαπραχθούν σε αγώνες που
έχουν φιλικό χαρακτήρα, για την τέλεση των οποίων έχει ζητηθεί έγκριση από την ΕΟΠΕ και
εφόσον το Φύλλο Αγώνα ή οι σχετικές αναφορές διαιτητών, παρατηρητών και άλλων αρμοδίων
προσώπων, κοινοποιηθούν εμπρόθεσμα στην ΕΟΠΕ.
4) Επίσης, το Δικαιοδοτικό Όργανο είναι αρμόδιο σε πρώτο βαθμό για παραβάσεις ντόπινγκ, όπως
αυτές καθορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος, στο Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ και στα άρθρα 55 επ. του ν. 3057/02.
5) Τέλος, το Δικαιοδοτικό Πειθαρχικό Όργανο επιλαμβάνεται των περιπτώσεων πειθαρχικής
διαδικασίας, δίωξης και επιβολής ποινών για τις περιπτώσεις των αξιοποίνων πράξεων που
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2022

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 132 του ν. 2725/99, όπως αυτό προστέθηκε με
την παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν. 3057/02.

Άρθρο 5ο
Διαδικασία ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων
1) Κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα σε οποίο έχει
υποπέσει, χωρίς την προηγούμενη κλήση σε απολογία. Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητήσει
κατά την εξέταση του παραπτώματος και συμπληρωματικά στοιχεία από τους διαιτητές, το
γυμνασίαρχο και τον παρατηρητή του αγώνα, και όποιο άλλο πρόσωπο ή φορέα κρίνει
απαραίτητο, ακόμη και να καλέσει τον κατηγορούμενο να δώσει εξηγήσεις για την
συμπεριφορά του, καταθέτοντας και σχετικό απολογητικό υπόμνημα.
2) Η κλήση σε απολογία κοινοποιείται στον εγκαλούμενο με έγγραφο, το οποίο αποστέλλεται με
email ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και πρέπει να ορίζει ότι η απολογία πρέπει να
κατατεθεί στα γραφεία του Δικαιοδοτικού Οργάνου, της Ομοσπονδίας ή της Ένωσης, κατά το
δυνατόν συντομότερα, κατά την κρίση του δικαιοδοτικού οργάνου.
3) Την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος απολογούμενος, οπότε το
δικαιοδοτικό όργανο τον καλεί υποχρεωτικά την ημέρα εκδίκασης. Επίσης μετά από
προηγούμενο αίτημα του απολογούμενου μπορεί το δικαιοδοτικό όργανο να δεχτεί η εκδίκαση
της υπόθεσης ενώπιον του να είναι μόνο προφορική, απαλλάσσοντας τον απολογούμενο από
την υποχρέωση κατάθεσης γραπτού υπομνήματος.
4) Σε περίπτωση που περάσει η προθεσμία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και ο
απολογούμενος δεν καταθέσει υπόμνημα ή δεν ζητήσει η διαδικασία να είναι προφορική, το
δικαιοδοτικό όργανο κρίνει βάσει των αναγραφόμενων στο Φύλλο Αγώνα ή τις εκθέσεις και
επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις. Έχει όμως το δικαίωμα -και πάλι - να ζητήσει
συμπληρωματικές εξηγήσεις από τους διαιτητές, το γυμνασίαρχο ή τον παρατηρητή Δ.Ε.Α.Β.
5) Κατά την προφορική εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαιοδοτικό όργανο μπορούν να παραστούν
ο απολογούμενος αυτοπροσώπως ή δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου του και όποιος από
τους παράγοντες του αγώνα το ζητήσει ή θεωρηθεί απαραίτητη η παρουσία του από το
αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο. Μπορεί επίσης να παραστεί κάνοντας παρέμβαση υπέρ του
απολογούμενου το σωματείο ή ΤΑΑ στο οποίο ανήκει και να εκθέσει τις απόψεις του για το
παράπτωμα. Ο απολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί και την μαρτυρία άλλων προσώπων, τα
οποία μπορεί να καλέσει με δική τους ευθύνη ενώπιον του δικαιοδοτικού οργάνου για να
καταθέσουν την άποψή τους για το παράπτωμα. Οι μαρτυρίες των προσώπων αυτών
συνεκτιμώνται ελεύθερα από το δικαιοδοτικό όργανο, χωρίς να είναι δεσμευτικές για αυτό.
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6) Στις περιπτώσεις κλήσης σε απολογία σωματείου ή ΤΑΑ αυτό μπορεί να παραστεί με το νόμιμο,
σύμφωνα με το καταστατικό, εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιο δικηγόρο του, καταθέτοντας και
σχετικό υπόμνημα.
7) Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων μπορούν οι κατά περίπτωση απολογούμενοι να
προσκομίσουν ως αποδεικτικό υλικό διάφορα έγγραφα (αποσπάσματα τύπου, video αγώνα
κλπ) τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα από το δικαιοδοτικό όργανο, ως δικαστικά τεκμήρια. Ειδικά
οι εικόνες που προκύπτουν από λήψη ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών
εγκαταστάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3057/02 αποτελούν αποδεικτικά μέσα
(δεδομένα) για το οικείο δικαιοδοτικό όργανο.
8) Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου (παράπτωμα αθλητή που
αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνος και για το οποίο αποκλείστηκε απευθείας από τον αγώνα), ο
αθλητής τιμωρείται με ποινή τουλάχιστον μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, η οποία εκτίεται
υποχρεωτικά την αμέσως επόμενη αγωνιστική ημέρα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου. Η ποινή
αυτή προσμετράται στο σύνολο της ποινής που τυχόν επιβληθεί από το αρμόδιο
Δικαιοδοτικό Όργανο.
9) Σε περίπτωση που μετά την έκτιση της μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, σύμφωνα με τα
παραπάνω, το δικαιοδοτικό όργανο, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει εκδώσει απόφαση, ο
αθλητής δικαιούται να αγωνισθεί με το σωματείο του μέχρι της κοινοποιήσεως της τυχόν
επιβληθησομένης ποινής, οπότε θα εκτίσει το υπόλοιπο αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 6ο
Παραπτώματα αθλητών εκτός Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών
1. Στους αθλητές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών, πλήν της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών,
το δικαιοδοτικό όργανο μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές, ανάλογα με το
παράπτωμα:
Α. Για την συμπεριφορά αθλητή απέναντι σε συμπαίκτες, αντιπάλους, προπονητές,
παράγοντες, φροντιστές, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, διερμηνείς, στατιστικολόγους,
manager και φιλάθλους
1) Για ανάρμοστη συμπεριφορά, (απειλή, ειρωνικά σχόλια, επιδεικτικό λάκτισμα της
μπάλας και εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει
σε αθλητή και δυσφημιστικό για το άθλημα). Ποινή έγγραφης επίπληξης ή αποκλεισμός
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2)

3)

4)

5)

6)

μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 50 έως 100 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος.
Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός μίας (1) ή δύο (2)
αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο από 100 € έως 200 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός τριών (3) αγωνιστικών ημερών.
Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 200 € έως 300 €, ανάλογα με τη βαρύτητα
του παραπτώματος.
Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που
αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων). Αποκλεισμός τεσσάρων (4) ή
πέντε (5) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 300 € έως 400 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος.
Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά κλπ,
χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός από πέντε (5) ή έξι (6)
αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο από 400 € έως 600 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργειά του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου
από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται
ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δημοσίου νοσοκομείου). Αποκλεισμός από επτά (7)
έως δέκα (10) αγωνιστικές ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα και τις συνέπειες του
παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 600 € έως 1.000 €,
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

Β. Για συμπεριφορά απέναντι στους διαιτητές, στον παρατηρητή αγώνα, στον παρατηρητή
διαιτησίας, σε μέλη Δ.Σ./ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών), στο προσωπικό της
ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών), παράγοντες άλλων αθλητικών φορέων, μέλη
δικαιοδοτικών οργάνων, κλπ επίσημα πρόσωπα:
1)Για ανάρμοστη συμπεριφορά, (απειλή, ειρωνικά σχόλια, επιδεικτικό λάκτισμα της
μπάλας και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν
αρμόζει σε αθλητή και δυσφημιστικό για το άθλημα). Αποκλεισμός μίας (1) ή δύο (2)
αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο από 100 € έως 200 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
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2) Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός τριών (3) ή τεσσάρων (4)
αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο από 200 € έως 300 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
3) Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός έξι (6) αγωνιστικών ημερών. Επίσης
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 300 € έως 400 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος.
4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που
αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων). Αποκλεισμός από έξι (6) έως
οκτώ (8) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 400 € έως 500 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος.
5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά κλπ
χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός από οκτώ (8) έως δέκα
(10) αγωνιστικές ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 500 € έως 1.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος.
6) Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου
από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται
ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δημοσίου νοσοκομείου). Αποκλεισμός δώδεκα (12)
έως δεκαέξι (16) αγωνιστικών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα και τις συνέπειες του
παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1.000 € έως 1.500 €,
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
Σε περίπτωση που η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από τις παραπάνω προβλεπόμενες,
τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 7ο
Παραπτώματα Αθλητών Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών
1) Ειδικά όταν πρόκειται για αμειβόμενο αθλητή (αμειβόμενο ή ερασιτέχνη) ΤΑΑ Α1 Εθνικής κατ.
Ανδρών, για παράπτωμα σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, το δικαιοδοτικό όργανο
επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:
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Α. Για συμπεριφορά του απέναντι σε συμπαίκτες, αντιπάλους, προπονητές, παράγοντες,
φροντιστές, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, διερμηνείς, στατιστικολόγους, manager και
φιλάθλους.
1) Για ανάρμοστη συμπεριφορά, (απειλή, ειρωνικά σχόλια, επιδεικτικό λάκτισμα της
μπάλας και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν
αρμόζει σε αθλητή και δυσφημιστικό για το άθλημα). Αποκλεισμός μιας (1) αγωνιστικής
ημέρας. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 150 € έως 300 €, ανάλογα με τη
βαρύτητα του παραπτώματος.
2) Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός δύο (2) αγωνιστικών
ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 300 € έως
600 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
3) Υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός τριών (3) αγωνιστικών ημερών. Επίσης
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 700 €.
4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας. Ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που
αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων. Αποκλεισμός τεσσάρων (4)
αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 800 € έως 1200 €,
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά
χωρίς ωστόσο ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός πέντε (5)
αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1200 € έως 1500 €,
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
6) Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου
από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται
ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δημοσίου νοσοκομείου). Αποκλεισμός επτά (7)
αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1500 € έως 2000 €,
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
Β. Για συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές, στον παρατηρητή αγώνα, στον
παρατηρητή διαιτησίας, σε μέλη Δ.Σ./ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών, στο
προσωπικό της ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών), παράγοντες άλλων φορέων, μέλη
δικαιοδοτικών οργάνων κλπ επίσημα πρόσωπα:
1) Για ανάρμοστη συμπεριφορά (απειλή ειρωνικά σχόλια, επιδεικτικό λάκτισμα της
μπάλας και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν
αρμόζει σε αθλητή και δυσφημιστικό για το άθλημα). Αποκλεισμός δύο (2) αγωνιστικών
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2)

3)

4)

5)

6)

ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 250 € έως 400 €, ανάλογα με τη
βαρύτητα του παραπτώματος.
Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός τριών (3) αγωνιστικών
ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 400 € έως 800 €, ανάλογα με τη
βαρύτητα του παραπτώματος.
Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός τεσσάρων (4) αγωνιστικών
ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 900 € έως 1000 €, ανάλογα με τη
βαρύτητα του παραπτώματος.
Για απόπειρα βιαιοπραγίας. Ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που
αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων. Αποκλεισμός πέντε (5)
αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1000 € έως 1400 €,
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά κλπ,
χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός έξι (6) αγωνιστικών
ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1500 € έως 2000 €, ανάλογα με
τη βαρύτητα του παραπτώματος.
Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου
από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται
ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού, δημοσίου νοσοκομείου). Αποκλεισμός δέκα (10)
αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 2500 € έως 4000 €,
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

2) Τα ποσά των επιβαλλόμενων προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ.
της ΕΟΠΕ που λαμβάνεται πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
3) Αθλητής στον οποίο έχει επιβληθεί χρηματική ποινή δεν μπορεί να αγωνισθεί, ακόμη και αν
έληξε η πειθαρχική ποινή αποκλεισμού, εάν δεν έχει καταβληθεί το χρηματικό πρόστιμο το
οποίο του επεβλήθη, άλλως η συμμετοχή του είναι αντικανονική, με όλες τις προβλεπόμενες
εντεύθεν συνέπειες, τόσο για τον ίδιο, όσο και για το σωματείο του.
4) Αθλητές που έχουν δικαίωμα, να αγωνίζονται ως ερασιτέχνες (χωρίς συμβόλαιο), σε σωματεία
Α1 Εθνικής κατ. Ανδρών δεν υπόκεινται στις χρηματικές ποινές του παρόντος άρθρου, παρά
μόνον στις ποινές αποκλεισμού από τους αγώνες των σωματείων τους.
5) Για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών που διοργανώνεται από την ΕΣΑΠ, είναι
σε ισχύ ο ειδικός πειθαρχικός κανονισμός της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 98,
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101Δ και 107Α του ν. 2725/1999, όπως ισχύει και οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν στο
Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών.
Σε περίπτωση που η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από τις παραπάνω προβλεπόμενες,
τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 8ο
Ποινές αρχηγών ομάδων
Ειδικές Περιπτώσεις Παραπτωμάτων
1) Όταν οι παραπάνω πράξεις (των άρθρων 6 και 7) ενεργούνται από τον αρχηγό της ομάδας,
τότε το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει υποχρεωτικά τη διπλάσια της κατά την κρίση του
επιβληθησόμενης ποινής.
2) Αρχηγός της ομάδας θεωρείται ο αθλητής εκείνος ο οποίος κατά την στιγμή την οποία
υποπίπτει στο συγκεκριμένο παράπτωμα έχει ορισθεί και φέρει την ιδιότητα αυτήν.
3) Σε περίπτωση βάναυσης συμπεριφοράς (από ερασιτέχνη ή αμειβόμενο αθλητή) το
δικαιοδοτικό όργανο μπορεί πέρα από την επιβληθείσα ποινή, να παραπέμψει τον αθλητή
στο Δ.Σ. της ΕΟΠΕ το οποίο μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή ή οριστική διαγραφή του
αθλητή από τα μητρώα αθλητών της ΕΟΠΕ.
4) Σε αθλητή (ερασιτέχνη ή αμειβόμενο) ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την παροχή των
υπηρεσιών του σε οποιαδήποτε Εθνική Ομάδα ή εγκαταλείψει αδικαιολόγητα αυτή (κατά
τη διάρκεια αγώνων ή προετοιμασίας – προπονήσεων) το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. και σύμφωνα με
τα - κατά τα λοιπά - οριζόμενα στον νέο Κανονισμό Εθνικών Ομάδων ΕΟΠΕ παραπέμπει
αυτόν, μετά από αιτιολογημένη απόφασή του στο Μονομελές Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό
Οργανο, αποστέλλοντας συνημμένα και σχετικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Το
Δικαιοδοτικό Όργανο, στις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλει ποινή αποκλεισμού από δύο
(2) έως και οκτώ (8) αγωνιστικές ημέρες από κάθε επίσημο αγώνα του σωματείου του
καθώς και επιπλέον χρηματική ποινή (πρόστιμο) από 2500 € έως 5000 €, εάν ο αθλητής
τυγχάνει, παράλληλα, αμειβόμενος πετοσφαιριστής, εκτιμώντας ανάλογα τόσο τις
συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο αθλητής επέδειξε την παραπάνω συμπεριφορά, όσο και
την μετέπειτα στάση του (τυχόν μεταμέλεια κλπ). Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται από
το Δικαιοδοτικό Όργανο στον αθλητή, χωρίς να αποκλείεται η επιβολή οιασδήποτε
περαιτέρω κύριας ή παρεπόμενης ποινής ή στερήσεως που να προβλέπεται σε άλλο
Κανονισμό της ΕΟΠΕ ή νόμο. Για παραπτώματα αθλητών κατά τη διάρκεια της συμμετοχής
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τους σε Εθνική ομάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Εθνικών
Ομάδων της ΕΟΠΕ.
5) Σε αθλητή (ερασιτέχνη ή αμειβόμενο) ο οποίος αρνήθηκε αδικαιολόγητα τη συμμετοχή του
σε αγώνα επιδείξεως με σκοπό την προβολή του αθλήματος και ο οποίος διοργανώνεται
από την ΕΟΠΕ, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό
πρόστιμο ποσού 500 €.
6) Αθλητής (ερασιτέχνης ή αμειβόμενος μη δεσμευόμενος με συμβόλαιο) που αρνείται στη
συμμετοχή του σε Εθνική ομάδα Beach Volley τιμωρείται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ.,
κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Beach Volley της ΕΟΠΕ, με ποινή αποκλεισμού από έξι (6)
μήνες έως δύο (2) χρόνια. Η ποινή θα εφαρμόζεται και στους αγώνες πετοσφαίρισης.

Άρθρο 9ο
Ποινές για πλαστοπροσωπία, πλαστογραφία δελτίου αθλητή που συμπεριλαμβάνεται σε
Αγωνιστική Λίστα ή/και Κάρτα Υγείας Αθλητή
1)

2)

Η πλαστοπροσωπία και η πλαστογραφία δελτίου αθλητή που συμπεριλαμβάνεται σε
«Αγωνιστική Λίστα» ή/και Κάρτα Υγείας Αθλητή, τιμωρείται με μηδενισμό της ομάδας που
χρησιμοποιεί τον αθλητή για το συγκεκριμένο αγώνα και με αφαίρεση δέκα (10) βαθμών από
τον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, έστω και αν πρόκειται για αγώνα
Κυπέλλου.
➢ ο αθλητής που αγωνίσθηκε τιμωρείται με αποκλεισμό από έξι (6) μήνες έως δύο (2)
χρόνια Επίσης εάν δεν κατέχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας της ΕΟΠΕ δεν μπορεί να
εγγραφεί σε σωματείο για ανάλογο χρονικό διάστημα.
➢ Ο αρχηγός – αθλητής της ομάδας, με αποκλεισμό από 1 έως 6 μήνες.
➢ Ο προπονητής τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έως δύο (2) χρόνων, που
επιβάλλει το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο και ταυτόχρονη παραπομπή στην Επιτροπή
Δεοντολογίας του ΣΕΠΠΕ.
➢ Ο έφορος που δηλώθηκε στο συγκεκριμένο αγώνα τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός
(1) έως δύο (2) χρόνων.
Στην περίπτωση πλαστογραφίας δελτίου αθλητή που συμπεριλαμβάνεται σε «Αγωνιστική
Λίστα» ή/και Κάρτα Υγείας Αθλητή, οι παραπάνω ποινές στον αρχηγό-αθλητή και στον
προπονητή επιβάλλονται στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι είχαν γνώση της
πλαστογραφίας.
Σε περίπτωση που ο αθλητής αποχωρήσει πριν το τέλος του αγώνα και ενώ του έχει ζητηθεί
από τον διαιτητή να παραμείνει για το σχετικό έλεγχο ταυτοπροσωπίας με

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2022

12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

3)

4)

συνέπεια να μην είναι δυνατή η διαπίστωση της πλαστοπροσωπίας επιβάλλονται οι
παραπάνω ποινές σαν να έχει διαπραχθεί το αδίκημα της πλαστοπροσωπίας.
Εάν η πλαστοπροσωπία δεν καταστεί δυνατό να ελεγχθεί στον αγώνα (διότι δεν υποβλήθηκε
ένσταση ή δεν υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή), τότε μπορεί να καταγγελθεί από
οποιοδήποτε σωματείο έχει έννομο συμφέρον ή αυτεπάγγελτα από τη διοργανώτρια αρχή,
προς το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες από τη διεξαγωγή του
αγώνα, υπό την προϋπόθεση ότι η πλαστοπροσωπία αποδεικνύεται με video ή φωτογραφίες,
την εγκυρότητα της οποίας εξετάζει το δικαιοδοτικό όργανο. Στην περίπτωση που η ανωτέρω
προθεσμία εκπνέει μετά την ολοκλήρωση της φάσης του πρωταθλήματος για αγώνα του
οποίου υπάρχει τέτοια καταγγελία, τότε η ανωτέρω προθεσμία μειώνεται σε τρεις ημέρες
από τη διεξαγωγή του αγώνα.
Σε περίπτωση απόδειξης πλαστοπροσωπίας επιβάλλονται από το δικαιοδοτικό όργανο οι
προβλεπόμενες ποινές στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ (Δ.Ο.Ε., Ε.Ο.Ε., FIVB, CEV κλπ).

Άρθρο 10ο
Παραπτώματα Προπονητών
Στους προπονητές όλων των κατηγοριών πλην της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών ΤΑΑ το
δικαιοδοτικό όργανο μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές, κατά παράπτωμα:
Α. Για συμπεριφορά απέναντι σε παίκτες, προπονητές, παράγοντες, φροντιστές, ιατρούς,
φυσιοθεραπευτές, διερμηνείς, στατιστικολόγους, manager και φιλάθλους:
1) Για ανάρμοστη συμπεριφορά (απειλή, ειρωνικά σχόλια και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων
και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει σε προπονητή και δυσφημεί το
άθλημα της πετοσφαίρισης). Αποκλεισμός από δέκα (10) έως είκοσι (20) ημερολογιακές
ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό
πρόστιμο από 100 € έως 200 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
2) Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός τριάντα (30) έως σαράντα
(40) ημερολογιακών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 200 € έως 300 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος.
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3) Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός πενήντα (50) ημερολογιακών
ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 300 € έως 400 €, ανάλογα με τη
βαρύτητα του παραπτώματος.
4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που
αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων) Αποκλεισμός εξήντα (60) έως
ογδόντα (80) ημερολογιακών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 400 € έως 500 €, ανάλογα με τη βαρύτητα
του παραπτώματος.
5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά κλπ
χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός ενενήντα (90) έως εκατόν
είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 500 € έως 1.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος.
6) Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου
από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται ιατρική
βεβαίωση ιατροδικαστού ή δημοσίου νοσοκομείου). Αποκλεισμός εκατόν τριάντα (130)
έως εκατόν εξήντα (160) ημερολογιακών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1.000 € έως 1.500 €,
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
Β. Για συμπεριφορά απέναντι στους διαιτητές, στον παρατηρητή αγώνα, στον παρατηρητή
διαιτησίας, σε μέλη Δ.Σ./ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών), στο προσωπικό της ΕΟΠΕ (
ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών), παράγοντες άλλων αθλητικών φορέων, μέλη δικαιοδοτικών
οργάνων κλπ επίσημα πρόσωπα:
1) Για ανάρμοστη συμπεριφορά (απειλή, ειρωνικά σχόλια και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων
και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει σε προπονητή και δυσφημεί το
άθλημα της πετοσφαίρισης). Αποκλεισμός είκοσι (20) ή τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό
πρόστιμο από 200 € έως 300 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
2) Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός πενήντα (50) ή εξήντα (60)
ημερολογιακών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 300 € έως 400 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος.
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3) Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός ογδόντα (80) ημερολογιακών
ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 400 € έως 500 €, ανάλογα με τη
βαρύτητα του παραπτώματος.
4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που
αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων). Αποκλεισμός ενενήντα (90) έως
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 500 € έως 600 €, ανάλογα με τη βαρύτητα
του παραπτώματος.
5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά κλπ
χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός εκατόν τριάντα (130) έως
εκατόν εξήντα (160) ημερολογιακών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 600 € έως 1.000 €, ανάλογα
με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
6) Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου
από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται ιατρική
βεβαίωση ιατροδικαστού, δημοσίου νοσοκομείου). Αποκλεισμός εκατόν εβδομήντα (170)
έως διακοσίων (200) ημερολογιακών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1.000 € έως 2.000 €,
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
7) Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, αντίγραφο της αποφάσεως θα διαβιβάζεται
υποχρεωτικά στον Σ.Ε.Π.ΠΕ., προκειμένου να επιλαμβάνεται η Επιτροπή Δεοντολογίας
αυτού.
Σε περίπτωση που η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από τις παραπάνω προβλεπόμενες,
τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 11ο
Παραπτώματα Προπονητών Α1 Εθνικής κατ. Ανδρών ΤΑΠ
Ειδικά όταν πρόκειται για προπονητή ΤΑΑ Α1 Εθνικής κατ. Ανδρών, για παράπτωμα σε αγώνα
Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:
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Α. Για συμπεριφορά απέναντι σε παίκτες, αντιπάλους, προπονητές, παράγοντες, φροντιστές,
ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, διερμηνείς, στατιστικολόγους, manager και φιλάθλους.
1) Για ανάρμοστη συμπεριφορά (απειλή, ειρωνικά σχόλια και γενικά εξωτερίκευση
σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει σε προπονητή και
δυσφημεί το άθλημα της πετοσφαίρισης). Αποκλεισμός μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας.
Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 200 € μέχρι 400 €, ανάλογα με τη
βαρύτητα του παραπτώματος.
2) Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός δύο (2) αγωνιστικών
ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 400 € μέχρι 800 €, ανάλογα με
τη βαρύτητα του παραπτώματος.
3) Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός τεσσάρων (4) αγωνιστικών
ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1000 €.
4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που
αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων). Αποκλεισμός πέντε (5)
αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1200 € μέχρι 1500
€, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά
κλπ χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός έξι (6) αγωνιστικών
ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1500 € μέχρι 2000 €, ανάλογα
με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
6) Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό
κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και
προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δημοσίου νοσοκομείου).
Αποκλεισμός δέκα (10) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό
πρόστιμο 2500 €.
Β. Για συμπεριφορά απέναντι στους διαιτητές, στον παρατηρητή αγώνα, στον παρατηρητή
διαιτησίας, σε μέλη ΔΣ/ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών), στο προσωπικό της ΕΟΠΕ
(ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών) ή της ΕΣΑΠ εάν πρόκειται για αγώνα Κυπέλλου που
συμμετέχει ΤΑΑ, παράγοντες άλλων αθλητικών φορέων, μέλη δικαιοδοτικών οργάνων κλπ
επίσημα πρόσωπα:
1) Για ανάρμοστη συμπεριφορά (απειλή, ειρωνικά σχόλια και γενικά εξωτερίκευση
σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει σε προπονητή και
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2)

3)
4)

5)

6)

δυσφημεί το άθλημα της πετοσφαίρισης). Αποκλεισμός δύο (2) αγωνιστικών ημερών.
Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 500 €.
Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ).
Αποκλεισμός τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό
πρόστιμο 1000 €.
Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός έξι (6) αγωνιστικών ημερών.
Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1500 €.
Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που
αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων). Αποκλεισμός οκτώ (8)
αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 2000 €.
Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά
κλπ χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός
δέκα (10) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 2500 €.
Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό
κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και
προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δημοσίου νοσοκομείου).
Αποκλεισμός δεκατεσσάρων (14) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο 5000 €.

Για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών που διοργανώνεται από την ΕΣΑΠ, είναι σε
ισχύ ο ειδικός πειθαρχικός κανονισμός της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 98, 101Δ και
107Α του ν. 2725/1999, όπως ισχύει και οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν στο Κύπελλο Ελλάδας
Ανδρών.
Σε περίπτωση που η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από τις παραπάνω προβλεπόμενες,
τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 12ο
Γενικά περί παραπτωμάτων προπονητών
1) Ο αποκλεισμός των παραβατών προπονητών εκτίεται στους επίσημους αγώνες της ομάδας για
την οποία τιμωρήθηκε και σημαίνει ότι ο προπονητής δεν έχει το δικαίωμα να καθοδηγεί και
να κάθεται με οποιαδήποτε ιδιότητα στον πάγκο οποιασδήποτε ομάδας μέχρι την λήξη της
ποινής του.
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1) Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις αντίγραφο της σχετικής απόφασης θα διαβιβάζεται
υποχρεωτικά στον ΣΕΠΠΕ, προκειμένου να επιλαμβάνεται η Επιτροπή Δεοντολογίας αυτού.
2) Σε περίπτωση που ο προπονητής με την εν γένει συμπεριφορά του κρίνεται ακατάλληλος για
το επάγγελμα του προπονητού ή υπέπεσε σε παράπτωμα ηθικής τάξεως ή διαπράξει αδίκημα
που διασύρει ή δυσφημεί το άθλημα της πετοσφαίρισης ή παραβιάζει τον κανονισμό
προπονητών του ΣΕΠΠΕ, το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του ΣΕΠΠΕ δικαιούται
την επιβολή ποινής της έγγραφης επίπληξης ή προστίμου μέχρι 5000 € περιεχομένου στο
ταμείο του ΣΕΠΠΕ. Η εισήγηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της, κατόπιν
κλήσης, γραπτής απολογίας του προπονητή ή σε περίπτωση μη ύπαρξης απολογίας αυτού, από
το αποδεικτικό επίδοσης της κλήσης σε απολογία, η προθεσμία επίδοσης της οποίας δεν
πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την επίδοση της κλήσης.
Για τις σοβαρότερες των παραπάνω περιπτώσεων το ΔΣ της ΕΟΠΕ ή ο ΣΕΠΠΕ δικαιούνται να
εισηγηθούν στην Γ.Γ.Α. την επιβολή ή προσωρινής ανάκλησης της άδειας ασκήσεως του
επαγγέλματος του προπονητή οιασδήποτε κατηγορίας μέχρι και για ένα χρόνο ή και της
οριστικής ανάκλησης και η εισήγηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφό της, κατόπιν
κλήσης, γραπτής απολογίας του προπονητή ή σε περίπτωση μη ύπαρξης απολογίας αυτού, από
το αποδεικτικό επίδοσης της κλήσης προς απολογία, η προθεσμία επίδοσης της οποίας δεν
πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την επίδοση της κλήσης.
Το δικαίωμα της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας του προπονητή πετοσφαίρισης
έχει αυτεπάγγελτα ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού εφόσον συντρέχει λόγος από τους
ανωτέρω, πάντοτε όμως μετά από προηγούμενη γραπτή απολογία αυτού, τηρουμένων
αναλογικά των ανωτέρω. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα των όσων προβλέπονται στον
Εσωτερικό Κανονισμό και το Καταστατικό του ΣΕΠΠΕ.
Σε περίπτωση που η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από τις παραπάνω προβλεπόμενες,
τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 13ο
Παραπτώματα Παραγόντων – φροντιστών – ιατρών
– φυσιοθεραπευτών – διερμηνέων – στατιστικολόγων - manager
Παραπομπή στην ΕΦΙΠ
Στους παράγοντες, φροντιστές, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, διερμηνείς, στατιστικολόγους,
manager των οποίων τα παραπτώματα εκδικάζονται με τη διαδικασία του άρθρου 5, το κατά
περίπτωση αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:
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1) Για ανάρμοστη συμπεριφορά (απειλή, ειρωνικά σχόλια και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και
συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει σε παράγοντα, φροντιστή, ιατρό,
φυσιοθεραπευτή, διερμηνέα, στατιστικολόγο, manager και δυσφημεί το άθλημα της
πετοσφαίρισης). Απαγόρευση παραμονής στον αγωνιστικό χώρο όταν η ομάδα του αγωνίζεται
μέχρι έναν (1) μήνα, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο από 100 € έως 200 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
2) Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές εκφράσεις,
απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Απαγόρευση παραμονής στον αγωνιστικό χώρο όταν η
ομάδα του αγωνίζεται από έναν (1) έως δύο (2) μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 200 € έως 300 €, ανάλογα με τη
βαρύτητα του παραπτώματος.
3) Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Απαγόρευση παραμονής στο αγωνιστικό χώρο όταν η
ομάδα του αγωνίζεται για τρείς (3) μήνες. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 300 €
έως 400 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας. Ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που
αποσκοπεί στην κακοποίηση ατόμων. Απαγόρευση παραμονής στον αγωνιστικό χώρο όταν η
ομάδα του αγωνίζεται από τρείς (3) έως τέσσερις (4) μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 400 € έως 500 €, ανάλογα με τη
βαρύτητα του παραπτώματος.
5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον με χαστούκι, κλωτσιά κλπ, χωρίς ωστόσο να
προκαλέσει τραυματισμό του). Απαγόρευση παραμονής στον αγωνιστικό χώρο όταν η ομάδα
του αγωνίζεται από τέσσερις (4) έως έξι (6) μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 500 € έως 1.000 €, ανάλογα με
τη βαρύτητα του παραπτώματος.
6) Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργειά του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου ατόμου
που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού
ή δημοσίου νοσοκομείου). Απαγόρευση παραμονής στον αγωνιστικό χώρο όταν η ομάδα του
αγωνίζεται από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1.000 € έως 1.500 €, ανάλογα με τη βαρύτητα
του παραπτώματος.
7) Αν το παράπτωμα που έκαναν οι αθλητές, προπονητές, παράγοντες, φροντιστές, ιατροί,
φυσιοθεραπευτές, στατιστικολόγοι, manager προβλέπεται παράλληλα στις διατάξεις του
Νόμου «περί φίλαθλης ιδιότητας», ή του Νόμου «περί αθλητισμού», πού ισχύει κάθε φορά,
τότε ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στους αρμόδιους για κάθε νόμιμη ενέργεια.
8) Σε περίπτωση που αθλητής, προπονητής, παράγοντας, φροντιστής, ιατρός, φυσιοθεραπευτής,
στατιστικολόγος, manager υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα δυσφημιστικό για το άθλημα
(δωροδοκία, απόπειρα δωροδοκίας, μειωμένη απόδοση κλπ) πέρα των προβλεπομένων σε
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άλλους κανονισμούς, της παραπομπής του στην ΕΦΙΠ και των τυχόν ποινικών κυρώσεων, το
Δ.Σ. της ΕΟΠΕ μπορεί να του στερήσει το δικαίωμα να είναι αθλητής - εγγεγραμμένος στα
μητρώα της ΕΟΠΕ ή να παρίσταται ως προπονητής, φροντιστής, ιατρός, φυσιοθεραπευτής,
στατιστικολόγος, manager μέχρι και ισοβίως.
Σε περίπτωση που η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από τις παραπάνω προβλεπόμενες,
τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 14ο
Ποινές Σωματείων
1) Σε περιπτώσεις που αθλητές, προπονητές, συνοδοί, παράγοντες, φροντιστές, ιατροί,
φυσιοθεραπευτές, στατιστικολόγοι, manager κλπ πρόσωπα ερασιτεχνικού σωματείου
υποπέσουν σε πειθαρχικά παραπτώματα και γενικότερα δημιουργήσουν επεισόδια
δυσφημιστικά για το άθλημα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα, το κατά
περίπτωση αρμόδιο για τον πειθαρχικό έλεγχο όργανο μπορεί να επιβάλλει, κατά την κρίση
του και ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος τις ποινές από έγγραφη επίπληξη στο
σωματείο που αυτοί ανήκουν μέχρι και τιμωρία της έδρας του το ανώτερο μέχρι τρείς (3)
αγωνιστικές, σωρευτικά με την επιβαλλόμενη στους ιδίους ποινή. Επίσης επιβάλλεται στο
σωματείο χρηματικό πρόστιμο από 50 € έως 2.500 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος.
2) Σε περίπτωση που αθλητές, προπονητές, συνοδοί, διοικητικοί παράγοντες σωματείου,
φροντιστές, ιατροί, φυσιοθεραπευτές, στατιστικολόγοι, manager, σωματείου ή ΤΑΑ Α1
Εθνικής κατηγορίας Ανδρών που συμμετέχει σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών,
υποπέσουν σε πειθαρχικά παραπτώματα και γενικότερα δημιουργήσουν επεισόδια
δυσφημιστικά για το άθλημα, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα που κύρια
στρέφονται ενάντια σε θεατές, φιλάθλους γενικά, διαιτητές, κριτές, γυμνασίαρχους,
παρατηρητές, παίκτες ή παράγοντες (τεχνικούς ή διοικητικούς), όπως και ενάντια σε μέλη
του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ (ή Τ.Ε. ή Ένωσης) ή της ΕΣΑΠ και άλλους επίσημους φορείς, επιβάλλονται,
κατά την κρίση του Δικαιοδοτικού Οργάνου και οι παρακάτω – κατά περίπτωση – ποινές στο
σωματείο στο οποίο ανήκει ο παραβάτης:
α) Για παραπτώματα αθλητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών,
στατιστικολόγων, manager και προπονητών, τα οποία συνιστούν ανάρμοστη
συμπεριφορά, επιβάλλεται στο σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν χρηματική ποινή
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(πρόστιμο) από 250 € μέχρι 500 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος,
σωρευτικά με την επιβαλλόμενη στους ιδίους ποινή.
β) Για παραπτώματα αθλητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών,
στατιστικολόγων, manager και προπονητών, τα οποία συνιστούν υβριστική
συμπεριφορά, επιβάλλεται στο σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν, χρηματική ποινή
(πρόστιμο) από 500 € έως 800 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος,
σωρευτικά με την επιβαλλόμενη στους ιδίους ποινή.
γ) Για παραπτώματα αθλητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών,
στατιστικολόγων, manager και προπονητών που συνιστούν
εξύβριση Θείων,
επιβάλλεται στο σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν, χρηματική
ποινή 1000 €, σωρευτικά με την επιβαλλόμενη στους ιδίους ποινή.
δ) Για παραπτώματα αθλητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών,
στατιστικολόγων, manager και προπονητών που συνιστούν απόπειρα βιαιοπραγίας,
επιβάλλεται στο σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν, χρηματική ποινή από 1000 € έως
1500 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, σωρευτικά με την επιβαλλόμενη
στους ιδίους ποινή.
ε) Για παραπτώματα αθλητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών,
στατιστικολόγων, manager και προπονητών που συνιστούν «βιαιοπραγία», επιβάλλεται
στο σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν, χρηματική ποινή από 1500 € έως 2000 €,
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, σωρευτικά με την επιβαλλόμενη στους
ιδίους ποινή.
στ) Για παραπτώματα αθλητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών,
στατιστικολόγων, manager και προπονητών που συνιστούν «βάναυση συμπεριφορά»,
επιβάλλεται στο σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν, χρηματική ποινή από 2500 € μέχρι
5000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, σωρευτικά με την επιβαλλόμενη
στους ιδίους ποινή.
3) Σε περίπτωση που η κατά τα παραπάνω συμπεριφορά αθλητών, προπονητών, παραγόντων,
φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών, στατιστικολόγων, manager ΤΑΠ ή σωματείου
οποιασδήποτε κατηγορίας επιφέρει οριστική διακοπή του αγώνα, επιβάλλεται επιπρόσθετα
εκτός από τις προαναφερθείσες ποινές, ποινή μηδενισμού του σωματείου στο οποίο αυτοί
ανήκουν για το συγκεκριμένο αγώνα καθώς και ποινή τιμωρίας της έδρας του μέχρι τρείς (3)
αγωνιστικές, από κάθε επίσημο αγώνα και ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
4) Σωματείο που αρνείται αδικαιολόγητα τη διάθεση αθλητή/τριας που προσκλήθηκε σε
οποιαδήποτε Εθνική ομάδα, τιμωρείται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. προς το
αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, με ποινή αφαίρεσης από τρεις (-3) έως έξι (-6) βαθμούς από
το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αυτό μετέχει. Κατ` εξαίρεση σε περίπτωση
μη διάθεσης αθλητή/τριας Εφήβου-Παίδα ή Νεάνιδας-Κορασίδας, η επιβαλλόμενη ποινή
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ισχύει – κατά περίπτωση – και στην ανδρική ή γυναικεία ομάδα του σωματείου. Επίσης, στο
σωματείο επιβάλλεται κατά την κρίση του δικαιοδοτικού οργάνου χρηματικό πρόστιμο ως
1.000 €. Σε περίπτωση επανάληψης της αυτής συμπεριφοράς εκ μέρους του ιδίου σωματείου
το δικαιοδοτικό όργανο μπορεί - κατά την κρίση του – να προβεί σε αφαίρεση έως και εννέα
(-9) βαθμών από τον αντίστοιχο βαθμολογικό πίνακα, ή και να αποφασίσει την οριστική
αποβολή της ομάδας του σωματείου από το οικείο πρωτάθλημα.
5) Όπου στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, καθώς και στις Ειδικές Προκηρύξεις των πρωταθλημάτων και
του Κυπέλλου Ελλάδας, προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο ή χρηματική ποινή, αυτά
επιβάλλονται από τα αρμόδια δικαιοδοτικά-πειθαρχικά όργανα, όπως προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού. Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελούν οι
περιπτώσεις που προβλέπονται διαφορετικά στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. Ως εκ τούτου η δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα δεν
γίνεται δεκτή.
Σωματείο το οποίο τιμωρήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν δικαιούται να αγωνιστεί στο
πρωτάθλημα που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής εάν δεν εξοφλήσει το χρηματικό πρόστιμο ή
την χρηματική ποινή που του έχει επιβληθεί.
Σε περίπτωση που η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από τις παραπάνω προβλεπόμενες,
τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 15ο
Παραπτώματα Φιλάθλων
Σε περίπτωση κατά την οποία θεατές και φίλαθλοι Σωματείων ή ΤΑΑ Α1 Εθνικής κατηγορίας
Ανδρών που συμμετέχει σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, συμπεριφέρονται με
ανάρμοστο και γενικότερα δυσφημιστικό για το άθλημα τρόπο, δημιουργώντας παράλληλα
προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, επιβάλλονται στο σωματείο οι παρακάτω, κατά
περίπτωση, ποινές:
1. Σε περίπτωση που ακουστούν ομαδικά υβριστικά συνθήματα ή αναρτηθούν πανό με
ανάλογο περιεχόμενο σε βάρος διαιτητών, αθλητών, παραγόντων, θεατών ή άλλων
προσώπων κατά τρόπο που προσβάλλουν την επιβαλλόμενη τάξη και δυσφημούν το
άθλημα, τότε επιβάλλεται στο Σωματείο ή ΤΑΑ, του οποίου οι θεατές διέπραξαν την πράξη
αυτή επιβάλλεται στο Σωματείο ή ΤΑΑ χρηματική ποινή από 500 έως 1500 ευρώ. Σε
περίπτωση που ο Α΄ διαιτητής διακόψει προσωρινά τον αγώνα ή ζητήσει την εκκένωση του
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

γηπέδου, επιβάλλεται χρηματική ποινή από 1200 έως 3000 ευρώ. Οι ίδιες πειθαρχικές
ποινές προβλέπονται και για την περίπτωση χρησιμοποίησης δείκτη λέιζερ κατά αθλητή,
παράγοντα, διαιτητή ή άλλου συντελεστή του αγώνα.
Σε περίπτωση που ακουστούν από φιλάθλους αντεθνικά συνθήματα ή συνθήματα που
έχουν σχέση με την καταγωγή αυτών που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στους
αγώνες («ρατσιστικά») ή και αντεθνικά οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται στο ΤΑΑ ή
στο σωματείο, κατά περίπτωση είναι οι εξής: α) 1000 € έως 2000 € αν προκληθεί προσωρινή
διακοπή του αγώνα β) 2000 € έως 3000 € αν διαταχθεί εκκένωση του γηπέδου. Σε
περίπτωση επανάληψης των αντεθνικών ή «ρατσιστικών» συνθημάτων από φιλάθλους του
ίδιου ΤΑΑ ή σωματείου στην ίδια αγωνιστική περίοδο, η οποία όμως δεν θα οδηγήσει σε
οριστική διακοπή του αγώνα, επιβάλλεται τιμωρία της έδρας του ΤΑΑ ή σωματείου για μία
(1) αγωνιστική ημέρα επιπλέον της χρηματικής ποινής.
Σε περίπτωση που φίλαθλοι σωματείου ή ΤΑΑ ανάψουν πυρσούς, καπνογόνα ή ανοίξουν
πυροσβεστήρες που έχει σαν συνέπεια την προσωρινή διακοπή του αγώνα, λόγω καπνών
και αναθυμιάσεων, επιβάλλεται στο σωματείο ή ΤΑΑ χρηματική ποινή από 1.000 € έως 3000
€, και τιμωρία της έδρας από μία (1) έως τρεις (3) αγωνιστικές.
Σε περίπτωση ρίψης αντικειμένων (κερμάτων, μπουκαλιών κλπ) ή ρίψης κροτίδων,
βεγγαλικών ή φωτοβολίδων κλπ. εντός του αγωνιστικού χώρου ή από τη μια κερκίδα του
γηπέδου στην άλλη, ή βίαιων επεισοδίων ή συμπλοκής φιλάθλων ή αθλητών ή εισόδου
φιλάθλων στον ευρύτερο αγωνιστικό χώρο εκ μέρους φιλάθλων που κύρια στρέφονται σε
βάρος φιλάθλων, διαιτητών, παραγόντων, προπονητών και αθλητών των διαγωνιζομένων
σωματείων ή ΤΑΑ ή αφορούν σε πρόκληση ζημιών σε γηπεδικές εγκαταστάσεις κλπ
πράγματα, κατά τρόπο που από τα παραπάνω να διακυβεύεται το κύρος και η ομαλή
διεξαγωγή του αγώνα, τότε επιβάλλεται στο Σωματείο ή ΤΑΑ χρηματική ποινή από 1.000 €
έως 3000 €, και τιμωρία της έδρας από μία (1) έως τρεις (3) αγωνιστικές.
Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του αγώνα σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω
περιπτώσεις, στα υπαίτια σωματεία ή ΤΑΑ επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 5000 € και
τιμωρούνται επιπρόσθετα με μηδενισμό στον συγκεκριμένο αγώνα, καθώς και ποινή
τιμωρίας της έδρας τους από μία (1) έως τρεις (3) αγωνιστικές, ανάλογα με τη βαρύτητα
των επεισοδίων.
Σε περίπτωση επανάληψης των παραπάνω παραπτωμάτων κατά τη διάρκεια της ίδιας
αγωνιστικής περιόδου (υποτροπή), οι ποινές που επιβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω
διπλασιάζονται.
Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων οι ελάχιστες προβλεπόμενες ποινές
επιβάλλονται ακόμη και σε περίπτωση που δεν διακοπεί ο αγώνας προσωρινά αλλά
αναγράφονται τα παραπτώματα στο Φύλλο Αγώνα, στην έκθεση του παρατηρητή αγώνα,
του παρατηρητή ΔΕΑΒ, αστυνομίας κλπ.
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8. Σε περίπτωση που τα επεισόδια και οι συνέπειές τους προκληθούν από οπαδούς κάποιου
Σωματείου ή ΤΑΑ, οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται και εάν ακόμη σχηματισθεί έστω και
πιθανή γνώμη για την σωματειακή τοποθέτηση των οπαδών αυτών.
Για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών που διοργανώνεται από την ΕΣΑΠ, είναι σε
ισχύ ο ειδικός πειθαρχικός κανονισμός της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 98, 101Δ και
107Α του ν. 2725/1999, όπως ισχύει και οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν στο Κύπελλο Ελλάδας
Ανδρών.
Σε περίπτωση που η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από τις παραπάνω προβλεπόμενες,
τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 16ο
Δυσφήμιση του αθλήματος
1) Τα σωματεία της ΕΟΠΕ, τα ΤΑΑ, τα μέλη των διοικήσεών τους, οι προπονητές, οι βοηθοί τους,
οι υπάλληλοι και οι λοιποί συνεργάτες τους, οι πετοσφαιριστές τους, οι διαιτητές και κριτές,
που μετέχουν στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της ΕΟΠΕ, της ΕΣΑΠ, των Τοπικών Επιτροπών
και Ενώσεων έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος και να
συμμορφώνονται στις διατάξεις των νόμων και των κανονισμών.
2) Δυσφήμιση του αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη εντός και εκτός
αγωνιστικού χώρου σε σχέση με κάποιον αγώνα ή όχι που δυσφημεί το άθλημα της
πετοσφαίρισης στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται ειδικά στους σχετικούς
κανονισμούς της ΕΟΠΕ. Ως δυσφήμιση του αθλήματος της πετοσφαίρισης θεωρούνται ειδικά
και οι με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε δημόσιες προσβλητικές ή/και υβριστικές
κρίσεις σε βάρος των αθλητικών Αρχών, της ΕΟΠΕ, της ΕΣΑΠ, των μελών των Δ.Σ. τους, των
προπονητών κλπ συνεργατών της ΕΟΠΕ, των θεσμοθετημένων αθλητικών Δικαιοδοτικών
Οργάνων και Επιτροπών, των μελών του ΑΣΕΑΔ, των οργάνων της διαιτησίας, των διαιτητών
καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των ανωτέρω οργάνων, αλλά και σε βάρος άλλου
Σωματείου, των αθλητών, προπονητών ή παραγόντων αυτού.
3) α. Επιπρόσθετα, κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και
οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών σωματείων, των
τμημάτων αμειβομένων αθλητών (ΤΑΑ) πριν, στη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών
συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φίλαθλου
πνεύματος.
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β. Τα πρόσωπα του εδαφίου α του παρόντος άρθρου οφείλουν να συμβάλλουν στη
διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο
βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη
ενέργεια αθλητών, προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητών σωματείων, ενώσεων,
ομοσπονδιών, Τ.Α.Α. ή διαιτητών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή
αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ
φιλάθλων.
γ. Η με οποιονδήποτε υπαίτιο τρόπο συμμετοχή σε πράξεις που δυσφημούν τον αθλητισμό,
συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση που συνεκτιμάται από τα αρμόδια πειθαρχικά
όργανα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
4) Στα προαναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές, κατά
κατηγορία, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος:
Α. Στα σωματεία επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση στον Τύπο και χρηματικό πρόστιμο από 1000
€ έως 2000 €.
Β. Στους προπονητές επιβάλλονται οι ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση στον Τύπο.
β)
Αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο από 250 € έως 400 €.
γ)
Στέρηση του δικαιώματος να καθοδηγούν αγωνιστικά την ομάδα στο γήπεδο (να
βρίσκονται στον πάγκο) από δέκα (10) έως σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες και
χρηματικό πρόστιμο από 600 € έως 1000 €.
Γ. Στα μέλη του Δ.Σ. Σωματείων, μέλη της Επιτροπής του ΤΑΠ, διαιτητές, μέλη των
Σωματείων, υπαλλήλους και κάθε είδους συνεργάτες αυτών επιβάλλονται οι ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση στον τύπο
β)
Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση στον υπαίτιο για την δημόσια ανάκληση
τυχόν δημοσιεύματος
γ)
Απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους προσωρινά και μέχρι έξι
(6) μήνες
Δ. Στους αθλητές επιβάλλονται οι ποινές:
α) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση για την δημόσια ανάκληση τυχόν
δηλώσεων που δημοσιεύθηκαν.
β)
Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες από μία (1) έως πέντε (5) αγωνιστικές ημέρες,
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και χρηματικό πρόστιμο (για τους
αμειβόμενους αθλητές και τους ερασιτέχνες αθλητές που αγωνίζονται στην Α1
Εθνική κατ. Ανδρών) από 400 € έως 600 €.
5) α. Παράβαση φιλάθλου πνεύματος και σε κάθε περίπτωση «δυσφήμιση του αθλήματος
συνιστούν και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 του ν. 2725/99 πράξεις «ΔωροδοΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2022

25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
κία – Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα».
β. Εφόσον οι διωκόμενοι για τις αξιόποινες πράξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 132 ν.
2725/99 είναι αθλητές, προπονητές, γυμναστές, διοικητικοί παράγοντες ή μέλη αθλητικού
σωματείου, ΤΑΑ, επιβάλλονται από το οικείο δικαιοδοτικό-πειθαρχικό όργανο οι εξής
πειθαρχικές ποινές:
1) Στο σωματείο, ΤΑΑ ποινή αφαίρεσης εννέα (9) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα
της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα η
δωροδοκία/δωροληψία. Σε περίπτωση κατά την οποία η δωροληψία λάβει χώρα κατά
τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων Play Offs και Play Out η ποινή αφαίρεσης των εννέα
(9) βαθμών θα επιβάλλεται για το πρωτάθλημα της αμέσως προσεχούς περιόδου. Πέρα
των ανωτέρω στην ομάδα του σωματείου, ΤΑΑ θα επιβάλλεται και ποινή μηδενισμού
στον αγώνα για τον οποίο έλαβε χώρα το παράπτωμα.
2) Στους αθλητές επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού από κάθε επίσημο αγώνα του
σωματείου, ΤΑΑ που ανήκουν δέκα (10) αγωνιστικών ημερών.
3) Στους διοικητικούς παράγοντες που θα εμπλακούν σε δωροδοκία/δωροληψία ποινή
απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους διάρκειας ενός (1) έτους έως 2 ετών
και επιπλέον παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας.
4) Στους προπονητές σωματείων ΤΑΑ ποινή απαγόρευσης να προπονεί ομάδα σωματείου,
ΤΑΑ διάρκειας ενός (1) έτους έως δύο ετών και ταυτόχρονα παραπομπή στην Επιτροπή
Δεοντολογίας του ΣΕΠΠΕ.
γ. Η κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου πειθαρχική διαδικασία, δίωξη και
επιβολή ποινών είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη στην οποία
παραπέμπονται τα υπαίτια πρόσωπα για την εκτέλεση των ως άνω αδικημάτων.
Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται μνεία σε ΤΑΑ, τα μέλη των διοικήσεών τους, οι προπονητές, οι
βοηθοί τους, οι υπάλληλοι και οι λοιποί συνεργάτες τους καθώς και οι πετοσφαιριστές τους,
αφορά τη συμμετοχής τους σε αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών. Σε τέτοιες περιπτώσεις
επιλαμβάνεται το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΟΠΕ, το οποίο διαπιστώνει την
παράβαση καθώς και την προβλεπόμενη ποινή και παραπέμπει στο Μονομελές Δικαιοδοτικό
Όργανο αμελλητί προκειμένου να επιβληθεί η ποινή.
Σε περίπτωση που η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από τις παραπάνω προβλεπόμενες,
τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου.
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Άρθρο 17ο
Πειθαρχικές Ποινές Σωματείων – ΤΑΑ που υποβιβάζονται κατηγορία
Σε περίπτωση υποβιβασμού Τ.Α.Α που έχει υπαχθεί στο διακανονισμό από την Α1 σε κατώτερη μη
επαγγελματική − κατηγορία, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του δυνάμει της ρύθμισης οφειλών
παρελθόντων ετών υφίστανται και ισχύουν ως προς το ερασιτεχνικό σωματείο, ανεξαρτήτως της
κατηγορίας στην οποία αγωνίζεται.
Το δικαιοδοτικό όργανο της Ε.Ο.ΠΕ. επιβάλλει ποινή αφαίρεσης έως (5) βαθμών από την
βαθμολογία του πρωταθλήματος, οι οποίοι επιστρέφονται στο σωματείο: α) σε περίπτωση
εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων δόσεων της ρύθμισης που οφείλονται μέχρι την ημέρα διεξαγωγής
του τελευταίου αγώνα της αντίστοιχης φάσης του πρωταθλήματος και β) σε περίπτωση που έχει
επέλθει νέος διακανονισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σωματείου με τον αθλητή.
Μέχρι την ημέρα έκδοσης των δελτίων θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι ληξιπρόθεσμες
δόσεις του διακανονισμού ή να έχει επέλθει νέος διακανονισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Εάν την δεύτερη του υποβιβασμού αγωνιστική περίοδο, το σωματείο, εξακολουθεί να οφείλει
δόσεις του διακανονισμού ή δεν έχει διακανονίσει εκ νέου την οφειλή του προς τον αθλητή, δεν
θα έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει μετεγγραφές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 18ο
Τέλεση αγώνων τιμωρημένων Σωματείων - Καταβολή χρηματικών προστίμων Επιμέτρηση ποινών
- Υποτροπή - Συρροή
1) Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται τιμωρία έδρας ΤΑΑ που αφορά σε αγώνα
Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών ή σωματείου, αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες του ΤΑΑ ή σωματείου
αυτού που θα διεξαχθούν στην έδρα του, θα γίνουν χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών)
σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην
ειδική προκήρυξη κάθε πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών θα
καθορίζονται τα άτομα των οποίων η είσοδος θα επιτρέπεται σε αγώνα του πρωταθλήματος
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2)

3)

4)

5)

6)

αυτού ή σε αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών-Γυναικών που διεξάγεται χωρίς θεατές
σύμφωνα με τα παραπάνω.
Με τους περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο 120 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, η ποινή
τιμωρίας της έδρας εκτίεται σε αγώνα του πρωταθλήματος και εάν μεσολαβεί αγώνας
Κυπέλλου Ελλάδας εκτίεται στον αγώνα αυτό ή και αντίστροφα.
Το δικαιοδοτικό όργανο, μετά τη διαπίστωση τέλεσης του παραπτώματος, αποφασίζει την
επιβολή της ποινής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο παράπτωμα.
Στη περίπτωση επιβολής χρηματικών ποινών αποφασίζει ελεύθερα ποια ποινή θα επιβάλλει
μέσα στα όρια που προβλέπει ο παρών κανονισμός.
Ιδιαίτερα κατά την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής, των ποινών τιμωρίας της έδρας
σωματείου και των ποινών αποκλεισμού ή στέρησης εισόδου σε αγώνες λαμβάνει
υποχρεωτικά υπόψη:
α) τη βαρύτητα του παραπτώματος
β) τις συνθήκες τέλεσης αυτού
γ) την προγενέστερη συμπεριφορά του απολογούμενου (εάν έχει υποπέσει σε
παραπτώματα στο παρελθόν που δεν στοιχειοθετούν όμως υποτροπή)
δ) την μεταγενέστερη συμπεριφορά του απολογούμενου
Σε κάθε περίπτωση το δικαιοδοτικό όργανο λαμβάνοντας υπόψη τις ελαφρυντικές περιπτώσεις
του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί ελεύθερα και κατά την κρίση του, να μειώσει την
προβλεπόμενη – κατά περίπτωση παραπτώματος – ποινή κατ’ ανώτερο όριο μέχρι του μισού
αυτής, αφαιρουμένου του τυχόν κλάσματος.
Παραπτώματα αθλητών, προπονητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών,
στατιστικολόγων, manager που δεν προσδιορίζονται με τρόπο σαφή από τις παραπάνω
διατάξεις το δικαιοδοτικό όργανο έχει το δικαίωμα να τα εντάξει αναλογικά σε ένα από τα
άρθρα αυτά με την εφαρμογή των όσων καθορίζουν.
Σε περίπτωση που αθλητής, προπονητής, παράγοντας, φροντιστής, ιατρός, φυσιοθεραπευτής,
στατιστικολόγος, manager υποπέσει και σε άλλο αντίστοιχο παράπτωμα κατά την διάρκεια της
ίδιας αγωνιστικής περιόδου (υποτροπή), η ποινή που του επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση,
είναι η μεγαλύτερη προβλεπόμενη από την αντίστοιχη διάταξη (η οποία αφορά στο δεύτερη
(καθ’ υποτροπή) παράπτωμα) επαυξημένη στο μισό (½) και αφαιρουμένου τυχόν κλάσματος.
Στις περιπτώσεις παραβάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 41 έως 41 ΣΤ του ν. 2725/99, όπως
αυτά τροποποιήθηκαν με το ν. 3057/02, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πειθαρχικές – και
άλλες – κυρώσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 έως
8 του ν. 3057/02. Σημειώνεται ότι εάν σε συναφείς διατάξεις του παρόντος Κανονισμού
προβλέπονται κατά περίπτωση βαρύτερες ποινές στα ίδια πρόσωπα, επιβάλλονται αυτές. Σε
κάθε άλλη περίπτωση κατισχύουν οι διατάξεις των ν. 2725/99, 3057/02, 3262/04 και 3372/05.
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7) Κατά αθλητών, προπονητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών,
στατιστικολόγων, manager που είναι ταυτόχρονα (για την ίδια επίδικη περίπτωση) υπαίτιοι
περισσοτέρων του ενός παραπτωμάτων και που για το καθένα από αυτά προβλέπεται
διαφορετική ποινή, μετά τη χωριστή επιμέτρηση αυτών (ποινές), επιβάλλεται μιά συνολική
ποινή, που σχηματίζεται από την βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, η οποία επαυξάνεται
σε έκταση, όχι μεγαλύτερη από το μισό (½) του συνόλου των ποινών που επιβάλλονται για τα
υπόλοιπα παραπτώματα, αφαιρουμένου τυχόν κλάσματος.

Άρθρο 19ο
Κοινοποίηση – Έναρξη – Λήξη ποινών – Τρόπος –
Χρόνος καταβολής χρηματικών ποινών
1) Το δικαιοδοτικό όργανο μετά την έκδοση της απόφασής του κοινοποιεί άμεσα με email ή με
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, την επιβληθείσα ποινή στο ΤΑΑ ή το σωματείο που τιμωρείται
η έδρα του και στο οποίο ανήκει ο τιμωρημένος και η κοινοποίηση αυτή θεωρείται ότι έγινε
και στον ίδιο. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής της
ΕΟΠΕ ή Ένωσης υπόκειται σε ουσιαστική επικύρωση από το ΔΣ αυτής, οπότε η κοινοποίηση
γίνεται μετά την επικύρωση από το Δ.Σ.
2) Σε περίπτωση ποινής τιμωρίας έδρας σωματείου ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 120 παρ. 2
εδ. 2 ν. 2725/99.
3) Η ποινή του αποκλεισμού για αθλητές επιβάλλεται και ισχύει, για κάθε επίσημο αγώνα
πρωταθλήματος ή κυπέλλου από την επόμενη του αγώνα κατά τον οποίο σημειώθηκε η
παράβαση, αγωνιστική ημέρα, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 8 & 9 του
παρόντος και του άρθρου 15 του παρόντος.
4) Αντίθετα όταν πρόκειται για προπονητή, παράγοντα, φροντιστή, ιατρό, φυσιοθεραπευτή,
στατιστικολόγο, manager και σωματείο ισχύει από την επόμενη της κοινοποίησης της ποινής
στο σωματείο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή
της ομάδος του αθλητή ή του προπονητή σε ανεπίσημα (φιλικά) παιχνίδια ή τουρνουά δεν
προσμετράται στην έκτιση της ποινής.
5) Διευκρινίζεται επίσης ότι ποινή αποκλεισμού η οποία έχει επιβληθεί σε πετοσφαιριστή ή
προπονητή ή παράγοντα κλπ και εφόσον δεν έχει εκτιθεί στο σύνολό της, τον ακολουθεί και
σε περίπτωση μετακίνησής του σε άλλη ομάδα.
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6) Αν, από τότε που εκδόθηκε η απόφαση με την οποία επιβλήθηκε σε αλλοδαπό πετοσφαιριστή
πειθαρχική ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες μέχρι τέσσερις (4) αγωνιστικές ημέρες,
συνολικά, παρέλθη ένα ημερολογιακό έτος, χωρίς να έχει εκτιθεί η ποινή απ΄αυτόν, αυτή
παραγράφεται. Η προθεσμία της παραγραφής άρχεται από την επόμενη της εκδόσεως της
προαναφερόμενης αποφάσεως ημέρα. Οποιαδήποτε άλλη
πειθαρχική ποινή άνω των τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών, η οποία επιβάλλεται κατά τις
διατάξεις του παρόντος, δεν υπόκειται σε παραγραφή, σε περίπτωση μη εκτίσεώς της. Επίσης
σε παραγραφή δεν υπόκεινται και όλα τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα.
7) Οι ποινές που επιβάλλονται σε προπονητές, παράγοντες, φροντιστές, ιατρούς,
φυσιοθεραπευτές, στατιστικολόγους, manager υπολογίζονται σύμφωνα με το ημερολόγιο,
ενώ διακόπτονται με τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του σωματείου στο οποίο
ανήκουν και αρχίζουν με την έναρξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αντίστοιχη
θέση σε σωματείο στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.
8) Αγώνας που δεν έγινε λόγω μη προσέλευσης ενός σωματείου ή που διακόπηκε σε βάρος ενός
σωματείου και κατακυρώθηκε υπέρ του αντιπάλου του, θεωρείται σαν αγωνιστική ημέρα για
την έκτιση ποινών αθλητών, προπονητών κλπ και των δύο ομάδων.
Σε περιπτώσεις όμως αποκλεισμού, αποχώρησης ή παραίτησης ομάδας σωματείου από το
πρωτάθλημα στο οποίο μετέχει οι υπόλοιποι αγώνες που δεν αγωνίσθηκε δεν θεωρούνται σαν
αγωνιστικές ημέρες έκτισης ποινών για καμία ομάδα.
9) Τα επιβληθέντα χρηματικά πρόστιμα καταβάλλονται στη διοργανώτρια αρχή της διοργάνωσης
κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε η παράβαση, εντός τριάντα ημερών από την ημέρα
επιβολής τους από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο. Σε περίπτωση μη καταβολής του
χρηματικού προστίμου, το δικαιοδοτικό όργανο της διοργανώτριας αρχής αυτεπαγγέλτως
επιβάλει ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών για κάθε αγώνα του σωματείου, μέχρι την ολοσχερή
εξόφληση του ποσού αυτού. Βαθμοί που έχουν αφαιρεθεί όπως παραπάνω επιστρέφονται στο
σωματείο σε περίπτωση εξόφλησης μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του τελευταίου αγώνα της
αντίστοιχης φάσης του πρωταθλήματος. Εάν η συμπλήρωση των τριάντα ημερών γίνεται μετά
τη διεξαγωγή του τελευταίου αγώνα, όπως παραπάνω, δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή της
αντίστοιχης ομάδας του σωματείου σε επόμενη φάση ή/και στο επόμενο πρωτάθλημα που
δικαιούται συμμετοχής.
Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση μη εξόφλησης χρηματικού προστίμου που έχει
επιβληθεί σε αθλητή, προπονητή καθώς και σε άτομο που έχει τι δικαίωμα να κάθεται στον
πάγκο της ομάδας (έφορο, φροντιστή, στατιστικολόγο κλπ) και δεν έχει εξοφληθεί εντός του
προβλεπομένου χρονικού ορίου.
10) Το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ έχει το δικαίωμα πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου να
αναπροσαρμόζει το ύψος των χρηματικών προστίμων που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό.
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Άρθρο 20ο
Αρμοδιότητα Δικαιοδοτικού Οργάνου / Έκδοση Αποφάσεων / Ένδικα Μέσα
1) Η αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοβάθμιου Δικαιοδοτικού Οργάνου και ο χρόνος έκδοσης
των αποφάσεών του καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 120 ν. 2725/99. Κατά
τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
2) Οι αποφάσεις του Πρωτοβαθμίου Μονομελούς Πειθαρχικού Δικαιοδοτικού Οργάνου
υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 και τις
λοιπές συναφείς διατάξεις του νόμου 2725/99 ενώ οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής της
Ε.Ο.ΠΕ. για τα ερασιτεχνικά σωματεία υπόκεινται σε έφεση, επίσης ενώπιον του ΑΣΕΑΔ,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 124 ν. 2725/99 και στον Γενικό Κανονισμό
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ. Τέλος οι αποφάσεις της Δικαστικής
Επιτροπής των Ενώσεων υπόκεινται σε έφεση στο ΑΣΕΑΔ ή στο Ειδικό Τοπικό Τμήμα ΑΣΕΑΔ
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 124 και 127Α του ν. 2725/1999, όπως ισχύει.
3) Η προθεσμία υποβολής ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοβάθμιου
Πειθαρχικού Δικαιοδοτικού Οργάνου είναι δύο (2) ημέρες και αρχίζει την κοινοποίηση αυτής
στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν (άρθρο 121 παρ. 2 ν. 2725/99), ενώ
αντίστοιχα η προθεσμία υποβολής ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων των λοιπών
δικαιοδοτικών οργάνων, (όπου και όταν αυτή προβλέπεται) είναι οκτώ (8) ημέρες και αρχίζει
από την επομένη της καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης
απόφασης.

Άρθρο 21ο
Επέκταση Ποινών – Αποκατάσταση ζημιών
1) Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπόκειται κάθε αθλητής, προπονητής, παράγοντας,
φροντιστής, ιατρός, φυσιοθεραπευτής, στατιστικολόγος, manager που ανήκει σε Σωματείο –
μέλος της ΕΟΠΕ ή της ΕΣΑΠ και υποπίπτει σε παράβαση. Η ποινή που τυχόν του επιβληθεί για
οποιαδήποτε ιδιότητα του, τον ακολουθεί και για τις υπόλοιπες ιδιότητες που τυχόν αυτός
έχει (π.χ. αθλητής σε ένα σωματείο, στατιστικολόγος σε άλλο κ.λ.π.) Στην περίπτωση αυτήν
γίνεται αναλογική εφαρμογή της ποινής για κάθε μια από τις ιδιότητες που είχε κατά το
χρονικό σημείο στο οποίο υπέπεσε στο συγκεκριμένο παράπτωμα), όπως αυτή
εξειδικεύεται στις σχετικές διατάξεις και η οποία εκτίεται παράλληλα και αυτοτελώς για
κάθε ιδιότητα.
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2) Αθλητής/τρια αναπτυξιακής ομάδας που ανήκει σε σωματείο και τιμωρείται για παράπτωμα
που διέπραξε μετέχοντας σε αγώνα Αγοριών Κ21 ή Κ18 ή Κ17 και αντίστοιχα Κοριτσιών Κ20
ή Κ18 ή Κ16 του συλλόγου του/της προσμετρά στην έκτιση της ποινής του/της στους αγώνες
της ανδρικής/γυναικείας ή στις υπόλοιπες αναπτυξιακές ομάδες του σωματείου αντίστοιχα,
μόνο αν πριν την επιβολή της ποινής είχε συμμετάσχει τουλάχιστον σε έναν αγώνα της ομάδας
αυτής κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ως συμμετοχή θεωρείται η αναγραφή σε Φύλλο
Αγώνα. Η διάταξη αυτή ισχύει και αντιστρόφως, εφαρμόζεται δε ανάλογα και σε περιπτώσεις
προπονητών.
3) Ποινή, η οποία επιβλήθηκε από μία Ένωση σε σωματείο, παράγοντα, αθλητή, προπονητή,
φροντιστή, ιατρό, φυσιοθεραπευτή, στατιστικολόγο, εφόσον αφορά αθλητικό παράπτωμα
και σχετίζεται με την διεξαγωγή αγώνων είναι υποχρεωτική και για τις υπόλοιπες Ενώσεις και
την ΕΟΠΕ και αντιστρόφως
4) α) Σε περίπτωση πρόκλησης υλικής ζημιάς σε πρόσωπα, πράγματα σε αθλητικές
και λοιπές εγκαταστάσεις εντός ή εκτός Εθνικών, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Σωματειακών
Γυμναστηρίων και αθλητικών κέντρων καθώς και σε περιουσιακά στοιχεία Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των Δ.Ε.Κ.Ο. εκ μέρους αθλητών ή ΤΑΑ,
παραγόντων, προπονητών, manager κλπ συνεργατών ή υπαλλήλων σωματείων,
υπεύθυνοι για την αποκατάστασή τους είναι σε ολόκληρο οι ίδιοι και το σωματείο ή ΤΑΑ
στο οποίο αυτοί ανήκουν. Ο σχετικός φάκελος συγκροτείται από τον αρμόδιο, κατά
περίπτωση, δικαιοδοτικό όργανο, μετά από καταγγελία της διοίκησης του φορέα στον
οποίο ανήκουν οι εγκαταστάσεις και διαβιβάζεται στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. για τα
περαιτέρω.
β) Σε περίπτωση πρόκλησης αντίστοιχων ζημιών εκ μέρους φιλάθλων και εφόσον
εξακριβωθεί από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο η σωματειακή τοποθέτηση αυτών,
αυτές καταλογίζονται σε βάρος των αθλητικών σωματείων ή των Τ.Α.Α., τα δε αντίστοιχα
ποσά αποζημιώσεων παρακρατούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο
άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 2725/99.
5) Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται μνεία σε ΤΑΑ, τα μέλη των διοικήσεών τους, οι προπονητές,
οι βοηθοί τους, οι υπάλληλοι και οι λοιποί συνεργάτες τους καθώς και οι πετοσφαιριστές
τους, αφορά τη συμμετοχής τους σε αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών.
Άρθρο 22ο
Αντικανονική χρησιμοποίηση τιμωρηθέντων
1) Σωματείο ή ΤΑΑ που χρησιμοποιεί αθλητή ή προπονητή που έχει τιμωρηθεί με απόφαση
δικαιοδοτικού οργάνου πρίν αυτός εκτίσει την ποινή του, τιμωρείται με μηδενισμό στο
συγκεκριμένο αγώνα αυτεπάγγελτα από το αντίστοιχο δικαιοδοτικό όργανο.
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2) Σωματείο ή ΤΑΑ του οποίου παράγοντας, φροντιστής, ιατρός, φυσιοθεραπευτής,
στατιστικολόγος, manager που έχει τιμωρηθεί με στέρηση του δικαιώματος παραμονής στο
αγωνιστικό χώρο δεν τηρήσει την επιβληθείσα ποινή τιμωρείται με μηδενισμό στο
συγκεκριμένο αγώνα αυτεπάγγελτα από το αντίστοιχο δικαιοδοτικό όργανο, εφόσον το
συγκεκριμένο πρόσωπο έχει δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνα.
3) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος αν δεν έχει υποβληθεί ένσταση ή
καταγγελία από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον το αντίστοιχο δικαιοδοτικό όργανο
μηδενίζει αυτεπάγγελτα το σωματείο ή ΤΑΑ που έκανε την παράβαση μόνο εφόσον καθ’
οιονδήποτε τρόπο διαπιστώσει την σχετική παράβαση εντός 15 ημερών από την τέλεση του
αγώνα. Το ίδιο θα ισχύει σε κάθε περίπτωση μη σύννομης έκτισης ποινής τιμωρίας έδρας
σωματείων.
4) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εάν ο παραβάτης ανήκει σε ΤΑΑ ή είναι ΤΑΑ επιβάλλεται
πέραν του μηδενισμού και χρηματικό πρόστιμο από το δικαιοδοτικό όργανο ύψους μέχρι 2500
€.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Κώδικας Χειραγώγησης Αγώνων
Σκοπός του παρόντος είναι η προστασία όλων των αθλητικών αγώνων από τον κίνδυνο
χειραγώγησης. Το παρόν θεσπίζει κανονισμούς που είναι σύμμορφοι με τη Σύμβαση του
Συμβουλίου της Ευρώπης (σύμβαση Magglingen/Macolin) σχετικά με τη χειραγώγηση των
αθλητικών αγώνων.

Άρθρο 23ο
Ορισμοί
Ως «Πλεονέκτημα» νοείται η άμεση ή έμμεση είσπραξη ή παροχή χρηματικού ποσού ή
ισοδύναμη πράξη αυτού, όπως ενδεικτικά η δωροδοκία, τα κέρδη, οι δωρεές και λοιπά οφέλη,
ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων των κερδών ή/και των πιθανών κερδών από στοίχημα· τα
ανωτέρω δεν περιλαμβάνουν τα επίσημα χρηματικά έπαθλα, τις αμοιβές εμφάνισης ή τις
πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χορηγιών ή άλλων συμβάσεων.
Ως «Αθλητικός Αγώνας» νοείται οιοσδήποτε αθλητικός αγώνας, πρωτάθλημα, παιχνίδι ή
γεγονός που οργανώνεται σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Πετοσφαίρισης, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και τους Κανονισμούς της
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ΕΟΠΕ.
Ως «Εκ των Έσω Πληροφορία» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία για αγώνα που κατέχει ένα
άτομο λόγω της θέσης του/της σε σχέση με αγώνα, με εξαίρεση τις πληροφορίες που έχουν ήδη
δημοσιευθεί ή είναι γνωστές στο κοινό και είναι εύκολα προσβάσιμες στους ενδιαφερομένους
ή αποκαλύπτονται σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς που διέπουν τη σχετική
διοργάνωση.
Ως «Συντελεστής Αγώνα» νοείται οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ανήκει σε μία από
τις ακόλουθες κατηγορίες:
α. ως «αθλητής» νοείται οιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων που συμμετέχει σε αθλητικό
αγώνα
β. ως «Προσωπικό υποστήριξης αθλητών» νοείται οιοσδήποτε προπονητής, εκπαιδευτής,
μάνατζερ, πράκτορας, το προσωπικό ομάδας, στέλεχος ομάδας, ιατρικό ή παραϊατρικό
προσωπικό που εργάζεται με ή θεραπεύει αθλητές που συμμετέχουν ή προετοιμάζονται για
τις αθλητικές διοργανώσεις και όλα τα άλλα άτομα που εργάζονται με τους αθλητές·
γ. ως «Παράγοντας» νοείται οιοδήποτε άτομο που είναι ιδιοκτήτης, μέτοχος ή ανώτατο
στέλεχος ή μέλος προσωπικού που οργανώνει και προωθεί αθλητικές διοργανώσεις, καθώς
και οι διαιτητές, τα μέλη επιτροπών και οιαδήποτε άλλα πιστοποιημένα άτομα. Ο όρος
καλύπτει επίσης τα ανώτατα στελέχη και το προσωπικό διεθνών αθλητικών οργανισμών ή
όπου απαιτείται άλλους αρμόδιους αθλητικούς οργανισμούς που αναγνωρίζουν τον αγώνα.
Ως «Αθλητικό Στοίχημα, Στοίχημα ή Στοιχηματισμός» νοείται οιοδήποτε χρηματικό στοίχημα με
την προσδοκία χρηματικού επάθλου το οποίο εξαρτάται από τη μελλοντική και αβέβαιη έκβαση
αθλητικού αγώνα.
Άρθρο 24ο
Παραβιάσεις
Η παρακάτω συμπεριφορά, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο, συνιστά παραβίαση του παρόντος
Κώδικα:
1. Στοιχηματισμός
Ο Στοιχηματισμός σε συνάρτηση με:
α. Αθλητικό Αγώνα στον οποίο συμμετέχει απευθείας ο Συντελεστής Αγώνα· ή
β. το άθλημα του Συντελεστή Αγώνα· ή
2. Χειραγώγηση αθλητικών αγώνων
Σκόπιμη συμφωνία, διά πράξεως ή παραλείψεως που στοχεύει στην αθέμιτη αλλοίωση του
αποτελέσματος ή της εξέλιξης του αθλητικού αγώνα με σκοπό να άρει εν όλω ή εν μέρει την
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απρόβλεπτη φύση του προαναφερθέντος αθλητικού αγώνα με σκοπό την απόκτηση
αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος για τον ίδιο ή για άλλους.
3. Συμπεριφορά διαφθοράς
Η παροχή, αίτηση, λήψη, επιδίωξη ή αποδοχή Πλεονεκτήματος που συνδέεται με τη
χειραγώγηση ενός αθλητικού αγώνα ή άλλη μορφή διαφθοράς.
4. Εκ των έσω πληροφορίες
1. Η χρήση Εκ των Έσω Πληροφοριών για σκοπούς Στοιχηματισμού, οιασδήποτε μορφή
χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων ή για άλλον σκοπό διαφθοράς από τον Συντελεστή
Αγώνα ή μέσω άλλου προσώπου και/ή οντότητας.
2. Η γνωστοποίηση Εκ των Έσω Πληροφοριών σε οιοδήποτε πρόσωπο και/ή οντότητα, με ή
χωρίς Πλεονέκτημα, όταν ο Συντελεστής Αγώνα γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η εν λόγω
γνωστοποίηση μπορεί να οδηγούσε στη χρήση πληροφοριών για σκοπούς
Στοιχηματισμού, οιαδήποτε μορφή χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων ή άλλους
σκοπούς διαφθοράς.
3. Η παροχή και/ή απόκτηση Πλεονεκτήματος για την παροχή Εκ των Έσω Πληροφοριών
ανεξάρτητα από το αν πράγματι παρέχονται Εκ των Έσω Πληροφορίες.
5. Μη αναφορά
1. Η μη αναφορά στην ΕΟΠΕ ή σε συναφή μηχανισμό ή αρχή γνωστοποίησης/αναφοράς, με
την πρώτη δυνατή ευκαιρία, των πλήρων αναλυτικών στοιχείων οιωνδήποτε
προσεγγίσεων ή προσκλήσεων προς τον Συντελεστή Αγώνα να συμμετάσχει σε
συμπεριφορά ή σε περιστατικά που θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με παραβίαση του
παρόντος Κώδικα.
2. Η μη αναφορά στην ΕΟΠΕ ή σε συναφή μηχανισμό ή αρχή γνωστοποίησης/αναφοράς, με
την πρώτη δυνατή ευκαιρία, των πλήρων αναλυτικών στοιχείων οποιουδήποτε
περιστατικού, γεγονότος ή ζητήματος που υποπίπτει στην αντίληψη του Συντελεστή Αγώνα
(ή το οποίο όφειλε εύλογα να γνωρίζει), συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων ή των
προσκλήσεων προς άλλον Συντελεστή Αγώνα να συμμετάσχει σε συμπεριφορά που θα
μπορούσε να ισοδυναμεί με παραβίαση του παρόντος Κώδικα.
6. Μη συνεργασία
1. Η μη συνεργασία στο πλαίσιο διερεύνησης που διεξάγεται από την ΕΟΠΕ σε συνάρτηση με
πιθανή παραβίαση του παρόντος Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της μη
παροχής με ακρίβεια, πληρότητα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληροφοριών
και/ή εγγράφων και/ή της αιτούμενης πρόσβασης ή συνδρομής που αιτείται η ΕΟΠΕ στο
πλαίσιο της εν λόγω διερεύνησης.
2. Η παρεμπόδιση ή καθυστέρηση οποιασδήποτε διερεύνησης που μπορεί να διεξάγεται από
την ΕΟΠΕ σε συνάρτηση με πιθανή παραβίαση του παρόντος Κώδικα,
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απόκρυψης, αλλοίωσης ή καταστροφής
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2022

35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που μπορεί να είναι συναφείς με τη
διερεύνηση.
7. Εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 6
1. Για τη διαπίστωση της τέλεσης παραβίασης δεν λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
α. το αν ο Συντελεστής Αγώνα συμμετέχει στον υπόψη Αθλητικό Αγώνα ή όχι·
β. η έκβαση του Αθλητικού Αγώνα για τον οποίο έγινε ή προτίθετο να γίνει το Στοίχημα·
γ. το αν πράγματι χορηγήθηκε ή παρελήφθη Πλεονέκτημα ή άλλο αντάλλαγμα·
δ. η φύση ή η έκβαση του Στοιχήματος·
ε. το αν η προσπάθεια ή η απόδοση του Συντελεστή Αγώνα στον υπόψη Αθλητικό Αγώνα
επηρεάστηκε (ή θα μπορούσε να αναμένεται ότι θα επηρεαστεί) από την υπόψη
πράξη ή παράλειψη·
στ. το αν το αποτέλεσμα του υπόψη Αθλητικού Αγώνα επηρεάστηκε (ή θα μπορούσε να
αναμένεται ότι θα επηρεαστεί) από τις υπόψη πράξεις ή παραλείψεις·
ζ. το αν η χειραγώγηση περιελάμβανε παραβίαση τεχνικού κανόνα της ΕΟΠΕ
η. το αν στον αθλητικό αγώνα παρευρέθη εκπρόσωπος της ΕΟΠΕ ή εκπρόσωπος της
FIVB/CEV εάν πρόκειται για Διεθνή αγώνα.
2. Οποιαδήποτε μορφή συνδρομής και βοήθειας ή απόπειρας από Συντελεστή Αγώνα που θα
μπορούσε να καταλήξει σε παραβίαση του παρόντος Κώδικα αντιμετωπίζεται ως τέλεση
παραβίασης, ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω πράξη πράγματι κατέληξε σε παραβίαση
ή/και το αν η παραβίαση τελέστηκε με δόλο ή αμέλεια.

Άρθρο 25ο
Πειθαρχική Διαδικασία
1. Διερεύνηση
1. Ο Συντελεστής Αγώνα που φέρεται να έχει τελέσει παραβίαση του παρόντος Κώδικα
πρέπει να ενημερωθεί για τις φερόμενες ως τελεσθείσες παραβιάσεις, τα αναλυτικά
στοιχεία των φερόμενων πράξεων ή/και παραλείψεων, και το εύρος των πιθανών
κυρώσεων.
2. Με αίτημα της ΕΟΠΕ, ο υπόψη Συντελεστής Αγώνα πρέπει να παράσχει οποιαδήποτε
πληροφορία που η ΕΟΠΕ θεωρεί ότι ενδέχεται να είναι συναφής με τη διερεύνηση της
φερόμενης παραβίασης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που συναρτώνται με τη
φερόμενη παραβίαση (όπως αριθμοί και στοιχεία του λογαριασμού στοιχηματισμού,
αναλυτικοί λογαριασμοί τηλεφώνου, αναλύσεις τραπεζικών λογαριασμών, αρχεία της
υπηρεσίας διαδικτύου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και λοιπές μονάδες
ηλεκτρονικής αποθήκευσης πληροφοριών) ή/και καταστάσεις που ορίζουν τα συναφή
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2.

3.

4.

5.
6.

πραγματικά περιστατικά και τις περιρρέουσες περιστάσεις της φερόμενης παραβίασης.
Δικαιώματα του υπόψη προσώπου
Σε όλες τις διαδικασίες που συνδέονται με παραβιάσεις του παρόντος Κώδικα, πρέπει να
γίνονται σεβαστά τα παρακάτω δικαιώματα:
1. Το δικαίωμα ενημέρωσης για τις κατηγορίες· και
2. Το δικαίωμα ορθής, έγκαιρης και αμερόληπτης ακρόασης με αυτοπρόσωπη παρουσία
ενώπιον της ΕΟΠΕ ή/και με κατάθεση γραπτής υπεράσπισης· και
3. Το δικαίωμα συνοδείας ή/και εκπροσώπησης.
Βάρος και βαθμός απόδειξης
Η ΕΟΠΕ έχει το βάρος της απόδειξης ότι τελέστηκε η παραβίαση. Ως βαθμός απόδειξης για
όλες τις υποθέσεις που εγείρονται στο πλαίσιο του παρόντα Κώδικα νοείται η εξισορρόπηση
των πιθανοτήτων· δηλαδή βάσει του εν λόγω προτύπου συνάγεται ότι σε περίπτωση
επικράτησης των αποδεικτικών στοιχείων είναι πιο πιθανή η τέλεση της παραβίασης του
παρόντος Κώδικα παρά το αντίθετο.
Εμπιστευτικότητα
Η αρχή της εμπιστευτικότητας πρέπει να τηρείται αυστηρά την ΕΟΠΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας. Η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες οντότητες πρέπει να πραγματοποιείται στη
βάση της αναγκαίας γνώσης. Η εμπιστευτικότητα πρέπει επίσης να τηρείται αυστηρά από
κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στη διαδικασία έως τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.
Ανωνυμία του προσώπου που υποβάλλει αναφορά
Πρέπει να διευκολύνεται η υποβολή ανώνυμων αναφορών.
Προσφυγές
Η προσφυγή κατατίθεται Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΟΠΕ εντός δεκαπέντε ημερών
από τη συντέλεση της με οποιαδήποτε μορφή χειραγώγησης. Προσφυγή που δεν ασκήθηκε
εντός της παραπάνω προθεσμίας δύναται να γίνει δεκτή από το ΜΔΟ/ΕΟΠΕ εφόσον
αποδεικνύεται ότι η παραβίαση ήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος μετά την παρέλευση της
προθεσμίας.
Άρθρο 26ο
Ασφαλιστικά Μέτρα

1. Το ΜΔΟ/ΕΟΠΕ μπορεί να επιβάλλει ασφαλιστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της
προσωρινής αναστολής, στον συντελεστή αγώνα όταν συντρέχει ιδιαίτερος κίνδυνος για τη
φήμη του αθλήματος, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των παρ.1 έως 4 του άρθρου
24 του παρόντος.
2. Όποτε επιβάλλεται ασφαλιστικό μέτρο, αυτό λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της τελικής
επιβαλλόμενης κύρωσης.
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Άρθρο 27ο
Κυρώσεις

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κυρώσεις

Στοιχηματισμός σε συμβάντα
και/ή την έκβαση ενός αθλητικού
αγώνα στον οποίο έχει απευθείας
συμμετοχή ο Συντελεστής (χωρίς
χειραγώγηση)

Στοιχηματισμός σε άθλημα ή
αθλητικό αγώνα του Συντελεστή
(τουρνουά, λίγκα, multisport
αθλητικό γεγονός) (χωρίς
χειραγώγηση)

Αποκλεισμός έως 3 έτη και
πρόστιμο έως 15.000 €

Αποκλεισμός έως 2 έτη και πρόστιμο
έως 10.000 €

•

Συγκεκριμένες
επιβαρυντικές/
ελαφρυντικές
περιστάσεις

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Κυρώσεις

•
•

το αν ο Συντελεστής στοιχηματίζει σε αθλητικό αγώνα στον οποίο
συμμετέχει
ο αριθμός και το μέγεθος των στοιχημάτων·
ο εθισμός στον στοιχηματισμό ή άλλες συγκεκριμένες προσωπικές
περιστάσεις.

Που συναρτάται με
στοιχηματισμό

Που συναρτάται με το άθλημα

Αποκλεισμός έως 4 έτη και
πρόστιμο έως 25.000 €

Αποκλεισμός έως 2 έτη και πρόστιμο
έως 10.000 €

•

Συγκεκριμένες
επιβαρυντικές/
ελαφρυντικές
περιστάσεις

•

•
•
•
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ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κυρώσεις

Η χρήση εκ των έσω
πληροφοριών για σκοπούς
στοιχηματισμού ή χειραγώγησης
ή για άλλους σκοπούς
διαφθοράς.

Η γνωστοποίηση εκ των έσω
πληροφοριών σε περίσταση κατά την
οποία ο Συντελεστής γνώριζε ή
όφειλε να γνωρίζει ότι η εν λόγω
γνωστοποίηση μπορούσε να
οδηγήσει στη χρήση πληροφοριών
για σκοπούς Στοιχηματισμού,
χειραγώγησης ή για άλλους σκοπούς
διαφθοράς.

Αποκλεισμός έως 3 έτη και
πρόστιμο έως 15.000 €

Αποκλεισμός έως 3 έτη και πρόστιμο
έως 15.000 €

Συγκεκριμένες
επιβαρυντικές/
ελαφρυντικές
περιστάσεις

•

ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Μη αναφορά

Κυρώσεις

δόλος·
πειθώ και καταναγκασμός·
φύση και όγκος των πληροφοριών που γνωστοποιήθηκαν·
φύση και όγκος των πλεονεκτημάτων.

•
•
•

Μη
παροχή
της Παρεμπόδιση
ζητηθείσας συνδρομής καθυστέρηση
διερεύνησης

•
•

•
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ή
της

Αποκλεισμός έως 2
Αποκλεισμός έως 2 έτη Αποκλεισμός από 1 έως
έτη και πρόστιμο έως και πρόστιμο έως 5.000 2 έτη και πρόστιμο έως
5.000 €
€
5.000 €
•

Συγκεκριμένες
επιβαρυντικές/
ελαφρυντικές
περιστάσεις

Μη συνεργασία

η
διαθεσιμότητα
μηχανισμού
αναφοράς/καταγγελίας
δυσλειτουργίας και η προώθηση και ευαισθητοποίηση για τον εν
λόγω μηχανισμό που να διασφαλίζει επαρκή επίπεδα
εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας·
η κουλτούρα αναφοράς και η διαθέσιμη προστασία·
η βαρύτητα, το περιεχόμενο και ο όγκος των πληροφοριών που
έπρεπε να έχουν αναφερθεί ή σκοπίμως απεκρύβησαν ή
καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης·
η ουσιώδης συνδρομή του Συντελεστή κατά τη διάρκεια της
διερεύνησης.
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Άρθρο 28ο
Ενσωμάτωση των διατάξεων
Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ενσωματώνονται οι διατάξεις του ν.4639/2019, καθώς
το άρθρο 132 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
Επίσης ενσωματώνονται στο Κεφάλαιο Δ και οι διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόμων,
Κανονισμών της FIVB και την CEV σχετικών με τη χειραγώγηση αγώνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 29ο
Τελικές Διατάξεις
1) Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος για ΕΟΠΕ, αρμόδια όργανα αυτής
θεωρούνται, κατά περίπτωση, τα δικαιοδοτικά της όργανα, το Δ.Σ. αυτής ή οι
αναφερόμενες στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Οργάνωσης Πρωταθλημάτων, Επιτροπές
της.
2) Πέραν των διατάξεων του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής ως προς τον Πειθαρχικό έλεγχο
(παραπτώματα και αντίστοιχη επιβολή ποινών) όλες οι διατάξεις του ν. 2725/99 και κάθε
άλλης διάταξης νόμου, των προεδρικών διαταγμάτων, των οικείων Υπουργικών
Αποφάσεων και Κανονισμών, του Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ, του Καταστατικού της ΕΟΠΕ, όλων των Γενικών και Ειδικών
Προκηρύξεων διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ και τέλος οι διατάξεις των
Κανονισμών των υπερκείμενων φορέων του αθλήματος (FIVB/CEV) της Δ.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.
3) Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται λόγος για «αθλητή» ή «προπονητή» εννοείται
αντίστοιχα «αθλήτρια» ή «προπονήτρια».
4) Οι κάθε είδους χρηματικές ποινές (πρόστιμα) που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος θα διατίθενται σε ετήσια βάση από την ΕΟΠΕ για τα αναπτυξιακά της
προγράμματα.
5) Εάν η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας ή άλλη κρατική Επιτροπή ή φορέας,
αποφασίσει την εφαρμογή ειδικών περιοριστικών όρων που αφορούν στη διεξαγωγή
αγώνων (πχ Υγειονομικό Πρωτόκολλο) για την προστασία της δημόσιας υγείας, με την
Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων θα καθορίζονται οι ποινές σε περίπτωση μη τήρησης
όρων αυτών.
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Ο παρόν Κανονισμός συγκείμενος από είκοσι εννέα (29) άρθρα, αποτελεί το, εναρμονισμένο στο
ν. 2725/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Πειθαρχικό Δίκαιο της ΕΟΠΕ, της ΕΣΑΠ,
των αθλητικών Ενώσεων και των Αγωνοδίκων Επιτροπών της.
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