ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»
εναρµονισµένο στους ν. 2725/99 & 3057/02
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1ο
∆ιατάξεις Πειθαρχικού ∆ικαίου
Όλα τα αθλητικά – πειθαρχικά παραπτώµατα, αλλά και κάθε παράβαση των
διατάξεων του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισµού, των λοιπών Κανονισµών,
Προκηρύξεων, Εγκυκλίων και αποφάσεων του ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ., των Ενώσεων και των
Τοπικών Επιτροπών, είτε αυτές σηµειώνονται κατά τη διεξαγωγή, πριν ή µετά τη λήξη
επισήµων ή φιλικών αγώνων και τα διαπράττονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα
επόµενα άρθρα καθώς και οι προβλεπόµενες, κατά περίπτωση, ποινές, αποτελούν το
πειθαρχικό δίκαιο της ΕΟΠΕ, των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών της και της
Ένωσης Σωµατείων Πετοσφαίρισης Αµειβοµένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ), που
δηµιουργήθηκε µε τον ν. 3479/2006. Ωστόσο, σε περίπτωση κατάρτισης και θέσης σε ισχύ
του ειδικού πειθαρχικού κανονισµού της ΕΣΑΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
107Α, 98 και 101∆ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, οι τυχόν συντρέχουσες διατάξεις του
πειθαρχικού κανονισµού της ΕΣΑΠ, που αφορούν στην Α1 Εθνική Κατηγορία ΤΑΑ
Ανδρών υπερισχύουν των αντίστοιχων του παρόντος Πειθαρχικού ∆ικαίου της ΕΟΠΕ.

Άρθρο 2ο
∆ικαιοδοτικά / Πειθαρχικά Οργανα
1) Οι ποινές για παραπτώµατα αθλητών – προπονητών – παραγόντων – φροντιστών –
ιατρών – φυσιοθεραπευτών – διερµηνέων – στατιστικολόγων – manager (τεχνικοί
διευθυντές) – φιλάθλων και σωµατείων επιβάλλονται από το αρµόδιο Μονοµελές
Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό ∆ικαιοδοτικό Όργανο (αθλητικό δικαστή) για τα
Πρωταθλήµατα Α1-Α2 Ανδρών και Γυναικών, και Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών –
Γυναικών (εκτός της Α’ Φάσης), τη ∆ικαστική Επιτροπή της ΕΟΠΕ για τα υπόλοιπα
πρωταθλήµατα που διοργανώνει η ΕΟΠΕ και οι κατά τόπους Τοπικές Επιτροπές και τη
∆ικαστική Επιτροπή των Ενώσεων ή το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο που
προβλέπεται στο Καταστατικό τους για τα πρωταθλήµατα που διοργανώνουν αυτές.
2) Οι αποφάσεις του αρµοδίου Πρωτοβαθµίου Μονοµελούς Πειθαρχικού ∆ικαιοδοτικού
Οργάνου είναι άµεσα εκτελεστές, ενώ οι αποφάσεις των ∆ικαστικών Επιτροπών της
ΕΟΠΕ και των Ενώσεων είναι άµεσα εκτελεστές µετά την επικύρωσή τους από το
αντίστοιχο ∆Σ (της ΕΟΠΕ ή της Ένωσης) µε εξαίρεση τις ποινές που αφορούν σε
αθλητές ή προπονητές που είναι άµεσα εκτελεστές µετά την έκδοση της απόφασης
από την αρµόδια ∆.Ε. Για το λόγο αυτό για ποινές αθλητών και προπονητών δεν
απαιτείται επικύρωση από το ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. ή της Ένωσης οι δε αποφάσεις των
∆.Ε. προσβάλλονται µε προσφυγή απευθείας ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.∆. σύµφωνα µε τα
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οριζόµενα στο άρθρο 124 παρ. β, εδ. α΄ ν. 2725/99 και το άρθρο 127Α του ν.
2725/1999. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιβολής ποινής από ∆.Ε. της Ε.Ο.ΠΕ. ή των
Ενώσεων αυτές χρήζουν ουσιαστικής επικύρωσης µε αντίστοιχες αποφάσεις ∆.Σ. της
Ε.Ο.ΠΕ. ή της Ένωσης, οι οποίες και προσβάλλονται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.∆.,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 124 παρ. α ν. 2725/99 και το άρθρο 127Α του ν.
2725/1999.
3) Το Μονοµελές Πρωτοβάθµιο ∆ικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Ο.ΠΕ., συγκροτείται και
λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 119 επ. ν. 2725/99. Με κοινή
απόφαση της Ε.Ο.ΠΕ. και της ΕΣΑΠ, µπορεί να ζητείται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο ο
ορισµός κοινού Μονοµελούς Πρωτοβάθµιου ∆ικαιοδοτικού Οργάνου για το
Πρωτάθληµα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών.
4) α) Η ∆.Ε. επιλαµβάνεται όλων των παραπτωµάτων των Αθλητών, Σωµατείων, ∆ιοικητικών Παραγόντων Σωµατείων, προπονητών οµάδων Εθνικών κατηγοριών,
στατιστικολόγων, manager-τεχνικός διευθυντής, ιατρών, φυσιοθεραπευτών,
διερµηνέων κλπ προσώπων που δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα του
Πρωτοβάθµιου Μονοµελούς Πειθαρχικού ∆ικαιοδοτικού Οργάνου. Επίσης η ∆.Ε.
επιλαµβάνεται όλων των παραπτωµάτων των Αθλητών, Σωµατείων, ∆ιοικητικών
Παραγόντων Σωµατείων και προπονητών οµάδων κλπ προσώπων που µετέχουν
σε αγώνες πρωταθληµάτων των Τοπικών Επιτροπών και επιβάλλει ανάλογες
ποινές.
β) Η ∆.Ε. συγκροτείται, όπως αναφέρεται παρακάτω, µε απόφαση του ∆.Σ. της
Ε.Ο.ΠΕ.:
1) Πρόεδρος, µέλος του ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ.
2) Αντιπρόεδρος, φίλαθλος – κατά προτίµηση Νοµικός
3) Γραµµατέας, φίλαθλος
4) Μέλη (δύο), φίλαθλοι
γ) Κάθε υπόθεση πρέπει να εκδικάζεται από τη ∆.Ε. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
τότε που παραδόθηκε αυτή στη Γραµµατεία της ΕΟΠΕ. Η προθεσµία αυτή µπορεί
να παραταθεί σε 15 ηµέρες, αν υπάρχει σοβαρή αιτία.
δ) Οι αποφάσεις της ∆.Ε. πρέπει να αναφέρουν τα παρακάτω:
• Τον τόπο και την χρονολογία της Συνεδρίασης
• Τα ονόµατα των µελών της Επιτροπής που παρευρίσκονται στην Συνεδρίαση
• Τα στοιχεία που έλαβε υπ’ όψη της η Επιτροπή και στα οποία στηρίχτηκε για να
βγάλει την απόφασή της.
Απόσπασµα του πρακτικού της Συνεδρίασης, χορηγείται στους ενδιαφερόµενους,
όταν ζητηθεί µε αίτηση.
ε) Τα είδη και τα όρια των ποινών καθώς και η διαδικασία της επιβολής καθορίζονται
στο Κεφάλαιο Β’ του παρόντος Κανονισµού.
στ) Ο Πρόεδρος της ∆.Ε., όταν δεν µπορεί να συγκροτήσει την Επιτροπή για κάποιο
σοβαρό λόγο, µπορεί να φέρνει στο ∆.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. ή στην Ε.Ε./Ε.Ο.ΠΕ. απ’ ευθείας,
υποθέσεις που αφορούν την ∆.Ε. για να εκδικαστούν και να ληφθεί η σχετική
απόφαση.
ζ) Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλογικά στις ∆.Ε. τα Ενώσεων, εκτός εάν
υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στο Καταστατικό της Ένωσης.
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Άρθρο 3ο
Επικύρωση τιµωριών ερασιτεχνών αθλητών
1) Η ∆ικαστική Επιτροπή της ΕΟΠΕ εξετάζει την επικύρωση των τιµωριών που
επιβάλλονται στους ερασιτέχνες αθλητές από τα σωµατεία τους, µόνον στις εξής
περιπτώσεις:
α) να έχει ζητηθεί αυτό ρητά από το σωµατείο,
β) να έχει κληθεί προηγουµένως ο αθλητής σε απολογία µε συστηµένη επιστολή,
fax ή τηλεγράφηµα. Εάν ο αθλητής παραστεί χωρίς να έχει κληθεί κατά τον
παραπάνω τρόπο θεραπεύεται η τυχόν παράλειψη κλήσης του.
γ) να υπάρχει απόφαση ∆Σ ή άλλου αρµοδίου πειθαρχικού οργάνου του σωµατείου
και να υποβάλλεται το αντίστοιχο πρακτικό,
δ) να έχει κοινοποιηθεί στον αθλητή το έγγραφο µε το οποίο ζητείται από την ΕΟΠΕ
η επικύρωση της ποινής.
2) Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις η ∆.Ε. εξετάζει στην ουσία της την
περίπτωση. Κατά την εξέταση αυτή µπορεί να ζητήσει τις απόψεις του αθλητή, ιδίως
εάν µε έγγραφό του ο αθλητής προς την ΕΟΠΕ ισχυρίζεται ότι τα πραγµατικά
περιστατικά ή οι λόγοι της τιµωρίας του διαφέρουν από τους αναφερόµενους στην
απόφαση του ∆.Σ. του σωµατείου. Στην τελευταία περίπτωση η ∆.Ε. µπορεί να ζητήσει
την ακρόαση ατοµικά ή κατ΄ αντιπαράθεση των δύο πλευρών.
3) Η επικύρωση των ποινών αυτών µε απόφαση της ∆.Ε. της ΕΟΠΕ συνεπάγεται
απαγόρευση στον αθλητή να αγωνισθεί σε οποιοδήποτε επίσηµο αγώνα µε το
σωµατείο του για το χρόνο της ποινής. ∆ιαφορετικά το σωµατείο του µηδενίζεται
αυτεπάγγελτα από την ΕΟΠΕ για το συγκεκριµένο αγώνα.
4) Το σωµατείο που έχει τιµωρήσει αθλητή του µε την παραπάνω διαδικασία δικαιούται
οποτεδήποτε να ζητήσει την διακοπή έκτισης της ποινής, εφόσον µε απόφαση του ∆.Σ.
κοινοποιούµενη στην ΕΟΠΕ δικαιολογεί τους λόγους της απόφασης αυτής.
5) Για τους αµειβόµενους αθλητές ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2725/99 και της
Υ.Α. 34114/31.8.2010.

Άρθρο 4ο
Αρµοδιότητα ∆ικαιοδοτικών Οργάνων
1) Τα δικαιοδοτικά όργανα των προηγουµένων άρθρων επιλαµβάνονται όλων των
παραπτωµάτων αθλητών – προπονητών – παραγόντων – φροντιστών – ιατρών –
φυσιοθεραπευτών – διερµηνέων – στατιστικολόγων – manager – φιλάθλων και
σωµατείων που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος.
2) Επίσης επιλαµβάνονται για παραπτώµατα των παραπάνω που δεν γράφτηκαν στο
Φύλλο Αγώνος, αλλά βεβαιώθηκαν µε έκθεση του γυµνασίαρχου, των παρατηρητών
του άρθρου 41 παρ. 8 ν. 2725/99 (∆.Ε.Α.Β), µέλους του ∆.Σ. της ΕΟΠΕ, ή Ενώσεως ή
Τοπικής Επιτροπής ή της αστυνοµικής αρχής, καθώς και για παραπτώµατα που έγιναν
µετά το κλείσιµο του Φύλλου Αγώνος, µέσα ή έξω από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου
που έγινε ο αγώνας και τα οποία βεβαιώθηκαν µε έκθεση των διαιτητών, του
γυµνασίαρχου, του παρατηρητή ∆.Ε.Α.Β., µέλους ∆.Σ. της ΕΟΠΕ, ή Ενώσεως ή
Τοπικής Επιτροπής ή της αστυνοµικής αρχής.
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3)

4)

5)

6)

Κατ’ εξαίρεση το δικαιοδοτικό όργανο µπορεί να επιληφθεί µετά από καταγγελία
του διαγωνιζόµενου σωµατείου για πράξη εντός του αγωνιστικού χώρου που
δεν έχει περιληφθεί σε έκθεση των ανωτέρω οργάνων, αλλά µπορεί να
αποδειχθεί µε άλλα µέσα αποκλειόµενης της απόδειξης µόνο µε µάρτυρα.
Προθεσµία για την υποβολή των ανωτέρω εκθέσεων είναι 3 ηµέρες από την
εποµένη της διεξαγωγής του αγώνα ηµέρα.
Παραπτώµατα αθλητών, προπονητών, παραγόντων, ιατρών φυσιοθεραπευτών,
στατιστικολόγων, manager και φιλάθλων, τιµωρούνται και όταν διαπραχθούν σε
αγώνες που έχουν φιλικό χαρακτήρα, για την τέλεση των οποίων έχει ζητηθεί έγκριση
από την ΕΟΠΕ και εφόσον το Φύλλο Αγώνα ή οι σχετικές αναφορές διαιτητών,
παρατηρητών και άλλων αρµοδίων προσώπων, κοινοποιηθούν εµπρόθεσµα στην
ΕΟΠΕ.
Επίσης, το ∆ικαιοδοτικό Όργανο είναι αρµόδιο σε πρώτο βαθµό για παραβάσεις
ντόπινγκ, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος, στο Γενικό Κανονισµό
Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ και στα άρθρα 55 επ. του ν.
3057/02.
Περαιτέρω, το ∆ικαιοδοτικό Πειθαρχικό Όργανο επιλαµβάνεται όλων των
περιπτώσεων, που αφορούν σε παραβάσεις των διοικητικών, οικονοµικών,
ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των Τ.Α.Α. και των Α.Α.Ε.,
επιβάλλοντας τις – κατά περίπτωση – προβλεπόµενες ποινές που περιγράφει
ρητά ο ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τέλος, το ∆ικαιοδοτικό Πειθαρχικό Όργανο επιλαµβάνεται των περιπτώσεων
πειθαρχικής διαδικασίας, δίωξης και επιβολής ποινών για τις περιπτώσεις των
αξιοποίνων πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 132 του ν.
2725/99, όπως αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν. 3057/02.

Άρθρο 5ο
∆ιαδικασία ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων
1) Κανένα πρόσωπο δεν τιµωρείται για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα σε οποίο
έχει υποπέσει, χωρίς την προηγούµενη κλήση σε απολογία. Το αρµόδιο όργανο µπορεί
να ζητήσει κατά την εξέταση του παραπτώµατος και συµπληρωµατικά στοιχεία από
τους διαιτητές, το γυµνασίαρχο και τον παρατηρητή του αγώνα, και όποιο άλλο
πρόσωπο ή φορέα κρίνει απαραίτητο, ακόµη και να καλέσει τον κατηγορούµενο να
δώσει εξηγήσεις για την συµπεριφορά του, καταθέτοντας και σχετικό απολογητικό
υπόµνηµα.
2) Η κλήση σε απολογία κοινοποιείται στον εγκαλούµενο µε έγγραφο, τηλεγράφηµα ή fax
και πρέπει να ορίζει ότι η απολογία πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του ∆ικαιοδοτικού
Οργάνου, της Οµοσπονδίας ή της Ένωσης, κατά το δυνατόν συντοµότερα, κατά την
κρίση του δικαιοδοτικού οργάνου.
3) Την αυτοπρόσωπη εµφάνιση του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος απολογούµενος,
οπότε το δικαιοδοτικό όργανο τον καλεί υποχρεωτικά την ηµέρα εκδίκασης. Επίσης
µετά από προηγούµενο αίτηµα του απολογούµενου µπορεί το δικαιοδοτικό όργανο να
δεχτεί η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του να είναι µόνο προφορική,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

απαλλάσσοντας τον απολογούµενο από την υποχρέωση κατάθεσης γραπτού
υποµνήµατος.
Σε περίπτωση που περάσει η προθεσµία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και
ο απολογούµενος δεν καταθέσει υπόµνηµα ή δεν ζητήσει η διαδικασία να είναι
προφορική, το δικαιοδοτικό όργανο κρίνει βάσει των αναγραφόµενων στο Φύλλο
Αγώνα ή τις εκθέσεις και επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις. Έχει όµως το δικαίωµα και πάλι - να ζητήσει συµπληρωµατικές εξηγήσεις από τους διαιτητές, το γυµνασίαρχο
ή τον παρατηρητή ∆.Ε.Α.Β.
Κατά την προφορική εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαιοδοτικό όργανο µπορούν να
παραστούν ο απολογούµενος αυτοπροσώπως ή δια ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου
του και όποιος από τους παράγοντες του αγώνα το ζητήσει ή θεωρηθεί απαραίτητη η
παρουσία του από το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο. Μπορεί επίσης να παραστεί
κάνοντας παρέµβαση υπέρ του απολογούµενου το σωµατείο ή ΤΑΑ στο οποίο ανήκει
και να εκθέσει τις απόψεις του για το παράπτωµα. Ο απολογούµενος µπορεί να
επικαλεστεί και την µαρτυρία άλλων προσώπων, τα οποία µπορεί να καλέσει µε δική
τους ευθύνη ενώπιον του δικαιοδοτικού οργάνου για να καταθέσουν την άποψή τους
για το παράπτωµα. Οι µαρτυρίες των προσώπων αυτών συνεκτιµώνται ελεύθερα από
το δικαιοδοτικό όργανο, χωρίς να είναι δεσµευτικές για αυτό.
Στις περιπτώσεις κλήσης σε απολογία σωµατείου ή ΤΑΑ αυτό µπορεί να παραστεί µε
το νόµιµο, σύµφωνα µε το καταστατικό, εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιο δικηγόρο του,
καταθέτοντας και σχετικό υπόµνηµα.
Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων µπορούν οι κατά περίπτωση απολογούµενοι να
προσκοµίσουν ως αποδεικτικό υλικό διάφορα έγγραφα (αποσπάσµατα τύπου, video
αγώνα κλπ) τα οποία εκτιµώνται ελεύθερα από το δικαιοδοτικό όργανο, ως δικαστικά
τεκµήρια. Ειδικά οι εικόνες που προκύπτουν από λήψη ηλεκτρονικών συστηµάτων
εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του ν. 3057/02
αποτελούν αποδεικτικά µέσα (δεδοµένα) για το οικείο δικαιοδοτικό όργανο.
Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγουµένου άρθρου (παράπτωµα αθλητή
που αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνος και για το οποίο αποβλήθηκε από τον αγώνα), ο
αθλητής τιµωρείται µε ποινή τουλάχιστον µίας (1) αγωνιστικής ηµέρας, η οποία εκτίεται
υποχρεωτικά την αµέσως επόµενη αγωνιστική ηµέρα πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου.
Σε περίπτωση που µετά την έκτιση της µίας (1) αγωνιστικής ηµέρας, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, το δικαιοδοτικό όργανο, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει εκδόσει απόφαση,
ο αθλητής δικαιούται να αγωνισθεί µε το σωµατείο του µέχρι της κοινοποιήσεως της
τυχόν επιβληθησοµένης ποινής, οπότε θα εκτίσει το υπόλοιπο αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 6ο
Παραπτώµατα αθλητών εκτός Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών
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1. Στους αθλητές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών, πλήν της Α1 Εθνικής κατηγορίας
Ανδρών, το δικαιοδοτικό όργανο µπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω πειθαρχικές
ποινές, ανάλογα µε το παράπτωµα:
Α. Για την συµπεριφορά αθλητή απέναντι σε συµπαίκτες, αντιπάλους, προπονητές,
παράγοντες, φροντιστές, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, διερµηνείς, στατιστικολόγους,
manager και φιλάθλους
1) Για ανάρµοστη συµπεριφορά, (απειλή, ειρωνικά σχόλια, επιδεικτικό λάκτισµα της
µπάλας και εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθηµάτων µε τρόπο ο οποίος δεν
αρµόζει σε αθλητή και δυσφηµιστικό για το άθληµα). Ποινή έγγραφης επίπληξης
ή αποκλεισµός µίας (1) αγωνιστικής ηµέρας, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
παραπτώµατος. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 50 έως 100 €,
ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
2) Για υβριστική λόγω ή έργω συµπεριφορά (εξύβριση, άσεµνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονοµίες, φτύσιµο κλπ). Αποκλεισµός µίας (1) ή δύο (2)
αγωνιστικών ηµερών, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος. Επίσης
επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 100 € έως 200 €, ανάλογα µε τη
βαρύτητα του παραπτώµατος.
3) Για υβριστική των θείων συµπεριφορά. Αποκλεισµός τριών (3) αγωνιστικών
ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 200 € έως 300 €,
ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια
που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων). Αποκλεισµός
τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αγωνιστικών ηµερών, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
παραπτώµατος. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 300 € έως
400 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω µε χαστούκι,
κλωτσιά κλπ, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυµατισµό του). Αποκλεισµός από
πέντε (5) ή έξι (6) αγωνιστικών ηµερών, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
παραπτώµατος. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 400 € έως
600 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
6) Για βάναυση συµπεριφορά (όταν η ενέργειά του προκάλεσε τον τραυµατισµό
κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και
προσκοµίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δηµοσίου νοσοκοµείου).
Αποκλεισµός από επτά (7) έως δέκα (10) αγωνιστικές ηµέρες, ανάλογα µε τη
βαρύτητα και τις συνέπειες του παραπτώµατος. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο από 600 € έως 1.000 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
παραπτώµατος.
Β. Για συµπεριφορά απέναντι στους διαιτητές,στον γυµνασίαρχο, στον παρατηρητή
διαιτησίας, σε µέλη
∆.Σ./ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών), στο
προσωπικό της ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών), παράγοντες άλλων
αθλητικών φορέων, µέλη δικαιοδοτικών οργάνων, κλπ επίσηµα πρόσωπα:
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1) Για ανάρµοστη συµπεριφορά, (απειλή, ειρωνικά σχόλια, επιδεικτικό λάκτισµα της
µπάλας και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθηµάτων µε τρόπο ο
οποίος δεν αρµόζει σε αθλητή και δυσφηµιστικό για το άθληµα). Αποκλεισµός
µίας (1) ή δύο (2) αγωνιστικών ηµερών, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
παραπτώµατος. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 100 € έως
200 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
2) Για υβριστική λόγω ή έργω συµπεριφορά (εξύβριση, άσεµνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονοµίες, φτύσιµο κλπ). Αποκλεισµός τριών (3) ή
τεσσάρων (4) αγωνιστικών ηµερών, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
παραπτώµατος. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 200 € έως
300 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
3) Για υβριστική των θείων συµπεριφορά. Αποκλεισµός έξι (6) αγωνιστικών ηµερών.
Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 300 € έως 400 €, ανάλογα µε
τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια
που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων). Αποκλεισµός
από έξι (6) έως οκτώ (8) αγωνιστικών ηµερών, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
παραπτώµατος. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 400 € έως
500 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω µε χαστούκι,
κλωτσιά κλπ χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυµατισµό του). Αποκλεισµός από
οκτώ (8) έως δέκα (10) αγωνιστικές ηµέρες, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
παραπτώµατος. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 500 € έως
1.000 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
6) Για βάναυση συµπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυµατισµό
κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και
προσκοµίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δηµοσίου νοσοκοµείου).
Αποκλεισµός δώδεκα (12) έως δεκαέξι (16) αγωνιστικών ηµερών, ανάλογα µε τη
βαρύτητα και τις συνέπειες του παραπτώµατος. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο από 1.000 € έως 1.500 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
παραπτώµατος.
Σε περίπτωση που η κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από
τις παραπάνω προβλεπόµενες, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου.

Άρθρο 7ο
Παραπτώµατα Αθλητών Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών
1) Ειδικά όταν πρόκειται για αµειβόµενο αθλητή (αµειβόµενο ή ερασιτέχνη) που
αγωνίζεται στην Α1 Εθνική κατ. Ανδρών το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει τις
παρακάτω ποινές:
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Α. Για συµπεριφορά του απέναντι σε συµπαίκτες, αντιπάλους, προπονητές,
παράγοντες, φροντιστές, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, διερµηνείς, στατιστικολόγους,
manager και φιλάθλους.
1) Για ανάρµοστη συµπεριφορά, (απειλή, ειρωνικά σχόλια, επιδεικτικό λάκτισµα της
µπάλας και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθηµάτων µε τρόπο ο
οποίος δεν αρµόζει σε αθλητή και δυσφηµιστικό για το άθληµα). Αποκλεισµός
µιας (1) αγωνιστικής ηµέρας. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 150
€ έως 300 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
2) Για υβριστική λόγω ή έργω συµπεριφορά (εξύβριση, άσεµνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονοµίες, φτύσιµο κλπ). Αποκλεισµός δύο (2)
αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 300 € έως
600 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
3) Υβριστική των θείων συµπεριφορά. Αποκλεισµός τριών (3) αγωνιστικών
ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 700 €.
4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας. Ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια
που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων. Αποκλεισµός
τεσσάρων (4) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο
από 800 € έως 1200 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω µε χαστούκι,
κλωτσιά χωρίς ωστόσο ωστόσο να προκαλέσει τραυµατισµό του). Αποκλεισµός
πέντε (5) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από
1200 € έως 1500 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
6) Για βάναυση συµπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυµατισµό
κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και
προσκοµίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δηµοσίου νοσοκοµείου).
Αποκλεισµός επτά (7) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο από 1500 € έως 2000 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
Β. Για συµπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές,
στον γυµνασίαρχο, στον
παρατηρητή διαιτησίας, σε µέλη ∆.Σ./ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών,
στο προσωπικό της ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών), παράγοντες
άλλων φορέων, µέλη δικαιοδοτικών οργάνων κλπ επίσηµα πρόσωπα:
1) Για ανάρµοστη συµπεριφορά (απειλή ειρωνικά σχόλια, επιδεικτικό λάκτισµα της
µπάλας και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθηµάτων µε τρόπο ο
οποίος δεν αρµόζει σε αθλητή και δυσφηµιστικό για το άθληµα). Αποκλεισµός
δύο (2) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 250
€ έως 400 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
2) Για υβριστική λόγω ή έργω συµπεριφορά (εξύβριση, άσεµνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονοµίες, φτύσιµο κλπ). Αποκλεισµός τριών (3)
αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 400 € έως
800 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
3) Για υβριστική των θείων συµπεριφορά. Αποκλεισµός τεσσάρων (4) αγωνιστικών
ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 900 € έως 1000 €,
ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
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4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας. Ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια
που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων. Αποκλεισµός
πέντε (5) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από
1000 € έως 1400 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω µε χαστούκι,
κλωτσιά κλπ, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυµατισµό του). Αποκλεισµός έξι
(6) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 1500 €
έως 2000 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
6) Για βάναυση συµπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυµατισµό
κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και
προσκοµίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού, δηµοσίου νοσοκοµείου).
Αποκλεισµός δέκα (10) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο από 2500 € έως 4000 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
2) Τα ποσά των επιβαλλόµενων προστίµων µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε
απόφαση του ∆.Σ. της ΕΟΠΕ ή του ∆Σ της ΕΣΑΠ για το Πρωτάθληµα της Α1 Ανδρών
που λαµβάνεται πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
3) Αθλητής στον οποίο έχει επιβληθεί χρηµατική ποινή δεν µπορεί να αγωνισθεί, ακόµη
και αν έληξε η πειθαρχική ποινή αποκλεισµού, εάν δεν έχει καταβληθεί το χρηµατικό
πρόστιµο το οποίο του επεβλήθη, άλλως η συµµετοχή του είναι αντικανονική, µε όλες
τις προβλεπόµενες εντεύθεν συνέπειες, τόσο για τον ίδιο, όσο και για το σωµατείο του.
4) Αθλητές που έχουν δικαίωµα, να αγωνίζονται ως ερασιτέχνες (χωρίς συµβόλαιο), σε
σωµατεία Α1 και Α2 Εθνικής κατ. Ανδρών δεν υπόκεινται στις χρηµατικές ποινές του
παρόντος άρθρου, παρά µόνον στις ποινές αποκλεισµού από τους αγώνες των
σωµατείων τους.
Σε περίπτωση που υπάρχει εν ισχύ έγκυρος Πειθαρχικός Κανονισµός της ΕΣΑΠ, το
παρόν άρθρο ισχύει µόνο σε αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών.
Σε περίπτωση που η κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από
τις παραπάνω προβλεπόµενες, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου.

Άρθρο 8ο
Ποινές αρχηγών οµάδων
Ειδικές Περιπτώσεις Παραπτωµάτων
1) Όταν οι παραπάνω πράξεις (των άρθρων 6 και 7) ενεργούνται από τον αρχηγό της
οµάδας, τότε το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει υποχρεωτικά τη διπλάσια της κατά
την κρίση του επιβληθησόµενης ποινής.
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2) Αρχηγός της οµάδας θεωρείται ο αθλητής εκείνος ο οποίος κατά την στιγµή την
οποία υποπίπτει στο συγκεκριµένο παράπτωµα έχει ορισθεί και φέρει την ιδιότητα
αυτήν.
3) Σε περίπτωση βάναυσης συµπεριφοράς (από ερασιτέχνη ή αµειβόµενο αθλητή) το
δικαιοδοτικό όργανο µπορεί πέρα από την επιβληθείσα ποινή, να παραπέµψει τον
αθλητή στο ∆.Σ. της ΕΟΠΕ το οποίο µπορεί να αποφασίσει την προσωρινή ή
οριστική διαγραφή του αθλητή από τα µητρώα αθλητών της ΕΟΠΕ.
4) Σε αθλητή (ερασιτέχνη ή αµειβόµενο) ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την παροχή
των υπηρεσιών του σε οποιαδήποτε Εθνική Οµάδα ή εγκαταλείψει αδικαιολόγητα
αυτή (κατά τη διάρκεια αγώνων ή προετοιµασίας – προπονήσεων) το ∆.Σ. της
Ε.Ο.ΠΕ. και σύµφωνα µε τα - κατά τα λοιπά - οριζόµενα στον νέο Κανονισµό
Εθνικών Οµάδων ΕΟΠΕ παραπέµπει αυτόν, µετά από αιτιολογηµένη απόφασή του
στο Μονοµελές Πρωτοβάθµιο ∆ικαιοδοτικό Οργανο, αποστέλλοντας συνηµµένα και
σχετικό φάκελο µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Το ∆ικαιοδοτικό Όργανο, στις
παραπάνω περιπτώσεις επιβάλει ποινή αποκλεισµού από δύο (2) έως και οκτώ (8)
αγωνιστικές ηµέρες από κάθε επίσηµο αγώνα του σωµατείου του καθώς και
επιπλέον χρηµατική ποινή (πρόστιµο) από 2500 € έως 5000 €, εάν ο αθλητής
τυγχάνει, παράλληλα, αµειβόµενος πετοσφαιριστής, εκτιµώντας ανάλογα τόσο τις
συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο αθλητής επέδειξε την παραπάνω συµπεριφορά,
όσο και την µετέπειτα στάση του (τυχόν µεταµέλεια κλπ). Οι παραπάνω ποινές
επιβάλλονται από το ∆ικαιοδοτικό Όργανο στον αθλητή, χωρίς να αποκλείεται η
επιβολή οιασδήποτε περαιτέρω κύριας ή παρεπόµενης ποινής ή στερήσεως που να
προβλέπεται σε άλλο Κανονισµό της ΕΟΠΕ ή νόµο. Για παραπτώµατα αθλητών
κατά τη διάρκεια της συµµετοχής τους σε Εθνική οµάδα, ισχύουν τα προβλεπόµενα
στον Κανονισµό Λειτουργίας Εθνικών Οµάδων της ΕΟΠΕ.
5) Σε αθλητή (ερασιτέχνη ή αµειβόµενο) ο οποίος αρνήθηκε αδικαιολόγητα τη
συµµετοχή του σε αγώνα επιδείξεως µε σκοπό την προβολή του αθλήµατος και ο
οποίος διοργανώνεται από την ΕΟΠΕ, για τα Πρωταθλήµατα αρµοδιότητάς της ή
την ΕΣΑΠ για το Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, επιβάλλεται ποινή
αποκλεισµού µιάς (1) αγωνιστικής ηµέρας και χρηµατικό πρόστιµο ποσού 500 €.
6) Αθλητής (ερασιτέχνης ή αµειβόµενος µη δεσµευόµενος µε συµβόλαιο) που αρνείται
στη συµµετοχή του σε Εθνική οµάδα Beach Volley τιµωρείται µε απόφαση του ∆.Σ.
της Ε.Ο.ΠΕ., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Beach Volley της ΕΟΠΕ, µε ποινή
αποκλεισµού από έξι (6) µήνες έως δύο (2) χρόνια. Η ποινή θα εφαρµόζεται και
στους αγώνες πετοσφαίρισης.

Άρθρο 9ο
Ποινές για πλαστοπροσωπία
1)

Η πλαστοπροσωπία τιµωρείται µε µηδενισµό της οµάδας που χρησιµοποιεί τον
αθλητή για το συγκεκριµένο αγώνα και µε αφαίρεση δέκα (10) βαθµών από τον
πίνακα της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος, έστω και αν πρόκειται για αγώνα
Κυπέλλου.
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2)

3)

4)

 ο αθλητής που αγωνίσθηκε τιµωρείται µε αποκλεισµό από έξι (6) µήνες έως δύο
(2) χρόνια Επίσης εάν δεν κατέχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας της ΕΟΠΕ δεν
µπορεί να εγγραφεί σε σωµατείο για ανάλογο χρονικό διάστηµα.
 Ο αρχηγός – αθλητής της οµάδας, µε αποκλεισµό από 1 έως 6 µήνες.
 Ο προπονητής τιµωρείται µε ποινή αποκλεισµού ενός (1) έως δύο (2) χρόνων,
που επιβάλλει το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο και ταυτόχρονη παραποµπή στην
Επιτροπή ∆εοντολογίας του ΣΕΠΠΕ.
 Ο έφορος που δηλώθηκε στο συγκεκριµένο αγώνα τιµωρείται µε ποινή
αποκλεισµού ενός (1) έως δύο (2) χρόνων.
Σε περίπτωση που ο αθλητής αποχωρήσει πρίν το τέλος του αγώνα και ενώ του έχει
ζητηθεί από τον διαιτητή να παραµείνει για το σχετικό έλεγχο ταυτοπροσωπίας µε
συνέπεια να µην είναι δυνατή η διαπίστωση της πλαστοπροσωπίας επιβάλλονται οι
παραπάνω ποινές σαν να έχει διαπραχθεί το αδίκηµα της πλαστοπροσωπίας.
Εάν η πλαστοπροσωπία δεν καταστεί δυνατό να ελεγχθεί στον αγώνα (διότι
δεν υποβλήθηκε ένσταση ή δεν υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή), τότε
µπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε σωµατείο έχει έννοµο συµφέρον ή
αυτεπάγγελτα από τη διοργανώτρια αρχή, προς το αρµόδιο δικαιοδοτικό
όργανο, το αργότερο δεκαπέντε ηµέρες από τη διεξαγωγή του αγώνα, υπό την
προϋπόθεση ότι η πλαστοπροσωπία αποδεικνύεται µε video ή φωτογραφίες,
την εγκυρότητα της οποίας εξετάζει το δικαιοδοτικό όργανο. Στην περίπτωση
που η ανωτέρω προθεσµία εκπνέει µετά την ολοκλήρωση της φάσης του
πρωταθλήµατος για αγώνα του οποίου υπάρχει τέτοια καταγγελία, τότε η
ανωτέρω προθεσµία µειώνεται σε τρεις ηµέρες από τη διεξαγωγή του αγώνα.
Σε περίπτωση απόδειξης πλαστοπροσωπίας επιβάλλονται από το
δικαιοδοτικό όργανο οι προβλεπόµενες ποινές στην παρ. 1 του παρόντος
άρθρου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και
∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ (∆.Ο.Ε., Ε.Ο.Ε., FIVB, CEV κλπ).

Άρθρο 10ο
Παραπτώµατα Προπονητών
Στους προπονητές όλων των κατηγοριών πλήν της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών
ΤΑΑ το δικαιοδοτικό όργανο µπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές, κατά
παράπτωµα:
Α. Για συµπεριφορά απέναντι σε παίκτες, προπονητές, παράγοντες, φροντιστές, ιατρούς,
φυσιοθεραπευτές, διερµηνείς, στατιστικολόγους, manager και φιλάθλους:
1) Για ανάρµοστη συµπεριφορά (απειλή, ειρωνικά σχόλια και γενικά εξωτερίκευση
σκέψεων και συναισθηµάτων µε τρόπο ο οποίος δεν αρµόζει σε προπονητή και
δυσφηµεί το άθληµα της πετοσφαίρισης). Αποκλεισµός από δέκα (10) έως είκοσι
(20) ηµερολογιακές ηµέρες, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος. Επίσης
επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 100 € έως 200 €, ανάλογα µε τη
βαρύτητα του παραπτώµατος.
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2) Για υβριστική λόγω ή έργω συµπεριφορά (εξύβριση, άσεµνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονοµίες, φτύσιµο κλπ). Αποκλεισµός τριάντα (30) έως
σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
παραπτώµατος. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 200 € έως 300
€, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
3) Για υβριστική των θείων συµπεριφορά. Αποκλεισµός πενήντα (50) ηµερολογιακών
ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 300 € έως 400 €,
ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια
που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων) Αποκλεισµός
εξήντα (60) έως ογδόντα (80) ηµερολογιακών ηµερών, ανάλογα µε τη βαρύτητα
του παραπτώµατος. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 400 € έως
500 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω µε χαστούκι,
κλωτσιά κλπ χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυµατισµό του). Αποκλεισµός
ενενήντα (90) έως εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακών ηµερών, ανάλογα µε τη
βαρύτητα του παραπτώµατος. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από
500 € έως 1.000 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
6) Για βάναυση συµπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυµατισµό
κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και
προσκοµίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δηµοσίου νοσοκοµείου).
Αποκλεισµός εκατόν τριάντα (130) έως εκατόν εξήντα (160) ηµερολογιακών
ηµερών, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος. Επίσης επιβάλλεται
χρηµατικό πρόστιµο από 1.000 € έως 1.500 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
παραπτώµατος.
Β.

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

Άρθρο 11ο
Παραπτώµατα Προπονητών Α1 Εθνικής κατ. Ανδρών ΤΑΠ
1) Ειδικά όταν πρόκειται για προπονητή ΤΑΠ που αγωνίζεται στην Α1 Εθνική κατηγορία
Ανδρών το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:
Α. Για συµπεριφορά απέναντι σε παίκτες, αντιπάλους, προπονητές, παράγοντες,
φροντιστές, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, διερµηνείς, στατιστικολόγους, manager και
φιλάθλους.
1) Για ανάρµοστη συµπεριφορά (απειλή, ειρωνικά σχόλια και γενικά
εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθηµάτων µε τρόπο ο οποίος δεν αρµόζει σε
προπονητή και δυσφηµεί το άθληµα της πετοσφαίρισης). Αποκλεισµός µιάς
(1) αγωνιστικής ηµέρας. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 200 €
µέχρι 400 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
2) Για υβριστική λόγω ή έργω συµπεριφορά (εξύβριση, άσεµνες και προσβλητικές
εκφράσεις, απρεπείς χειρονοµίες, φτύσιµο κλπ). Αποκλεισµός δύο (2)
αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 400 €
µέχρι 800 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
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3) Για υβριστική των θείων συµπεριφορά. Αποκλεισµός τεσσάρων (4)
αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 1000 €.
4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε
ενέργεια που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων).
Αποκλεισµός πέντε (5) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο από 1200 € µέχρι 1500 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
παραπτώµατος.
5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω µε χαστούκι,
κλωτσιά κλπ χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυµατισµό του). Αποκλεισµός έξι
(6) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 1500 €
µέχρι 2000 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
6) Για βάναυση συµπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυµατισµό
κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και
προσκοµίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δηµοσίου νοσοκοµείου).
Αποκλεισµός δέκα (10) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο 2500 €.
Β. Για συµπεριφορά απέναντι στους διαιτητές, στον γυµνασίαρχο, στον παρατηρητή
διαιτησίας, σε µέλη ∆Σ/ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών), στο
προσωπικό της ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών) ή της ΕΣΑΠ για το
Πρωτάθληµα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, παράγοντες άλλων αθλητικών
φορέων, µέλη δικαιοδοτικών οργάνων κλπ επίσηµα πρόσωπα:
1) Για ανάρµοστη συµπεριφορά (απειλή, ειρωνικά σχόλια και γενικά
εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθηµάτων µε τρόπο ο οποίος δεν αρµόζει σε
προπονητή και δυσφηµεί το άθληµα της πετοσφαίρισης). Αποκλεισµός δύο (2)
αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 500 €.
2) Για υβριστική λόγω ή έργω συµπεριφορά (εξύβριση, άσεµνες και
προσβλητικές εκφράσεις, απρεπείς χειρονοµίες, φτύσιµο κλπ).
Αποκλεισµός τεσσάρων (4) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται
χρηµατικό πρόστιµο 1000 €.
3) Για υβριστική των θείων συµπεριφορά. Αποκλεισµός έξι (6) αγωνιστικών
ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 1500 €.
4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε
ενέργεια που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων).
Αποκλεισµός οκτώ (8) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο 2000 €.
5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω µε χαστούκι,
κλωτσιά κλπ χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυµατισµό του). Αποκλεισµός
δέκα (10) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 2500
€.
6) Για βάναυση συµπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυµατισµό
κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και
προσκοµίζεται ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δηµοσίου νοσοκοµείου).
Αποκλεισµός δεκατεσσάρων (14) αγωνιστικών ηµερών. Επίσης επιβάλλεται
χρηµατικό πρόστιµο 5000 €.
14
Ιούνιος 2014

Σε περίπτωση που υπάρχει εν ισχύ έγκυρος Πειθαρχικός Κανονισµός της ΕΣΑΠ, το
παρόν άρθρο ισχύει µόνο σε αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών.
Σε περίπτωση που η κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από
τις παραπάνω προβλεπόµενες, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου.

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

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

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

Άρθρο 15ο
Χορήγηση απαγορευµένων ουσιών (Doping)
1)

2)

3)

4)

5)

Πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ συνιστούν όσες προβλέπονται στο άρθρο 128Ζ
του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και στα άρθρα 1.2.1 έως 1.2.8 των ιατρικών
κανονισµών της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB). H εκάστοτε ισχύουσα
ΥΑ περί απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων του άρθρου 128Γ του ν. 2725/1999,
όπως ισχύει, και ο εκάστοτε ισχύων ιατρικός κανονισµός της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας
Πετοσφαίρισης (FIVB), αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κανονισµού.
Στους αθλητές και συντελεστές που υποπίπτουν σε πειθαρχική παράβαση ντόπινγκ
σύµφωνα µε τα παραπάνω επιβάλλονται οι πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 1.10.1. έως 1.10.10 των ιατρικών κανονισµών της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας
Πετοσφαίρισης (FIVB). Σε περίπτωση παράβασης που προβλέπεται µόνο από το ν.
2725/1999, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στο άρθρο 128Η αυτού κυρώσεις.
Οι πειθαρχικές κυρώσεις για παραβάσεις ντόπινγκ εκτίονται από την ηµέρα της
επιβολής τους, εκτός αν το αρµόδιο δικαιοδοτικό/πειθαρχικό όργανο ορίσει
διαφορετική ηµέρα έναρξης της ποινής, που µπορεί να φτάνει ακόµη και στην ηµέρα
λήψης του δείγµατος. Το δικαιοδοτικό/πειθαρχικό όργανο µπορεί να επιβάλει ποινή
προσωρινής απαγόρευσης συµµετοχής του υπαίτιου αθλητή ή συντελεστή σε αγώνες
από την ηµέρα έκδοσης του αποτελέσµατος του δεύτερου δείγµατος ή και
οποτεδήποτε άλλοτε και µέχρι την ηµέρα έκδοσης οριστικής απόφασης επί της
παράβασης, η οποία συνυπολογίζεται στη συνολική εκτιθησόµενη ποινή. Στη
συνολική ποινή µπορεί να συνυπολογιστεί και το χρονικό διάστηµα που ο αθλητής
οικειοθελώς απέχει από κάθε δραστηριότητα µέχρι την έκδοση της οριστικής
απόφασης, εφόσον αυτό το δηλώσει εγγράφως στην Ε.Ο.ΠΕ.
Στο σωµατείο ή Τ.Α.Α., του οποίου αθλητής κατά τη διάρκεια ελέγχου εντός αγώνων
υποπίπτει σε παράβαση ντόπινγκ, επιβάλλεται ποινή µηδενισµού σύµφωνα µε το
άρθρο 21 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Αγώνων
Πετοσφαίρισης, εφόσον αποδειχθεί ευθύνη του.
Τα φυσικά πρόσωπα (αθλητές ή συντελεστές) που υποπίπτουν σε παράβαση
ντόπινγκ, παραπέµπονται στην ΕΦΙΠ σύµφωνα µε το άρθρο 130 του ν. 2725/1999,
ενώ σε περίπτωση που διαπιστώνεται πιθανότητα τέλεσης ποινικού αδικήµατος από
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 128Θ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αποστέλλεται ο
φάκελος της υπόθεσης στις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές.

Άρθρο 16ο
Παραπτώµατα Φιλάθλων
Α. Παραπτώµατα θεατών και Φιλάθλων Α1 Εθνικής Κατηγορίας ΑΝ∆ΡΩΝ
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Σε περίπτωση κατά την οποία θεατές και φίλαθλοι Σωµατείων ή ΤΑΑ που µετέχουν στο
Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, συµπεριφέρονται µε ανάρµοστο και
γενικότερα δυσφηµιστικό για το άθληµα τρόπο, δηµιουργώντας παράλληλα
προβλήµατα στην οµαλή διεξαγωγή του αγώνα, επιβάλλονται στο σωµατείο οι
παρακάτω, κατά περίπτωση, ποινές:
1. Σε περίπτωση που ακουστούν οµαδικά υβριστικά συνθήµατα ή αναρτηθούν πανό
µε ανάλογο περιεχόµενο σε βάρος διαιτητών, αθλητών, παραγόντων, θεατών ή
άλλων προσώπων κατά τρόπο που προσβάλλουν την επιβαλλόµενη τάξη και
δυσφηµούν το άθληµα, τότε επιβάλλεται στο Σωµατείο ή ΤΑΑ, του οποίου οι θεατές
διέπραξαν την πράξη αυτή επιβάλλεται στο Σωµατείο ή ΤΑΑ χρηµατική ποινή από
500 έως 1500 ευρώ. Σε περίπτωση που ο Α΄ διαιτητής διακόψει προσωρινά τον
αγώνα ή ζητήσει την εκκένωση του γηπέδου, επιβάλλεται χρηµατική ποινή από
1200 έως 3000 ευρώ. Οι ίδιες πειθαρχικές ποινές προβλέπονται και για την
περίπτωση χρησιµοποίησης δείκτη λέιζερ κατά αθλητή, παράγοντα, διαιτητή ή
άλλου συντελεστή του αγώνα.
2. Σε περίπτωση που ακουστούν από φιλάθλους αντεθνικά συνθήµατα ή συνθήµατα
που έχουν σχέση µε την καταγωγή αυτών που συµµετέχουν µε οποιαδήποτε
ιδιότητα στους αγώνες («ρατσιστικά») ή και αντεθνικά οι χρηµατικές ποινές που
επιβάλλονται στο ΤΑΑ ή στο σωµατείο, κατά περίπτωση είναι οι εξής: α) 1000 € έως
2000 € αν προκληθεί προσωρινή διακοπή του αγώνα β) 2000 € έως 3000 € αν
διαταχθεί εκκένωση του γηπέδου. Σε περίπτωση επανάληψης των αντεθνικών ή
«ρατσιστικών» συνθηµάτων από φιλάθλους του ίδιου ΤΑΑ ή σωµατείου στην ίδια
αγωνιστική περίοδο, η οποία όµως δεν θα οδηγήσει σε οριστική διακοπή του
αγώνα, επιβάλλεται τιµωρία της έδρας του ΤΑΑ ή σωµατείου για µία (1) αγωνιστική
ηµέρα επιπλέον της χρηµατικής ποινής.
3. Σε περίπτωση ρίψης αντικειµένων (κερµάτων, µπουκαλιών κλπ) ή ρίψης κροτίδων,
βεγγαλικών ή φωτοβολίδων κλπ. εντός του αγωνιστικού χώρου ή από τη µια
κερκίδα του γηπέδου στην άλλη, ή βίαιων επεισοδίων ή συµπλοκής φιλάθλων ή
αθλητών ή εισόδου φιλάθλων στον ευρύτερο αγωνιστικό χώρο εκ µέρους φιλάθλων
που κύρια στρέφονται σε βάρος φιλάθλων, διαιτητών, παραγόντων, προπονητών
και αθλητών των διαγωνιζοµένων ΤΑΑ ή αφορούν σε πρόκληση ζηµιών σε
γηπεδικές εγκαταστάσεις κλπ πράγµατα, κατά τρόπο που από τα παραπάνω να
διακυβεύεται το κύρος και η οµαλή διεξαγωγή του αγώνα, τότε επιβάλλεται στο
Σωµατείο ή ΤΑΑ χρηµατική ποινή από 1.000 € έως 3000 €, και τιµωρία της έδρας
από µία (1) έως τρεις (3) αγωνιστικές.
4. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του αγώνα σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω
περιπτώσεις, στα υπαίτια ΤΑΑ επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 5000 € και
τιµωρούνται επιπρόσθετα µε µηδενισµό στον συγκεκριµένο αγώνα, καθώς και
ποινή τιµωρίας της έδρας τους από µία (1) έως τρεις (3) αγωνιστικές, ανάλογα µε τη
βαρύτητα των επεισοδίων.
5. Σωµατείο ή ΤΑΑ το οποίο έχει τιµωρηθεί µε τελεσίδικη απόφαση τουλάχιστον τρεις
φορές µέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο θεωρείται υπότροπο. Στα υπότροπα
Σωµατεία ή ΤΑΑ οι επιβληθησόµενες ποινές διπλασιάζονται.
6. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων οι ελάχιστες προβλεπόµενες ποινές
επιβάλλονται ακόµη και σε περίπτωση που δεν διακοπεί ο αγώνας προσωρινά
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αλλά αναγράφονται τα παραπτώµατα στο Φύλλο Αγώνα, στην έκθεση του
παρατηρητή αγώνα, του παρατηρητή ∆ΕΑΒ, αστυνοµίας κλπ.
7. Σε περίπτωση που τα επεισόδια και οι συνέπειές τους προκληθούν από οπαδούς
κάποιου Σωµατείου ή ΤΑΑ, οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται και εάν ακόµη
σχηµατισθεί έστω και πιθανή γνώµη για την σωµατειακή τοποθέτηση των οπαδών
αυτών.
Σε περίπτωση που υπάρχει εν ισχύ έγκυρος Πειθαρχικός Κανονισµός της ΕΣΑΠ, το
παρόν άρθρο ισχύει µόνο σε αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών.
Σε περίπτωση που η κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από
τις παραπάνω προβλεπόµενες, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου.

Β. Παραπτώµατα θεατών και Φιλάθλων Σωµατείων εκτός Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών
Σε περίπτωση που όλα τα παραπάνω παραπτώµατα προκληθούν από φιλάθλους
ερασιτεχνικών σωµατείων, πλην αυτών που αγωνίζονται στην Α1 Εθνική κατηγορία
Ανδρών, επιβάλλονται από το κατά περίπτωση αρµόδιο δικαιοδοτικό – πειθαρχικό
όργανο οι ίδιες ποινές που προβλέπονται ανωτέρω.
Σε περίπτωση επανάληψης των παραπάνω παραπτωµάτων κατά τη διάρκεια της ίδιας
αγωνιστικής περιόδου (υποτροπή), η ποινή που επιβάλλεται σύµφωνα µε τα
παραπάνω, διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση που η κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές
από τις παραπάνω προβλεπόµενες, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου.

Άρθρο 17ο
∆υσφήµιση του αθλήµατος
1) Τα σωµατεία της ΕΟΠΕ, τα ΤΑΑ, τα µέλη των διοικήσεών τους, οι προπονητές, οι
βοηθοί τους, οι υπάλληλοι και οι λοιποί συνεργάτες τους, οι πετοσφαιριστές τους, οι
διαιτητές και κριτές, που µετέχουν στα πρωταθλήµατα αρµοδιότητας της ΕΟΠΕ, της
ΕΣΑΠ, των Τοπικών Επιτροπών και Ενώσεων έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους
κανόνες του φίλαθλου πνεύµατος και να συµµορφώνονται στις διατάξεις των νόµων
και των κανονισµών.
2) ∆υσφήµιση του αθλήµατος θεωρείται κάθε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη εντός και
εκτός αγωνιστικού χώρου σε σχέση µε κάποιον αγώνα ή όχι που δυσφηµεί το άθληµα
της πετοσφαίρισης στη συνείδηση του φίλαθλου κόσµου ή προβλέπεται ειδικά στους
σχετικούς κανονισµούς της ΕΟΠΕ. Ως δυσφήµιση του αθλήµατος της πετοσφαίρισης
θεωρούνται ειδικά και οι µε οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε δηµόσιες
προσβλητικές ή/και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των αθλητικών Αρχών, της ΕΟΠΕ, της
ΕΣΑΠ, των µελών των ∆.Σ. τους, των προπονητών κλπ συνεργατών της ΕΟΠΕ, των
θεσµοθετηµένων αθλητικών ∆ικαιοδοτικών Οργάνων και Επιτροπών, των µελών του
ΑΣΕΑ∆, των οργάνων της διαιτησίας, των διαιτητών καθώς και του υπαλληλικού
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προσωπικού των ανωτέρω οργάνων, αλλά και σε βάρος άλλου Σωµατείου, των
αθλητών, προπονητών ή παραγόντων αυτού.
3) α. Επιπρόσθετα, κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συµµετέχει µε οποιαδήποτε
ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των
αθλητών σωµατείων, των τµηµάτων αµειβοµένων αθλητών (ΤΑΑ) πριν, στη
διάρκεια και µετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους
νόµους, τους κανονισµούς και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύµατος.
β. Τα πρόσωπα του εδαφίου α του παρόντος άρθρου οφείλουν να συµβάλλουν στη
διασφάλιση συνθηκών οµαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο µέτρο
και στο βαθµό των αρµοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δηµόσια
δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, µελών διοικήσεων αθλητών
σωµατείων, ενώσεων, οµοσπονδιών, Τ.Α.Α. ή διαιτητών που µπορεί να διαταράξει
την οµαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την
αντιπαράθεση µεταξύ φιλάθλων.
γ. Η µε οποιονδήποτε υπαίτιο τρόπο συµµετοχή σε πράξεις που δυσφηµούν τον
αθλητισµό, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση που συνεκτιµάται από τα
αρµόδια πειθαρχικά όργανα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις λοιπές διατάξεις του
παρόντος Κανονισµού.
4) Στα προαναφερόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές,
κατά κατηγορία, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος:
Α. Στα σωµατεία επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
Αυστηρή έγγραφη επίπληξη µε δηµοσίευση στον Τύπο και χρηµατικό πρόστιµο
από 1000 € έως 2000 €.
Β. Στους προπονητές επιβάλλονται οι ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη µε δηµοσίευση στον Τύπο.
β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηµατικό πρόστιµο από 250 € έως 400 €.
γ)
Στέρηση του δικαιώµατος να καθοδηγούν αγωνιστικά την οµάδα στο γήπεδο
(να βρίσκονται στον πάγκο) από µία (1) έως πέντε (5) αγωνιστικές και
χρηµατικό πρόστιµο από 600 € έως 1000 €.
Γ. Στα µέλη του ∆.Σ. Σωµατείων, µέλη της Επιτροπής του ΤΑΠ, διαιτητές, µέλη των
Σωµατείων, υπαλλήλους και κάθε είδους συνεργάτες αυτών επιβάλλονται οι
ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη µε δηµοσίευση στον τύπο
β)
Αυστηρή έγγραφη επίπληξη µε πρόσκληση στον υπαίτιο για την δηµόσια
ανάκληση τυχόν δηµοσιεύµατος
γ)
Απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους προσωρινά και
µέχρι έξι (6) µήνες
∆. Στους αθλητές επιβάλλονται οι ποινές:
α) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη µε πρόσκληση για την δηµόσια ανάκληση τυχόν
δηλώσεων που δηµοσιεύθηκαν.
β) Αποκλεισµός συµµετοχής σε αγώνες από µία (1) έως πέντε (5) αγωνιστικές
ηµέρες, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος και χρηµατικό πρόστιµο
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(για τους αµειβόµενους αθλητές και τους ερασιτέχνες αθλητές που
αγωνίζονται στην Α1 Εθνική κατ. Ανδρών) από 400 € έως 600 €.
5) α.
Παράβαση φιλάθλου πνεύµατος και σε κάθε περίπτωση «δυσφήµιση του
αθλήµατος» συνιστούν και οι προβλεπόµενες στο άρθρο 132 του ν. 2725/99 πράξεις
«∆ωροδοκία – ∆ωροληψία για αλλοίωση αποτελέσµατος αγώνα».
β. Εφόσον οι διωκόµενοι για τις αξιόποινες πράξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου
132 ν. 2725/99 είναι αθλητές, προπονητές, γυµναστές, διοικητικοί παράγοντες ή
µέλη αθλητικού σωµατείου, ΤΑΑ, επιβάλλονται από το οικείο δικαιοδοτικόπειθαρχικό όργανο οι εξής πειθαρχικές ποινές:
1) Στο σωµατείο, ΤΑΑ ποινή αφαίρεσης εννέα (9) βαθµών από τον βαθµολογικό
πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας έλαβε
χώρα η δωροδοκία/δωροληψία. Σε περίπτωση κατά την οποία η δωροληψία
λάβει χώρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων Play Offs και Play Out η
ποινή αφαίρεσης των εννέα (9) βαθµών θα επιβάλλεται για το πρωτάθληµα της
αµέσως προσεχούς περιόδου. Πέρα των ανωτέρω στην οµάδα του σωµατείου,
ΤΑΑ θα επιβάλλεται και ποινή µηδενισµού στον αγώνα για τον οποίο έλαβε
χώρα το παράπτωµα.
2) Στους αθλητές επιβάλλεται ποινή αποκλεισµού από κάθε επίσηµο αγώνα του
σωµατείου, ΤΑΑ που ανήκουν δέκα (10) αγωνιστικών ηµερών.
3) Στους διοικητικούς παράγοντες που θα εµπλακούν σε δωροδοκία/δωροληψία
ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους διάρκειας ενός (1)
έτους έως 2 ετών και επιπλέον παραποµπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας.
4) Στους προπονητές σωµατείων ΤΑΑ ποινή απαγόρευσης να προπονεί οµάδα
σωµατείου, ΤΑΑ διάρκειας ενός (1) έτους έως δύο ετών και ταυτόχρονα
παραποµπή στην Επιτροπή ∆εοντολογίας του ΣΕΠΠΕ.
γ. Η κατά τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου πειθαρχική διαδικασία, δίωξη
και επιβολή ποινών είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη στην
οποία παραπέµπονται τα υπαίτια πρόσωπα για την εκτέλεση των ως άνω
αδικηµάτων.
Σε περίπτωση που η κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 41Ζ του ν. 2725/1999 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν. 3273/2005) προβλέπει διαφορετικές ποινές από
τις παραπάνω προβλεπόµενες, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου.

Άρθρο 17Α
Πειθαρχικές Ποινές ΤΑΑ σε περίπτωση µη χορήγησης πιστοποιητικού συµµετοχής
στο πρωτάθληµα από την Ε.Ε.Α. (άρθρο 77Α ν.2725/99, όπως ισχύει µετά την
τροποποίησή του µε τους ν. 4049/2012 και 4061/2012)
1) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, οι οποίες προβλέπουν την µη χορήγηση πιστοποιητικού συµµετοχής στα
επαγγελµατικά πρωταθλήµατα για τους λόγους που αναφέρονται στο νόµο και
23
Ιούνιος 2014

περιέχονται στην σχετική απόφαση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού,
επιλαµβάνεται η Ε.Ο.ΠΕ., η οποία και διαβιβάζει την απόφαση της ΕΕΑ, το σχετικό
ειδικό της πόρισµα (σε περιπτώσεις παραβάσεων που άπτονται του δηµοσίου
συµφέροντος) και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, προς το Μ.Π.∆.Ο. της Ε.Ο.ΠΕ. για την
επιβολή των κατωτέρω, κατά περίπτωση, προβλεπόµενων πειθαρχικών ποινών:
α) Σε περίπτωση µη χορήγησης πιστοποιητικού από την Ε.Ε.Α. λόγω παράβασης
που αφορά την προέλευση των οικονοµικών πόρων των µελών διοίκησης και
διαχείρισης του Τ.Α.Α. και κάθε άλλη παράβαση που αφορά τη νοµιµότητα της
διοίκησης (συµµετοχή προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τέλεση
κακουργήµατος ή εγκλήµατος φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ) ή έχουν καταδικαστεί
για έγκληµα βίας σε αθλητικούς χώρους ή δωροδοκίας ή άλλο έγκληµα
σχετιζόµενο µε την προσυνεννόηση αποτελέσµατος αγώνα), τότε επιβάλλεται στο
Τ.Α.Α. η ποινή του υποβιβασµού στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών και ισόβια
απαγόρευση σε όλα τα ανωτέρω πρόσωπα για την συµµετοχή τους σε διοίκηση
Τ.Α.Α. πετοσφαίρισης.
Το ΜΠ∆Ο τάσσει στο εκκαλούµενο Τ.Α.Α. εύλογη προθεσµία για αντικατάσταση
του µέλους ή των µελών του στα πρόσωπα των οποίων συντρέχουν τα ανωτέρω
ασυµβίβαστα. Άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής συνεπάγεται τον άµεσο
υποβιβασµό του Τ.Α.Α. στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών.
β) Σε περίπτωση µη χορήγησης πιστοποιητικού από την Ε.Ε.Α. λόγω παράβασης
που αφορά ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο ή Ασφαλιστικούς
Οργανισµούς (λόγοι δηµοσίου συµφέροντος) ένεκα των οποίων δεν χορηγείται
από τους αρµόδιους φορείς προς το Τ.Α.Α. πιστοποιητικό φορολογικής και
ασφαλιστικής (αντίστοιχα) ενηµερότητας, τότε επιβάλλεται στο Τ.Α.Α. η ποινή του
υποβιβασµού στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών.
γ) Σε περίπτωση µη χορήγησης πιστοποιητικού από την Ε.Ε.Α. λόγω παράβασης
που αφορά ληξιπρόθεσµες οφειλές από τελεσίδικες αποφάσεις επιδίκασης
οφειλών του Τ.Α.Α. σε αθλητές ή προπονητές, τότε επιβάλλονται, κατά την κρίση
του δικαιοδοτικού οργάνου, οι παρακάτω ποινές:
i. Παραµονή στην Α1 Εθνική Κατηγορία µε απαγόρευση µετεγγραφών ελλήνων
και αλλοδαπών αθλητών και για όσο χρόνο δεν εξοφλείται ή διακανονίζεται η
οφειλή. Ταυτόχρονα αφαίρεση βαθµών µίας νίκης για κάθε αγώνα από το
πρωτάθληµα για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση (ανεξόφλητες οφειλές σε
αθλητές ή προπονητές που έχουν επιδικαστεί µε τελεσίδικες αποφάσεις και
δεν εξοφλούνται ή διακανονίζονται).
Η συµµετοχή στο πρωτάθληµα γίνεται µε όσους αµειβόµενους αθλητές
διαθέτει η οµάδα κατά την ηµεροχρονολογία δηµοσίευσης της απόφασης της
ΕΕΑ περί ΜΗ χορήγησης πιστοποιητικού. Αν η συγκρότηση της οµάδας του
ΤΑΑ µε όσους αθλητές έχει ήδη στη δύναµή του, δεν είναι δυνατή µε βάση τις
προϋποθέσεις που τίθενται (ανά κατηγορία και αριθµό αθλητών) από την
προκήρυξη της ΕΣΑΠ, το ΤΑΑ υποβιβάζεται στην Α2 Εθνική Κατηγορία
Ανδρών. Σχετικά απαιτείται διαπιστωτική πράξη από το ∆Σ της ΕΣΑΠ.
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ii. Επιβολή αυτοτελούς πειθαρχικού προστίµου έως 20.000 ευρώ στο υπαίτιο
ΤΑΑ και σε κάθε περίπτωση ισόποσου της οφειλής βάσει της οποίας δεν
χορηγήθηκε το πιστοποιητικό.
iii. Αφαίρεση έως πέντε (5) βαθµών από τη βαθµολογία του πρωταθλήµατος, οι
οποίοι επιστρέφονται στο Τ.Α.Α. σε περίπτωση τακτοποίησης των
οφειλών του µέχρι την ηµέρα διεξαγωγής του τελευταίου αγώνα της
αντίστοιχης φάσης του πρωταθλήµατος.
iv. Τέλος στην ανωτέρω περίπτωση, το Μ.Π.∆.Ο. κατόπιν εισήγησης του ∆Σ της
ΕΣΑΠ δύναται να διατάξει παρακράτηση ποσοστού έως και το 50% από τα
χορηγικά και τηλεοπτικά δικαιώµατα του υπαίτιου ΤΑΑ της αντίστοιχης
αγωνιστικής και χορηγικής περιόδου.
2) Όπου στις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται ποινή υποβιβασµού στην Α2 Εθνική
Κατηγορία Ανδρών, αυτή ισχύει από την επόµενη αγωνιστική περίοδο εκείνης για την
από την οποία δεν χορηγήθηκε πιστοποιητικό από την Ε.Ε.Α., εκτός εάν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής
Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ.
Στην περίπτωση υποβιβασµού ΤΑΑ µε απόφαση που θα τελεσιδικήσει µετά τις
30 Σεπτεµβρίου του έτους το Τ.Α.Α. µπορεί να συµµετέχει στο πρωτάθληµα της
Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών µέχρι την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης
και εάν αυτή εκδοθεί έως το τέλος της κανονικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται
στην Ειδική Προκήρυξη, το Τ.Α.Α. αποβάλλεται από το πρωτάθληµα
καταλαµβάνοντας την τελευταία θέση του βαθµολογικό πίνακα. Εάν η
απόφαση αυτή εκδοθεί αργότερα (κατά τη διάρκεια των Play Off – Play Out ή
και µετά µέχρι την επικύρωση της τελικής κατάταξης) το Τ.Α.Α. αποβάλλεται
από τη συνέχεια των Play Off/Play Out και καταλαµβάνει τη θέση της ανωτέρα
καταταχθείσας οµάδας από αυτές που υποβιβάζονται µετά την ολοκλήρωση
των αγώνων Play Off /Play Out.
3) Επίσης σε περίπτωση υποβιβασµού ΤΑΑ στην Α2 Εθνική Κατηγορία, το ∆Σ της
ΕΣΑΠ δύναται µε κοινή απόφασή του µε την ΕΟΠΕ, είτε να αναπληρώσει την
υποβιβαζόµενη οµάδα ΤΑΑ µε οποιαδήποτε άλλη οµάδα άλλου σωµατείου, της Α2
Εθνικής Κατηγορίας είτε να διεξάγει το πρωτάθληµα της Α1 µε τις υπόλοιπες
(αδειοδοτηθείσες) οµάδες/ΤΑΑ.
4) Οι ποινές, σε κάθε περίπτωση, θα επιβάλλονται από το ΜΠ∆Ο της ΕΟΠΕ και
εφεσιβάλλονται ενώπιον του ΑΣΕΑ∆. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στο
Πειθαρχικό ∆ίκαιο και στους λοιπούς Κανονισµούς της ΕΟΠΕ, στο Καταστατικό και
στους Κανονισµούς της ΕΣΑΠ και τέλος στο ν.2725/99, όπως εκάστοτε, ισχύει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 18ο
Τέλεση αγώνων τιµωρηµένων Σωµατείων - Καταβολή χρηµατικών προστίµων
Επιµέτρηση ποινών - Υποτροπή - Συρροή
1) Όπου στον παρόντα κανονισµό αναφέρεται τιµωρία έδρας ΤΑΑ ή σωµατείου, αυτό
σηµαίνει ότι οι αγώνες του ΤΑΑ ή σωµατείου αυτού που θα διεξαχθούν στην έδρα του,
θα γίνουν χωρίς θεατές (κεκλεισµένων των θυρών) σύµφωνα µε το άρθρο 120 του ν.
2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 3262/2004. Στην ειδική
προκήρυξη κάθε πρωταθλήµατος θα καθορίζονται τα άτοµα των οποίων η είσοδος θα
επιτρέπεται σε αγώνα του πρωταθλήµατος αυτού που διεξάγεται χωρίς θεατές
σύµφωνα µε τα παραπάνω.
2) Το δικαιοδοτικό όργανο, µετά τη διαπίστωση τέλεσης του παραπτώµατος, αποφασίζει
την επιβολή της ποινής που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο παράπτωµα.
Στη περίπτωση επιβολής χρηµατικών ποινών αποφασίζει ελεύθερα ποια ποινή θα
επιβάλλει µέσα στα όρια που προβλέπει ο παρών κανονισµός.
3) Ιδιαίτερα κατά την επιµέτρηση της χρηµατικής ποινής, των ποινών τιµωρίας της έδρας
σωµατείου και των ποινών αποκλεισµού ή στέρησης εισόδου σε αγώνες λαµβάνει
υπόψη:
α) τη βαρύτητα του παραπτώµατος
β) τις συνθήκες τέλεσης αυτού
γ) την προγενέστερη συµπεριφορά του απολογούµενου (εάν έχει υποπέσει σε
παραπτώµατα στο παρελθόν που δεν στοιχειοθετούν όµως υποτροπή)
δ) την µεταγενέστερη συµπεριφορά του απολογούµενου
Σε κάθε περίπτωση το δικαιοδοτικό όργανο λαµβάνοντας υπόψη τις ελαφρυντικές
περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου, µπορεί ελεύθερα και κατά την κρίση του, να
µειώσει την προβλεπόµενη – κατά περίπτωση παραπτώµατος – ποινή κατ’ ανώτερο
όριο µέχρι του µισού αυτής, αφαιρουµένου του τυχόν κλάσµατος.
4) Παραπτώµατα αθλητών, προπονητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών,
φυσιοθεραπευτών, στατιστικολόγων, manager που δεν προσδιορίζονται µε τρόπο
σαφή από τις παραπάνω διατάξεις το δικαιοδοτικό όργανο έχει το δικαίωµα να τα
εντάξει αναλογικά σε ένα από τα άρθρα αυτά µε την εφαρµογή των όσων καθορίζουν.
5) Σε περίπτωση που αθλητής, προπονητής, παράγοντας, φροντιστής, ιατρός,
φυσιοθεραπευτής, στατιστικολόγος, manager υποπέσει και σε άλλο αντίστοιχο
παράπτωµα κατά την διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου (υποτροπή), η ποινή
που του επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση, είναι η µεγαλύτερη προβλεπόµενη από την
αντίστοιχη διάταξη (η οποία αφορά στο δεύτερη (καθ’ υποτροπή) παράπτωµα)
επαυξηµένη στο µισό (½) και αφαιρουµένου τυχόν κλάσµατος.
6) Στις περιπτώσεις παραβάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 41 έως 41 ΣΤ του ν.
2725/99, όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε το ν. 3057/02, επιβάλλονται οι
προβλεπόµενες πειθαρχικές – και άλλες – κυρώσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 έως
8 του ν. 3057/02. Σηµειώνεται ότι εάν σε συναφείς διατάξεις του παρόντος Κανονισµού
προβλέπονται κατά περίπτωση βαρύτερες ποινές στα ίδια πρόσωπα, επιβάλλονται
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αυτές. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατισχύουν οι διατάξεις των ν. 2725/99, 3057/02,
3262/04 και 3372/05.
7) Κατά αθλητών, προπονητών, παραγόντων, φροντιστών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών,
στατιστικολόγων, manager που είναι ταυτόχρονα (για την ίδια επίδικη περίπτωση)
υπαίτιοι περισσοτέρων του ενός παραπτωµάτων και που για το καθένα από αυτά
προβλέπεται διαφορετική ποινή, µετά τη χωριστή επιµέτρηση αυτών (ποινές),
επιβάλλεται µιά συνολική ποινή, που σχηµατίζεται από την βαρύτερη από τις
συντρέχουσες ποινές, η οποία επαυξάνεται σε έκταση, όχι µεγαλύτερη από το µισό (½)
του συνόλου των ποινών που επιβάλλονται για τα υπόλοιπα παραπτώµατα,
αφαιρουµένου τυχόν κλάσµατος.

Άρθρο 19ο
Κοινοποίηση – Έναρξη – Λήξη ποινών – Τρόπος –
Χρόνος καταβολής χρηµατικών ποινών
1) Το δικαιοδοτικό όργανο µετά την έκδοση της απόφασής του κοινοποιεί άµεσα µε
τηλεγράφηµα ή fax την επιβληθείσα ποινή στο ΤΑΑ ή το σωµατείο που τιµωρείται η
έδρα του και στο οποίο ανήκει ο τιµωρηµένος και η κοινοποίηση αυτή θεωρείται ότι
έγινε και στον ίδιο. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία απόφαση της ∆ικαστικής
Επιτροπής της ΕΟΠΕ ή Ένωσης υπόκειται σε ουσιαστική επικύρωση από το ∆Σ
αυτής, οπότε η κοινοποίηση γίνεται µετά την επικύρωση από το ∆.Σ.
2) Σε περίπτωση ποινής τιµωρίας έδρας σωµατείου ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο
120 παρ. 2 εδ. 2 ν. 2725/99.
3) Η ποινή του αποκλεισµού για αθλητές επιβάλλεται και ισχύει, για κάθε επίσηµο αγώνα
πρωταθλήµατος ή κυπέλλου από την επόµενη του αγώνα κατά τον οποίο σηµειώθηκε
η παράβαση, αγωνιστική ηµέρα, µε την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 8
& 9 του παρόντος και του άρθρου 15 του παρόντος.
4) Αντίθετα όταν πρόκειται για προπονητή, παράγοντα, φροντιστή, ιατρό,
φυσιοθεραπευτή, στατιστικολόγο, manager και σωµατείο ισχύει από την επόµενη της
κοινοποίησης της ποινής στο σωµατείο σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος
άρθρου. ∆ιευκρινίζεται ότι η συµµετοχή της οµάδος του αθλητή ή του προπονητή σε
ανεπίσηµα (φιλικά) παιχνίδια ή τουρνουά δεν προσµετράται στην έκτιση της ποινής.
5) ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι ποινή αποκλεισµού η οποία έχει επιβληθεί σε πετοσφαιριστή
ή προπονητή ή παράγοντα κλπ και εφόσον δεν έχει εκτιθεί στο σύνολό της, τον
ακολουθεί και σε περίπτωση µετακίνησής του σε άλλη οµάδα.
6) Αν, από τότε που εκδόθηκε η απόφαση µε την οποία επιβλήθηκε σε αλλοδαπό
πετοσφαιριστή πειθαρχική ποινή αποκλεισµού από τους αγώνες µέχρι τέσσερις (4)
αγωνιστικές ηµέρες, συνολικά, παρέλθη ένα ηµερολογιακό έτος, χωρίς να έχει εκτιθεί η
ποινή απ΄αυτόν, αυτή παραγράφεται. Η προθεσµία της παραγραφής άρχεται από την
επόµενη της εκδόσεως της προαναφερόµενης αποφάσεως ηµέρα. Οποιαδήποτε άλλη
πειθαρχική ποινή άνω των τεσσάρων (4) αγωνιστικών ηµερών, η οποία επιβάλλεται
κατά τις διατάξεις του παρόντος, δεν υπόκειται σε παραγραφή, σε περίπτωση µη
εκτίσεώς της. Επίσης σε παραγραφή δεν υπόκεινται και όλα τα επιβαλλόµενα
χρηµατικά πρόστιµα.
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7) Οι ποινές που επιβάλλονται σε παράγοντες, φροντιστές, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές,
στατιστικολόγους, manager υπολογίζονται σύµφωνα µε το ηµερολόγιο, ενώ
διακόπτονται την εποχή από 15/7 έως 1/9 που διακόπτεται η δραστηριότητα του
αθλήµατος και συνεχίζονται µετά την επανέναρξή του για την εκτέλεση των ποινών,
εκτός εάν υπάρχει επίσηµη αγωνιστική δραστηριότητα του συγκεκριµένου σωµατείου
και µετά τις 15/7 οπότε η διακοπή της ποινής αρχίζει από την εποµένη του τελευταίου
αγώνα και µέχρι 1/9. Οι ποινές που επιβάλλονται σε παράγοντες, φροντιστές, ιατρούς,
φυσιοθεραπευτές, στατιστικολόγους, manager των ΤΑΑ που µετέχουν στο
πρωτάθληµα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, διακόπτονται από την εποµένη της
διεξαγωγής του Τελικού του Πρωταθλήµατος Α1 Ανδρών µέχρι 1 Σεπτεµβρίου.
8) Αγώνας που δεν έγινε λόγω µη προσέλευσης ενός σωµατείου ή που διακόπηκε σε
βάρος ενός σωµατείου και κατακυρώθηκε υπέρ του αντιπάλου του, θεωρείται σαν
αγωνιστική ηµέρα για την έκτιση ποινών αθλητών, προπονητών κλπ και των δύο
οµάδων.
Σε περιπτώσεις όµως αποκλεισµού, αποχώρησης ή παραίτησης οµάδας σωµατείου
από το πρωτάθληµα στο οποίο µετέχει οι υπόλοιποι αγώνες που δεν αγωνίσθηκε δεν
θεωρούνται σαν αγωνιστικές ηµέρες έκτισης ποινών για καµία οµάδα.
9) Τα επιβληθέντα χρηµατικά πρόστιµα καταβάλλονται στη διοργανώτρια αρχή της
διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της οποίας σηµειώθηκε η παράβαση, εντός
τριάντα ηµερών από την ηµέρα επιβολής τους από το αρµόδιο δικαιοδοτικό
όργανο. Σε περίπτωση µη καταβολής του χρηµατικού προστίµου, το
δικαιοδοτικό όργανο της διοργανώτριας αρχής αυτεπαγγέλτως επιβάλει ποινή
αφαίρεσης τριών βαθµών για κάθε αγώνα του σωµατείου, µέχρι την ολοσχερή
εξόφληση του ποσού αυτού. Βαθµοί που έχουν αφαιρεθεί όπως παραπάνω
επιστρέφονται στο σωµατείο σε περίπτωση εξόφλησης µέχρι την ηµέρα
διεξαγωγής του τελευταίου αγώνα της αντίστοιχης φάσης του πρωταθλήµατος.
Εάν η συµπλήρωση των τριάντα ηµερών γίνεται µετά τη διεξαγωγή του
τελευταίου αγώνα, όπως παραπάνω, δεν γίνεται δεκτή η συµµετοχή της
αντίστοιχης οµάδας του σωµατείου σε επόµενη φάση ή/και στο επόµενο
πρωτάθληµα που δικαιούται συµµετοχής.
10) Το ∆.Σ. της ΕΟΠΕ έχει το δικαίωµα πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου να
αναπροσαρµόζει το ύψος των χρηµατικών προστίµων που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 20ο
Αρµοδιότητα ∆ικαιοδοτικού Οργάνου / Έκδοση Αποφάσεων / Ένδικα Μέσα
1) Η αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοβάθµιου ∆ικαιοδοτικού Οργάνου και ο χρόνος
έκδοσης των αποφάσεών του καθορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 120
ν. 2725/99. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος
Κανονισµού.
2) Οι αποφάσεις του Πρωτοβαθµίου Μονοµελούς Πειθαρχικού ∆ικαιοδοτικού Οργάνου
υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του ΑΣΕΑ∆, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
121 και τις λοιπές συναφείς διατάξεις του νόµου 2725/99 ενώ οι αποφάσεις της
∆ικαστικής Επιτροπής της Ε.Ο.ΠΕ. για τα ερασιτεχνικά σωµατεία υπόκεινται σε έφεση,
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επίσης ενώπιον του ΑΣΕΑ∆, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 124 ν.
2725/99 και στον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων της
ΕΟΠΕ. Τέλος οι αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής των Ενώσεων υπόκεινται σε
έφεση στο ΑΣΕΑ∆ ή στο Ειδικό Τοπικό Τµήµα ΑΣΕΑ∆ σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στα άρθρα 124 και 127Α του ν. 2725/1999, όπως ισχύει.
3) Η προθεσµία υποβολής ενδίκων µέσων κατά των αποφάσεων του Μονοµελούς
Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού ∆ικαιοδοτικού Οργάνου είναι δύο (2) ηµέρες και αρχίζει την
κοινοποίηση αυτής στον ενδιαφερόµενο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν (άρθρο
121 παρ. 2 ν. 2725/99), ενώ αντίστοιχα η προθεσµία υποβολής ενδίκων µέσων κατά
των αποφάσεων των λοιπών δικαιοδοτικών οργάνων, (όπου και όταν αυτή
προβλέπεται) είναι οκτώ (8) ηµέρες και αρχίζει από την εποµένη της καθ’ οιονδήποτε
τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόµενης απόφασης.

Άρθρο 21ο
Επέκταση Ποινών – Αποκατάσταση ζηµιών
1) Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού υπόκειται κάθε αθλητής, προπονητής,
παράγοντας, φροντιστής, ιατρός, φυσιοθεραπευτής, στατιστικολόγος, manager που
ανήκει σε Σωµατείο – µέλος της ΕΟΠΕ ή της ΕΣΑΠ και υποπίπτει σε παράβαση
αυτών, η οποία επισύρει ποινή, ανεξάρτητα από την ιδιότητα την οποία είχε κατά το
χρονικό σηµείο κατά το οποίο υπέπεσε σε αυτήν, όπως του αθλητή που αγωνίζεται ή
όχι, του προπονητή ή και θεατή κλπ. Στην περίπτωση αυτήν του επιβάλλεται η
προσήκουσα (για κάθε µια από τις ιδιότητες τις οποίες είχε κατά το χρονικό σηµείο
κατά το οποίο υπέπεσε στο συγκεκριµένο παράπτωµα) ποινή, όπως αυτή
εξειδικεύεται στις σχετικές διατάξεις και η οποία εκτίεται παράλληλα και αυτοτελώς για
κάθε ιδιότητα. Για να είναι δυνατή η εφαρµογή το παρόντος η ΕΟΠΕ υποχρεούται να
κοινοποιεί κάθε ποινή που επιβάλλει και στην Ένωση ή Τοπική Επιτροπή όπου ανήκει
το σωµατείο του τιµωρηµένου προσώπου και αντιστρόφως.
2) Έφηβος (νέος) ή παις αθλητής και αντίστοιχα νεάνιδα ή κορασίδα που ανήκει σε
σωµατείο και τιµωρείται για παράπτωµα που διέπραξε µετέχοντας σε αγώνα εφηβικής
ή παιδικής οµάδας του συλλόγου του προσµετρά στην έκτιση της ποινής του τους
αγώνες της ανδρικής ή εφηβικής οµάδας αντίστοιχα, µόνο αν πριν την επιβολή της
ποινής είχε συµµετάσχει τουλάχιστον σε έναν αγώνα της οµάδας αυτής κατά την
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ως συµµετοχή θεωρείται η αναγραφή σε Φύλλο Αγώνα.
Η διάταξη αυτή ισχύει και αντιστρόφως, εφαρµόζεται δε ανάλογα και σε περιπτώσεις
προπονητών.
3) Ποινή, η οποία επιβλήθηκε από µία Ένωση σε σωµατείο, παράγοντα, αθλητή,
προπονητή, εφόσον αφορά αθλητικό παράπτωµα και σχετίζεται µε την διεξαγωγή
αγώνων είναι υποχρεωτική και για τις υπόλοιπες Ενώσεις και την ΕΟΠΕ και
αντιστρόφως
4) α) Σε περίπτωση πρόκλησης υλικής ζηµιάς σε πρόσωπα, πράγµατα σε αθλητικές
και λοιπές εγκαταστάσεις εντός ή εκτός Εθνικών, ∆ηµοτικών, Κοινοτικών ή
Σωµατειακών Γυµναστηρίων και αθλητικών κέντρων καθώς και σε περιουσιακά
στοιχεία Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή των ∆.Ε.Κ.Ο. εκ
µέρους αθλητών ή ΤΑΑ, παραγόντων, προπονητών, manager κλπ συνεργατών ή
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υπαλλήλων σωµατείων, υπεύθυνοι για την αποκατάστασή τους είναι σε ολόκληρο
οι ίδιοι και το σωµατείο ή ΤΑΑ στο οποίο αυτοί ανήκουν. Ο σχετικός φάκελλος
συγκροτείται από τον αρµόδιο, κατά περίπτωση, δικαιοδοτικό όργανο, µετά από
καταγγελία της διοίκησης του φορέα στον οποίο ανήκουν οι εγκαταστάσεις και
διαβιβάζεται στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. για τα περαιτέρω.
β) Σε περίπτωση πρόκλησης αντίστοιχων ζηµιών εκ µέρους φιλάθλων και εφόσον
εξακριβωθεί από το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο η σωµατειακή τοποθέτηση
αυτών, αυτές καταλογίζονται σε βάρος των αθλητικών σωµατείων ή των Τ.Α.Α., τα
δε αντίστοιχα ποσά αποζηµιώσεων παρακρατούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία
που καθορίζεται στο άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 2725/99.

Άρθρο 22ο
Αντικανονική χρησιµοποίηση τιµωρηθέντων
1) Σωµατείο ή ΤΑΠ που χρησιµοποιεί αθλητή ή προπονητή που έχει τιµωρηθεί µε
απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου πρίν αυτός εκτίσει την ποινή του, τιµωρείται µε
µηδενισµό στο συγκεκριµένο αγώνα αυτεπάγγελτα από το αντίστοιχο δικαιοδοτικό
όργανο.
2) Σωµατείο ή ΤΑΠ του οποίου παράγοντας, φροντιστής, ιατρός, φυσιοθεραπευτής,
στατιστικολόγος, manager που έχει τιµωρηθεί µε στέρηση του δικαιώµατος παραµονής
στο αγωνιστικό χώρο δεν τηρήσει την επιβληθείσα ποινή τιµωρείται µε µηδενισµό στο
συγκεκριµένο αγώνα αυτεπάγγελτα από το αντίστοιχο δικαιοδοτικό όργανο, εφόσον το
συγκεκριµένο πρόσωπο έχει δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνα.
3) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος αν δεν έχει υποβληθεί
ένσταση ή καταγγελία από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον το αντίστοιχο
δικαιοδοτικό όργανο µηδενίζει αυτεπάγγελτα το σωµατείο ή ΤΑΠ που έκανε την
παράβαση µόνο εφόσον καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαπιστώσει την σχετική παράβαση
εντός 15 ηµερών από την τέλεση του αγώνα. Το ίδιο θα ισχύει σε κάθε περίπτωση µη
σύννοµης έκτισης ποινής τιµωρίας έδρας σωµατείων.
4) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εάν ο παραβάτης ανήκει σε ΤΑΠ ή είναι ΤΑΠ
επιβάλλεται πέραν του µηδενισµού και χρηµατικό πρόστιµο από το δικαιοδοτικό
όργανο ύψους µέχρι 2500 €.

Άρθρο 23ο
Τελικές ∆ιατάξεις
1) Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος για ΕΟΠΕ, αρµόδια όργανα αυτής
θεωρούνται, κατά περίπτωση, τα δικαιοδοτικά της όργανα, το ∆.Σ. αυτής ή οι
αναφερόµενες στον Κανονισµό ∆ιεξαγωγής και Οργάνωσης Πρωταθληµάτων,
Επιτροπές της.
2) Πέραν των διατάξεων του παρόντος τυγχάνουν εφαρµογής ως προς τον Πειθαρχικό
έλεγχο (παραπτώµατα και αντίστοιχη επιβολή ποινών) όλες οι διατάξεις του ν.
2725/99 και κάθε άλλης διάταξης νόµου, των προεδρικών διαταγµάτων, των οικείων
Υπουργικών Αποφάσεων και Κανονισµών, του Κανονισµού Οργάνωσης και
∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ, του Καταστατικού της ΕΟΠΕ, όλων των
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Γενικών και Ειδικών Προκηρύξεων διεξαγωγής Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ και
τέλος οι διατάξεις των Κανονισµών των υπερκείµενων φορέων του αθλήµατος
(FIVB/CEV) της ∆.Ο.Ε. και Ε.Ο.Ε.
3) Όπου στον παρόντα Κανονισµό γίνεται λόγος για «αθλητή» ή «προπονητή»
εννοείται αντίστοιχα «αθλήτρια» ή «προπονήτρια».
4) Οι κάθε είδους χρηµατικές ποινές (πρόστιµα) που επιβάλλονται δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος θα διατίθενται σε ετήσια βάση από την ΕΟΠΕ για τα
αναπτυξιακά της προγράµµατα. Οι χρηµατικές ποινές για το Πρωτάθληµα της Α1
Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, καταβάλλονται στην ΕΣΑΠ για τη διοργάνωση
Τουρνουά Νέων ηλικίας κάτω των 23 ετών εφόσον αυτό προβλεφθεί στην Ειδική
Προκήρυξη της Α1 Εθνικής κατ. Ανδρών και διεξαχθεί κανονικά. Σε περίπτωση
που δεν έχει προκηρυχθεί και διεξαχθεί Τουρνουά Νέων ηλικίας κάτω των 23
ετών, τότε τα πρόστιµα περιέρχονται στην ΕΟΠΕ.
Ο παρόν Κανονισµός συγκείµενος από είκοσι τρία (23) άρθρα, αποτελεί το, εναρµονισµένο
στο ν. 2725/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, Πειθαρχικό ∆ίκαιο της
ΕΟΠΕ, της ΕΣΑΠ, των αθλητικών Ενώσεων και των Αγωνοδίκων Επιτροπών της και
υποβλήθηκε αρµοδίως προς έγκριση.
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