Προτάσεις Επιτροπής ∆ικηγόρων των Π.Α.Ε. της
«SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α 2007»
για την αναθεώρηση διατάξεων του
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
Αθήνα, 26.04.2007

1. ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση των παρακάτω ορισµών:
«Μετά τον αγώνα»
Υφιστάµενη διατύπωση : «ο
χρόνος µεταξύ του τελευταίου
σφυρίγµατος του διαιτητή και της
αναχωρήσεως της οµάδος από τα
όρια του γηπέδου»

Προτεινόµενη διατύπωση : «ο
χρόνος µεταξύ του τελευταίου
σφυρίγµατος του διαιτητή και της
αναχωρήσεως της οµάδος από τον
εν γένει χώρο του γηπέδου»

«Αξιωµατούχος»
Υφιστάµενη διατύπωση : « µε
εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές ,
οποιοσδήποτε
εκτελεί
µια
δραστηριότητα που συνδέεται µε
το ποδόσφαιρο σε µια Π.Α.Ε. ή
Σωµατείο , ανεξαρτήτως του είδους
της
δραστηριότητας
αυτής
(διοικητική,
αθλητική
ή
οποιαδήποτε
άλλη)
και
της
διάρκειας
της
δραστηριότητας
αυτής
,
ιδιαιτέρως
δε,
ως
αξιωµατούχοι νοούνται οι µάνατζερ

, προπονητές
και το ιατρικό
προσωπικό»
Προτεινόµενη διατύπωση : « µε
εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές ,
οποιοσδήποτε
εκτελεί
µια
δραστηριότητα που συνδέεται µε
το ποδόσφαιρο σε µια Π.Α.Ε. ή
Σωµατείο , ανεξαρτήτως της
ιδιότητός του , του είδους της
δραστηριότητας αυτής (διοικητική,
αθλητική ή οποιαδήποτε άλλη) και
της διάρκειας της δραστηριότητας
αυτής»

«Εν γένει χώρος γηπέδου»
Υφιστάµενη διατύπωση: « Ο
εσωτερικός χώρος που περικλείεται
περιµετρικά από τον εξωτερικό
τοίχο του γηπέδου, στον οποίο
υπάρχουν οι είσοδοι που οδηγούν
στις κερκίδες και τα αποδυτήρια»

Προτεινόµενη διατύπωση: « Ο
εσωτερικός χώρος που περικλείεται
περιµετρικά από τον εξωτερικό
τοίχο του γηπέδου και µόνον,
στον οποίο υπάρχουν οι είσοδοι
που οδηγούν στις κερκίδες και τα
αποδυτήρια»
1

Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη νέου ορισµού:
«Οµάδα»
Προτεινόµενη
διατύπωση
:
όπου στον παρόντα Κανονισµό
αναφέρεται , νοείται το νοµικό
πρόσωπο
(Σωµατείο,
Π.Α.Ε.,
Τ.Α.Π.) εις το οποίον ανήκει.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Απαραίτητες διευκρινίσεις για την ακριβή απόδοση των
ορισµών προκειµένου να µην υπάρξουν παρερµηνείες , ιδίως δε στις
περιπτώσεις που τα αρµόδια Πειθαρχικά όργανα καλούνται να ερµηνεύσουν
τους προαναφερόµενους ορισµούς.
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2. ΑΡΘΡΟ 5 παρ. 1β - Εφαρµοζόµενες διατάξεις
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση : «Όλοι
οι
αγώνες
πρωταθληµάτων
διέπονται και διεξάγονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις: του παρόντος
Κανονισµού,
των
οικείων
προκηρύξεων και των αποφάσεων
και οδηγιών της Ε.Π.Ο.

Προτεινόµενη
διατύπωση
:
« Όλοι οι αγώνες πρωταθληµάτων
διέπονται και διεξάγονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις : του παρόντος
Κανονισµού
,
των
οικείων
προκηρύξεων και των σχετικών

εγκριτικών αποφάσεων
∆.Σ./Ε.Π.Ο.
προς
∆ιοργανώτριες»

του
τις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ∆ιευκρίνιση αποφασιστική αρµοδιότητας .
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3. ΑΡΘΡΟ 5 παρ. 1β - Εφαρµοζόµενες διατάξεις
Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη νέου εδαφίου «γ»
Υφιστάµενη διατύπωση :Όλοι οι
Προτεινόµενη διατύπωση : Όλοι
αγώνες πρωταθληµάτων διέπονται
οι
αγώνες
πρωταθληµάτων
και διεξάγονται σύµφωνα µε τις
διέπονται και διεξάγονται σύµφωνα
διατάξεις:
β)
του
παρόντος
µε τις διατάξεις: β) του παρόντος
Κανονισµού
,των
οικείων
Κανονισµού
,των
οικείων
προκηρύξεων και των σχετικών
προκηρύξεων και των σχετικών
εγκριτικών
αποφάσεων
του
εγκριτικών
αποφάσεων
του
∆.Σ./Ε.Π.Ο.
προς
τις
∆.Σ./Ε.Π.Ο.
προς
τις
∆ιοργανώτριες»
∆ιοργανώτριες»
και
γ)των

αποφάσεων , των οδηγιών και
εγκυκλίων των ∆ιοργανωτριών
και της Ε.Π.Ο. υπό τον όρο ότι
αυτές δεν αντίκειται προς τις
διατάξεις
του
παρόντος
Κανονισµού»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ∆ιευκρινίζεται η αρµοδιότητα έκδοσης εγκυκλίων
και
αποφάσεων των ∆ιοργανωτριών ,οι οποίοι εύλογα συντάσσονται από τις καθ’
ύλην αρµόδιες δηλ. τις ∆ιοργανώτριες Αρχές.
Άλλωστε η ∆ιοργανώτρια Αρχή λόγω της αδιάκοπης συνεργασίας µεταξύ
αυτής και όλων των φορέων που εµπλέκονται στη διοργάνωση των Αγώνων ,
γνωρίζει άριστα τα θέµατα που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση οιονδήποτε
προβληµάτων για την άρτια διεξαγωγή των αγώνων, ώστε η αντιµετώπισή
τους να επιζητείται και να αποτυπώνεται δια της έκδοσης των εν λόγω
Εγκυκλίων – Κανονισµών.
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4. ΑΡΘΡΟ 8 παρ. 9 – Γήπεδα τέλεσης Αγώνων
Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη νέου εδαφίου
Υφιστάµενη διατύπωση: « Οι
Προτεινόµενη
διατύπωση:«Οι
διοργανώτριες των αγώνων, για τις
διοργανώτριες των αγώνων, για τις
ανάγκες συµβάσεων χορηγίας που
ανάγκες συµβάσεων χορηγίας που
υπογράφουν, δικαιούνται ηχητικού
υπογράφουν, δικαιούνται ηχητικού
και
διαφηµιστικού
χρόνου
4
και
διαφηµιστικού
χρόνου
4
τεσσάρων εν συνόλω λεπτών προ
τεσσάρων εν συνόλω λεπτών προ
και κατά τη διάρκεια του ηµιχρόνου
και κατά τη διάρκεια του ηµιχρόνου
του αγώνων. ∆ικαιούνται επίσης 3
του αγώνων. ∆ικαιούνται επίσης 3
διαφηµιστικών
πινακίδων
στα
διαφηµιστικών
πινακίδων
στα
γήπεδα τέλεσης των αγώνων.
γήπεδα τέλεσης των αγώνων»
Τα διαλαµβανόµενα στο ανωτέρω
εδάφιο
,
όσον
αφορά
τα
Επαγγελµατικά
πρωταθλήµατα,
ρυθµίζονται από τις οικείες
προκηρύξεις
των
πρωταθληµάτων»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ∆ιάκριση των Επαγγελµατικών Πρωταθληµάτων.
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5.ΑΡΘΡΟ 11 παρ.1 – ∆ιάρκεια , ηµέρα και ώρα τέλεσης αγώνα
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση :«Η
διάρκεια όλων των αγώνων των
πρωταθληµάτων είναι 90 λεπτά της
ώρας , σε δύο ηµίχρονα, από 45
λεπτά το καθένα. Η διάρκεια της
ανάπαυλας (ηµίχρονο) δεν θα
ξεπερνά τα 15 λεπτά. Σε περίπτωση
παρουσίασης της οµάδας στον
αγωνιστικό χώρο πέραν αυτού του
χρονικού
ορίου,
ο
διαιτητής
επιβάλλει αντίστοιχες πειθαρχικές
ποινές και η υπαίτια οµάδα
τιµωρείται κατά το άρθρο 88
παρ.2».

Προτεινόµενη διατύπωση : «Η
διάρκεια όλων των αγώνων των
πρωταθληµάτων είναι 90 λεπτά της
ώρας , σε δύο ηµίχρονα, από 45
λεπτά το καθένα. Η διάρκεια της
ανάπαυλας (ηµίχρονο) δεν θα
ξεπερνά
τα
15
λεπτά.
Σε

περίπτωση
καθυστέρησης
παρουσίασης της οµάδας στον
αγωνιστικό χώρο πέραν αυτού
του
χρονικού
ορίου,
ο
διαιτητής
υποχρεούται
να
αναγράψει το γεγονός στο
Φ.Α.,
προκειµένου
να
επιβληθούν,
στην
υπαίτια
οµάδα,
οι
αντίστοιχες
πειθαρχικές ποινές του άρθρου
88 παρ.2. Σε διαφορετική
περίπτωση
ο
∆ιαιτητής
παραπέµπεται για πληµµελή
σύνταξη του Φ.Α. και του
επιβάλλονται οι αντίστοιχες
πειθαρχικές ποινές.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Απαραίτητη διευκρίνιση για την δυνατότητα επιβολής των
Πειθαρχικών κυρώσεων στην Οµάδα και στον ∆ιαιτητή.
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6. ΑΡΘΡΟ 12 παρ. 3β - ∆ιαιτητής αγώνα
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση :«Η
κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 ,
µετά την έναρξη του αγώνα ή και
προ, εµφανισθείσα αδυναµία του
διαιτητή ή βοηθού διαιτητή να
συνεχίσει
τον
αγώνα
λόγω
τραυµατισµού του ή ασκήσεως
σωµατικής βίας , οφειλόµενη σε
υπαιτιότητα των προσώπων της
µιας ή και των δύο οµάδων,
αποτελεί λόγο διακοπής του αγώνα
και εφαρµόζονται οι κυρώσεις που
ορίζει το άρθρο 21 παρ.2β και 3
του Κ.Α.Π.»

Προτεινόµενη διατύπωση: :«Η
κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 ,
µετά την έναρξη του αγώνα ή και
προ, εµφανισθείσα αδυναµία του
διαιτητή ή βοηθού διαιτητή να
συνεχίσει
τον
αγώνα
λόγω
τραυµατισµού του ή ασκήσεως
σωµατικής βίας , οφειλόµενη σε
υπαιτιότητα των προσώπων της
µιας ή και των δύο οµάδων,
αποτελεί
λόγο
διακοπής
ή
µαταίωσης
του
αγώνα
και
εφαρµόζονται οι κυρώσεις που
ορίζει το άρθρο 21 παρ.2β και 3
του Κ.Α.Π.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Απαραίτητη συµπλήρωση διότι δεν υπήρχε πρόβλεψη σε
περίπτωση µαταίωσης του αγώνα.
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7.ΑΡΘΡΟ 14 παρ. 2α – Στολές οµάδων
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση :« Η
διαφήµιση
αποτυπώνεται
στο
εµπρόσθιο και στο οπίσθιο µέρος
της φανέλας του ποδοσφαιριστή,
εφόσον κριθεί αναγκαίο από τις
οµάδες»

Προτεινόµενη διατύπωση : « Η
διαφήµιση
αποτυπώνεται
στο
εµπρόσθιο και στο οπίσθιο µέρος
και
του
της
φανέλας
παντελονιού του ποδοσφαιριστή,
εφόσον κριθεί αναγκαίο από τις
οµάδες»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Απαραίτητη συµπλήρωση της διάταξης
παράλειψη – Εναρµόνιση µε τα ∆ιεθνώς κρατούντα.

,διότι

υπήρχε
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8. ΑΡΘΡΟ 15 παρ. 8 – Φύλλο Αγώνα
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση : «Το
Φ.Α. αποτελεί µέσο απόδειξης,
τόσο για το κύρος αγώνα όσο και
για τον πειθαρχικό έλεγχο. Με την
επιφύλαξη των άρθρων 76 παρ.6β
και
96παρ.1γ
του
παρόντος
επιτρέπεται
ανταπόδειξη
των
λοιπών παρατηρήσεων του διαιτητή
µε βάση τα στοιχεία και µόνο που
προκύπτουν από τις εκθέσεις
εντεταλµένων, σχετικά µε τη
διεξαγωγή του αγώνα, προσώπων
(εκθέσεις παρατηρητών αγώνα,
παρατηρητών διαιτησίας ).

Προτεινόµενη διατύπωση : «Το
Φ.Α. αποτελεί µέσο απόδειξης - µη

επιτρεποµένης ανταπόδειξης τόσο για το αποτέλεσµα του
αγώνα
όσο
και
για
τα
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 76
παρ. 6β του παρόντος. Για όλες
τις λοιπές παρατηρήσεις του
διαιτητή
επιτρέπεται
ανταπόδειξη.
Ως
λοιπές
παρατηρήσεις του διαιτητή
νοούνται όλες οι ακολουθείσες
παρατηρήσεις , µετά την
αρχική σύνταξη του Φ.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Σωρεία αντιφατικών ερµηνειών και κατ΄ επέκταση αποφάσεων
των Πειθαρχικών Οργάνων , καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της ως άνω
διατύπωσης.
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9. ΑΡΘΡΟ 19 παρ. 2 – Ειδικές περιπτώσεις
συµµετοχής ποδοσφαιριστών σε αγώνες

απαγόρευσης

Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη
διατύπωση:
«Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή
να
αγωνιστεί
εντός
εικοσιτετραώρου σε δύο αγώνες
του
σωµατείου
που
ανήκει.
Παράβαση της διάταξης αυτής
συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου
αγώνα αν υποβληθεί ένσταση
αντικανονικής συµµετοχής, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 23 του
παρόντος Κανονισµού, ύστερα από
απόφαση του αρµόδιου οργάνου»

Προτεινόµενη
διατύπωση:
«Απαγορεύεται σε ποδ/στη να
αγωνιστεί εντός εικοσιτετραώρου
σε δυο αγώνες του σωµατείου που
ανήκει. Ο υπολογισµός του

εικοσιτετραώρου αρχίζει από
το τελευταίο λεπτό συµµετοχής
του
ποδοσφαιριστή
στον
πρώτο αγώνα και πρέπει να
συµπληρούται πριν την έναρξη
του
δεύτερου
αγώνα».
Παράβαση της διάταξης αυτής
συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου
αγώνα αν υποβληθεί ένσταση
αντικανονικής συµµετοχής, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 23 του
παρόντος Κανονισµού, ύστερα από
απόφαση του αρµόδιου οργάνου»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Απαραίτητη συµπλήρωση της διάταξης, για τον υπολογισµό
του προβλεπόµενου ως άνω χρονικού ορίου.
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10. ΑΡΘΡΟ 19 παρ. 5 – Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης
συµµετοχής ποδοσφαιριστών σε αγώνες
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη
διατύπωση
:
Προπονητές,
µέλη
συνδέσµων
προπονητών, καθηγητές φυσικής
αγωγής
µε
ειδικότητα
το
ποδόσφαιρο οι οποίοι είναι κάτοχοι
άδειας άσκησης του επαγγέλµατος
του προπονητή ποδοσφαίρου δεν
έχουν το δικαίωµα να µετέχουν ως
ποδοσφαιριστές
σε
επίσηµους
αγώνες, τυχόν δε συµµετοχή τους
συνιστά
λόγο
αντικανονικής
συµµετοχής, ύστερα από ένσταση
της
αντίπαλης
οµάδας
και
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ.
12 του άρθρου 23 αυτού του
Κανονισµού.

Προτεινόµενη
διατύπωση
:
Προπονητές,
µέλη
συνδέσµων
προπονητών, καθηγητές φυσικής
αγωγής
µε
ειδικότητα
το
ποδόσφαιρο οι οποίοι είναι κάτοχοι
άδειας άσκησης του επαγγέλµατος
του προπονητή ποδοσφαίρου δεν
έχουν το δικαίωµα να µετέχουν ως
ποδοσφαιριστές
σε
επίσηµους
αγώνες, τυχόν δε συµµετοχή τους
συνιστά
λόγο
αντικανονικής
συµµετοχής, ύστερα από ένσταση
της
αντίπαλης
οµάδας
και
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ.
11 του άρθρου 23 αυτού του
Κανονισµού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η παραποµπή στην παράγραφο 12 του άρθρου 23 έγινε
προφανώς από παραδροµή . λόγω προγενέστερης τροποποίησης –
αναρίθµησης του Κ.Α.Π. Το ορθή παραποµπή είναι στην παράγραφο 11 του
άρθρου 23.
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11. ΑΡΘΡΟ 19 παρ. 9γ – Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης
συµµετοχής ποδοσφαιριστών σε αγώνες
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη
διατύπωση:
«
Ειδικά για το πρωτάθληµα ∆΄
Εθνικής
κατηγορίας
είναι
υποχρεωτική η συµµετοχή 4
ποδ/στων ηλικίας κάτω των 20
ετών, οι οποίοι θα µετέχουν
υποχρεωτικά
στο
διεξαγόµενο
αγώνα , συνεχώς και καθόλη την
διάρκεια αυτού. Σε περίπτωση
αποβολής των ποδοσφαιριστών
αυτών, ο αγώνας συνεχίζεται χωρίς
αυτούς».

Προτεινόµενη
διατύπωση:
«Ειδικά για το πρωτάθληµα ∆΄
Εθνικής
κατηγορίας
είναι
υποχρεωτική η συµµετοχή 4
ποδ/στων ηλικίας κάτω των 20
ετών, οι οποίοι θα µετέχουν
υποχρεωτικά
στο
διεξαγόµενο
αγώνα, συνέχεια και καθόλη τη
διάρκεια αυτού . Σε περίπτωση

αποβολής
ποδοσφαιριστών
αυτής της κατηγορίας , η οµάδα
τους δύναται να συνεχίσει τον
αγώνα µε τόσους λιγότερους
συµµετέχοντες ποδοσφαιριστές
ηλικίας κάτω των 20 ετών ,όσοι
είναι οι αποβληθέντες».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Απαραίτητη διευκρίνιση – αποσαφήνιση αριθµού
συµµετεχόντων ποδ/στων.
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12 .ΑΡΘΡΟ 21 παρ. 1α -Μη τέλεση ή διακοπή Αγώνα
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη
διατύπωση:
«
Αγώνας που δεν τελέστηκε, χωρίς
να
ευθύνονται
και
οι
δύο
διαγωνιζόµενες,
επανορίζεται
υποχρεωτικά µέσα σε διάστηµα 15
ηµερών από την έκδοση της
απόφασης».

Προτεινόµενη
διατύπωση:
«Αγώνας που δεν τελέστηκε, χωρίς
να
ευθύνονται
και
οι
δύο
διαγωνιζόµενες,
επανορίζεται
υποχρεωτικά µέσα σε διάστηµα 15
ηµερών από την έκδοση της
τελεσίδικης απόφασης».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Εξαίρεση στη γενική διάταξη της αµέσου της εκτέλεσης των
αποφάσεων , για την ουσιαστική απόδοση του ∆ικαίου.
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13. ΑΡΘΡΟ 21 παρ. 1ε -Μη τέλεση ή διακοπή Αγώνα
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη
διατύπωση:
«
Προκειµένου για αγώνες των
τοπικών
πρωταθληµάτων,
ο
αγώνας επανορίζεται εντός 15
ηµερών. Στην περίπτωση αυτή
ποδ/στης που αποβάλλεται στον
διακοπέντα αγώνα , η συνέχιση του
αγώνα αυτού εντός 15 ηµερών, δεν
προσµετράται για την έκτιση της
ποινής που του υποβλήθηκε στον
διακοπέντα αγώνα»

Προτεινόµενη διατύπωση : «
Προκειµένου για αγώνες των
τοπικών
πρωταθληµάτων,
ο
αγώνας επανορίζεται εντός 15
ηµερών. Στην περίπτωση αυτή
ποδ/στης που αποβάλλεται στον
διακοπέντα αγώνα , η συνέχιση του
αγώνα αυτού εντός 15 ηµερών, δεν
προσµετράται για την έκτιση της
ποινής που του υποβλήθηκε στον
διακοπέντα αγώνα. Προσµετράται
όµως για την έκτιση ποινής η
οποία ήδη είχε αρχίσει να
εκτίεται από την έναρξη του
συνεχιζόµενου αγώνα»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Απαραίτητη διατύπωση προς αποφυγή επιπρόσθετης έκτισης
ποινής αποκλεισµού ποδ/στη .
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14.ΑΡΘΡΟ 21 παρ. 2α -Μη τέλεση ή διακοπή Αγώνα
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση: Αγώνας
που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε
µε υπαιτιότητα της µιας ή και των
δύο οµάδων ,προσµετράται για την
έκτιση ποινών , µόνον της
ανυπαίτιας
οµάδας
και
βαθµολογείται ως εξής : α) «Με
αφαίρεση τριών βαθµών από την
υπαίτια οµάδα , αν ο αγώνας δεν
αρχίσει. Οι λόγοι για τους οποίους
µια οµάδα θεωρείται υπαίτια για
την µαταίωση αγώνα είναι κυρίως:

Προτεινόµενη
διατύπωση:
Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που
δεν έληξε µε υπαιτιότητα της µιας ή
και των δύο οµάδων ,προσµετράται
για την έκτιση ποινών , µόνον της
ανυπαίτιας
οµάδας
και
βαθµολογείται ως εξής :«Με
αφαίρεση τριών βαθµών καθώς

επίσης και την αφαίρεση ενός
βαθµού
από
το
επόµενο
πρωτάθληµα από την υπαίτια

οµάδα , αν ο αγώνας δεν αρχίσει.
Οι λόγοι για τους οποίους µια
οµάδα θεωρείται υπαίτια για την
µαταίωση
αγώνα
ενδεικτικά

είναι:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Εναρµόνιση διατάξεων για
Συµµόρφωση αδιάφορων βαθµολογικά οµάδων.

την

µη

τέλεση

αγώνα.
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15. ΑΡΘΡΟ 21 παρ. 2α- Μη τέλεση ή διακοπή αγώνα

Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη εδαφίων «ζζ» και «ηη»
Προτεινόµενη διατύπωση : Οι λόγοι
για τους οποίους µια οµάδα θεωρείται
υπαίτια για την µαταίωση αγώνα ,ενδεικτικά είναι :

ζζ) ∆ηµιουργία επεισοδίων
ηη) απουσία ιατρού αγώνα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Απαραίτητη προσθήκη λόγω παράλειψης της προτεινόµενης
περίπτωσης µαταίωσης αγώνα.
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16. ΑΡΘΡΟ 23 παρ. 1 - Υποβολή ενστάσεων
Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη εδαφίων «η» και «ζ»
Υφιστάµενη
διατύπωση:
«Ενστάσεις
επιτρέπεται
να
υποβάλλονται
µόνο
από
τις
διαγωνιζόµενες
οµάδες
στους
µεταξύ τους αγώνες , για τους
παρακάτω αποκλειστικά λόγους :

Προτεινόµενη
διατύπωση:
Ενστάσεις
επιτρέπεται
να
υποβάλλονται
µόνο
από
τις
διαγωνιζόµενες
οµάδες
στους
µεταξύ τους αγώνες , για τους
παρακάτω αποκλειστικά λόγους :

ζ)Για παράλειψη παρουσίας
ιατρού για την διεξαγωγή του
αγώνα
η)Κατά του κύρους του αγώνος
ο οποίος ετελέσθη µη νοµίµως
και κατά παράβασιν διατάξεως
του Κ,Α,Π, ή αποφάσεως του
∆.Σ. της ∆ιοργανώτριας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Σεβασµός ανθρώπινης ζωής. ∆υνατότητα διαρκούς ελέγχου
τηρήσεως της νοµιµότητας και ισονοµίας.
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17. ΑΡΘΡΟ 23 παρ. 3 – Υποβολή ενστάσεων
Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη της φράσεως :« επί ποινής απαραδέκτου»
Υφιστάµενη διατύπωση: «Για τις
ενστάσεις
που
υποχρεωτικά
καταχωρούνται
στο
Φ.Α.
κατατίθενται από την ενιστάµενη
οµάδα – µέσα σε δύο εργάσιµες
ηµέρες από τη διεξαγωγή του
αγώνα –το ανάλογο χρηµατικό
παράβολο.»

Προτεινόµενη διατύπωση: « Για
τις ενστάσεις που υποχρεωτικά
καταχωρούνται
στο
Φ.Α.
κατατίθενται από την ενιστάµενη
οµάδα επί ποινής απαραδέκτου
– µέσα σε δύο εργάσιµες ηµέρες
από τη διεξαγωγή του αγώνα – το
ανάλογο χρηµατικό παράβολο».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Αναγκαία συµπλήρωση της παράλειψης
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18. ΑΡΘΡΟ 23 παρ. 5 – Υποβολή ενστάσεων
Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη της φράσεως :« επί ποινής απαραδέκτου»
Υφιστάµενη διατύπωση: Ειδικά
για το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο
κατατίθενται στο πρωτόκολλο της
οικείας επαγγελµατικής ένωσης
υποχρεωτικά. Όλες οι παραπάνω
ενστάσεις που αποστέλλονται στην
διοργανώτρια
µε
συστηµένη
επιστολή,
διαβιβάζονται
υποχρεωτικά και µέσω FAX εντός
της παραπάνω προθεσµίας.

Προτεινόµενη
διατύπωση:
«Ειδικά για το επαγγελµατικό
ποδόσφαιρο
κατατίθενται
στο
πρωτόκολλο
της
οικείας
επαγγελµατικής
ένωσης
υποχρεωτικά. Όλες οι παραπάνω
ενστάσεις που αποστέλλονται στην
διοργανώτρια
µε
συστηµένη
επιστολή,
διαβιβάζονται
υποχρεωτικά και επί ποινή
απαραδέκτου και µέσω FAX εντός
της παραπάνω προθεσµίας.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Αναγκαία συµπλήρωση της παράλειψης
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19. ΑΡΘΡΟ 26 παρ. 2γ -Οικονοµική διαχείριση- Οργάνωση και
Επιστασία Αγώνων Πρωταθληµάτων
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση: « Σε
περίπτωση που για οποιονδήποτε
λόγο η γηπεδούχος οµάδα δεν
σφραγίσει τα εισιτήρια του αγώνα
από
την
αρµόδια
∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία , ο αγώνας
αυτός θα διεξάγεται κεκλεισµένων
των θυρών , απαγορευµένης της
εισόδου θεατών στο γήπεδο».

Προτεινόµενη διατύπωση: «Σε
περίπτωση που για οποιονδήποτε
λόγο η γηπεδούχος οµάδα δεν
σφραγίσει τα εισιτήρια του αγώνα
από
την
αρµόδια
∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία , ο αγώνας
αυτός θα διεξάγεται κεκλεισµένων
των θυρών , απαγορευµένης της
εισόδου θεατών στο γήπεδο.

Επίσης στη γηπεδούχο οµάδα
θα επιβάλλεται , από το
αρµόδιο ∆ικαιοδοτικό Όργανο ,
χρηµατικό πρόστιµο µέχρι δέκα
(10.000) χιλιάδων ευρώ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις κείµενες οικονοµικές
διατάξεις.
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20. ΑΡΘΡΟ 26 παρ. 4β - Οικονοµική διαχείριση- Οργάνωση και
Επιστασία Αγώνων Πρωταθληµάτων
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση :«Αν και
το πενθήµερο παρέλθει άπρακτο , η
υπαίτια οµάδα αποκλείεται από τον
πρώτο επίσηµο αγώνα της , καθώς
και από τους αµέσως επόµενους –
µέχρις ότου συµµορφωθεί – τους
οποίους και χάνει υπέρ των
αντιπάλων της µε τέρµατα µηδέν
(0) τρία (3) µετά από απόφαση του
∆.Ο. στο οποίο παραπέµπεται
πάραυτα από την υπηρεσία της
διοργανώτριας για την επιβολή της
προβλεπόµενης κύρωσης , ήτοι του
αποκλεισµού από αγώνες µέχρι
εξοφλήσεως της οφειλής».

Προτεινόµενη διατύπωση: «Αν
και
το
πενθήµερο
παρέλθει

άπρακτο , η υπαίτια οµάδα
αποκλείεται από τον πρώτο επίσηµο
αγώνα της , καθώς και από τους
αµέσως επόµενους – µέχρις ότου
συµµορφωθεί – τους οποίους και
χάνει υπέρ των αντιπάλων της µε
τέρµατα µηδέν (0) τρία (3) µετά
από απόφαση του ∆.Ο. στο οποίο
παραπέµπεται αυθηµερόν µετά

την παρέλευση του 5νθηµέρου

από
την
υπηρεσία
της
διοργανώτριας για την επιβολή της
προβλεπόµενης κύρωσης , ήτοι του
αποκλεισµού από αγώνες µέχρι
εξοφλήσεως
της
οφειλής.

Επιπλέον της αφαιρείται και
ένας βαθµός από τον πίνακα
βαθµολογίας της επόµενης
περιόδου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Εναρµονίζονται οι διατάξεις µε σκοπό την ακριβή τήρηση των
οικονοµικών υποχρεώσεων καθώς και του χρόνου εκπληρώσεων αυτών.
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21. ΑΡΘΡΟ 26 παρ. 5 - Οικονοµική διαχείριση- Οργάνωση και
Επιστασία Αγώνων Πρωταθληµάτων
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Προτεινόµενη διατύπωση: «Η
Υφιστάµενη διατύπωση: «Η
οικονοµική επιστασία και οργάνωση
οικονοµική επιστασία και οργάνωση
των
αγώνων
ανήκει
στη
των
αγώνων
ανήκει
στη
διοργανώτρια που εκτός των άλλων
διοργανώτρια. Με την επιφύλαξη
καθορίζει:
της
Προκήρυξης
και
α) Τον αριθµό εισιτηρίων κάθε
Οικονοµικής Εγκυκλίου των
αγώνα
οικείων Πρωταθληµάτων η
β) Τις τιµές των εισιτηρίων
διοργανώτρια καθορίζει:
γ) Την παραχώρηση ή µη
α) Τον αριθµό εισιτηρίων κάθε
εισιτηρίων
στη
φιλοξενούµενη
αγώνα
οµάδα, καθώς και τον αριθµό
β) Τις τιµές των εισιτηρίων
αυτών
γ) Την παραχώρηση ή µη
δ) Οτιδήποτε µπορεί να έχει σχέση
εισιτηρίων
στη
φιλοξενούµενη
µε τη διεξαγωγή του αγώνα.
οµάδα, καθώς και τον αριθµό
αυτών
δ) Οτιδήποτε µπορεί να έχει σχέση
µε τη διεξαγωγή του αγώνα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Απαραίτητη η διατύπωση για τη ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων
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22. ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 4α – Πρωτάθληµα στο οποίο δικαιούται
συµµετοχή σωµατείο που υποβιβάσθηκε ή συγχωνεύθηκε
Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη εδαφίου
Υφιστάµενη διατύπωση: «Σε
περίπτωση
συγχώνευσης
που
γίνεται ύστερα από τη διάλυση δύο
ή περισσοτέρων σωµατείων και
ίδρυση
νέου
σωµατείου
–
οποτεδήποτε και αν συντελεστεί –
το νέο σωµατείο που προέρχεται
από τη συγχώνευση , αγωνίζεται
από
την
αµέσως
επόµενη
αγωνιστική
περίοδο
στο
πρωτάθληµα
της
ανώτερης
κατηγορίας στο οποίο ανήκε ένα
από τα συγχωνευθέντα σωµατεία.
Στην
περίπτωση
που
τα
συγχωνευθέντα
σωµατεία
αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία ,
τότε
τη
κενή
θέση
που
δηµιουργείται , θα καταλαµβάνει
σωµατείο που ανήκει στην ίδια
Ένωση µε τα συγχωνευθέντα
σωµατεία».

Προτεινόµενη διατύπωση : «Σε
περίπτωση
συγχώνευσης
που
γίνεται ύστερα από τη διάλυση δύο
ή περισσοτέρων σωµατείων και
ίδρυση
νέου
σωµατείου
–
οποτεδήποτε και αν συντελεστεί –
το νέο σωµατείο που προέρχεται
από τη συγχώνευση , αγωνίζεται
από
την
αµέσως
επόµενη
αγωνιστική
περίοδο
στο
πρωτάθληµα
της
ανώτερης
κατηγορίας στο οποίο ανήκε ένα
από τα συγχωνευθέντα σωµατεία.
Στην
περίπτωση
που
τα
συγχωνευθέντα
σωµατεία
αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία ,
τότε
τη
κενή
θέση
που
δηµιουργείται , θα καταλαµβάνει
σωµατείο που ανήκει στην ίδια
Ένωση µε τα συγχωνευθέντα
σωµατεία. Την κενή θέση θα

καταλαµβάνει πάντα
οµάδα
από την µικρότερη κατηγορία ,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2
του παρόντος κανονισµού».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Απαραίτητη η προσθήκη προς αποφυγή παρερµηνειών .
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23. ΑΡΘΡΟ 29 παρ.2α – Ραδιοτηλεοπτικά – Μ.Μ.Ε.
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη
διατύπωση:
Προτεινόµενη διατύπωση :
«Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα
«Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα
(ΠΑΕ
ή
Σωµατεία
)
ποινή
(ΠΑΕ
ή
Σωµατεία
)
ποινή
αποκλεισµού τριών (3) αγωνιστικών
αποκλεισµού τριών (3) αγωνιστικών
ηµερών
Πρωταθλήµατος
και
ηµερών
Πρωταθλήµατος
και
Κυπέλλου και χρηµατικής ποινής
Κυπέλλου και χρηµατικής ποινής
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€)
από πενήντα χιλιάδες (50.000)
µέχρι ογδόντα χιλιάδες ευρώ
για τις ΠΑΕ»
(80.000€) για τις ΠΑΕ»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Εφαρµογή της Αρχής της Αναλογικότητας.

24

24. ΑΡΘΡΟ 32 – Ποινή αποκλεισµού που επιβάλλεται από σωµατείο
σε ποδοσφαιριστή της δύναµής του
Η Επιτροπή προτείνει την διαγραφή όλου του άρθρου και την εναρµόνισή του,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου Κ.Ε.Π.
Υφιστάµενη διατύπωση :
1.
Οι ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές σωµατείων ή
Π.Α.Ε. οποιασδήποτε κατηγορίας, για παράβαση διατάξεων του
Καταστατικού ή Κανονισµών, από τα ∆.Σ. σωµατείων ή Π.Α.Ε.
ισχύουν µετά την επικύρωσή τους από το αρµόδιο δικαιοδοτικό
όργανο.
2.
Μετά την επικύρωση της ανωτέρω ποινής, τυχόν συµµετοχή του
ποδοσφαιριστή σε αγώνα -στη διάρκεια της ποινής του- συνιστά
λόγο αντικανονικής συµµετοχής, µε εξαίρεση τη διάταξη της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
3.
Η κατά τα άνω ποινή ουδέποτε ανακαλείται, µειούται,
αναστέλλεται ή χαρίζεται.
4.
Σε περίπτωση µετεγγραφής ποδοσφαιριστή - τιµωρηµένου
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό- ή αλλαγής της ιδιότητας του ως
ποδοσφαιριστή, η κατά τα άνω ποινή δεν τον ακολουθεί.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Εναρµόνιση µε το σχετικό άρθρο του νέου Κ.Ε.Π.
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25. ΑΡΘΡΟ 35 παρ. 2α – Επίλυση αθλητικών διαφορών
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση : « Σε
περίπτωση που κατά παράβαση της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
φυσικό
ή
νοµικό
πρόσωπο
προσφύγει σε πολιτικό ή διοικητικό
δικαστήριο επιβάλλονται σε βάρος
του οι ακόλουθες ποινές από την
κατά περίπτωση διοργανώτρια ή
την Ε.Π.Ο.:
α) Οµάδα που ασκεί προσφυγή
αποκλείεται από τους υπόλοιπους
αγώνες τους πρωταθλήµατος που
µετέχει ή θα µετάσχει, µε απόφαση
του ∆.Σ. της διοργανώτριας ή της
Ε.Π.Ο. από την ηµέρα άσκησης της
προσφυγής και για όσο χρονικό
διάστηµα συνεχίζεται η παράβαση».

Προτεινόµενη διατύπωση : « Σε
περίπτωση που κατά παράβαση της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
φυσικό
ή
νοµικό
πρόσωπο
προσφύγει σε πολιτικό ή διοικητικό
δικαστήριο επιβάλλονται σε βάρος
του οι ακόλουθες ποινές από την
κατά περίπτωση διοργανώτρια ή
την Ε.Π.Ο :
α)Οµάδα που ασκεί προσφυγή
αποκλείεται από τους υπόλοιπους
αγώνες τους πρωταθλήµατος που
µετέχει ή θα µετάσχει, µε απόφαση
και
µόνον
του
∆.Σ.
της
διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο. από
την ηµέρα άσκησης της προσφυγής
και για όσο χρονικό διάστηµα
συνεχίζεται η παράβαση».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ∆ιασάφηση αποφασιστικής αρµοδιότητας.
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26. ΑΡΘΡΟ 35 παρ. 4 – Επίλυση αθλητικών διαφορών
Η Επιτροπή προτείνει την διαγραφή της παραγράφου λόγω σύστασης του
∆ιαιτητικού Τµήµατος ∆ικαστηρίου της Ε.Π.Ο.)
Υφιστάµενη διατύπωση: «Επιτρέπεται η προσφυγή στο ∆ιεθνές ∆ιαιτητικό
Αθλητικό ∆ικαστήριο (CAS) µετά την περαίωση όλων των βαθµίδων
δικαιοδοσίας σε όλα τα Ελληνικά Ποδοσφαιρικά Όργανα, µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Καταστατικό τα ης Ε.Π.Ο. και της UEFA.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Λόγω σύστασης του ∆ιαιτητικού Τµήµατος ∆ικαστηρίου της
Ε.Π.Ο.

27

28

27. ΑΡΘΡΟ 50 παρ. 6 – Γήπεδα
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη
διατύπωση:
«Απαγορεύεται
η
διεξαγωγή
φιλικών αγώνων στα γήπεδα που
τελούνται αγώνες πρωταθληµάτων
Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικών κατηγοριών και
∆΄
Εθνικής
ερασιτεχνικής
κατηγορίας, πριν από την έναρξή
τους. Η παράβαση της διάταξης
αυτής,
συνεπάγεται
χρηµατική
ποινή τουλάχιστον 10.000 ευρώ
που επιβάλλεται σε βάρος της
οµάδας που είναι γηπεδούχος
ύστερα
από
απόφαση
της
διοργανώτριας».

Προτεινόµενη
διατύπωση
:
«Απαγορεύεται
η
διεξαγωγή
φιλικών αγώνων στα γήπεδα που
τελούνται αγώνες πρωταθληµάτων
Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικών κατηγοριών και
∆΄
Εθνικής
ερασιτεχνικής
κατηγορίας, πριν από την έναρξή
τους. Η παράβαση της διάταξης
αυτής,
συνεπάγεται
χρηµατική
ποινή µέχρι 20.000 ευρώ ,που
επιβάλλεται σε βάρος της οµάδας
που είναι γηπεδούχος ύστερα από
απόφαση της διοργανώτριας. Η

απαγόρευση αυτή ισχύει για τα
γήπεδα που διαθέτουν φυσικό
χλοοτάπητα»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Εφαρµογή της Αρχής της Αναλογικότητας - Προκειµένου να
εξαιρεθούν τα γήπεδα της ∆’ Εθνικής τα οποία διαθέτουν πλαστικό τάπητα .
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28. ΑΡΘΡΟ 53 παρ. 2 β- Στολές οµάδων
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση :«Οι
επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές που
µε αποκάλυψη του εσωτερικού της
φανέλας τους, τιµωρούνται µε
χρηµατική
ποινή
τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (4.000€), εφ’ όσον η
παράβαση τους αυτή δεν τιµωρείται
βαρύτερα κατά τον παρόντα
κανονισµό.

Προτεινόµενη διατύπωση : :«Οι
επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές που
µε αποκάλυψη του εσωτερικού της
φανέλας
τους,διαφηµίζουν

προιόντα
ή
ρατσιστικά

αποκαλύπτουν
συνθήµατα

τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή
µέχρι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(4.000€), εφ’ όσον η παράβαση
τους αυτή δεν τιµωρείται βαρύτερα
κατά τον παρόντα κανονισµό.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ανάγκη πληρέστερης διατύπωσης και τήρηση της Αρχής της
αναλογικότητας.
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29. ΑΡΘΡΟ 54 παρ. 1 – Φύλλο Αγώνα
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση :«Οι
διαιτητές θα αποστέλλουν µετά τη
λήξη κάθε αγώνα το Φ.Α. στην
διοργανώτρια και την Κ.Ε.∆. µε
τηλεοµοιοτυπία (FAX). Για τον λόγο
αυτό πριν την έναρξη των αγώνων
πρωταθλήµατος οι οµάδες της Α΄,
Β΄ και Γ΄ Εθνικής κατηγορίας έχουν
ταην υποχρέωση να τοποθετήσουν
στα αποδυτήρια των διαιτητών
συσκευή τηλεοµοιοτυπίας (FAX).
Τυχόν αδικαιολόγητη παράλειψη
της
υποχρέωσης
αυτής
των
οµάδων,
σε
κάθε
αγώνα,
συνεπάγεται χρηµατικό πρόστιµο
τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000€).»

Προτεινόµενη διατύπωση: «Οι
διαιτητές θα αποστέλλουν µετά τη
λήξη κάθε αγώνα το Φ.Α. στην
διοργανώτρια και την Κ.Ε.∆. µε
τηλεοµοιοτυπία (FAX). Για τον λόγο
αυτό πριν την έναρξη των αγώνων
πρωταθλήµατος οι οµάδες της Α΄,
Β΄ και Γ΄ Εθνικής κατηγορίας έχουν
ταην υποχρέωση να τοποθετήσουν
στα αποδυτήρια των διαιτητών
συσκευή τηλεοµοιοτυπίας (FAX).
Τυχόν αδικαιολόγητη παράλειψη
της
υποχρέωσης
αυτής
των
οµάδων,
σε
κάθε
αγώνα,
συνεπάγεται χρηµατικό πρόστιµο
µέχρι πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000€).»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Τήρηση της Αρχής της αναλογικότητας.
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30. ΑΡΘΡΟ 55 παρ. Β – ∆ελτία –Κατάσταση Υγείας
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη
διατύπωση:
«Κατάσταση
υγείας
ποδοσφαιριστών, µε θεώρηση από
τον ιατρό της οµάδας για την κατά
νόµο
εξέταση
των
ποδοσφαιριστών. Η κατάσταση
αυτή είναι θεωρηµένη από την
οικεία επαγγελµατική ένωση, η
οποία και την κοινοποιεί στην
Ε.Π.Ο. »

Προτεινόµενη διατύπωση: «Οι
καταστάσεις
υγείας
των
ποδοσφαιριστών πρέπει να
είναι θεωρηµένες από τον ιατρό
της οµάδος και από την οικεία
επαγγελµατική ένωση .Για τη
νοµότυπη
συµµετοχή
των
ποδ/στών αρκεί η προσκόµιση
στο διαιτητή του πρωτοτύπου
της κατάστασης υγείας και της
βεβαίωσης (σε τηλεοµοιοτυπία)
της διοργανώτριας για την
υποβολή
(θεώρηση)
της
κατάστασης υγείας σε αυτήν. Η
κατατεθείσα κατάσταση υγείας
στη διοργανώτρια αποτελεί το
µόνο αποδεικτικό µέσο σε
περίπτωση
υποβολής
ενστάσεων
για
τυχόν
αντικανονική
συµµετοχή
ποδ/στών».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ∆ιασφάλιση σωµατικής ακεραιότητας και υγείας των ποδ/στων.
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31. ΑΡΘΡΟ 56 παρ. 2δ – Ραδιοτηλεοπτικά –Μ.Μ.Ε.

Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση : «Σε
περίπτωση µη εµφάνισης του
προπονητή ή του αρχηγού της
οµάδας και µη τήρησης των
προαναφεροµένων υποχρεώσεων,
ή δηµιουργίας επεισοδίων στο χώρο
αυτών, η Π.Α.Ε. στην οποία
ανήκουν, τιµωρείται µε απόφαση
του ∆ικαιοδοτικού Οργάνου µε
πρόστιµο είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000€)».

Προτεινόµενη διατύπωση:«Σε
περίπτωση
αδικαιολόγητης
µη
εµφάνισης του προπονητή ή του
ορισθέντος ποδοσφαιριστή και µη
τήρησης των προαναφεροµένων

επιβάλλονται από το ∆.Ο. της
διοργανώτριας , οι ακόλουθες
ποινές :
α)στον
προπονητή
ποινή
απαγόρευσης εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους µέχρι 4
τέσσερις αγωνιστικές ηµέρες
β)στον
ποδ/στη
ποινή
αποκλεισµού
από αγώνες
µέχρι 4 τέσσερις αγωνιστικές
ηµέρες
γ)στην Π.Α.Ε. ή Σωµατείο
πρόστιµο µέχρι 20.000 €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Σεβασµός στο δικαίωµα της ενηµέρωσης των φιλάθλων.
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32. ΑΡΘΡΟ 56 παρ. 2ε – Ραδιοτηλεοπτικά –Μ.Μ.Ε.
Η Επιτροπή προτείνει την διαγραφή της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση : «Σε
περίπτωση υποτροπής τιµωρείται
µε µία (1) αγωνιστική κεκλεισµένων
των θυρών της οµάδας».
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Μη σύνδεση της ανωτέρω παράβασης µε αγωνιστικές ποινές.
∆ιάκριση όσον αφορά το επαγγελµατικό πρωτάθληµα.
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33. ΑΡΘΡΟ 59 παρ. 5 – ∆ήλωση συµµετοχής
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση : «∆εν
γίνονται δεκτές για συµµετοχή στο
Κύπελλο
οµάδες
(ΠΑΕ
και
σωµατεία)
που
δεν
έχουν
τακτοποιήσει τις προς την Ε.Π.Ο.
οικονοµικές υποχρεώσεις τους,
µέχρι την ηµέρα της πρώτης
κλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή
θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν τη
δήλωση συµµετοχής τους και
εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 3
του παρόντος άρθρου».

Προτεινόµενη
διατύπωση:«
«∆εν γίνονται δεκτές για συµµετοχή
στο Κύπελλο οµάδες (ΠΑΕ και
σωµατεία)
που
δεν
έχουν
τακτοποιήσει τις προς την Ε.Π.Ο.

και τη ∆ιοργανώτρια Αρχή του
Πρωταθλήµατος
οικονοµικές

υποχρεώσεις τους, µέχρι την ηµέρα
της πρώτης κλήρωσης. Στην
περίπτωση αυτή θεωρούνται ότι
δεν
υπέβαλαν
τη
δήλωση
συµµετοχής τους και εφαρµόζεται η
διάταξη της παρ. 3 του παρόντος
άρθρου».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Απαραίτητη συµπλήρωση αφού υφίστανται οικονοµικές
υποχρεώσεις πρός τις διοργανώτριες και εξασφάλιση της Αρχής της Ισότητας .
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34. ΑΡΘΡΟ 61 – Πρόγραµµα αγώνων - Γήπεδα
Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη παραγράφου µε αριθµό «6»
Προσθήκη παραγράφου 6 :«Το ∆.Σ./Ε.Π.Ο. οφείλει να λαµβάνει
υπόψη
τυχόν
παρατηρήσεις
των
διοργανωτριών
των
επαγγελµατικών πρωταθληµάτων , αναφορικά µε το πρόγραµµα των
αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος , στις περιπτώσεις που κατά την
άποψη των , διακυβεύεται η οµαλή και δίκαιη διεξαγωγή των
επαγγελµατικών
πρωταθληµάτων. Ειδικότερα το ∆.Σ. της
διοργανώτριας µπορεί να υποβάλλει προς το ∆.Σ./Ε.Π.Ο.
συγκεκριµένα αιτήµατα επαναπροσδιορισµού αγώνα ή αγώνων του
Κυπέλλου Ελλάδος προσδιορίζοντας µε σαφήνεια τους λόγους που
δικαιολογούν το εν λόγω αίτηµα. Το αίτηµα πρέπει να υποβάλλεται
εγγράφως προς την Ε.Π.Ο. εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από
την ηµέρα της έγγραφης
κοινοποίησης του αρχικού ή
τροποποιητικού προγράµµατος , προς τις διοργανώτριες».
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Απαραίτητη η συνεργασία των ∆ιοργανωτριών και των
Υπερκείµενων Αρχών , µε σκοπό την βελτίωση και αρτιότερη διεξαγωγή των
Αγώνων .
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35 . ΑΡΘΡΟ 64 παρ. 2β – ∆ιανοµή εισιτηρίων αγώνων
Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη εδαφίου
Υφιστάµενη διατύπωση : Για
τους αγώνες αυτούς (Κυπέλλου
Ελλάδος ), εφ’ όσον υπάρξει
Προτεινόµενη διατύπωση : Για
συµφωνία
µεταξύ
των
διαγωνιζόµενων
οµάδων,
η
τους αγώνες αυτούς (Κυπέλλου
Ελλάδος ),
εφ’ όσον υπάρξει
φιλοξενούµενη οµάδα λαµβάνει
συµφωνία
µεταξύ
των
εισιτήρια σε αριθµό και µε τον
διαγωνιζόµενων
οµάδων,
η
τρόπο που καθορίστηκε στην
φιλοξενούµενη οµάδα λαµβάνει
έγγραφη συµφωνία τους».
εισιτήρια σε αριθµό και µε τον
τρόπο που καθορίστηκε στην
έγγραφη συµφωνία τους. Σε

περίπτωση
αποφασίζει

το

διαφωνίας
∆.Σ./Ε.Π.Ο.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:
Αποσαφήνιση
αποφασιστικής αρµοδιότητας
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36.ΑΡΘΡΟ 70 παρ. 3 – Υπαιτιότητα –Απόπειρα –Συµµετοχή
Επιτροπή προτείνει την διαγραφή της παραγράφου

Η

Υφιστάµενη διατύπωση : «Τιµωρείται οποιοσδήποτε που εν γνώσει του
συµµετέχει στην διάπραξη µιας παραβάσεως ,είτε ως αυτουργός είτε ως
συνεργός. Το όργανο λαµβάνει υπόψη τον βαθµό της ενοχής του
εµπλεκοµένου, µειώνοντας την ποινή ανάλογα. ∆εν δύναται όµως να επιβάλλει
ποινή κάτω του χαµηλότερου ορίου προστίµου.»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: η θέσπιση ειδικών διατάξεων για παραβάσεις συνθέτουν
πλήρως τις ευθύνες και ως εκ τούτου καθίσταται περιττή η ως άνω διάταξη.
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37. ΑΡΘΡΟ 69 παρ. 2 και παρ.3 – Γενική Αρχή
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου 2 και τη διαγραφή
της παραγράφου 3
Υφιστάµενη διατύπωση :
2. Οι χρηµατικές ποινές που αναφέρονται στις επιµέρους διατάξεις
επιβάλλονται, αν δεν ορίζεται άλλως :
α) εις ολόκληρον για τις οµάδες Α΄ Εθνικής κατηγορίας,
β) κατά τα 3/4 για τις οµάδες Β΄ Εθνικής κατηγορίας,
γ) κατά τα 2/4 για τις οµάδες Γ΄ Εθνικής κατηγορίας,
δ)κατά το 1/4 για τις οµάδες των Πανελλήνιων Ερασιτεχνικών
Πρωταθληµάτων.
3. Οι ποινές σε ποδοσφαιριστές και αξιωµατούχους οµάδων επιβάλλονται
κατά αντιστοιχία της παρ.2 ,εκτός εάν ορίζεται άλλως.
Προτεινόµενη διατύπωση:
2. Οι χρηµατικές ποινές που αναφέρονται στις επιµέρους διατάξεις
επιβάλλονται σύµφωνα µε την Αρχή της αναλογικότητας , ανάλογα µε

την κατηγορία που αγωνίζεται η Οµάδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Το προτεινόµενο σχέδιο ακολουθώντας την Αρχή της
Αναλογικότητας καθιστά περιττή την διατήρηση των ανωτέρω παραγράφων .
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38. ΑΡΘΡΟ 72 παρ. 2 και παρ.3 –Αδικήµατα και ποινές για φυσικά
και νοµικά πρόσωπα
Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου 2 και τη διαγραφή της
παραγράφου 3
Υφιστάµενη διατύπωση :
1. Προειδοποίηση
Η προειδοποίηση αποτελεί την υπενθύµιση της ουσίας ενός πειθαρχικού
κανόνα σε συνδυασµό µε την απειλή ποινής σε περίπτωση περαιτέρω
παραβάσεως.
2. Επίπληξη
Η επίπληξη αποτελεί την επίσηµη έκφραση αποδοκιµασίας στον δράστη
µίας παραβάσεως.
3. Χρηµατική ποινή
α) Η χρηµατική ποινή αναφέρεται σε ΕΥΡΩ (€) και καταβάλλεται σε ΕΥΡΩ
(€).
β) Τα σωµατεία και οι Π.Α.Ε. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για τις
χρηµατικές ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές και
αξιωµατούχους των οµάδων τους. Το γεγονός ότι ένα φυσικό
πρόσωπο έχει αποχωρήσει από ένα σωµατείο ή ΠΑΕ δεν ακυρώνει την
αλληλέγγυο ευθύνη.
Προτεινόµενη διατύπωση :
Τα σωµατεία και οι Π.Α.Ε. ευθύνονται εις ολόκληρο για τις χρηµατικές
ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές και αξιωµατούχους των οµάδων
τους. Το γεγονός ότι ένα φυσικό πρόσωπο έχει αποχωρήσει από ένα σωµατείο
ή ΠΑΕ δεν ακυρώνει την αλληλέγγυο ευθύνη
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ∆ιότι εµπεριέχεται στο άρθρο 71
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39.ΑΡΘΡΟ 73 παρ.4 γ– Παρατήρηση (κίτρινη κάρτα)

Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση : « Για
τα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα
και για το Κύπελλο Ελλάδος, οι
ποινές
αποκλεισµού
που
επιβάλλονται µε τις διατάξεις του
εδαφίου αυτού, εκτίονται στις
τέσσερις (4) επόµενες αγωνιστικές
ηµέρες, από την ηµέρα του αγώνα
που ο ποδοσφαιριστής δέχθηκε την
τέταρτη
ή
έβδοµη
(κ.ο.κ.)
παρατήρηση. Η επιλογή των
αγωνιστικών ηµερών γίνεται από
την οµάδα του ποδοσφαιριστή που
υποχρεούται εντός 48 ωρών από
την αυτοδίκαιη τιµωρία, να δηλώσει
µε έγγραφο στην διοργανώτρια την
αγωνιστική (ή αγωνιστικές) ηµέρα
που θα εκτιθεί η ποινή:».

Προτεινόµενη διατύπωση : « Για
τα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα
(διαγράφονται οι παραπάνω

υπογραµµισµένες πέντε λέξεις)

, οι ποινές αποκλεισµού που
επιβάλλονται µε τις διατάξεις του
εδαφίου αυτού, εκτίονται στις
τέσσερις (4) επόµενες αγωνιστικές
ηµέρες, από την ηµέρα του αγώνα
που ο ποδοσφαιριστής δέχθηκε την
τέταρτη
ή
έβδοµη
(κ.ο.κ.)
παρατήρηση. Η επιλογή των
αγωνιστικών ηµερών γίνεται από
την οµάδα του ποδοσφαιριστή
άπαξ που υποχρεούται εντός 48
ωρών από την αυτοδίκαιη τιµωρία,
να δηλώσει µε έγγραφο στην
διοργανώτρια την αγωνιστική (ή
αγωνιστικές) ηµέρα που θα εκτιθεί
η ποινή:»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Χρονικός περιορισµός ασκήσεως δικαιώµατος. Αποφυγή
άτοπων καταστάσεων για το Κύπελλο Ελλάδος .
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40 . ΑΡΘΡΟ 73 παρ.5– Παρατήρηση (κίτρινη κάρτα)
Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη εδαφίου
Υφιστάµενη διατύπωση: «Εάν
ένας αγώνας που διεκόπη πρόκειται
να
επαναληφθεί,
οποιαδήποτε
παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) η
οποία εδόθη κατά την διάρκεια του
αγώνα, θα ακυρώνεται. Εάν ο
αγώνας
δεν
πρόκειται
να
επαναληφθεί,
οι
παρατηρήσεις
(κίτρινες κάρτες) που δόθηκαν
στην οµάδα που φέρει την ευθύνη
για την διακοπή του αγώνα,
ισχύουν. Εάν αµφότερες οι οµάδες
είναι
υπεύθυνες,
όλες
οι
παρατηρήσεις ισχύουν. Εάν ένας
αγώνας
επανορίζεται
για
να
συνεχιστεί,
οι
παρατηρήσεις
(κίτρινες κάρτες) που δόθηκαν
µέχρι την διακοπή του, ισχύουν».

Προτεινόµενη διατύπωση : «Εάν
ένας αγώνας που διεκόπη πρόκειται
να
επαναληφθεί,
οποιαδήποτε
παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) η
οποία εδόθη κατά την διάρκεια του
αγώνα, θα ακυρώνεται. Εάν ο
αγώνας
δεν
πρόκειται
να
επαναληφθεί,
οι
παρατηρήσεις
(κίτρινες κάρτες) που δόθηκαν
στην οµάδα που φέρει την ευθύνη
για την διακοπή του αγώνα,
ισχύουν. Εάν αµφότερες οι οµάδες
είναι
υπεύθυνες,
όλες
οι
παρατηρήσεις ισχύουν. Εάν ένας
αγώνας
επανορίζεται
για
να
συνεχιστεί,
οι
παρατηρήσεις
(κίτρινες κάρτες) που δόθηκαν
µέχρι την διακοπή του, ισχύουν.

Στην περίπτωση αυτή εφόσον
οι ποδοσφαιριστές
έχουν
εκτίσει την ποινή τους ,
µετέχουν
κανονικά
στον
αγώνα».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Αποφυγή διπλής έκτισης τιµωρίας ποδ/στη .
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41. ΑΡΘΡΟ 73 παρ.6– Παρατήρηση (κίτρινη κάρτα)
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση: «Εάν
ένας ποδοσφαιριστής είναι ένοχος
για
σοβαρή
αντιαθλητική
συµπεριφορά και αποβληθεί (άµεση
κόκκινη κάρτα), οποιαδήποτε άλλη
παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) που
είχε λάβει προηγούµενα στον ίδιο
αγώνα, ακυρώνεται».

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ∆όκιµη διατύπωση.
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42. ΑΡΘΡΟ 76 παρ. 6δ– Ποινές ποδοσφαιριστών
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση: « Η
παραπάνω απόφαση εκδίδεται µέσα
σε δεκαπέντε (15) ηµέρες αφότου
διαπράχθηκε η παράβαση. Αν δεν
εκδοθεί
απόφαση
ο
ποδοσφαιριστής αγωνίζεται µέχρι
την έκδοσή της και το υπόλοιπο της
ποινής εκτίεται µετά την έκδοση
αυτής
της
απόφασης,
που
κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 24
ώρες».

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ∆ιασφάλιση ισονοµίας στην έκτιση ποινής ποδ/στη.
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43. ΑΡΘΡΟ 76 παρ.6στ– Ποινές ποδοσφαιριστών

Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση:« Η
χρήση οπτικών ( βίντεο ) µέσων,
ως
αποδεικτικού
υλικού,
επιτρέπεται
ενώπιον
του
δικαιοδοτικού οργάνου, σύµφωνα
µε τα καθοριζόµενα εκάστοτε από
τις
οδηγίες
της
∆ιεθνούς
Συνοµοσπονδίας
Ποδοσφαίρου
(F.I.F.A.) και ειδικότερα σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 96
παρ. 1 περ. γ και µόνον»

Προτεινόµενη διατύπωση : Η
χρήση οπτικών µέσων , ( βίντεο )
ως
αποδεικτικού
υλικού,

επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως ή
κατόπιν
καταγγελίας
αποκλειστικά και µόνο στις
εξής περιπτώσεις :
α)διαπίστωση
λαθεµένης
αναγραφής υπαίτιου ποδ/στη
(ταυτότητας
προσώπου
παραβάτη)
β)παράβαση η οποία δεν
ανεγράφη στο Φ.Α. διότι
διέλαθε της προσοχής του
∆ιαιτητή.
Στις περιπτώσεις αυτές είναι
υποχρεωτική η κλήση σε
απολογία».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της ΦΙΦΑ
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44 . ΑΡΘΡΟ 77 παρ. 1, 2 ,3,4 και 5– Ποινές σε αξιωµατούχους
οµάδας (αγωνιστικού χώρου)
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου
Υφιστάµενη διατύπωση:
1. Κάθε οµάδα είναι υπεύθυνη για
τις πράξεις και παραλείψεις όλων
όσων µε οποιονδήποτε τρόπο και
µε
οποιαδήποτε
ιδιότητα
εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο,
κατά την διάρκεια των αγώνων.
2.Αξιωµατούχος
οµάδας
µε
δικαίωµα να παρευρίσκεται στον
αγωνιστικό χώρο, που διαπράττει
τα αδικήµατα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’,
η’ της παρ. 1 του άρθρου 76,
τιµωρείται µε τις αντίστοιχες ποινές
αποκλεισµού
επαυξηµένες
στο
διπλάσιο και χρηµατικές ποινές
επαυξηµένες στο πενταπλάσιο».
3. Η Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει ο
αξιωµατούχος,
τιµωρείται
µε
χρηµατική ποινή από τέσσερις
χιλιάδες ευρώ (4.000€) έως είκοσι
χιλιάδες ευρώ (20.000€).
4. Σε περίπτωση υποτροπής, οι ως
άνω
χρηµατικές
ποινές
διπλασιάζονται.
5. Η παρ. 2 α του άρθρου 76
ισχύει ανάλογα.»

Προτεινόµενη διατύπωση :
1. Κάθε οµάδα είναι υπεύθυνη για
τις πράξεις και παραλείψεις όλων
όσων µε οποιονδήποτε τρόπο και
µε
οποιαδήποτε
ιδιότητα
εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο,
κατά την διάρκεια των αγώνων.
2. Αξιωµατούχος οµάδας µε

δικαίωµα να παρευρίσκεται
στον αγωνιστικό χώρο, που
διαπράττει τα αδικήµατα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις
α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’ της
παρ. 1 του άρθρου 76,
τιµωρείται µε χρηµατική ποινή
µέχρι
20.000
ευρώ
και
απαγόρευση εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους µέχρι 3
µήνες.
3. Η ΠΑΕ µε την οποία
συνδέεται
ο
αξιωµατούχος
τιµωρείται µε χρηµατική ποινή
µέχρι
20.000
ευρώ.
Η
περίπτωση υποτροπής , εντός
της ιδίας αγωνιστικής περιόδου
, της ιδίας οµάδας θεωρείται
επιβαρυντική περίπτωση».
4. Η περίπτωση υποτροπής ,
εντός της ιδίας αγωνιστικής
περιόδου
,
του
ιδίου
αξιωµατούχου
θεωρείται
επιβαρυντική περίπτωση.
5. ………………...(διαγράφεται)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Καθιέρωση της αρχής της Αναλογικότητας στους
Αξιωµατούχους οµάδας . ∆ιάκριση των ποινών αξιωµατούχων οµάδων από
τους ποδ/στες.
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45. ΑΡΘΡΟ 80 - Υποχρεώσεις – Ευθύνη οµάδων –Παραπτώµατα

Η Επιτροπή προτείνει την ολική τροποποίηση του άρθρου
Υφιστάµενη διατύπωση :
1. α)
Οι διαγωνιζόµενες οµάδες οφείλουν να συµµορφώνονται, να
υλοποιούν
τους
υφιστάµενους
κανόνες
ασφαλείας
(κανονισµούς) και να λαµβάνουν κάθε προληπτικό µέτρο
ασφαλείας που εκ των συνθηκών απαιτείται.
β)
Η γηπεδούχος οµάδα οφείλει να διασφαλίζει στον εν γένει
χώρο του γηπέδου, την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και
αξιωµατούχων της φιλοξενούµενης οµάδας και την τήρηση
του νόµου και της τάξεως.
2. α)
Οι οµάδες έχουν ευθύνη για την απρεπή συµπεριφορά των
θεατών.
β)
Ως απρεπής συµπεριφορά θεωρείται η βία προς πρόσωπα
και αντικείµενα, η πυροδότηση εµπρηστικών συσκευών, η
εκσφενδόνιση αντικειµένων, η επίδειξη ρατσιστικών και
προσβλητικών συνθηµάτων οποιασδήποτε µορφής, η
εισβολή στον αγωνιστικό χώρο.
γ)
∆εν υπάρχει ευθύνη οµάδας για απρεπή συµπεριφορά
θεατών σε αγώνα, εφ’ όσον η οµάδα αυτή δεν έχει λάβει και
διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους της, ή η απρεπής
συµπεριφορά των φιλάθλων στρέφεται αποκλειστικά και
µόνον κατά της οµάδας τους.
Εφ’ όσον η οµάδα έχει λάβει και διαθέσει εισιτήρια, η
ευθύνη της περιορίζεται στο τµήµα του γηπέδου (κερκίδα)
που αντιστοιχούν τα εισιτήρια αυτά.
δ)
Η ευθύνη µιας οµάδας περιορίζεται γεωγραφικά στον εν
γένει χώρο του γηπέδου και χρονικά στο προ του αγώνα έως
µετά τον αγώνα διάστηµα, όπως οι έννοιες αυτές
καθορίζονται στο άρθρο 1. Ουδεµία ποινή επιβάλλεται,
αναγνωρίζεται και ισχύει εφ’ όσον έχουν επεκταθεί πέρα των
ως άνω αναφεροµένων τα όρια για την ευθύνη οµάδας.
ε)
Η ευθύνη µίας οµάδας ως περιγράφεται στην παρούσα
παράγραφο,
συµπεριλαµβάνει
επίσης
αγώνες
που
διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο, ιδιαίτερα δε σε τελικούς
διοργάνωσης.

1.α)

β)

Προτεινόµενη διατύπωση :
:

οι διαγωνιζόµενες οµάδες οφείλουν να συµµορφώνονται
προς τις επιβαλλόµενες σε αυτές υπό των αρµοδίων
οργάνων υποχρεώσεις και να
υλοποιούν τους
επιτασσόµενους εις αυτές όρους και να λαµβάνουν κάθε
προληπτικό µέτρο το οποίο εκ των συνθηκών απαιτείται
για την οµαλή διεξαγωγή των αγώνων.
η γηπεδούχος οµάδα οφείλει να διασφαλίσει στον εν
γένει χώρον του γηπέδου την ασφάλεια των
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2.

3.

4.
α)
β)
γ)

δ)

ε)

στ)
ζ)

η)

ποδοσφαιριστών και αξιωµατούχων της φιλοξενούµενης
οµάδας και την τήρηση της τάξεως.
οι οµάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το
κύρος και την
αξιοπιστίαν του αθλήµατος του
ποδοσφαίρου
και
ευθύνονται
είς
περίπτωση
δυσφηµήσσως αυτού, ως αντικειµενικός υπαίτιες για να
στοιχειοθετούνται ταύτην πραγµατικά περιστατικά.
∆ΥΣΦΗΜΗΣΗ του ποδοσφαίρου είναι κάθε πράξη ή
ενέργεια ατοµική ή συλλογική φυσικών ή νοµικών
προσώπων µε την οποίαν δηµιουργείται είς το φίλαθλον
κοινόν και την εν γένει κοινήν γνώµην αίσθηµα
απαξίωσης και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο µε
συνέπειαν
την
άρνηση
παρακολουθήσεως
των
ποδοσφαιρικών αγώνων και της προσέλευσης είς τα
γήπεδα διεξαγωγής αυτών.
πράξεις και ενέργειες που δυσφηµούν το άθληµα του
ποδοσφαίρου είναι:
ρήψη αντικειµένων στον αγωνιστικόν χώρον.
Κάυση πυρσών και ρήψη βεγγαλικών, κροτίδων ή
φωτοβολίδων είς τον αγωνιστικόν ή τον περιβάλλοντα
αυτόν χώρον ή στις κερκίδες του γηπέδου.
Εκφώνηση
υβριστικών
συνθηµάτων
κατά
των
διαγωνιζοµένων οµάδων, των ποδοσφαιριστών αυτών,
των διαιτητών, των παρατηρητών, των αξιωµατούχων
των οµάδων, των διοργανωτριών των αγώνων, των
διοικητικών µελών αυτών, των θεσπισµένων αθλητικών
οργάνων και των οργάνων της Πολιτείας.
Απρεπής
και
αντιαθλητική
συµπεριφορά
των
παρακολουθούντων
του
ποδοσφαιρικού
αγώνα
προσώπων κατά την διάρκειαν της διεξαγωγής αυτού
που διαταράσσουν την οµαλής διεξαγωγήν τούτου.
Ανάρτηση ΠΑΝΟ µε συνθήµατα και προσβλητικές
εκφράσεις που διεγείρουν την αντίδραση των
παρακολουθούντων τον αγώνα µε κίνδυνον βίαιων
εκδηλώσεων.
Είσοδος φιλάθλων σον αγωνιστικόν χώρον άνευ
επεισοδίων εάν προεκλίθη ολιγόλεπτη διακοπή του
αγώνα.
∆ηµόσιες δυσµενείς κρίσεις εις βάρος της διοργανώτριας
των αγώνων, των θεσµοθετηµένων δικαιοδοτικών
οργάνων ∆ιαιτησίας, των ∆ιαιτητών, της οποιασδήποτε
οµάδος, των αθλητών και των αξιωµατούχων αυτής, των
µελών των ∆.Σ. ΠΑΕ, των συµβληθέντων µε οποιαδήποτε
σχέση µε αυτές φυσικών ή νοµικών προσώπων,
χορηγών, προπονητών, της διεξαγωγής και του κύρους
των Εθνικών Πρωταθληµάτων και των εθνικών και
αντιπροσωπευτικών ποδοσφαιρικών οµάδων, όπως
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 91 του παρόντος
κανονισµού.
Η εκφώνηση, αναγραφή σε Πανό από τους θεατές του
αγώνα, τα συνθήµατα ή φράσεις που προσβάλλουν την
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5.
α)

β)
6.

7.

8.

εθνική συνείδηση ποδοσφαιριστών αξιωµατούχων
οµάδος ή φιλάθλων ή προσβάλλουν την µνήµη
τεθνεώτων.
Επιβαρυντική περίπτωση του παραπτώµατος της
δυσφήµησης του αθλήµατος του Ποδοσφαίρου
συντρέχει εάν συµβούν τα κάτωθι γεγονότα:
∆ηµιουργία επεισοδίων πρό, κατά και µετά τον αγώνα
µεταξύ φιλάθλων είτε της αυτής οµάδος κατ’ αλλήλων,
είτε µεταξύ των φιλάθλων των αντιπάλων οµάδων, είτε
µεταξύ τούτων και των οργάνων της τηρούσης την τάξη
αστυνοµικής δύναµης ή ιδιωτικής ασφάλειας εφόσον
έλαβαν χώραν εντός του γηπέδου.
καταστροφή εγκαταστάσεων του γηπέδου και εν γένει
πρόκληση σοβαρών υλικών ζηµιών είς τον εν γένει
χώρον του γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα.
∆εν υπάρχει ευθύνη οµάδας για απρεπή συµπεριφορά
θεατών σε αγώνα, εφ’ όσον η οµάδα αυτή δεν έχει λάβει
και διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους της, ή η απρεπής
συµπεριφορά των φιλάθλων στρέφεται αποκλειστικά και
µόνον κατά της οµάδας τους.
Εφ’ όσον η οµάδα έχει λάβει και διαθέσει εισιτήρια, η
ευθύνη
της περιορίζεται στο τµήµα του γηπέδου
(κερκίδα) που αντιστοιχούν τα εισιτήρια αυτά.
Η ευθύνη µίας οµάδος περιορίζεται γεωγραφικά στον εν
γένει χώρο του γηπέδου και χρονικά στο πρό του αγώνα
έως µετά τον αγώνα διάστηµα, όπως οι έννοιες αυτές
καθορίζονται στο άρθρο Ι του Κ.Α.Π.
Η ευθύνη µίας οµάδος ως περιγράφεται στο παρόν
άρθρον περιλαµβάνει και τους αγώνες που διεξάγονται
σε ουδέτερο γήπεδο ιδιαίτερα δε σε τελικούς
διοργανώσεων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ορισµός της βασικής έννοιας της παραβάσεως της
δυσφήµισης του ποδοσφαίρου και ανάλυση της ευθύνης της
οµάδος για παραβάσεις των συνδεόµενων µε αυτήν προσώπων.
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46. ΑΡΘΡΟ 81 - Ποινές σε βάρος των οµάδων για επεισόδια κατά
τους αγώνες
Η Επιτροπή προτείνει την ολική τροποποίηση του άρθρου
Υφιστάµενη διατύπωση :
1.
Οι ποινές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε βάρος οµάδας
επιβάλλονται µε βάση τις αναφορές και περιγραφές των
αξιωµατούχων του αγώνα που προβλέπονται στον παρόντα
Κανονισµό. Ως συµπληρωµατικά και µόνον στοιχεία µπορούν να
ληφθούν υπόψη σε επίρρωση των αναφορών των
αξιωµατούχων του αγώνα και οι εκθέσεις αστυνοµικής αρχής.
2.
Κάθε οµάδα σε φιλικούς ή επίσηµους αγώνες της, και για:
α)
Ρίψη αντικειµένων στον αγωνιστικό χώρο τιµωρείται µε
χρηµατική ποινή ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).
Η ίδια ποινή επιβάλλεται για το άναµµα φωτοβολίδων και
βεγγαλικών στις κερκίδες ή στον εν γένει χώρο του γηπέδου,
χωρίς να εκσφενδονίζονται.
β)
Εκσφενδόνιση φωτοβολίδων και βεγγαλικών τιµωρείται µε
χρηµατική ποινή ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) έως
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).
γ)
Εφ’ όσον οι αναφερόµενες πράξεις στα α) και β) είχαν ως
αποτέλεσµα ελαφρύ τραυµατισµό προσώπου, η χρηµατική ποινή
επαυξάνεται κατά 50%.
δ)
Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, οι αναφερόµενες χρηµατικές
ποινές διπλασιάζονται.
3.
Σε περίπτωση δηµιουργίας µεµονωµένων επεισοδίων προ, κατά
την διάρκεια ή µετά την λήξη του αγώνα, επιβάλλονται οι
ακόλουθες ποινές:
α)
Χρηµατική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) έως
σαράντα χλιάδων ευρώ (40.000€), εάν τα επεισόδια έγιναν στον
εν γένει χώρο του γηπέδου, εκτός των κερκίδων ή των
αποδυτηρίων.
β)
Χρηµατική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) έως
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€), εάν τα επεισόδια έγιναν στις
κερκίδες ή στα αποδυτήρια.
γ)
Χρηµατική ποινή ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) έως
εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€), εάν τα επεισόδια έγιναν µέσα
στον αγωνιστικό χώρο.
δ)
Χρηµατική ποινή ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€) έως
εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€), εάν τα επεισόδια έγιναν στον
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ε)

4.
α)

β)
γ)

5. α)

β)
γ)
δ)

6.
α)
β)

χώρο των επισήµων, σε βάρος µελών της φιλοξενούµενης
οµάδας ή µεταξύ οποιωνδήποτε άλλων παρευρισκοµένων.
Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, οι αναφερόµενες χρηµατικές
ποινές διπλασιάζονται. Σε περίπτωση νέας υποτροπής (τρίτος
αγώνας), οι αναφερόµενες χρηµατικές ποινές διπλασιάζονται και
επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης αγώνα στο γήπεδο της ή
διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές µίας έως δύο (1 έως 2)
αγωνιστικών.
Σε περίπτωση δηµιουργίας εκτεταµένων επεισοδίων προ, κατά
την διάρκεια ή µετά την λήξη του αγώνα, επιβάλλονται οι
ακόλουθες ποινές:
Χρηµατική ποινή ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) έως
εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€), εάν τα επεισόδια έγιναν στον
εν γένει χώρο του γηπέδου, εκτός των κερκίδων και των
αποδυτηρίων.
Χρηµατική ποινή ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) έως
διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€), εάν τα επεισόδια
έγιναν µέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Σε περίπτωση υποτροπής, οι αναφερόµενες χρηµατικές ποινές
διπλασιάζονται και επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης αγώνα στο
γήπεδο της ή διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές µίας έως δύο
αγωνιστικών. Σε περίπτωση νέας υποτροπής (τρίτος αγώνας),
µαζί µε την διπλασιασµένη χρηµατική ποινή επιβάλλεται ποινή
απαγόρευσης αγώνα στο γήπεδο της ή διεξαγωγή αγώνα χωρίς
θεατές τριών έως τεσσάρων (3 έως 4) αγωνιστικών. Σε κάθε νέα
περίπτωση υποτροπής (τέταρτος αγώνας, κ.ο.κ.) η επιβληθείσα
τελευταία (µη χρηµατική) ποινή επαυξάνεται κατά µία (1)
αγωνιστική.
Οι προαναφερόµενες κατά περίπτωση, ποινές επιβάλλονται σε
βάρος της υπεύθυνης οµάδας, ανεξάρτητα από το αν αγωνίζεται
στην έδρα της ή στην έδρα της αντίπαλης οµάδας ή σε ουδέτερο
γήπεδο.
Οι αποφάσεις σε πρώτο βαθµό για επιβολή ή µη των ποινών
αυτού του άρθρου, εκδίδονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
επτά (7) ηµερών από τη διάπραξη των αδικηµάτων.
Υπότροπη θεωρείται η οµάδα, η οποία έχει τιµωρηθεί µε
τελεσίδικη απόφαση τουλάχιστον µία φορά στην ίδια αγωνιστική
περίοδο.
Ο ορισµός του ουδέτερου γηπέδου γίνεται από την
διοργανώτρια. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται ενώπιον
οποιουδήποτε οργάνου κάθε βαθµού. Σε περίπτωση ορισµού
ουδέτερου γηπέδου, τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής της
ανυπαίτιας φιλοξενούµενης οµάδας βαρύνουν την τιµωρηµένη
οµάδα.
Στα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας
και τα πρωταθλήµατα υποδοµών:
επιβάλλεται κατά περίπτωση χρηµατική ποινή από διακόσια ευρώ
(200€) έως και χίλια ευρώ (1.000€) το ανώτατο.
το οριζόµενο ουδέτερο γήπεδο ευρίσκεται στα γεωγραφικά όρια
της οικείας ένωσης.
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γ)

σε περίπτωση δηµιουργίας επεισοδίων µεγάλης έκτασης και
ιδιαίτερης σοβαρότητας, δύναται η διοργανώτρια να επιβάλλει
ποινή αποκλεισµού οµάδας από τους αγώνες µέχρι έναν (1)
χρόνο.
Οι ποινές αυτού του άρθρου επιβάλλονται κατά περίπτωση από
το δικαιοδοτικό όργανο της Ε.Π.Ο. για τις προβλεπόµενες σ’
αυτό παραβάσεις κατά τους φιλικούς αγώνες ελληνικών οµάδων
µε οµάδες του εξωτερικού είτε οι παραβάσεις σηµειώθηκαν στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό εκ µέρους των προσώπων που
µνηµονεύονται στο παρόν άρθρο και πάντοτε µετά από
προηγούµενη κλήση σε απολογία. Οι διαιτητές των αγώνων
αυτών που διεξάγονται στην Ελλάδα έχουν υποχρέωση εντός 48
ωρών να αποστείλουν το οικείο Φ.Α.

7.

Προτεινόµενη διατύπωση :

Οι ποινές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε βάρος
οµάδας επιβάλλονται µε βάση τις αναφορές και
περιγραφές των αξιωµατούχων του αγώνα που
προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό καθώς επίσης και
µε τα αποδεικτικά µέσα που ορίζονται στο άρθρο 96
παρ.3. Εκθέσεις Αστυνοµικών Αρχών εκτιµούνται
ελεύθερα από τα Πειθαρχικά Όργανα.

1.

2

3.

α)

Κατά της υπαιτίου ή των υπαιτίων οµάδων που κατά την
διάρκεια του αγώνα τους, επισήµου ή φιλικού,
διεπράχθησαν παραπτώµατα εκ των αναφεροµένων εις
τα εδάφια α,β,γ,δ,ε,στ, και η της παραγράφου 4 του
προηγουµένου άρθρου, είτε ένα εξ αυτών είτε
σωρευτικός πλείονα του ενός, επιβάλλεται χρηµατική
ποινή ποσού µέχρι 20.000 ευρώ ,το οποίο καθορίζεται
αναλόγως της βαρύτητος, του χρόνου τελέσεως, της
διάρκειας τούτων και της επίδρασης αυτών στην οµαλή
διεξαγωγή του αγώνα.
Εις την περίπτωσιν παραβάσεων της παραγράφου 5 του
προηγουµένου άρθρου εάν τα επεισόδια είναι
µεµονωµένα (π.χ. συµπεριφορά µικρού αριθµού
φιλάθλων, ποδοσφαιριστών ή αξιωµατούχων, η οποία
προκάλεσε µικρή διακοπή του αγώνα ή µικροζηµιές µε
την επέµβαση των αρµοδίων η τάξις αποκατεστάθη
αµέσως.) επιβάλλεται χρηµατική ποινή µέχρι 30.000
ευρώ. Εάν όµως είναι εκτεταµένα ή προκλήθηκαν και
τραυµατισµοί, ως και εις την περίπτωσιν σοβαρών
υλικών ζηµιών εις τον γήπεδο η υπαίτια οµάδα τιµωρείται
µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 80.000 ευρώ. Σε
περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται , αναλόγως της
βαρύτητας , της εκτάσεως των επεισοδίων :
Στέρηση της διεξαγωγής των αγώνων της εις το γήπεδο
της έδρας αυτής από µίαν έως τρεις αγωνιστικές ηµέρες.
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β)
4.

5.
6. α)

β)

γ)

δ)

7.
α)
β)
γ)

∆ιεξαγωγή των αγώνων της υπαιτίου οµάδας
κεκλεισµένων των θυρών από µία έως τρεις αγωνιστικές
ηµέρες.
ΥΠΟΤΡΟΠΗ: Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση για την
επαύξηση της επιβλητέας ποινής συντρέχει κατά την
ίδιαν αγωνιστική περίοδο η υπαίτια οµάδα έχει κριθεί
τελεσιδίκως ένοχη µόνο για µίαν των εις την παράγραφο
3 του παρόντος άρθρου παραβάσεων ανεξαρτήτως εάν
εξέτισε ή µη την τελεσιδίκως επιβληθείσα εις αυτήν
ποινή.
Οι ποινές του άρθρου τούτου δεν συγχωνεύονται αλλά
εκτίονται σωρευτικώς.
Οι
προαναφερόµενες
κατά
περίπτωση,
ποινές
επιβάλλονται σε βάρος της υπεύθυνης οµάδας,
ανεξάρτητα από το αν αγωνίζεται στην έδρα της ή στην
έδρα της αντίπαλης οµάδας ή σε ουδέτερο γήπεδο.
Οι αποφάσεις σε πρώτο βαθµό για επιβολή ή µη των
ποινών αυτού του άρθρου, εκδίδονται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία επτά (7) ηµερών από τη
διάπραξη των αδικηµάτων.
Ο ορισµός του ουδέτερου γηπέδου γίνεται από την
διοργανώτρια. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται
ενώπιον οποιουδήποτε οργάνου κάθε βαθµού. Σε
περίπτωση ορισµού ουδέτερου γηπέδου, τα έξοδα
µετακίνησης
και
διαµονής
της
ανυπαίτιας
φιλοξενούµενης οµάδας βαρύνουν την τιµωρηµένη
οµάδα.
Εξαιρετικά και εις την περίπτωση κατά την οποία ο
αγώνας διεκόπη οριστικά ,λόγω επεισοδίων , στην
υπαίτια ,της διακοπής του αγώνα , οµάδα επιβάλλεται η
ποινή τέλεσης αγώνα χωρίς θεατές , από δύο έως
τέσσερις αγωνιστικές και χρηµατική ποινή από 30.000
µέχρι 120.000 ευρώ.

Στα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας
και τα πρωταθλήµατα υποδοµών:
επιβάλλεται κατά περίπτωση χρηµατική ποινή από διακόσια ευρώ
(200€) έως και χίλια ευρώ (1.000€) το ανώτατο.
το οριζόµενο ουδέτερο γήπεδο ευρίσκεται στα γεωγραφικά όρια
της οικείας ένωσης.
σε περίπτωση δηµιουργίας επεισοδίων µεγάλης έκτασης και
ιδιαίτερης σοβαρότητας, δύναται η διοργανώτρια να επιβάλλει
ποινή αποκλεισµού οµάδας από τους αγώνες µέχρι έναν (1)
χρόνο.
Οι ποινές αυτού του άρθρου επιβάλλονται κατά περίπτωση από
το δικαιοδοτικό όργανο της Ε.Π.Ο. για τις προβλεπόµενες σ’
αυτό παραβάσεις κατά τους φιλικούς αγώνες ελληνικών οµάδων
µε οµάδες του εξωτερικού είτε οι παραβάσεις σηµειώθηκαν στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό εκ µέρους των προσώπων που
µνηµονεύονται στο παρόν άρθρο και πάντοτε µετά από
προηγούµενη κλήση σε απολογία. Οι διαιτητές των αγώνων
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αυτών που διεξάγονται στην Ελλάδα έχουν υποχρέωση εντός 48
ωρών να αποστείλουν το οικείο Φ.Α.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Θέσπιση κατηγορίας ποινών αναλόγως της βαρύτητας
των τελεσθέντων παραπτωµάτων. Εξειδίκευση παραπτωµάτων και
ποινών.

47. ΑΡΘΡΟ 83 – Απρεπή συνθήµατα – Προειδοποιήσεις
Η Επιτροπή προτείνει η τροποποίηση του άρθρου :

Υφιστάµενη διατύπωση :
Σε περίπτωση που εκφωνούνται ή
αναγράφονται από τους θεατές του
αγώνα, συνθήµατα ή φράσεις που
προσβάλλουν: i) την εθνική συνείδηση
ποδοσφαιριστών,
αξιωµατούχων
οµάδας ή αγώνα ή φιλάθλων,
ii) τη µνήµη τεθνεώτων,
iii) εν γένει απρεπώς και υβριστικά τα
ως άνω πρόσωπα, τότε:
α) Πριν την έναρξη, ο παρατηρητής
του αγώνα κάνει προειδοποίησηέκκληση, µέσω των µεγαφώνων να
σταµατήσουν τα συνθήµατα ή οι
φράσεις που έχουν αναγραφεί, µε
παράλληλη
επισήµανση
των
βαρύτατων ποινών που θα υποστεί η
οµάδα τους.
β) Μετά την έναρξη και κατά τη
διάρκεια του αγώνα ο διαιτητής
διακόπτει τον αγώνα προσωρινά και σε
συνεργασία µε τον παρατηρητή µέσω
των µεγαφώνων απευθύνει την ίδια
προειδοποίηση-έκκληση.
γ) Εφ’ όσον παρά τις προειδοποιήσεις
και την προσωρινή διακοπή του αγώνα
συνεχίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο
η παράβαση, τότε στην υπαίτια της
παράβασης
οµάδα
υποχρεωτικά
επιβάλλεται χρηµατική ποινή ποσού
20.000 ευρώ και σε περίπτωση
υποτροπών
το
πρόστιµο
διπλασιάζεται κάθε φορά.

Ο διαιτητής είναι υποχρεωµένος να
σηµειώσει στο Φ.Α. όλες τις παραπάνω
παραβάσεις που έλαβαν χώρα πριν την
έναρξη και κατά τη διάρκεια του.
ε) ∆ιαιτητής που δεν τηρεί τις
υποχρεώσεις του οι οποίες απορρέουν
από
την
παράγραφο
αυτή
παραπέµπεται για πειθαρχικό έλεγχο, ο
δε παρατηρητής που επίσης δεν τηρεί
τις
υποχρεώσεις
του
αυτές
διαγράφεται. Οι κατά τα άνω
προβλεπόµενες ποινές επιβάλλονται
από τα αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα

Προτεινόµενη διατύπωση :
1. Πριν την έναρξη του αγώνα
εκπρόσωπος της γηπεδούχου
οµάδας κάνει έκκληση µέσω
των
µεγαφώνων
να
αποφεύγονται τα συνθήµατα,
οι
ύβρεις
και
εν
γένει
οποιαδήποτε
πράξη
δυσφήµησης του ποδοσφαίρου
µε παράλληλη επισήµανση της
απειλούµενης εις βάρος της
οµάδος τους αυστηρής ποινής.
2. Εάν παρά τις ανωτέρω
συστάσεις επισυµβούν πράξεις
ως οι ανωτέρω µετά την έναρξη
και κατά την διάρκεια του
αγώνα ο διαιτητής διακόπτει
προσωρινά τούτον και σε
54

συνεργασία µε τον Παρατηρητή
µέσω
των
µεγαφώνων
απευθύνει
έκκληση
όπως
παύσουν οι πράξεις αυτές.
3.
Εφόσον
παρά
τις
προειδοποιήσεις
και
την
προσωρινή διακοπή του αγώνα
συνεχίζονται κατά οποιοδήποτε
τρόπο οι ανωτέρω παραβάσεις
τότε
ο
διαιτητής
είναι
υποχρεωµένος να σηµειώσει
στο Φύλλον αγώνα όλες τις ως
άνω παραβάσεις, τον χρόνο

διαπράξεως αυτών και την
επίδρασιν
των
εις
την
διεξαγωγή του αγώνα.
4. Το επιλαµβανόµενον δια την
άσκηση
της
πειθαρχικής
διώξεως
των
υπαιτίων
δικαιοδοτικόν
όργανον
επιβάλλει
χρηµατική
ποινή
µέχρι 30.000 ευρώ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :Επακριβής καθορισµός της διαπραττόµενης παράβασης .
Καθορισµός προδικασίας
48. ΑΡΘΡΟ 85 – Βία
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του άρθρου :

Υφιστάµενη διατύπωση :
1.
Οποιοσδήποτε
ο
οποίος
χρησιµοποιεί βία ή προσπαθεί να
επηρεάσει έναν αξιωµατούχο αγώνα
για να προβεί σε ορισµένες ενέργειες ή
να τον παρεµποδίσει µε οποιονδήποτε
τρόπο από το να ενεργήσει ελεύθερα,
θα τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€)
τουλάχιστον,
και
αγωνιστικό
αποκλεισµό ή απαγόρευση εισόδου
στο γήπεδο.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία
ασκηθεί βία, υπό µορφή σωµατικής
βλάβης ή τροµοκρατικής ενέργειας
κατά διαιτητών ή µελών ∆.Σ. Π.Α.Ε. ή
µετόχων
εκτός
γηπέδου
και
διαπιστωθεί η συµµετοχή µέλους ∆.Σ.
Π.Α.Ε. ή µετόχου ή εντεταλµένου
οργάνου µε τη µορφή ηθικού ή
φυσικού αυτουργού, το φυσικό
πρόσωπο τιµωρείται µε απαγόρευση
εισόδου στα γήπεδα τουλάχιστον
πέντε (5) ετών, η δε Π.Α.Ε. στην οποία
µετέχει τιµωρείται µε αφαίρεση δέκα
(10) βαθµών από τον βαθµολογικό
πίνακα
του
πρωταθλήµατος
και
χρηµατική ποινή ογδόντα χιλιάδων
ευρώ (80.000€).
3. Ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση
θεωρείται ο τραυµατισµός διαιτητών,
βοηθών διαιτητών, παρατηρητών,
βοηθών παρατηρητών και ιατρών
αγώνων που γίνεται µε βάναυση προς
τα πρόσωπα αυτά συµπεριφορά

εντός του γηπέδου από αξιωµατούχους
οµάδων,
ποδοσφαιριστές
ή
οποιοδήποτε
άλλο
πρόσωπο
µε
εντεταλµένη από την οµάδα υπηρεσία
στον χώρο αυτό.
Στις περιπτώσεις αυτές πέρα από τις
επιβαλλόµενες ποινές στους υπαίτιους
από άλλες διατάξεις, επιβάλλεται στην
οµάδα ποινή αποβολής από όλες τις
αγωνιστικές
εκδηλώσεις
(π.χ.
πρωταθλήµατα,
κύπελλο,
διεθνείς
αγώνες) από ένα (1) µήνα έως τρεις
(3) µήνες και χρηµατική ποινή εκατόν
εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000€). Σε
κάθε περίπτωση υποτροπής οι ποινές
αυτές διπλασιάζονται.
Προτεινόµενη διατύπωση :

1.Ιδιαίτερη
επιβαρυντική
περίπτωση
δυσφήµησης
του
αθλήµατος του Ποδοσφαίρου του
άρθρου
80
συνιστούν
οι
ακόλουθες πράξεις:
α)Η παρ’ οιουδήποτε χρήσις βίας ή
προσπάθεια επηρεασµού ενός
αξιωµατούχου αγώνα για να
προβεί σε ορισµένες ενέργειες ή
να παρεµποδιστεί
ούτος
µε
οποιοδήποτε τρόπο από το να
ενεργήσει ελευθέρα και νόµιµα.
β)Η άσκηση σωµατικής βίας ή
τροµοκρατικής ενέργειας κατά
διαιτητών ή µελών ∆.Σ. ΠΑΕ ή
µετόχων αυτών εκτός των ορίων
του γηπέδου και η συµµετοχή
µέλους ∆.Σ. ΠΑΕ ή µετόχου ή
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εντεταλµένου οργάνου ηθικού ή
φυσικού αυτουργού.
γ)Στις
περιπτώσεις
πραγµατοποιήσεως των ανωτέρω
πράξεων
ή
της
απειλής
διαπράξεως αυτών εκτός από τις
επιβαλλόµενες
ποινές
στους
υπαίτιους από άλλες διατάξεις
επιβάλλεται :
Ι.
στο
φυσικό,
πρόσωπο
απαγόρευση στους αγωνιστικούς
χώρους µέχρι 5 έτη και χρηµατική
ποινή µέχρι 10,000 ευρώ.
ΙΙ. στο νοµικό πρόσωπο µε το
οποίο συνδέεται ο αυτουργός,
αφαίρεση δέκα βαθµών και

χρηµατική ποινή µέχρι 100.000
ευρώ.
2. Ο τραυµατισµός διαιτητών ,
βοηθών διαιτητών, παρατηρητών,
βοηθών
παρατηρητών,
προπονητών,
βοηθών
προπονητών και ιατρών των
αγώνων που γίνεται µε βάναυση
προς
τα
πρόσωπα
αυτά
συµπεριφορά εντός του γηπέδου
από
αξιωµατούχους
οµάδων,
ποδοσφαιριστές ή οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο µε εντεταλµένη
από
την
οµάδα
υπηρεσία,
θεωρείται
επιβαρυντική
περίπτωση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Καθορισµός των σοβαρότερων παραπτωµάτων και του
αυστηρού κολασµού αυτών.
49. ΑΡΘΡΟ 86 – Πλαστογραφία
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του άρθρου
Υφιστάµενη διατύπωση :
1.Οποιοσδήποτε πλαστογραφεί ένα
έγγραφο ή παραποιεί ένα πρωτότυπο
έγγραφο
ή
χρησιµοποιεί
ένα
παραποιηµένο έγγραφο σε σχέση µε
ποδοσφαιρικές
δραστηριότητες
προκειµένου να παραπλανήσει νοµικές
σχέσεις, θα τιµωρείται µε ποινή
αποκλεισµού έξι αγώνων τουλάχιστον
και
χρηµατική
ποινή
δεκαπέντε
χιλιάδων ευρώ (15.000€).
2.Εάν ο δράστης είναι αξιωµατούχος
οµάδας, το όργανο θα απαγγέλλει
απαγόρευση εκτελέσεως οποιασδήποτε
δραστηριότητας που σχετίζεται µε το
ποδόσφαιρο για µία χρονική περίοδο
δώδεκα µηνών τουλάχιστον και
χρηµατική ποινή τριάντα χιλιάδων
ευρώ (30.000€).
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
οµάδα διέθεσε στους φιλάθλους
πλαστά εισιτήρια ή σε τιµή µεγαλύτερη
ή µικρότερη από τη καθορισθείσα από
τη διοργανώτρια ή ότι διέθεσε
προσκλήσεις σε αριθµό µεγαλύτερο
από αυτόν που επιτρέπεται ή παρέβη
όρο της οικονοµικής εγκυκλίου,
επιβάλλονται σε αυτή από τη
διοργανώτρια οι παρακάτω ποινές :

β) Ποσό εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ
(70.000€) για τις οµάδες Β΄ Εθνικής.
γ) Ποσό σαράντα χιλιάδων ευρώ
(40.000€) για τις οµάδες Γ΄ Εθνικής.
δ) Ποσό είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000€) για τις οµάδες των
Πανελλήνιων
Ερασιτεχνικών
Πρωταθληµάτων.
Ως πλαστά εισιτήρια νοούνται και τα
εισιτήρια που τίθενται σε κυκλοφορία,
χωρίς να σφραγιστούν από τις
αρµόδιες αρχές.

Προτεινόµενη διατύπωση ;
1.Οποιοσδήποτε πλαστογραφεί ένα
έγγραφο ή παραποιεί ένα πρωτότυπο
έγγραφο
ή
χρησιµοποιεί
ένα
παραποιηµένο έγγραφο σε σχέση µε
ποδοσφαιρικές
δραστηριότητες

προκειµένου
να
έννοµες νοµικές
τιµωρείται :

παραποιήσει
σχέσεις, θα

α) το φυσικό πρόσωπο µε ποινή
αποκλεισµού και χρηµατική ποινή
µέχρι (20.000€).

α) Ποσό εκατό χιλιάδων ευρώ
(100.000€) για τις οµάδες Α΄ Εθνικής.
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β) το φυσικό πρόσωπο, σε
περίπτωση ευθύνης µε χρηµατική
ποινή µέχρι 100.000 ευρώ.
2.Εάν υπαίτιος είναι αξιωµατούχος

οµάδας, το όργανο θα απαγγέλλει
απαγόρευση εκτελέσεως οποιασδήποτε
δραστηριότητας που σχετίζεται µε το
ποδόσφαιρο για µία χρονική περίοδο
δώδεκα µηνών τουλάχιστον
3.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
οµάδα διέθεσε στους φιλάθλους
πλαστά εισιτήρια ή σε τιµή µεγαλύτερη
ή µικρότερη από τη καθορισθείσα από
τη διοργανώτρια ή ότι διέθεσε
προσκλήσεις σε αριθµό µεγαλύτερο
από αυτόν που επιτρέπεται ή παρέβη
όρο της οικονοµικής εγκυκλίου,
επιβάλλονται σε αυτή από τη
διοργανώτρια οι παρακάτω ποινές :

α) Ποσό µέχρι (100.000€) ευρώ για
τις οµάδες Α΄ Εθνικής.
β) Ποσό µέχρι (70.000€) ευρώ για τις
οµάδες Β΄ Εθνικής.
γ)Ποσό µέχρι (40.000€) ευρώ για τις
οµάδες Γ΄ Εθνικής.
δ)Ποσό µέχρι (20.000€) ευρώ για τις
οµάδες
των
Πανελλήνιων
Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων.
Ως πλαστά εισιτήρια νοούνται και τα
εισιτήρια που τίθενται σε κυκλοφορία,
χωρίς να σφραγιστούν από τις
αρµόδιες αρχές.
Εξοµοιώνονται µε τα πλαστά εισιτήρια
και
εκείνα
που
τίθενται
σε
κυκλοφορία, κατά παράβαση των
κείµενων διατάξεων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Καθορισµός αυστηρότερων κυρώσεων στις
παραποιήσεων εγγράφων ,σχετιζόµενα µε το Ποδόσφαιρο.

περιπτώσεις

50 . ΑΡΘΡΟ 87 – ∆ωροδοκία
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του άρθρου
Υφιστάµενη διατύπωση :
1.
Οποιοσδήποτε
προσφέρει,
υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο
δώρο σ’ ένα όργανο της Ε.Π.Ο.,
έναν
αξιωµατούχο
αγώνα,
ποδοσφαιριστή ή αξιωµατούχο
οµάδας, για λογαριασµό του ή για
λογαριασµό τρίτου, προσπαθώντας
ή προτρέποντας την παραβίαση
των κανονισµών της Ε.Π.Ο. – UEFA
– FIFA, θα τιµωρείται µε τις ποινές
που ακολουθούν:
α) µε χρηµατική ποινή πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000€) έως
πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€),
β) µε απαγόρευση εκτελέσεως
οποιασδήποτε δραστηριότητας που
σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο και
γ) µε απαγόρευση εισόδου σε
οποιοδήποτε γήπεδο.
2. Η παθητική δωροδοκία θα
τιµωρείται µε τις αυτές ποινές.
3. Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε
περίπτωση
επαναλήψεως,
οι

χρηµατικές ποινές διπλασιάζονται,
οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται
εφ’ όρου ζωής.
4. Σε περίπτωση που υπαίτια είναι
οµάδα και η δωροδοκία σχετίζεται
µε αποτέλεσµα αγώνα, η υπαίτια
οµάδα (ή οµάδες) θα τιµωρείται µε
υποβιβασµό και χρηµατική ποινή
διακοσίων
χιλιάδων
ευρώ
(200.000€).
Προτεινόµενη διατύπωση :
1.
Οποιοσδήποτε
προσφέρει,
υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο
δώρο σ’ ένα όργανο της Ε.Π.Ο.,
έναν
αξιωµατούχο
αγώνα,
ποδοσφαιριστή ή αξιωµατούχο
οµάδας, για λογαριασµό του ή για
λογαριασµό τρίτου, προσπαθώντας
ή προτρέποντας την παραβίαση
των κανονισµών της Ε.Π.Ο. – UEFA
– FIFA, θα τιµωρείται µε τις ποινές
που ακολουθούν:
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α)

µε

χρηµατική

30.000 ευρώ

ποινή

µέχρι

β) µε απαγόρευση εκτελέσεως
οποιασδήποτε δραστηριότητας που
σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο
προσωρινώς ή οριστικώς και
γ) µε απαγόρευση εισόδου σε
οποιοδήποτε γήπεδο προσωρινώς
ή οριστικώς .
2. Η παθητική δωροδοκία θα
τιµωρείται µε τις αυτές ποινές.

3. Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε
περίπτωση
επαναλήψεως,
οι
χρηµατικές ποινές διπλασιάζονται,
οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται
εφ’ όρου ζωής.
4. Σε περίπτωση που υπαίτια είναι
οµάδα και η δωροδοκία σχετίζεται
µε αποτέλεσµα αγώνα, η υπαίτια
οµάδα (ή οµάδες) θα τιµωρείται µε
υποβιβασµό και χρηµατική ποινή

µέχρι (200.000€).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Καθορισµός αυστηρότερων κυρώσεων στις
δωροδοκίας.

περιπτώσεις

51. ΑΡΘΡΟ 88 – ∆ιαστρέβλωση Αγώνα
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του άρθρου και την αλλαγή του τίτλου
αυτού.
Τίτλος άρθρου: ∆ιεξαγωγή αγώνα κατά παράβαση των Αρχών του ΕΥ
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
Υφιστάµενη διατύπωση :
1.Οποιοσδήποτε
συνωµοτεί
µε
σκοπό την διαστρέβλωση ενός
αγώνα εις τρόπον ασύµβατο µε την
αθλητική
δεοντολογία,
θα
τιµωρείται µε ποινή αγωνιστικού
αποκλεισµού και χρηµατική ποινή
ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ
(15.000€) τουλάχιστον. Το όργανο
θα απαγγέλλει επίσης απαγόρευση
εκτέλεσης
οποιασδήποτε
δραστηριότητας που σχετίζεται µε
το ποδόσφαιρο, σε σοβαρές
περιπτώσεις δε, η ποινή αυτή θα
απαγγέλλεται εφ’ όρου ζωής.
Εάν υπαίτια είναι οµάδα, τιµωρείται
µε ποινή αφαίρεσης τριών (3)
βαθµών και χρηµατική ποινή εξήντα
χιλιάδων ευρώ (60.000€).

2.Σε περίπτωση αδικαιολόγητης µη
εµφάνισης οµάδας κατά την ακριβή
ώρα έναρξης του αγώνα ή της
συνέχισης αυτού µετά το ηµίχρονο,
θα επιβάλλεται χρηµατική ποινή
σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€)
στην υπαίτια οµάδα.

Προτεινόµενη διατύπωση :

1.Οποιοσδήποτε συνωµοτεί ή
συνεργάζεται µε τρίτους µε
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σκοπό την αλλοίωση της
γνησιότητας του αγωνιστικού
αποτελέσµατος αγώνα , θα
τιµωρείται :
α)µε
ποινή
οριστικού
ή
προσωρινού αποκλεισµού
β) µε χρηµατική ποινή µέχρι
20.000 ευρώ και
γ)απαγόρευση
εκτελέσεως
οποιασδήποτε δραστηριότητας
σχετιζόµενης
µε
το
Ποδόσφαιρο.
Εάν η ανωτέρω παράβαση
συντελείται µε υπαιτιότητα
αξιωµατούχου της ωφεληµένης
οµάδας θα τιµωρείται µε ποινή
αφαίρεσης 5 βαθµών και

χρηµατικό
πρόστιµο
µέχρι
100.000 ευρώ.
υπαίτια είναι οµάδα, τιµωρείται
µε ποινή αφαίρεσης τριών (3)
βαθµών και χρηµατική ποινή
µέχρι εξήντα χιλιάδων ευρώ
(60.000€).

2. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης µη
εµφάνισης οµάδας κατά την ακριβή
ώρα έναρξης του αγώνα ή της
συνέχισης αυτού µετά το ηµίχρονο,
θα επιβάλλεται χρηµατική ποινή
µέχρι σαράντα χιλιάδων ευρώ
(40.000€) στην υπαίτια οµάδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Εφαρµογή του ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
.
53. ΑΡΘΡΟ 93 – Καταχώρηση ποινών

Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του άρθρου
Υφιστάµενη διατύπωση:
1. Κάθε διοργανώτρια θα τηρεί
αρχείο όλων των επιβαλλόµενων
ποινών, κάθε αγωνιστικής περιόδου
για
κάθε
οµάδα,
τους
ποδοσφαιριστές
της,
τους
αξιωµατούχους της κ.λπ. Το αρχείο
αυτό ποινών θα ενηµερώνεται
άµεσα και έγκυρα µετά από κάθε
αγωνιστική ηµέρα.
των
2.
Οι
διοργανώτριες
επαγγελµατικών
πρωταθληµάτων
οφείλουν, το αρχείο αυτό, να το
δηµοσιεύσουν
στην
οικεία
ιστοσελίδα τους. Οι ποινές κάθε
αγωνιστικής
ηµέρας
θα
κοινοποιούνται άµεσα στην Ε.Π.Ο.
3. Η Ε.Π.Ο. τηρεί αρχείο ποινών για
τα διοργανούµενα από αυτήν
πρωταθλήµατα, το οποίο και
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.

Προτεινόµενη διατύπωση :
1. Κάθε διοργανώτρια θα τηρεί
αρχείο όλων των επιβαλλόµενων
ποινών, κάθε αγωνιστικής περιόδου
για
κάθε
οµάδα,
τους
ποδοσφαιριστές
της,
τους
αξιωµατούχους της κ.λπ. Το αρχείο
αυτό ποινών θα ενηµερώνεται
άµεσα και έγκυρα µετά από κάθε
αγωνιστική ηµέρα.
2.
Οι
διοργανώτριες
των
επαγγελµατικών
πρωταθληµάτων
οφείλουν, το αρχείο αυτό, να το
δηµοσιεύσουν
στην
οικεία
ιστοσελίδα τους. Οι ποινές κάθε
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αγωνιστικής
ηµέρας
θα
κοινοποιούνται άµεσα στην Ε.Π.Ο.

3. Σε περίπτωση αλλαγής
διοργανώτριας για ποδ/στη η
νέα οµάδα πρέπει να καταθέσει
βεβαίωση
της
παλιάς
διοργανώτριας στη νέα για τις
ποινές
του
ποδ/στη

προκειµένου
δελτίο του.

να

εκδοθεί

το

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Ενιαία εφαρµογή ποινολογίου προς αποφυγή συγχύσεων ,
λόγω αλλαγής της ∆ιοργανώτριας

53 . ΑΡΘΡΟ 95 – Έκτιση ποινών
Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του άρθρου
Υφιστάµενη διατύπωση :
1. Η καταβολή της χρηµατικής ποινής
γίνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
έκδοση της απόφασης.
2. α) Οι ποινές του άρθρου 81, αρχίζουν
από την πρώτη µετά την επιβολή τους,
αγωνιστική ηµέρα κατά την οποία η
υπαίτια οµάδα είναι γηπεδούχος.
β) Ειδικά οι αποφάσεις που αφορούν
διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο και
διεξαγωγή
αγώνα
χωρίς
θεατές
εκτελούνται την αµέσως επόµενη από την
έκδοσή τους αγωνιστική ηµέρα κατά την
οποία οι οµάδες είναι γηπεδούχοι, εκτός
και αν µεταξύ της έκδοσης της απόφασης
και της τέλεσης του αγώνα µεσολαβεί
διάστηµα µικρότερο από πέντε (5) ηµέρες,
οπότε
η
απόφαση
εκτελείται
τη
µεθεπόµενη αγωνιστική.
3. Οι ποινές του άρθρου 81 εφ’ όσον δεν
εκτιθούν στο σύνολο ή µερικώς, κατά την
περίοδο που επιβλήθηκαν, εκτίονται στην
αµέσως επόµενη αγωνιστική περίοδο.
4. α) Οι ποινές που επιβάλλονται µε
απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου, εκτίονται
από την ηµέρα έκδοσης της απόφασης, µε
την οποία επιβάλλεται η ποινή, πλην της
περιπτώσεως που τιµωρείται κάποια οµάδα

λόγω δωροδοκίας, η ποινή της οποίας
υπολογίζεται από και για τον αγώνα στον
οποίο διαπράχθηκε το αδίκηµα.
β)Για την ποινή αποκλεισµού που έχει
επιβληθεί σε ποδοσφαιριστή, ο χρόνος από
την λήξη της αγωνιστικής περιόδου µέχρι
την έναρξη της νέας δεν υπολογίζεται.
γ)Για
την
ποινή
αποκλεισµού
σε
ποδοσφαιριστή, εφ’ όσον δεν έχει εκτιθεί
ολικά ή µερικά τον ακολουθεί σε
περίπτωση µετακίνησής του σε άλλη
οµάδα ή αλλαγής της ιδιότητάς του ως
ποδοσφαιριστή.
δ)Η
έναρξη
οποιασδήποτε
ποινής
αποκλεισµού σε ποδοσφαιριστή δεν µπορεί
να γίνει προτού εκτιθεί “ολόκληρη” η
τυχόν προηγούµενη
επιβληθείσα βάσει διατάξεως του παρόντος
Κανονισµού.
ε)Αν η καταβολή χρηµατικής ποινής που
επιβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων του παρόντος κανονισµού, δεν
γίνει µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
τελεσιδικία
της
απόφασης
στην
διοργανώτρια, κάθε αγώνας της οµάδας
που οφείλει κατακυρούται υπέρ της
αντιπάλου.
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Προτεινόµενη διατύπωση:
1. Η καταβολή της χρηµατικής ποινής
γίνεται µέσα σε πενήντα (50) ηµέρες
από την έκδοση της τελεσίδικης
απόφασης.
2. α) Οι ποινές του άρθρου 81, αρχίζουν
από την πρώτη µετά την επιβολή τους,
αγωνιστική ηµέρα κατά την οποία η
υπαίτια οµάδα είναι γηπεδούχος.
β) Ειδικά οι αποφάσεις που αφορούν
διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο και
διεξαγωγή
αγώνα
χωρίς
θεατές
εκτελούνται την αµέσως επόµενη από την
έκδοσή τους αγωνιστική ηµέρα κατά την
οποία οι οµάδες είναι γηπεδούχοι, εκτός
και αν µεταξύ της έκδοσης της απόφασης
και της τέλεσης του αγώνα – µη

οµάδα ή αλλαγής της ιδιότητάς του ως
ποδοσφαιριστή.
δ) Η έναρξη οποιασδήποτε ποινής
αποκλεισµού σε ποδοσφαιριστή δεν µπορεί
να γίνει προτού εκτιθεί “ολόκληρη” η
τυχόν προηγούµενη
επιβληθείσα βάσει διατάξεως του παρόντος
Κανονισµού.

ε) αν η καταβολή χρηµατικής ποινής
που επιβλήθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του
παρόντος , στη
διοργανώτρια δε γίνει σε προθεσµία
50 ηµερών

συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας
έκδοσης της απόφασης και ηµέρα
διεξαγωγής του αγώνα - µεσολαβεί

διάστηµα µµικρότερο από πέντε (5)
ηµέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη
µεθεπόµενη αγωνιστική.
3. Οι ποινές του άρθρου 81 εφ’ όσον δεν
εκτιθούν στο σύνολο ή µερικώς, κατά την
περίοδο που επιβλήθηκαν, εκτίονται στην
αµέσως επόµενη αγωνιστική περίοδο.
4. α) Οι ποινές που επιβάλλονται µε
απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου, εκτίονται
από την ηµέρα έκδοσης της απόφασης, µε
την οποία επιβάλλεται η ποινή.

Κατ’ εξαίρεση η ποινή ανατρέχει στο
χρόνο τέλεσης της πράξης στις
παρακάτω περιπτώσεις:
Ι τεπί δωροδοκίας
ΙΙ στην περίπτωση ε της παρούσης
παραγράφου
ΙΙΙ περίπτωση του άρθρου 26 παρ. 4β

β) Για την ποινή αποκλεισµού που έχει
επιβληθεί σε ποδοσφαιριστή, ο χρόνος από
την λήξη της αγωνιστικής περιόδου µέχρι
την έναρξη της νέας δεν υπολογίζεται.
γ) Για την ποινή αποκλεισµού σε
ποδοσφαιριστή, εφ’ όσον δεν έχει εκτιθεί
ολικά ή µερικά τον ακολουθεί σε
περίπτωση µετακίνησής του σε άλλη

από την εποµένη της τελεσιδικίας
της απόφασης , κάθε αγώνας που
µεσολάβησε µετά την τελεσιδικία ,
κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου
της , µε απόφαση του αρµόδιου
πειθαρχικού οργάνου.
στ)στις επαγγελµατικές κατηγορίες η
µη
προσκόµιση
αποδεικτικού
εξοφλήσεως από την προηγούµενη
διοργανώτρια
,
συνιστά
λόγω
αποκλεισµού από το Πρωτάθληµα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Συµµόρφωση προς τις Αρχές Ισονοµίας ,Νοµιµότητας Νοµικής
∆ιαφάνειας.,
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54. ΑΡΘΡΟ 96 – ∆ικαιοδοσία

Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του άρθρου
Υφιστάµενη διατύπωση :
1. ∆ιαιτητής
α) Κατά την διάρκεια αγώνων, οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται από τον
διαιτητή.
β) Οι αποφάσεις αυτές είναι οριστικές.
γ) Στις περιπτώσεις της παρ. 2 περ. α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου, είναι
δυνατόν να ισχύει η δικαιοδοσία των δικαιοδοτικών οργάνων.
2. Πειθαρχικές Επιτροπές
Οι Πειθαρχικές Επιτροπές είναι υπεύθυνες για τα ακόλουθα:
α) επιβολή κυρώσεως επί σοβαρών παραβάσεων που έχουν διαφύγει της
προσοχής του αξιωµατούχου αγώνα,
β) επανόρθωση καταφανών σφαλµάτων στις πειθαρχικές αποφάσεις του
διαιτητή,
γ) επέκταση της διάρκειας αγωνιστικού αποκλεισµού που επιβάλλεται
αυτοδικαίως ως αποτέλεσµα αποβολής (πρβλ.),
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δ) απαγγελία επιπροσθέτων κυρώσεων πέραν αυτών που επεβλήθησαν από
τον διαιτητή, όπως χρηµατική ποινή.
ε) Με την εκδίκαση εν γένει πειθαρχικών και λοιπών παραβάσεων που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό.
στ) Με την εκδίκαση ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα.
ζ) Με την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης που προβλέπεται από τους
κανονισµούς και αποφάσεις της Ε.Π.Ο.
3. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών επιτροπών και των ∆.Σ. των ερασιτεχνικών
ενώσεων προσβάλλονται σε δεύτερο βαθµό ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων
της Ε.Π.Ο. Εφ’ όσον αφορούν:
α) χρηµατικές ποινές άνω του ποσού 15.000 ευρώ,
β) ποινές αποκλεισµού ποδοσφαιριστών ή αξιωµατούχων αγώνα άνω των δύο
(2) αγωνιστικών ηµερών,
γ) ποινές αποκλεισµού οµάδων άνω της µιάς (1) αγωνιστικής ηµέρας,
δ) Αποφάσεις που εκδίδονται κατά του κύρους αγώνα.
4. Οι εφέσεις ασκούνται εντός δύο (2) ηµερών απ’ την γνωστοποίηση της
πρωτοβάθµιας απόφασης του δικαιοδοτικού οργάνου των επαγγελµατικών
πρωταθληµάτων, εντός πέντε (5) ηµερών για τις αποφάσεις του δικαιοδοτικού
οργάνου της Ε.Π.Ο. και εντός οκτώ (8) ηµερών για τα τοπικά ερασιτεχνικά
πρωταθλήµατα.
5. Το ∆.Σ. των διοργανωτριών ή της Ε.Π.Ο. επιβάλλει τις ποινές που ρητά και
ειδικά προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό. Οι αποφάσεις αυτές είναι
οριστικές και αµετάκλητες, χωρίς να προσβάλλονται σε κανένα όργανο.

Προτεινόµενη διατύπωση :
1. ∆ιαιτητής
α) Κατά την διάρκεια αγώνων, οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται από τον
διαιτητή.
β) Οι αποφάσεις αυτές είναι οριστικές.
γ) Στις περιπτώσεις της παρ. 2 περ. α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου, είναι
δυνατόν να ισχύει η δικαιοδοσία των δικαιοδοτικών οργάνων.
2. Πειθαρχικές Επιτροπές
Οι Πειθαρχικές Επιτροπές είναι υπεύθυνες για τα ακόλουθα:
α) επιβολή κυρώσεως επί σοβαρών πειθαρχικών παραβάσεων που έχουν
διαφύγει της προσοχής του αξιωµατούχου αγώνα,

β) σύµφωνα µε τα οριζόµενα και µόνον του άρθρου 76 παρ. 6 στ

γ)επέκταση της διάρκειας αγωνιστικού αποκλεισµού που επιβάλλεται
αυτοδικαίως ως αποτέλεσµα αποβολής (πρβλ.),
δ) απαγγελία επιπροσθέτων κυρώσεων πέραν αυτών που επεβλήθησαν από
τον διαιτητή, όπως χρηµατική ποινή.
ε) Με την εκδίκαση εν γένει πειθαρχικών και λοιπών παραβάσεων που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό.
στ) Με την εκδίκαση ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα.
ζ) Με την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης που προβλέπεται από τους
κανονισµούς και αποφάσεις της Ε.Π.Ο.
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3. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών επιτροπών και των ∆.Σ. των ερασιτεχνικών
ενώσεων προσβάλλονται σε δεύτερο βαθµό ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων
της Ε.Π.Ο.. Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν

καταγγελίας , το δικαίωµα κλήσης σε απολογία οποιουδήποτε
εµπλεκοµένου και µε οποιαδήποτε ιδιότητα, µε βάση τα
διαλαµβανόµενα στο οπτικοακουστικό, υλικό της µετάδοσης του
επίδικου αγώνα. Ανάλογη εφαρµογή , κατά τα ανωτέρω ισχύει για τα
δηµοσιεύµατα στον Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο.

4. Οι εφέσεις ασκούνται εντός δύο (2) ηµερών απ’ την γνωστοποίηση της
πρωτοβάθµιας απόφασης του δικαιοδοτικού οργάνου των επαγγελµατικών
πρωταθληµάτων, εντός πέντε (5) ηµερών για τις αποφάσεις του δικαιοδοτικού
οργάνου της Ε.Π.Ο. και εντός οκτώ (8) ηµερών για τα τοπικά ερασιτεχνικά
πρωταθλήµατα.
5. Το ∆.Σ. των διοργανωτριών ή της Ε.Π.Ο. επιβάλλει τις ποινές που ρητά και
ειδικά προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό. Οι αποφάσεις του ∆.Σ.
/Ε.Π.Ο. είναι οριστικές και αµετάκλητες, χωρίς να προσβάλλονται σε κανένα
όργανο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Εξασφάλιση της νοµιµότητας των αποφάσεων των
Πειθαρχικών Οργάνων.

56. ΑΡΘΡΟ 99 – Μεταβατική ∆ιάταξη

Η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση του άρθρου
Υφιστάµενη διατύπωση :
Μέχρι την δηµιουργία των νέων Πειθαρχικών και ∆ικαιοδοτικών Οργάνων που
προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό και στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο.,
παρατείνονται οι προβλεπόµενες στον παρόντα Κανονισµό προθεσµίες επιβολής
ποινών ή έκδοσης αποφάσεων και µόνον.
Με απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. ρυθµίζεται κάθε θέµα που ανακύπτει.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Τα εν λόγω Όργανα έχουν συσταθεί και ως εκ τούτου η διάταξη
καθίσταται ανενεργή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΠΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η
ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ,ΝΟΕΙΤΑΙ Η ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΡΙΟΥ.
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57. ΑΡΘΡΟ 91 – ∆υσφήµιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων

Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του άρθρου
Υφιστάµενη διατύπωση :
Ως δυσφήµιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων θεωρούνται οι µε οποιονδήποτε
τρόπο δηµόσιες δυσµενείς κρίσεις σε βάρος της διοργανώτριας των αγώνων, των
θεσµοθετηµένων δικαιοδοτικών οργάνων, των οργάνων διαιτησίας και γενικώς των
διαιτητών, καθώς επίσης και οποιασδήποτε οµάδας και των αξιωµατούχων αυτής.
Στους παραβάτες επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
α) Επίπληξη µε υποχρέωση ανάκλησης των δυσµενών κρίσεων.
β) Χρηµατική ποινή ύψους 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, 15.000 ευρώ µε
διπλασιασµό σε κάθε νέα επόµενη.
γ) Αποκλεισµός δύο (2) αγωνιστικών ηµερών. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής θα
προστίθεται µία (1) αγωνιστική.
δ) Απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο ενός (1) µηνός. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, η
ποινή θα διπλασιάζεται.
ε) Απαγόρευση συµµετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο
ενός (1) µηνός. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, η ποινή θα διπλασιάζεται.
2. ∆ηµόσιες δυσµενείς κρίσεις µελών ∆.Σ. ΠΑΕ, των συµβληθέντων µε οποιαδήποτε
σχέση µ’ αυτές φυσικών ή νοµικών προσώπων (ενδεικτικά χορηγών, διαφηµιζοµένων
κ.λπ.), των προπονητών και αθλητών αυτών, που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία
επαγγελµατικής ένωσης, τη διεξαγωγή και το κύρος των Εθνικών Πρωταθληµάτων Α΄,
Β΄ και Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, οι Π.Α.Ε. στις οποίες ανήκουν ή εµπλέκονται µ’ αυτές µε
οποιαδήποτε σχέση τα ανωτέρω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ενδεικτικά χορηγοί,
διαφηµιζόµενοι κ.λπ.), τιµωρούνται :
α) Με χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).
β) Σε κάθε περίπτωση υποτροπής η χρηµατική ποινή διπλασιάζεται και επιβάλλεται
στέρηση εισόδου σε γήπεδα για ένα (1) τουλάχιστον µήνα.
3. ∆ηµόσιες δυσµενείς κρίσεις µελών ∆.Σ./Π.Α.Ε. ή συµβληθέντων µε οποιαδήποτε σχέση
µε Π.Α.Ε φυσικών ή νοµικών προσώπων, ή εν γένει εκπροσώπων Π.Α.Ε., ή προπονητών,
ή ποδοσφαιριστών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία, το κύρος ή τους
διεξαγόµενους αγώνες εθνικών – αντιπροσωπευτικών οµάδων, τιµωρούνται από το
δικαιοδοτικό όργανο της Ε.Π.Ο. είτε µετά από παραποµπή, είτε και αυτεπάγγελτα µε τις
παρακάτωποινές:
α)Μέλη ∆.Σ./Π.Α.Ε., εν γένει εκπρόσωποι Π.Α.Ε., προπονητές και οι εν γένει
συµβαλλόµενοι µε Π.Α.Ε. ποινή αποκλεισµού εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους ενός
(1) µηνός και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).
β) Στους ποδοσφαιριστές ποινή αποκλεισµού µίας (1) αγωνιστικής.
γ) Σε περίπτωση υποτροπής από τα ίδια πρόσωπα µε διπλασιασµό των ποινών και
τιµωρία της Π.Α.Ε. µε χρηµατικό πρόστιµο ύψους τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000€).
4. Επιβαρυντική µορφή δυσφήµισης αποτελεί η δυσφήµιση της Κ.Ε.∆. ή διαιτητών
αγώνα µε δηµόσιες δυσµενείς κρίσεις. Επιβάλλονται από το δικαιοδοτικό όργανο της
Ε.Π.Ο. οι παρακάτω ποινές :
α) Επίπληξη µε υποχρέωση ανάκλησης των δυσµενών κρίσεων.
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β) Χρηµατική ποινή ύψους 10.000 ευρώ. Σε υποτροπή επιβάλλεται ποινή 15.000 ευρώ,
σε κάθε δε νέα διπλασιασµός αυτής.
γ) Αποκλεισµός δύο (2) αγωνιστικών ηµερών. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής θα
προστίθεται µία (1) αγωνιστική.
δ) Απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο ενός (1) µηνός. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, η
ποινή θα διπλασιάζεται.
ε) Απαγόρευση συµµετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο
ενός (1) µηνός. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, η ποινή θα διπλασιάζεται.
5. Επιβαρυντική επίσης µορφή δυσφήµισης θεωρείται η δυσφήµιση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.,
των οργάνων και στελεχών της µε δηµόσιες δυσµενείς κρίσεις. Στους παραβάτες
επιβάλλονται, από το δικαιοδοτικό όργανο της Ε.Π.Ο. οι παρακάτω ποινές :
α) Χρηµατική ποινή ύψους 10.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, η ποινή θα
διπλασιάζεται.
β) Αποκλεισµός δύο (2) αγωνιστικών ηµερών. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής θα
προστίθεται µία (1) αγωνιστική.
γ) Απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο τουλάχιστον δύο (2) µηνών. Σε κάθε περίπτωση
υποτροπής, η ποινή θα διπλασιάζεται.
δ) Απαγόρευση συµµετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται µε το
ποδόσφαιρο τουλάχιστον δύο (2) µηνών. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, η ποινή θα
διπλασιάζεται.
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Προτεινόµενη διατύπωση :
Ως δυσφήµιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων θεωρούνται οι µε
οποιονδήποτε τρόπο δηµόσιες δυσµενείς κρίσεις σε βάρος της
διοργανώτριας των αγώνων, των θεσµοθετηµένων δικαιοδοτικών οργάνων,
των οργάνων διαιτησίας και γενικώς των διαιτητών, καθώς επίσης και
οποιασδήποτε οµάδας και των αξιωµατούχων αυτής.
Στους παραβάτες επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
α) Επίπληξη µε υποχρέωση ανάκλησης των δυσµενών κρίσεων.
β) Χρηµατική ποινή µέχρι 10.000 ευρώ
γ) Αποκλεισµός µέχρι δύο (2) αγωνιστικών ηµερών.
δ) Απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο µέχρι ένα (1) µήνα. .
ε) Απαγόρευση συµµετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται µε το
ποδόσφαιρο µέχρι ένα (1) µήνα .
Η περίπτωση υποτροπής θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση για την
επαύξηση της επιβλητέας ποινής . .

2. ∆ηµόσιες δυσµενείς κρίσεις µελών ∆.Σ. ΠΑΕ, των συµβληθέντων µε οποιαδήποτε
σχέση µ’ αυτές φυσικών ή νοµικών προσώπων (ενδεικτικά χορηγών, διαφηµιζοµένων
κ.λπ.), των προπονητών και αθλητών αυτών, που αφορούν την οργάνωση και
λειτουργία επαγγελµατικής ένωσης, τη διεξαγωγή και το κύρος των Εθνικών
Πρωταθληµάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, οι Π.Α.Ε. στις οποίες ανήκουν ή
εµπλέκονται µ’ αυτές µε οποιαδήποτε σχέση τα ανωτέρω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
τιµωρούνται :
Εάν µεν πρόκειται για µέλη ΠΑΕ Α΄ Εθνικής Κατηγορίας , από το

∆ικαιοδοτικό Όργανο της SUPER LEAGU , σε κάθε άλλη περίπτωση από
το ∆ικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Π.Ο. , µε χρηµατική ποινή 10.000 ευρώ.
Η περίπτωση υποτροπής θεωρείται επιβαρυντική για την επαύξηση της
επιβλητέας ποινής.

3. ∆ηµόσιες δυσµενείς κρίσεις µελών ∆.Σ./Π.Α.Ε. ή συµβληθέντων µε οποιαδήποτε
σχέση µε Π.Α.Ε φυσικών ή νοµικών προσώπων, ή εν γένει εκπροσώπων Π.Α.Ε., ή
προπονητών, ή ποδοσφαιριστών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία, το
κύρος ή τους διεξαγόµενους αγώνες εθνικών – αντιπροσωπευτικών οµάδων,
τιµωρούντα :
Εάν µεν πρόκειται για µέλη ΠΑΕ Α΄ Εθνικής Κατηγορίας , από το

∆ικαιοδοτικό Όργανο της SUPER LEAGU , σε κάθε άλλη περίπτωση από
το ∆ικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Π.Ο. ,είτε µετά από παραποµπή , είτε και
αυτεπάγγελτα µε τις παρακάτω ποινές :
α)Μέλη ∆.Σ./Π.Α.Ε., εν γένει εκπρόσωποι Π.Α.Ε., προπονητές και οι εν γένει
συµβαλλόµενοι µε Π.Α.Ε. ποινή αποκλεισµού εισόδου στους αγωνιστικούς
χώρους µέχρι δυο (2) µήνες και χρηµατική ποινή µέχρι είκοσι χιλιάδων
ευρώ (20.000€).
β) Στους ποδοσφαιριστές ποινή αποκλεισµού µίας (1) αγωνιστικής.

Η περίπτωση υποτροπής θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση για την
επαύξηση της επιβλητέας ποινής .

4. Επιβαρυντική µορφή δυσφήµισης αποτελεί η δυσφήµιση της Κ.Ε.∆. ή διαιτητών
αγώνα µε δηµόσιες δυσµενείς κρίσεις. Επιβάλλονται εαν µεν πρόκειται για µέλη
ΠΑΕ Α΄ Εθνικής Κατηγορίας , από το ∆ικαιοδοτικό Όργανο της SUPER

LEAGU , σε κάθε άλλη περίπτωση από το ∆ικαιοδοτικό Όργανο της
Ε.Π.Ο οι παρακάτω ποινές :
α) Επίπληξη µε υποχρέωση ανάκλησης των δυσµενών κρίσεων.
β) Χρηµατική ποινή µέχρι 20.000 ευρώ.
γ) Αποκλεισµός µέχρι δύο (2) αγωνιστικών ηµερών.
δ) Απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο µέχρι δυο (2) µήνες .
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ε) Απαγόρευση συµµετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται µε το
ποδόσφαιρο µέχρι δύο µήνες .Η περίπτωση υποτροπής θεωρείται
επιβαρυντική περίπτωση για την επαύξηση της επιβλητέας ποινής .

5. Επιβαρυντική επίσης µορφή δυσφήµισης θεωρείται η δυσφήµιση του ∆.Σ. της
Ε.Π.Ο., των οργάνων και στελεχών της µε δηµόσιες δυσµενείς κρίσεις. Στους
παραβάτες επιβάλλονται ,εάν µεν πρόκειται για µέλη ΠΑΕ Α΄ Εθνικής
Κατηγορίας , από το ∆ικαιοδοτικό Όργανο της SUPER LEAGU , σε κάθε

άλλη περίπτωση από το ∆ικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Π.Ο οι παρακάτω

ποινές :
α) Χρηµατική ποινή µέχρι 20.000 ευρώ.
β) Αποκλεισµός µέχρι δύο (2) αγωνιστικών ηµερών.
γ) Απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο µέχρι τρεις (3) µήνες .
δ) Απαγόρευση συµµετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται µε
το ποδόσφαιρο µέχρι τρεις µήνες .Η περίπτωση υποτροπής θεωρείται
επιβαρυντική περίπτωση για την επαύξηση της επιβλητέας ποινής .

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Αύξηση των ποινών µε δυνατότητα του Πειθαρχικού Οργάνου
να έχει την ευθχέρεια για την επιβολήν π[οινών µε βάση την αρχή της
αναλογικότητας αυτών.
Για την Α΄ Εθνική αρµοδιότητα στο Πειθαρχικό Όργανο της SUPER LEAGUE.
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