
ΠΕIΘΑΡΧIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

           Της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας 

                  Ατόμων με Αναπηρίες

Άρθρο 1

Όργανα επίλυσης των αθλητικών διαφορών

Για  τον  πειθαρχικό  έλεγχο  και  την  επίλυση  των 

αθλητικών διαφορών, αρμόδιο όργανο πρωτοβαθμίως είναι το 

Διοικητικό  Συμβούλιο  (Δ.Σ.)  της   Εθνικής  Αθλητικής 

Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.Ο.Μ.-Α.με.Α).

Με  τον  όρο  αθλητικές  διαφορές  νοούνται  οι  κάθε 

είδους διαφορές από αμιγώς αθλητική δραστηριότητα των 

σωματείων- μελών της Ομοσπονδίας και των αθλητών τους 

καθώς και των αθλητών όλων των Εθνικών Ομάδων (συμμετοχή 

σε  αγώνες,  κύρος  αγώνων  και  αποτελεσμάτων,  τυχόν 

ενστάσεις  κ.λ.π.)  και  σε  καμμία  περίπτωση  διαφορές 

οικονομικού χαρακτήρα  μεταξύ  σωματείων και  αθλητών  ή 

προπονητών τους.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με τις οποίες 

επιβάλλονται κάθε είδους ποινές είναι άμεσα εκτελεστές.

Κατά των αποφάσεων αυτών μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο 

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), 

στις προθεσμίες και με τη διαδικασία που προβλέπουν οι 

διατάξεις του άρθρου 124 και επόμενα του ν.2725/1999, 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 3057/2002.



Άρθρο 2 

Πειθαρχικά παραπτώματα 

1.  Οι  αθλητές,  οι  διοικητικοί  παράγοντες,  οι 

προπονητές, οι διαιτητές και όσα πρόσωπα σχετίζονται, με 

οποιαδήποτε ιδιότητα, με τη διεξαγωγή των αγώνων, καθώς 

επίσης και τα αθλητικά σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας, 

έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 

αθλητικής νομοθεσίας, το καταστατικό, τους κανονισμούς 

και τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας και να 

συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις σύμφωνα με όσα 

υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η ευταξία και η δεοντολογία του 

ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού και να τηρούν τις 

αρχές  του  φίλαθλου  πνεύματος,  των  παραδόσεων  του 

αθλητισμού και του Ολυμπιακού Iδεώδους.

Επίσης τα πρόσωπα που παρευρίσκονται ή συμμετέχουν, 

με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιοδήποτε τρόπο,στην εν 

γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων 

και  της  Ομοσπονδίας  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 αθλητικών 

σωματείων,ενώσεων και της Ομοσπονδίας ή διαιτητών που 

μπορεί  να  διαταράξει  την  ομαλή  διεξαγωγή  αθλητικής 



συνάντησης ή να πυροδοτήσει την  ένταση  και  την 

αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων. 

2. Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους πιο 

πάνω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται με τις 

οριζόμενες ποινές στον παρόντα Πειθαρχικό Κανονισμό ή 

στον οικείο Κανονισμό (λ.χ. διαιτησίας).

3. Πρίν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και 

για όλη τη διάρκεια της η Ομοσπονδία και τα αθλητικά 

σωματεία  ορίζουν  υπεύθυνο  ασφαλείας  αγώνων  με  τον 

αναπληρωτή του αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης της βιας 

με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν 

στη διοργανώτρια αρχή, στη Δ.Ε.Α.Β. και στην αστυνομική 

αρχή  της  έδρας  τους.  Ως  υπεύθυνος  ασφαλείας  αγώνων 

προσλαμβάνεται άτομο με αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία σε 

θέματα ασφαλείας. Ο υπεύθυνος ασφαλείας προϊσταται κατά 

περίπτωση του πιο κάτω αναφερομένου γραφείου ασφαλείας 

γηπέδων.

Όσον  αφορά  τα  ομαδικά  αθλήματα  της  Ομοσπονδίας, 

συνίσταται  Γραφείο  Ασφαλείας  Γηπέδων,  στο  οποίο 

προϊσταται  ο  υπεύθυνος  ασφαλείας  αγώνων  με  τις  εξής 

αρμοδιότητες:

α. Μεριμνά για την εφαρμογή των λαμβανόμενων από τα 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμόδια όργανα μέτρων για 

την τήρηση της ευταξίας, κατά τις αθλητικές συναντήσεις 

δικαιοδοσίας  της  ομοσπονδίας  ή  του  επαγγελματικού 



συνδέσμου,αντίστοιχα,  εντός και εκτός των γηπέδων.

β. Παρακολουθεί την ακριβή τήρηση της νομοθεσίας 

από  τους αθλητικούς φορείς και ιδίως των μέτρων που 

προβλέπονται  στο  παρόν  άρθρο  και  σε  περίπτωση 

διαπίστωσης παραβάσεων συντάσσει έκθεση, που περιέχει τα 

πραγματικά περιστατικά της κάθε παράβασης, την οποία και 

διαβιβάζει στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, για την 

επίβολή  των  από  τους  νόμους,τον  παρόντα  κανονισμό  ή 

άλλους  κανονισμούς προβλεπόμενων ποινικών διοικητικών ή 

πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων.

γ. Συμμετέχει, υποχρεωτικά, σε συσκέψεις, που εν 

όψει  μιας  αθλητικής  συνάντησης  συγκαλούνται  από  την 

αρμόδια αστυνομική αρχή ή τα λοιπά αρμόδια, κατά τις 

ισχύουσες  διατάξεις,  όργανα,  προκειμένου  να 

αντιμετωπισθούν  θέματα  που  σχετίζονται  με  την 

αντιμετώπιση  της  βίας  στη  συγκεκριμένη  αθλητική 

συνάντηση,  προτείνοντας  τα  ,  κατά  την  κρίση  του, 

ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των εκδηλώσεων 

αυτών.

δ.  Συνεργάζεται  με  τους  υπεύθυνους  ασφαλείας 

γηπέδων των αθλητικών οργανώσεων. 

Άρθρο 3

Ποινές

1.  Οι ποινές για τα παραπτώματα των αθλητών είναι:



α)'Εγγραφη επίπληξη

β) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι 

είκοσι  τέσσερις  (24)  μήνες,  για  αθλητές  ατομικού 

αθλήματος και μέχρι είκοσι (20) αγωνιστικές ημέρες, για 

αθλητές ομαδικού αθλήματος.

γ) Διαγραφή από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας

δ)Αποκλεισμός  από  αγώνες  και  προπονήσεις  της  εθνικής 

ομάδας , πρόσκαιρος ή ισόβιος και  στέρηση των κάθε 

είδους παροχών της Ομοσπονδίας προς τους αθλητές της 

Εθνικής Ομάδας.

2. Οι  ποινές για τα παραπτώματα των διοικητικών 

παραγόντων  και  των  προσώπων  που  σχετίζονται,με 

οποιαδήποτε ιδιότητα, με τη διεξαγωγή αγώνων, είναι:

α)'Εγγραφη επίπληξη

β) Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και 

λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας μέχρι δύο (2) 

έτη,

γ) Iσόβιος αποκλεισμός εισόδου στους αγωνιστικούς  και 

λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας,

3.  Οι  ποινές  για  τα  παραπτώματα  των  σωματείων 

είναι:

α)'Εγγραφη  επίπληξη  με  ανακοίνωση  διά  εγκυκλίου  της 

Ομοσπονδίας

β)Μηδενισμός  και  αποκλεισμός  από  συμμετοχή  σε  αγώνες 

μέχρι  ένα  έτος,για  σωματεία  που  καλλιεργούν  ατομικό 



άθλημα.  Για  σωματεία  που καλλιεργούν ομαδικό άθλημα, 

ισχύει  η  πιο  πάνω  ποινή,  καθώς  επίσης  η  ποινή  της 

διεξαγωγής  αγώνων  χωρίς  θεατές  (κεκλεισμένων  των 

θυρών)στο γήπεδο του σωματείου.

γ)  Διαγραφή  από  τα  Μητρώα  σωματείων-μελών  της 

Ομοσπονδίας. 

4. Οι ποινές που επιβάλλονται στους προπονητές για 

πειθαρχικά παραπτώματά τους, μέχρι την έκδοση και ισχύ 

της προβλεπόμενης στο ά. 31 του ν. 2725/1999 Υπουργικής 

Απόφασης  περί  κανονισμού  προπονητών  της  Ομοσπονδίας, 

είναι:

α)'Εγγραφη επίπληξη 

β) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από αγώνες μέχρι δέκα οκτώ 

(18)μήνες .

γ)  Εισήγηση  στον  Υφυπουργό  Πολιτισμού,  αρμόδιο  για 

θέματα αθλητισμού, για ανάκληση της άδειας εξάσκησης του 

επαγγέλματος.

5.  Τα  πειθαρχικά  παραπτώματα  που  αφορούν  τους 

διαιτητές  ρυθμίζονται  στον  Κανονισμό  Διαιτησίας,  που 

προβλέπεται στο ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε 

και  ισχύει.  Μέχρι  την  έκδοση  και  ισχύ  του  ως  άνω 

κανονισμού, ο πειθαρχικός έλεγχος των διαιτητών ασκείται 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  παρόντος  κανονισμού, 

εφαρμοζόμενων αυτών αναλόγως.

6. Τα Πειθαρχικά παραπτώματα που στοιχειοθετούνται, 



λόγω παράβασης τωνοριζόμενων πιο πάνω υποχρεώσεων, είναι 

ιδίως τα αναφερόμενα στα επόμενα άρθρα:

Άρθρο 4

Παραπτώματα βάσει αναγραφής στο φύλλο αγώνα και βάσει 

έκθεσης

Το  Δ.Σ.  επιλαμβάνεται  για  πειθαρχικά  παραπτώματα 

που διαπράχθηκαν σε επίσημους αγώνες με διοργανώτρια την 

Ομοσπονδία τα οποία είτε αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα 

είτε δεν αναγράφονται,αλλά βεβαιώνονται με έκθεση του 

Υπεύθυνου Αγώνων ή του διαιτητή ή άλλου εντεταλμένου 

προσώπου ή της Αστυνομικής Αρχής ή του παρατηρητή της 

Διαρκούς  Επιτροπής  Καταπολέμησης  της  Βίας 

(Δ.Ε.Α.Β.),καθώς  επίσης  και  για  παραπτώματα  που 

τελέστηκαν μετά το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα, μέσα ή έξω 

από  τις  εγκαταστάσεις  του  χώρου  στον  οποίο  έγινε  ο 

αγώνας  και  βεβαιώθηκαν  με  έκθεση  των  προαναφερομένων 

προσώπων. 

Άρθρο 5  

Παραπτώματα σε φιλικούς αγώνες 

Τα  πειθαρχικά  παραπτώματα  των  πιο  πάνω  προσώπων 

τιμωρούνται  και  όταν  διαπραχθούν  σε  αγώνες  για  τη 

διεξαγωγή  των  οποίων  είχε  ζητηθεί  έγκριση  από  την 

Ομοσπονδία,  εφόσον  το  Φύλλο  Αγώνων  ή  οι  σχετικές 

εκθέσεις των πιο πάνω αρμοδίων προσώπων κοινοποιηθούν 



μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την  τέλεση  του  αγώνα  στην 

Ομοσπονδία.

                        

Άρθρο 6

Παραπτώματα και ποινές σε αθλητές ατομικών αθλημάτων

1.  Για  ανάρμοστη  συμπεριφορά  αθλητή  προς  άλλο 

αθλητή,  θεατή  ή  άλλο  πρόσωπο  που  σχετίζεται,  με 

οποιαδήποτε ιδιότητα, με τον αγώνα , πλην των αρχόντων 

του αγώνα, επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης ή 

του αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε επίσημους αγώνες 

μέχρι 15 ημερολογιακές ημέρες. 

Η  ανάρμοστη  συμπεριφορά  συνίσταται,ιδιαίτερα,σε 

περιπτώσεις  απειλής,  ειρωνικών  σχολίων  και  γενικά 

συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε αθλητή.

2.  Για  υβριστική  συμπεριφορά  ή  για  απόπειρα 

βιαιοπραγίας  αθλητή  προς  πρόσωπο  της  προηγούμενης 

περίπτωσης, επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού 15-30 

ημερολογιακές ημέρες .

Η  υβριστική  συμπεριφορά  συνίσταται,ιδιαίτερα,σε 

περιπτώσεις άσεμνων και προσβλητικών εκφράσεων , απρεπών 

χειρονομιών και φτυσίματος.

3. Για βάναυση συμπεριφορά αθλητή προς τα ανωτέρω 

πρόσωπα  των  προηγουμένων  ή  για  βλασφημία  των  Θείων, 

επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού 30-50 ημερολογιακές 



ημέρες.  Αν  από  τη  βάναυση συμπεριφορά  προκλήθηκε  και 

τραυματισμός, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού 70 έως 90 

ημερολογιακές ημέρες. 



Η βάναυση συμπεριφορά έχει να κάνει με περιπτώσεις 

στις οποίες η σκόπιμη δυναμική ενέργεια του αθλητή , που 

εκδηλώνεται με κτύπημα των χεριών και  ποδιών , έχει ως 

συνέπεια την κακοποίηση των προαναφερομένων προσώπων.

4.  Για  υβριστική  συμπεριφορά  αθλητή  προς  τους 

άρχοντες των αγώνων ή για απόπειρα βιαιοπραγίας κατ' 

αυτών, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού 30-50 ημερολογιακές 

ημέρες. 

'Αρχοντες των αγώνων θεωρούνται οι διαιτητές, οι 

Υπεύθυνοι Αγώνων και  όσα άλλα πρόσωπα έχουν αρμόδια 

οριστεί για τη διεύθυνσή  των αγώνων. 

Η υβριστική αυτή συμπεριφορά συνίσταται σε πράξεις 

που θίγουν την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των πιο 

πάνω προσώπων, όπως ύβρεις, προσβλητικές εκφράσεις και 

αποδοκιμασίες.

5. Αν η πιο πάνω υβριστική συμπεριφορά προς τους 

άρχοντες  των  αγώνων  εκδηλώνεται  με  έργα,  όπως  το 

φτύσιμο,  επιβαλλόμενη  ποινή  είναι  αποκλεισμός  50-  80 

ημερολογιακές ημέρες.

6.Για βάναυση συμπεριφορά αθλητή προς τους άρχοντες 

των αγώνων ,επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού 100-150 

ημερολογιακές ημέρες. 

Αν από τη βάναυση συμπεριφορά του αθλητή προκλήθηκε 

και τραυματισμός, επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού 

170-230 ημερολογιακές ημέρες.



7.Αν τα πιο πάνω παραπτώματα διαπραχθούν μετά τη 

λήξη  των  αγώνων,  οι  προβλεπόμενες  πιο  πάνω  ποινές 

επαυξάνονται κατά 10-30 ημέρες. 

Άρθρο 7

       Παραπτώματα και ποινές σε αθλητές ομαδικών 

αθλημάτων

1. α. Σε αθλητή που αποβάλλεται από τον αγώνα,  για 

επικίνδυνο παίξιμο ή για ανάρμοστη συμπεριφορά 

προς το πρόσωπο του διαιτητή, Αλυτάρχη, αθλητή 

της ομάδας του ή αθλητή της αντίπαλης ομάδας, 

άλλου προσώπου που σχετίζεται με τον αγώνα  ή 

θεατή,   επιβάλλεται  η  ποινή  της  έγγραφης 

επίπληξης ή του αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής 

ημέρας.  

Η  ανάρμοστη  συμπεριφορά  συνίσταται  ιδιαίτερα  σε 

περιπτώσεις  απειλής  ή  ειρωνικών  σχολίων  σε  βάρος 

διαιτητών ή κριτών, επιδεικτικού πετάγματος μπάλας κλπ. 

προς το μέρος των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου  και 

γενικά συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε αθλητή.

β.  Η  ποινή  της  πιο  πάνω  περίπτωσης  α΄  της 

παραγράφου  αυτής   επιβάλλεται  και  σε  αθλητή  που 

εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο, μετά την έναρξη του 

αγώνα, χωρίς την άδεια του διαιτητή και σε αθλητή που, 

έχοντας την ιδιότητα του αρχηγού της ομάδας, αρνείται να 

υπογράψει το Φύλλο Αγώνα.



2. α. Σε αθλητή που αποβάλλεται από τον αγώνα, για 

υβριστική του συμπεριφορά προς αθλητή της ομάδας 

του, αθλητή της αντίπαλης ομάδας, θεατή ή άλλο 

πρόσωπο  που σχετίζεται με τον αγώνα, πλην «των 

αρχόντων»  του  αγώνα,  επιβάλλεται  ποινή 

αποκλεισμού  μίας  (1)  έως  δύο  (2)  αγωνιστικών 

ημερών.

Η  υβριστική  συμπεριφορά  συνίσταται  ιδιαίτερα  σε 

περιπτώσεις ασέμνων και προσβλητικών εκφράσεων ή απρεπών 

χειρονομιών ή φτυσίματος.

β.  Η  ίδια  ποινή  επιβάλλεται  και  σε  αθλητή  που 

αποβάλλεται  από  το  διαιτητή  του  αγώνα,  για  απόπειρα 

βιαιοπραγίας κατά των παραπάνω προσώπων

3. Σε αθλητή που αποβάλλεται  από τον αγώνα, για 

βάναυση  συμπεριφορά  του  προς  πρόσωπο  της 

προηγούμενης παραγράφου 2  ή  για  βλασφημία των 

Θείων,  επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δύο (2) έως 

τεσσάρων  (4)  αγωνιστικών  ημερών.  Αν  από  τη 

βάναυση  συμπεριφορά  του  αθλητή  προκλήθηκε  και 

τραυματισμός, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού πέντε 

(5) έως έξι (6) αγωνιστικών ημερών.

Η βάναυση συμπεριφορά έχει να κάνει με περιπτώσεις στις 

οποίες η σκόπιμη και δυναμική ενέργεια του αθλητή, που 

εκδηλώνεται με κτύπημα των χεριών ή των  ποδιών ή της 

κεφαλής  ή  με  κάποιο  όργανο  ή  αντικείμενο,  έχει  ως 

αποτέλεσμα την κακοποίηση των προαναφερομένων προσώπων.



4. Σε  αθλητή  που  αποβάλλεται  από  τον  αγώνα,  για 

υβριστική του συμπεριφορά προς τους διαιτητές και 

γενικά στους «άρχοντες»  του αγώνα, επιβάλλεται 

ποινή  αποκλεισμού  δύο  (2)  ως  τεσσάρων  (4) 

αγωνιστικών ημερών.

«Άρχοντες»  του  αγώνα  θεωρούνται  οι  διαιτητές, 

γραμματείς,  αλυτάρχες  και  παρατηρητές  και  όσα  άλλα 

πρόσωπα έχουν αρμόδια οριστεί για τη διεύθυνσή  του.

Η υβριστική αυτή συμπεριφορά συνίσταται σε πράξεις 

που θίγουν την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των πιο 

πάνω προσώπων, όπως ύβρεις, προσβλητικές εκφράσεις και 

αποδοκιμασίες.

5. α.  Αν  η  πιο  πάνω  υβριστική  συμπεριφορά 

εκδηλώνεται  με  έργα,  όπως   πτύσιμο,  απρεπείς 

χειρονομίες   και  γενικά  κάθε  χειρονομία  που 

αποσκοπεί  να  θίξει  την  αξιοπρέπεια  και  το 

λειτούργημα  των  «αρχόντων»  του  αγώνα,  η 

επιβαλλόμενη ποινή είναι αποκλεισμός τεσσάρων (4) 

έως πέντε (5) αγωνιστικών ημερών.

β. Η πιο πάνω ποινή των δύο (2) έως τεσσάρων (4) 

αγωνιστικών της παραγράφου 4 επιβάλλεται και σε αθλητή 

που αποβάλλεται από τον αγώνα, για απόπειρα βιαιοπραγίας 

κατά των αρχόντων του αγώνα, η βιαιοπραγία, όμως, δεν 

συντελέστηκε,  λόγω  της  συγκράτησης  του  αθλητή  από 

πρόσωπα  που  σχετίζονται  με  τον  αγώνα  (συναθλητές, 

διοικητικούς  παράγοντες  κ.λ.π.).  Αν  από  τη  βάναυση 

συμπεριφορά  του  αθλητή  προκλήθηκε  τραυματισμός, 



επιβάλλεται ποινή εννέα(9) έως δώδεκα(12) αγωνιστικών 

ημερών.

6. Σε  αθλητή  που  αποβάλλεται  από  τον  αγώνα,  για 

βάναυση συμπεριφορά του  κατά  των  αρχόντων του 

αγώνα, επιβάλλεται  ποινή  έξι (6) έως οχτώ (8) 

αγωνιστικών ημερών. 

7. Εάν τα προαναφερόμενα παραπτώματα στις πιο πάνω 

παραγράφους 1-5 του άρθρου αυτού διαπραχθούν μετά 

τη  λήξη  του  αγώνα,  οι  προβλεπόμενες  ανωτέρω 

ποινές  επαυξάνονται  κατά  μία  (1)  έως  δύο  (2) 

αγωνιστικές ημέρες.

8. Προκειμένου για αθλητή που φέρει την ιδιότητα του 

αρχηγού  της  ομάδας  του,  οι  ποινές  στις 

περιπτώσεις των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος 

άρθρου επαυξάνονται κατά μία αγωνιστική ημέρα. 

Αρχηγός θεωρείται ο ορισμένος κατά το χρόνο της 

τέλεσης του παραπτώματος.  Η ιδιότητα του αρχηγού 

παύει, όταν κλείσει το Φύλλο Αγώνα.

Άρθρο 8

Ειδικά παραπτώματα αθλητών

1.  Αθλητής   που  υπογράφει  αίτηση  εγγραφής  σε 

σωματείο για έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ενώ ήδη 

είναι  εγγεγραμμένος  σε  άλλο  σωματείο,  τιμωρείται  με 

ποινή αποκλεισμού έξι(6) μηνών από κάθε αγώνα. Με την 

ίδια ποινή τιμωρείται αθλητής , εάν υπογράψει αιτήσεις 



μεταγραφής για δύο ή περισσότερα σωματεία κατά την ίδια 

μεταγραφική περίοδο.

2.  Τα  παραπτώματα  αθλητών  που  αφορούν  παράβαση 

ντόπινγκ και άρνηση παροχής υπηρεσιών στην εθνική ομάδα 

προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς  ντόπινγκ και 

εθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας και οι υπαίτιοι αθλητές 

τιμωρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς 

αυτούς. 

                        Άρθρο 9

 Μη προβλεπόμενα παραπτώματα

Αν τα παραπτώματα που τελέστηκαν δεν υπάγονται σε 

καμιά από τις πιο πάνω περιπτώσεις ή δεν προσδιορίζονται 

με τρόπο σαφή στον πειθαρχικό κανονισμό, το  πειθαρχικό 

όργανο έχει δικαίωμα να τα εντάσσει,  ανάλογα, σε μία 

από  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις  και  να  επιβάλλει  στον 

υπαίτιο  ποινή  ανάλογη  με  το  παράπτωμα.   Αν  δε  το 

παράπτωμα  είναι  τόσο  σοβαρό  που  δικαιολογεί  επιβολή 

ποινής  αποκλεισμού  μεγαλύτερης  των  230  ημερών 

προκειμένου  για  αθλητή  ατομικού  αθλήματος  και  12 

αγωνιστικών  ημερών  προκειμένου  για  αθλητή  ομαδικού 

αθλήματος  ,  τότε  μπορεί  να   επιβληθεί  στον  υπαίτιο 

αθλητή ποινή αποκλεισμού μέχρι 360 ημερών και μέχρι 20 

αγωνιστικών αντίστοιχα.

Άρθρο 10



Υποτροπή

1.  Υπότροπος  θεωρείται  ο  αθλητής,  ο  οποίος 

τιμωρείται  κατά  την  ίδια  αγωνιστική  περίοδο  για  την 

τέλεση οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα παραπτώματα, 

πλην  αυτού  της  επίπληξης.  Με  την  επιφύλαξη  της 

παραγράφου 2 του άρθρου αυτού,  στον υπότροπο αθλητή 

ατομικού αθλήματος επιβάλλεται ποινή 15 ημερολογιακών 

ημερών  και  σε  αθλητή  ομαδικού  αθλήματος  ποινή  1 

αγωνιστικής ημέρας επί πλέον στην ποινή που προβλέπεται 

για την τέλεση του συγκεκριμένου παραπτώματος. 

2. Αν αθλητής ατομικού αθλήματος  έχει τιμωρηθεί με 

ποινή τουλάχιστον 80 ημερολογιακών ημερών και αθλητής 

ομαδικού αθλήματος με ποινή τουλάχιστον 6 αγωνιστικών 

ημερών, σε τυχόν υποτροπή του μέσα στην ίδια αγωνιστική 

περίοδο, η ποινή του αποκλεισμού επαυξάνεται κατά τα δύο 

τρίτα (2/3).

3. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής κατά τη διάρκεια 

δύο  (2)  αγωνιστικών  περιόδων,  ο  υπαίτιος  αθλητής 

διαγράφεται οριστικά από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας.

                         Άρθρο 11

Συγχώνευση ποινών-εκτίμηση στοιχείων κατά την επιβολή 

της ποινής

1. Σε πρόσωπο που διαπράττει περισσότερα από ένα 

πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από την επιμέτρηση των 



ποινών  που  του  επιβάλλονται,  επιβάλλεται  σε  αυτό 

συνολική  ποινή,  που  περιλαμβάνει  τη  βαρύτερη  των 

επιβληθεισών,η  οποία  επαυξάνεται  μέχρι  τα  3/4  του 

αθροίσματος των ποινών που του έχουν επιβληθεί για τα 

λοιπά παραπτώματα.

2. Κατά την επιβολή της ποινής εκτιμώνται στοιχεία, 

όπως η βαρύτητα του παραπτώματος, σε συνάρτηση με τις 

συνθήκες που συνέβη αυτό, η προγενέστερη διαγωγή του 

ενεχομένου , εάν αυτός είναι υπότροπος, η προσφορά του 

στον αθλητισμό κλπ.

                        Άρθρο 12

 Παραπτώματα σωματείων-ποινές 

1. Παραπτώματα  όχι ιδιαίτερης βαρύτητας

'Οταν το αθλητικό παράπτωμα που βαρύνει σωματείο 

δεν  μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερης  βαρύτητας, 

είναι  ελαφρό  και  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  είναι 

δυσφημιστικό  για  το  άθλημα,  τιμωρείται  με  έγγραφη 

επίπληξη. 

2. Ειδικές περιπτώσεις 

Στις  παρακάτω  περιπτώσεις,  που  χαρακτηρίζονται 

ειδικές, επιβάλλονται σε βάρος των υπαίτιων σωματείων οι 

ακόλουθες ποινές:

α) Μηδενισμός στο συγκεκριμένο αγώνα και αποκλεισμός από 

συμμετοχή σε επίσημους αγώνες 4-6 μήνες, αν πρόκειται 



για ατομικό άθλημα και μηδενισμός και αφαίρεση 4 βαθμών 

από  το  οικείο  Πρωτάθλημα,  αν  πρόκειται  για  ομαδικό 

άθλημα,  σε  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  γίνεται 

τελεσίδικα δεκτή ένσταση  για χρησιμοποίηση αθλητή άλλου 

ή άλλων από αυτούς που δικαιούνται συμμετοχής (περίπτωση 

πλαστοπροσωπίας)

β)Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες για 2-3 μήνες, αν 

πρόκειται για ατομικό άθλημα και μηδενισμός και αφαίρεση 

3  βαθμών  από  το  οικείο  Πρωτάθλημα  επι  ομαδικού 

αθλήματος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το υπαίτιο 

σωματείο, είτε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ανεξάρτητα από 

την  αιτία  της,  είτε  για  ανεπίτρεπτη  βαθμολογική 

διευκόλυνση  άλλων  σωματείων  δεν  συμμετέχει  σε  αγώνα 

πρωταθλήματος ή κυπέλλου ή αποχωρεί πριν από τη λήξη 

του.  Πρόσθετες  κυρώσεις  μπορεί  να  προβλέπονται  στον 

Κανονισμό Αγώνων της Ομοσπονδίας. 

Σε περίπτωση υποτροπής στην παράβαση της περίπτωσης 

αυτής,  το υπαίτιο σωματείο, με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας,διαγράφεται για ένα 

έτος  από  τη  δύναμη  της  Ομοσπονδίας  ,  επερχομένων 

παράλληλα όλων των από τη διαγραφή συνεπειών, όπως π.χ. 

νέα εγγραφή στα μητρώα, κατάταξη στην κατώτατη κατηγορία 

αγώνων κ.λ.π. 

3.Επεισόδια



Στις  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  εκ  μέρους 

φιλάθλων, αθλητών, συνοδών, διοικητικών παραγόντων κλπ. 

προκαλούνται επεισόδια (πχ. ομαδικές συμπλοκές, ρίψεις 

διαφόρων  αντικειμένων,  επιθέσεις  κλπ.  σε  βάρος  των 

φιλάθλων,  αθλητών,  διοικητικών  παραγόντων,  Αλυταρχών, 

υπεύθυνων αγώνων και κάθε άλλου προσώπου που έχει σχέση 

με  τον  αγώνα),  με  συνέπεια  τη  διατάραξη  της  ομαλής 

διεξαγωγής  του  αγώνα  και  την  προσβολή  του  φίλαθλου 

πνεύματος, επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές, ανάλογα με 

τη βαρύτητα του παραπτώματος και το χώρο της τέλεσης 

αυτών. Προκειμένου για ατομικό άθλημα:

α.  Ποινή  της  επίπληξης  ή  του  αποκλεισμού  από 

συμμετοχή  σε  επίσημους  αγώνες  μέχρι  ένα   μήνα,στην 

περίπτωση  που  τα  επεισόδια  δημιουργηθούν  στον  άμεσα 

περιβάλλοντα χώρο διεξαγωγής του ή των αγώνων,πριν, κατά 

τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του ή των αγώνων και έχουν 

σχέση με τα διαγωνιζόμενα σωματεία.

β.  Ποινή  1-  2  μήνες,  στην  περίπτωση  που  τα 

επεισόδια κλπ. δημιουργηθούν ή λάβουν χώρα στον ευρύτερο 

χώρο διεξαγωγής των αγώνων  (κερκίδες, αποδυτήρια), αλλά 

έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

γ. Ποινή 2-3 μήνες, στην περίπτωση που τα επεισόδια 

δημιουργηθούν ή λάβουν χώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, 

αλλά  οι  αγώνες  δε  διακόπηκαν  οριστικά  συνεπεία  των 

επεισοδίων.

δ. Ποινή 4-6 μήνες , στην περίπτωση που οι αγώνες 



διακόπηκαν οριστικά, εξαιτίας των, εντός του αγωνιστικού 

χώρου,παραπάνω επεισοδίων. 

Προκειμένου για ομαδικό άθλημα:

-Για την πιο πάνω περίπτωση α’

ποινή της επίπληξης ή της διεξαγωγής των αγώνων χωρίς 

θεατές(κεκλεισμένων των θυρών)στο γήπεδο του σωματείου 

για 1 αγωνιστική ημέρα

-Για την πιο πάνω περίπτωση β’,

ποινή  της  διεξαγωγής  των  αγώνων  χωρίς 

θεατές(κεκλεισμένων των θυρών)στο γήπεδο του σωματείου 

για 1-2  αγωνιστικες ημέρες

-Για την πιο πάνω περίπτωση γ’,

ποινή  της  διεξαγωγής  των  αγώνων  χωρίς 

θεατές(κεκλεισμένων των θυρών)στο γήπεδο του σωματείου 

για 2-3  αγωνιστικες ημέρες.

-Για την πιο πάνω περίπτωση δ,

ποινή  της  διεξαγωγής  των  αγώνων  χωρίς 

θεατές(κεκλεισμένων των θυρών)στο γήπεδο του σωματείου 

για 4  αγωνιστικες ημέρες.

Αν  το  σωματείο  δεν  διαθέτει  ή  δεν  χρησιμοποιεί 

έδρα, επιβάλλεται η ποινή της επίπληξης ή της αφαίρεσης 

1 βαθμού στην α’ περίπτωση, 2 βαθμών στη β’ , 3 βαθμών 

στη γ’ και 5 βαθμών στη δ’ περίπτωση.

Σε  περίπτωση  υποτροπής  σωματείου  κατά  την  ίδια 

αγωνιστική περίοδο,επιβάλλεται ποινή,για κάθε περίπτωση, 



σύμφωνα με τα παραπάνω, που επαυξάνεται κατά ένα μήνα, 

επί ατομικού αθλήματος και 2 αγωνιστικές επί ομαδικού 

αθλήματος  ή  αφαίρεσης  1  βαθμού,  αν  το  σωματείο  δεν 

χρησιμοποιεί έδρα. 

4.Σοβαρής μορφής επεισόδια

Στις  περιπτώσεις  που  λαμβάνουν   χώρα  σοβαρότατα 

επεισόδια, άκρως δυσφημιστικά για το οικείο άθλημα, που, 

λόγω  της  έκτασης  και  σοβαρότητας  τους,  καθιστούν 

αδύνατη, κατά την κρίση των αρχόντων του ή των αγώνων, 

την ομαλή και ακίνδυνη διεξαγωγή τους ή όταν, συνεπεία 

των  αντιαθλητικών  πράξεων,  προξενήθηκε  τραυματισμός 

διαιτητών, αθλητών κλπ. προσώπων, συνεπεία του οποίου 

καθίσταται   αδύνατη  η  συνέχισή  του,  οι  ως  άνω 

υποχρεούνται να διακόψουν οριστικά τον ή τους αγώνες.

Στις περιπτώσεις αυτές,αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, 

επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού από επίσημους αγώνες 

5-8 μηνώνκαι αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, εκτός από 

το μηδενισμό του ή των υπαίτιων σωματείων, επιβάλλεται 

και ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το βαθμολογικό 

πίνακα του οικείου Πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει το 

υπαίτιο σωματείο, έστω και αν η οριστική διακοπή έγινε 

σε αγώνα Κυπέλλου.

Στην περίπτωση, που, λόγω της επιβολής της ποινής 

της αφαίρεσης βαθμών κατά τη λήξη του Πρωταθλήματος, το 

τιμωρημένο  σωματείο  παρουσιάζει  αρνητική  βαθμολογία, 

αυτή  κατά  την  έναρξη  του  νέου  Πρωταθλήματος  θα 



λαμβάνεται  ως  βάση  για  τη  βαθμολογία  του  σωματείου 

αυτού. 

5.  Ομαδικές ύβρεις και συνθήματα 

Προκειμένου για ομαδικό άθλημα:

Σε περιπτώσεις που οι φίλαθλοι του ενός ή και δυο 

διαγωνιζόμενων σωματείων εκτρέπονται  σε ομαδικές ύβρεις 

ή ομαδικά υβριστικά ή αντεθνικά συνθήματα, οι διαιτητές 

υποχρεούνται  να  διακόψουν  προσωρινά  τον  αγώνα, 

προειδοποιώντας  παράλληλα  τους  υπεύθυνους  του  ή  των 

σωματείων  των  οποίων  οι  φίλαθλοι  ασχημονούν  ότι,  σε 

περίπτωση  επανάληψης  τους,  θα  διακόψουν  οριστικά  τον 

αγώνα σε βάρος του ή των υπαίτιων σωματείων, εφόσον η 

ίδια κατάσταση εξακολουθήσει και καταστήσει αδύνατη τη 

συνέχιση του.  Η προειδοποίηση αυτή πρέπει να αναγραφεί, 

απαραίτητα, στο Φύλλο Αγώνα από τους διαιτητές.  Αν 

όμως, οι φίλαθλοι δε συμμορφώνονται με την προειδοποίηση 

και συνεχίζουν τις ομαδικές ύβρεις ή τα συνθήματα, οι 

διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν οριστικά τον 

αγώνα σε βάρος του ή των υπαίτιων σωματείων. 

Η ποινή που επιβάλλεται στις πιο πάνω περιπτώσεις 

της  οριστικής     διακοπής  είναι  ο  μηδενισμός  του 

υπαίτιου  σωματείου,  εφόσον  αποδεδειγμένα  αυτοί  που 

διοικούν  το  σωματείο,  οι  αθλητές,  οι  προπονητές  και 

γενικά όσοι έχουν σχέση με αυτό κατέβαλαν προσπάθειες, 

για  την  πρόληψη,  αποσόβηση  και  καταστολή  των 

αναφερόμενων παραπτωμάτων (ελαφρυντικές περιπτώσεις).

Όμως,  αν  τα  αναφερόμενα  στο  προηγούμενο  εδάφιο 



πρόσωπα  συντελούν   στη  δημιουργία  των  ανωτέρω 

παραπτωμάτων (π.χ. με δημοσιεύματα στο Τύπο πριν από τον 

αγώνα, με ρίψεις προκηρύξεων εμπρηστικού περιεχομένου, 

με επίδειξη αντιαθλητικής συμπεριφοράς κατά τον αγώνα, 

με ρίψεις προκηρύξεων εμπρηστικού περιεχομένου, κλπ.), 

αφαιρείται  από  το  βαθμολογικό  πίνακα  του  οικείου 

Πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει το υπαίτιο σωματείο 

και ένας (1) βαθμός (επιβαρυντικές περιπτώσεις), ακόμη 

και αν η οριστική διακοπή έγινε σε αγώνα Κυπέλλου.

Προκειμένου για ατομικό άθλημα:

Αν  οι  πιο  πάνω  ομαδικές  ύβρεις  ή  τα  αντεθνικά 

συνθήματα ακούγονται κατά τους αγώνες ατομικού αθλήματος 

από  φιλάθλους  ενός  ή  περισσότερων  σωματείων,  οι 

υπεύθυνοι των αγώνων προβαίνουν σε συστάσεις προς τους 

υπεύθυνους του ή των σωματείων, των οποίων οι φίλαθλοι 

ασχημονούν, να μεριμνήσουν για την διακοπή των ως άνω 

ύβρεων ή συνθημάτων. Αν οι ως άνω ύβρεις ή συνθήματα 

συνεχιστούν, το ή τα σωματεία των οποίων οι φίλαθλοι 

ασχημονούν  πραπέμπονται  στο  ΔΣ  της  Ομοσπονδίας,  που 

επιβάλλει ποινή αποοκλεισμού από συμμετοχή σε επίσημους 

αγώνες για 1-3 μήνες.

6.Άλλα παραπτώματα

1. Σε σωματείο, που χρησιμοποιεί προπονητή ή αθλητή 

που έχει τιμωρηθεί, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, 

επιβάλλεται  η  ποινή  του  αποκλεισμού  1-2  μήνες  από 

συμμετοχή  σε  επίσημους  αγώνες,  ενώ  αν  πρόκειται  για 



ομαδικό άθλημα, το σωματείο μηδενίζεται στο συγκεκριμένο 

αγώνα και αφαιρείται ένας βαθμός από το Πρωτάθλημα στο 

οποίο συμμετέχει. 

2.  Τα  παραπτώματα  που  αφορούν  παράβαση  ντόπινγκ 

και  άρνηση  παροχής  υπηρεσιών  στην  Εθνική  Ομάδα  από 

αθλητές,με  υπαιτιότητα  και  ευθύνη  των  υπευθύνων 

αυτού,προβλέπονται  και  τιμωρούνται  στους  οικείους 

κανονισμούς ντόπινγκ και εθνικών ομάδων. 

3.  Ειδικά  για  πειθαρχικά  παραπτώματα  που 

διαπράττονται κατά παράβαση των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ'του 

ν.  2725/1999,  όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  με  τον  ν.

3057/2002, από τα αναφερόμενα στα προηγούμενα άρθρα του 

παρόντος  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα,  επιβάλλονται  οι 

ακόλουθες ποινές :

α.  Στους αθλητές ατομικού αθλήματος η  ποινή της 

απαγόρευσης  συμμετοχής  στις  επίσημες  αθλητικές 

συναντήσεις του σωματείου τους για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 50 ημερολογιακών ημερών και στους αθλητές 

ομαδικού αθλήματος για 6 τουλάχιστον αγωνιστικών ημερών 

και  πρόστιμο  τουλάχιστον  3000  ευρώ.  Σε  περίπτωση 

υποτροπής, οι ποινές διπλασιάζονται.

     β.  Στους  προπονητές  η  ποινή  της  απαγόρευσης 

συμμετοχής  στις  επίσημες  αθλητικές  συναντήσεις  του 

σωματείου  τους  για  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  50 

ημερολογιακών ημερών και πρόστιμο τουλάχιστον 3000 ευρώ. 



Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές διπλασιάζονται.

γ.  Στα  μέλη  διοίκησης,στους  εκπροσώπους  και  σε 

όσους συνδέονται με το σωματείο τους με επαγγελματική 

σχέση  η  απαγόρευση  εισόδου  στην  αθλητική  εγκατάσταση 

κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η 

έκπτωση  από  το  αθλητικό  αξίωμα  ή  ιδιότητά  τους  για 

χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  έξι  μηνών  και  πρόστιμο 

τουλάχιστον  20.000  ευρώ.  Σε  περίπτωση  υποτροπής,  το 

πρόστιμο διπλασιάζεται, οι δε παραβάτες δεν μπορούν να 

οριστούν, να εκλεγούν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε 

σχέση  ή  ιδιότητα  σε  οποιονδήποτε  αθλητικό  φορέα, 

σωματείο,ΑΑΕ και ΤΑΑ για διάστημα τουλάχιστον δυο ετών.

δ. Στο σωματείο, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, η 

απαγόρευση  από  τη  συμμετοχή  σε  επίσημους  αγώνες  για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερολογιακών ημερών. Αν 

πρόκειται για ομαδικό άθλημα, ο αποκλεισμός της έδρας η 

διεξαγωγή του αγώνα χωρίς φιλάθλους (κεκλεισμένων των 

θυρών)στο  γήπεδο  του  σωματείου  τουλάχιστον  για  2 

αγωνιστικές  ημέρες.Επίσης  στο  σωματείο  επιβάλλεται 

πρόστιμο τουλάχιστον 3000 ευρώ. Αν υπάρξει υποτροπή,οι 

παραπάνω  ποινές  διπλασιάζονταικαι  απαγορεύεται  και  η 

τηλεοπτική  κάλυψη  των  αγώνων  του  ως  γηπεδούχου  του 

υπαιτίου  σωματείου.  Στην  περίπτωση  που  το  πειθαρχικό 

παράπτωμα  διαπράτεται  σε  γήπεδο  που  έχει  ορίσει  η 

ομοσπονδία, η ποινή ορίζεται σε αφαίρεση 1-3 βαθμών από 



το οικείο πρωτάθλημα που συμμετέχει ή θα συμμετάσχει το 

υπαίτιο σωματείο.

Οι ως άνω με στοιχεία α, β και γ ποινές εκτίονται 

κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση 

επιβολής ποινής στα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στα 

στοιχεία α'και β', επιβάλλεται η ποινή του προστίμου στο 

σωματείο στο οποίο ανήκουν τουλάχιστον 3000 ευρώ και σε 

επιβαρυντικές  περιπτώσεις,αν  πρόκειται  για  ατομικό 

άθλημα, η ποινή της απαγόρευσης 

από  τη  συμμετοχή  σε  επίσημους  αγώνες  για  χρονικό 

διάστημα  τουλάχιστον  30  ημερολογιακών  ημερών  και  αν 

πρόκειται για ομαδικό άθλημα, η ποινή διεξαγωγής των 

αγώνων χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών)στο γήπεδο 

του σωματείου τουλάχιστον για 2 αγωνιστικές ημέρες .

Στους διωκόμενους για τις αξιόποινες πράξεις της 

δωροδοκίας και της δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος 

αγώνα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 132 του ν. 

2725/1999 αθλητές, προπονητές, γυμναστές, διοικητικούς 

παράγοντες ή μέλη αθλητικού σωματείου επιβάλλεται στο 

σωματείο αυτό η ποινή που προβλέπεται στην παρ. 5 του 

άρθρου 132 του ν. 2725/1999, η οποία προστέθηκε με την 

παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 3057/2002. 

Επίσης στα πρόσωπα που υποπίπτουν στα αδικήματα της 

δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση του αποτελέσματος 

αγώνα επιβάλλεται και πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τις 



διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999, για παράβαση 

του φίλαθλου πνεύματος. 

Η πειθαρχική διαδικασία , δίωξη και επιβολή ποινών 

στα υπαίτια πρόσωπα είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από 

την ποινική δίκη στην οποία παραπέμπονται αυτά για την 

τέλεση των ως άνω αδικημάτων. 

δ.Στα αιρετά από γενική συνέλευση μέλη των οργάνων 

της Ομοσπονδίας επιβάλλεται η ποινή της έκπτωσης από το 

αξίωμα  ή  την  ιδιότητά  τους  για  χρονικό  διάστημα 

τουλάχιστον 60 ημερολογιακών ημερών και παραπέμπονται 

αυτά στην Ε.ΦI.Π. 

Σε  περίπτωση υποτροπής των πιο πάνω φυσικών και 

νομικών προσώπων, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα 

δυο  ετών  από  τη  διάπραξη  της  πρώτης  παράβασης.  Ως 

υπότροπο τιμωρείται σωματείο και εάν μέσα στο ανωτέρω 

χρονικό διάστημα μέλη του ή φυσικά πρόσωπα των πιο πάνω 

περιπτώσεων α'και β'παραβούν τις διατάξεις των άρθρων 41 

έως  41  ΣΤ'του  ν.  2725/1999.  Με  τις  κυρώσεις  της 

υποτροπής τιμωρείται ένα σωματείο και όταν το ίδιο το 

νομικό  πρόσωπο  ή  τα  φυσικά  πρόσωπα  του  προηγούμενου 

εδαφίου, αν και τιμωρήθηκαν ,δεν υποβάλλονται στην πλήρη 

εκτέλεση της κύρωσης.

Η,  με  οποιοδήποτε  υπαίτιο  τρόπο,  συμμετοχή  σε 

πράξεις  που  δυσφημούν  τον  αθλητισμό,καθώς  επίσης  η 

άρνηση  συνεργασίας  με  τη  ΔΕΑΒ  ή  η  ανυπακοή  στις 



υποδείξεις  ή  τις  αποφάσεις  της  αστυνομικής  αρχής 

συνιστούν επιβαρυντική περίσταση, που συνεκτιμάται από 

το πειθαρχικό όργανο της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 13
Παθητική αγωνιστική συμπεριφορά

1. Όταν αθλητές ενός σωματείου σε αγώνα ομαδικού 

αθλήματος αγωνίζονται παθητικά κατά  τρόπο που 

προσβάλλει  και  δυσφημεί  το  άθλημα  (σκόπιμα 

μειωμένη απόδοση), ο διαιτητής πρέπει να κάνει 

σχετική παρατήρηση  στον αρχηγό του σωματείου. 

Αν, και μετά την παρατήρηση, εξακολουθεί η ίδια 

συμπεριφορά, ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να 

διακόψει τον αγώνα, μηδενίζοντας το σωματείο του 

οποίου  οι  παίκτες  αγωνίζονται  παθητικά, 

υποβάλλοντας  και  σχετική  έκθεση  προς  τη 

διοργανώτρια.

2. Σε περίπτωση που το ίδιο σωματείο υποπέσει στο 

ίδιο  παράπτωμα  κατά  τη  διάρκεια  της  ίδιας 

αγωνιστικής  περιόδου,  μηδενίζεται  στους 

υπόλοιπους  αγώνες  του  πρωταθλήματος  και, 

ανεξάρτητα από την τελική κατάταξη, υποβιβάζεται 

στην  αμέσως   κατώτερη  κατηγορία  και  από  το 

πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου του 

αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί.  Αν δεν υπάρχει 

κατώτερη κατηγορία, της  αφαιρούνται πέντε (5) 

βαθμοί  από  το  πρωτάθλημα  της  επόμενης 

αγωνιστικής  περιόδου.   Στους  αθλητές  που 



υπέπεσαν  στο  παραπάνω  παράπτωμα  επιβάλλεται 

ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες μέχρι είκοσι 

(20) αγωνιστικές ημέρες.

Άρθρο 14
Δυσφήμιση του αθλήματος

Ως  δυσφήμιση  των  αθλημάτων  που  καλλιεργεί  η 

Ομοσπονδία θεωρείται κάθε πράξη ή παράλειψη εντός ή εκτός 

του αγωνιστικού χώρου που δυσφημεί το οικείο άθλημα στη 

συνείδηση του  φίλαθλου κόσμου ή  προβλέπεται ειδικά σε 

σχετικούς κανονισμούς της Ομοσπονδίας. Ως δυσφήμιση του 

αθλήματος  θεωρούνται  και  οι  με  οποιοδήποτε  τρόπο  και 

οποτεδήποτε διατυπούμενες προσβλητικές ή και υβριστικές 

κρίσεις σε βάρος των Αθλητικών Αρχών, των μελών του Δ.Σ. 

της  Ομοσπονδίας,  των  οργάνων  και  επιτροπών  της,  των 

προπονητών,  υπαλλήλων  και  συνεργατών  αυτής  κλπ,  των 

θεσμοθετημένων  αθλητικών  δικαιοδοτικών  οργάνων  και 

επιτροπών, του ΑΣΕΑΔ, των διαιτητών και των οργάνων και 

επιτροπών αυτών, καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των 

πιο πάνω οργάνων και επιτροπών, αλλά και σε βάρος άλλου 

σωματείου,  των  αθλητών,  προπονητών  και  διοικητικών 

παραγόντων αυτού.

Σε  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  που  υποπίπτουν  στο 

παράπτωμα  της  δυσφήμισης  και  ανάλογα  με  τη  βαρύτητα 

αυτού, επιβάλλονται οι ακόλουθες κατά κατηγορία, ποινές :

Α. Στα σωματεία

α. Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα σωματεία – μέλη 

της Ομοσπονδίας.



β. Αυστηρή επίπληξη με δημοσίευση στον Τύπο

γ.  Αποκλεισμός  από  συμμετοχή  σε  επίσημους  αγώνες  2-4 

μηνών.

Β. Στους προπονητές

α. Οι πιο πάνω στην περ. Α΄ με στοιχεία α΄ και β΄ ποινές

β. Στέρηση του δικαιώματος να καθοδηγούν αγωνιστικά την 

ομάδα τους στο γήπεδο(να βρίσκονται στον πάγκο) από μία 

(1)  έως  πέντε(5) αγωνιστικές ημέρες, αν  πρόκειται για 

ομαδικό  άθλημα  και  15-60  ημερολογιακές  ημέρες,  αν 

πρόκειται για ατομικό άθλημα. 

Γ.  Στα  μέλη  του  Δ.Σ.  και  στους  εφόρους  των 

σωματείων, στους διαιτητές, στα μέλη, στους υπαλλήλους 

και κάθε είδους συνεργάτες των σωματείων.

α. Οι πιο πάνω στην περ.Α΄ με στοιχεία α΄ και β΄ ποινές

β.  Προσωρινή  απαγόρευση  εισόδου  σε  όλους  τους 

αγωνιστικούς χώρους από ένα (1) μήνα έως έξι (6) μήνες

Δ. Στους αθλητές

α. Οι πιο πάνω στην περ. Α΄ με στοιχεία α΄ και β΄ ποινές

β.  Αποκλεισμός  συμμετοχής  σε  αγώνες  από  μία(1)  έως 

πέντε(5)  αγωνιστικές  ημέρες,  αν  πρόκειται  για  ομαδικό 

άθλημα και 14-60 ημερολογιακές ημέρες, αν πρόκειται για 

ατομικό άθλημα.

 

Άρθρο 15

Έκτιση ποινών

1. Ως  αγωνιστικές  ημέρες,  για  την  έκτιση   των 

ποινών,αν  πρόκειται  για  ομαδικό  άθλημα 



θεωρούνται  αυτές  τις  οποίες  το  σωματείο  του 

αθλητή  που  τιμωρήθηκε  αγωνίζεται  σε  αγώνες 

πρωταθλήματος  ή  κυπέλλου  Ελλάδας  που 

διοργανώνει  η  Ομοσπονδία.  Ως  ημερολογιακές 

ημέρες για την έκτιση των ποινών αν πρόκειται 

για  ατομικό  άθλημα,  θεωρούνται  αυτές  που 

περιλαμβάνονται  στην  αγωνιστική  περίοδο  του 

κάθε αθλήματος. 

2. Οι ποινές διακόπτονται στο χρονικό διάστημα που 

δε διεξάγονται επίσημοι αγώνες και στη συνέχεια 

εκτίονται μετά την έναρξή τους.

3. Ενόψει  της  φίλαθλης  ιδιότητας  του  υπαίτιου 

προσώπου και της  βαρύτητας του παραπτώματός 

του,   μπορεί   να    παραπεμφθεί  στην Ε.ΦΙ.Π.

4. Προκειμένου    για   ποινή   σε   αθλητή ή 

παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που   σχετίζεται με 

τη   διεξαγωγή  του  αγώνα, η έκτιση  της 

ποινής  του  αρχίζει  από την  κοινοποίηση 

της   σχετικής απόφασης στο σωματείο που ανήκει 

ο  αθλητής  ή  με  το   οποίο  σχετίζεται   ο 

παράγοντας ή ο προπονητής ή πρόσωπο που έχει 

σχέση  με  τον  αγώνα, προκειμένου δε για ποινή 

σε  σωματείο,  από    την    κοινοποίηση   σ’ 

αυτό,  με   την  επιφύλαξη, αν πρόκειται για 

ομαδικό άθλημα,   των διατάξεων του εδαφίου της 

παρ. 2  του  άρθρου 120  του  ν.2725/1999, όπως 

ισχύει. Σύμφωνα  με τις διατάξεις  αυτές  και 



οι  οποίες  ενσωματώνονται  στις διατάξεις  του 

παρόντος  Κανονισμού,  οι   αποφάσεις    που 

αφορούν  αποκλεισμό  έδρας  αθλητικού  σωματείου 

εκτελούνται την επόμενη, από  την  έκδοσή τους, 

αγωνιστική   ημέρα   κατά   την   οποία   το 

σωματείο είναι γηπεδούχο, εκτός εάν μεταξύ της 

έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα 

μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε 

(5)  ημέρες,  οπότε  η  απόφαση  εκτελείται  τη 

μεθεπόμενη αγωνιστική.

5. Κατά τη συζήτηση και εξέταση των πειθαρχικών 

παραπτωμάτων   τα   υπό  πειθαρχικό  έλεγχο 

αθλητικά  σωματεία  και  φυσικά  πρόσωπα  έχουν 

δικαίωμα να παραστούν για απολογία, που μπορεί 

να  είναι  και  έγγραφη.   Η  κλήση  σε  απολογία 

περιέχει  τα  πειθαρχικά  παραπτώματα  και  τα 

πραγματικά  περιστατικά  που  τα  στοιχειοθετούν 

και  επιδίδεται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες 

πριν  από  την  ημερομηνία  της  συνεδρίασης  του 

Δ.Σ.  για  τη  συζήτηση  και  την  εξέταση  των 

παραπτωμάτων.

                       

Άρθρο 16

Τελικές διατάξεις



1. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται «αθλητής» 

νοείται και αθλήτρια.

2. Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει δεκαέξι (16) 

άρθρα,εναρμονισμένος  με  τις  διατάξεις  του  ν.

2725/1999,όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις  διατάξεις 

των  ν.3057/2002  ,3207/2003και  3262/2004,  εγκρίθηκε 

σήμερα 5/11/2005 από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων - 

μελών της Εθνικής  Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες  και 

θα τεθεί σε ισχύ, ευθύς ως εγκριθεί από τον Υφυπουργό 

Πολιτισμού αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού. 
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