
ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

 ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΤ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΣΟΞΟΒΟΛΙΑ 

 

Σα ζρεηηθά κε ηνλ πεηζαξρηθό έιεγρν ππ΄αξηζκ. 15 έσο 22 άξζξα ηνπ Καλνληζκνύ 

Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο ηνπ Αζιήκαηνο ηεο Σνμνβνιίαο ηεο Διιεληθήο Φηιάζινπ 

Οκνζπνλδίαο Σνμνβνιίαο ηξνπνπνηνύληαη θαη αληηθαζίζηαληαη σο εμήο, ηζρύνληνο 

πιένλ απηνηειώο Πεηζαξρηθνύ Καλνληζκνύ. 

 

Άξζξν 1 

Όξγαλα άζθεζεο πεηζαξρηθνύ ειέγρνπ 

Γηα ηνλ πεηζαξρηθό έιεγρν, ζε πεξίπησζε ηέιεζεο αζιεηηθώλ πεηζαξρηθώλ 

παξαπησκάησλ , αξκόδην πεηζαξρηθό όξγαλν πξσηνβαζκίσο είλαη ε Γηθαζηηθή 

Δπηηξνπή (Γ.Δ.) ηεο Διιεληθήο Φηιάζινπ Οκνζπνλδίαο Σνμνβνιίαο (Δ.Φ.Ο.Σ.), κε 

ηελ επηθύιαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνπο Καλνληζκνύο Δζληθώλ Οκάδσλ θαη 

Νηόπηλγθ.  

 Οη απνθάζεηο ηεο Γ.Δ. ηεο Οκνζπνλδίαο πνπ επηβάιινπλ θάζε είδνπο πνηλέο 

πξνζβάιινληαη κε πξνζθπγή ζην Αλώηαην πκβνύιην Δπίιπζεο Αζιεηηθώλ 

Γηαθνξώλ (Α..Δ.Α.Γ.),ζηηο πξνζεζκίεο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 124 θαη επόκελα ηνπ Ν.2725/1999, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη. Η άζθεζε ηεο πξνζθπγήο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο 

απόθαζεο.  

 

Άξζξν 2 

Πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα - Πνηλέο 

1. Οη αζιεηέο, νη δηνηθεηηθνί παξάγνληεο, νη πξνπνλεηέο, νη θξηηέο θαη όζα 

πξόζσπα ζρεηίδνληαη ππό νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα κε ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, θαη κε 

ηελ ελ γέλεη αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα, θαζώο επίζεο θαη ηα αζιεηηθά 

ζσκαηείακέιε ηεο Οκνζπνλδίαο, έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο αζιεηηθήο λνκνζεζίαο, ην θαηαζηαηηθό, ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηηο 

απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηηο αζιεηηθέο 

ζρέζεηο ζύκθσλα κε όζα ππαγνξεύνπλ ε εππξέπεηα, ε επηαμία, ε δενληνινγία ηνπ 

εξαζηηερληθνύ αγσληζηηθνύ αζιεηηζκνύ θαη λα ηεξνύλ ηηο αξρέο ηνπ θίιαζινπ 

πλεύκαηνο, ησλ παξαδόζεσλ ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ηνπ Οιπκπηαθνύ Ιδεώδνπο. 

Δπίζεο ηα πξόζσπα πνπ παξεπξίζθνληαη ή ζπκκεηέρνπλ, κε νπνηαδήπνηε 

ηδηόηεηα θαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, ζηελ ελ γέλεη αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ 

αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ θαη ηεο Οκνζπνλδίαο νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηαζθάιηζε ζπλζεθώλ νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ αζιεηηθώλ ζπλαληήζεσλ, ζην κέηξν 



θαη ζην βαζκό ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ. Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε δεκόζηα δήισζε 

ή άιιε ελέξγεηα αζιεηώλ, πξνπνλεηώλ, κειώλ δηνηθήζεσλ αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ, 

ελώζεσλ θαη ηεο Οκνζπνλδίαο ή θξηηώλ πνπ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή αζιεηηθήο ζπλάληεζεο ή λα ππξνδνηήζεη ηελ έληαζε θαη ηελ 

αληηπαξάζεζε κεηαμύ θηιάζισλ ή κεηαμύ ησλ αζιεηώλ ή ησλ δηνηθεηηθώλ 

παξαγόλησλ θξηηώλ ή άιισλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ αζιεηηθή ζπλάληεζε.  

2. Η παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ από ηνπο πην πάλσ ζπληζηά 

πεηζαξρηθό παξάπησκα, πνπ ηηκσξείηαη κε ηηο νξηδόκελεο ζηνλ παξόληα Πεηζαξρηθό 

Καλνληζκό πνηλέο. 

3. Οη πνηλέο γηα ηα παξαπηώκαηα ησλ αζιεηώλ είλαη: 

α) Έγγξαθε επίπιεμε 

β) Πξόζθαηξνο απνθιεηζκόο από ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο αγώλεο κέρξη είθνζη 

ηέζζεξηο (24) κήλεο.  

γ) Γηαγξαθή από ηα Μεηξώα ηεο Οκνζπνλδίαο. 

δ) Απνθιεηζκόο από αγώλεο θαη πξνπνλήζεηο ηεο εζληθήο 

νκάδαο, πξόζθαηξνο ή ηζόβηνο θαη ζηέξεζε ησλ θάζε είδνπο 

παξνρώλ ηεο Οκνζπνλδίαο πξνο ηεο αζιεηέο ηεο Δζληθήο Οκάδαο. 

ε) Παξαπνκπή ζηελ Δπηηξνπή Φίιαζινπ Πλεύκαηνο (Δ.ΦΙ.Π.), σο παξεπόκελεο 

πνηλήο. 

4. Οη πνηλέο γηα ηα παξαπηώκαηα ησλ δηνηθεηηθώλ παξαγόλησλ είλαη: 

α) Έγγξαθε επίπιεμε 

β) Πξόζθαηξε απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο θαη ινηπνύο 

ρώξνπο εθδειώζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο κέρξη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο. 

γ) Ιζόβηνο απνθιεηζκόο εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο θαη ινηπνύο ρώξνπο 

εθδειώζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο. 

δ) Παξαπνκπή ζηελ Δ.ΦΙ.Π., σο παξεπόκελεο πνηλήο. 

5. Οη πνηλέο γηα ηα παξαπηώκαηα ησλ ζσκαηείσλ είλαη: 

α) Έγγξαθε επίπιεμε κε αλαθνίλσζε δηα εγθπθιίνπ ηεο 

Οκνζπνλδίαο. 

β) Απνθιεηζκόο από ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο αγώλεο κέρξη δέθα νρηώ (18) κήλεο.  

γ) Γηαγξαθή από ηα Μεηξώα ηεο Οκνζπνλδίαο. Η δηαγξαθή επηβάιιεηαη κε 

απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Οκνζπνλδίαο, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Γ.Δ.  

6. Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο πξνπνλεηέο γηα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηά 

ηνπο, κέρξη ηελ έθδνζε θαη ηζρύ ηεο Τ.Α. πεξί Καλνληζκνύ πξνπνλεηώλ ηεο 

Οκνζπνλδίαο είλαη: 

α) Έγγξαθε επίπιεμε 

β) Πξόζθαηξνο απνθιεηζκόο από αγώλεο κέρξη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο.  



γ) Δηζήγεζε ζηνλ Τθππνπξγό Πνιηηηζκνύ αξκόδην ζε ζέκαηα αζιεηηζκνύ γηα 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 

δ) Παξαπνκπή ζηελ Δ.ΦΙ.Π., σο παξεπόκελεο πνηλήο. 

7. Σα πεηζαξρηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο θξηηέο ξπζκίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκό Κξηηώλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ν πεηζαξρηθόο έιεγρνο αζθείηαη ζηνπο 

θξηηέο αζθείηαη από ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κξηηώλ (Κ.Δ.Κ.). 

8. Μέρξη ηελ έθδνζε θαη ηζρύ ηνπ Καλνληζκνύ Κξηηώλ, ν πεηζαξρηθόο έιεγρνο 

ζηνπο θξηηέο ζα αζθείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, πνπ ζα 

εθαξκόδνληαη αλάινγα.  

9. Σα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα πνπ ζηνηρεηνζεηνύληαη, ιόγσ παξάβαζεο ησλ 

νξηδνκέλσλ πην πάλσ ππνρξεώζεσλ, είλαη ηδίσο ηα αλαθεξόκελα ζηα επόκελα 

άξζξα: 

 

Άξζξν 3 

Παξαπηώκαηα βάζεη αλαγξαθήο ζηελ Έθζεζε Αγώλα θαη βάζεη αλαθνξάο 

Η Γ.Δ. επηιακβάλεηαη γηα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα ηα νπνία είηε 

αλαγξάθνληαη ζηελ Έθζεζε Αγώλα είηε πεξηιακβάλνληαη ζε αλαθνξά πξνζώπνπ 

εκπιεθνκέλνπ κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα ζηνλ αγώλα. Οη πην πάλσ εθζέζεηο ή 

αλαθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Οκνζπνλδία κέζα ζε πέληε (5) ην πνιύ 

εξγάζηκεο εκέξεο από ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα.  

 

Άξζξν 4 

Δμεηδίθεπζε ησλ πεηζαξρηθώλ παξαπησκάησλ θαη πνηλέο ζε αζιεηέο , 

πξνπνλεηέο , δηνηθεηηθνύο παξάγνληεο θιπ. 

1. Γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά αζιεηή πξνο άιιν αζιεηή, ζεαηή ή άιιν 

πξόζσπν ηνπ αγώλα, πιελ ησλ ππεπζύλσλ ηνπ αγώλα, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο 

έγγξαθεο επίπιεμεο ή ηνπ απνθιεηζκνύ από ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο αγώλεο κέρξη 

30 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. 

Η αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζπλίζηαηαη, ηδηαίηεξα, ζε πεξηπηώζεηο απεηιήο, 

εηξσληθώλ ζρνιίσλ θαη γεληθά ζπκπεξηθνξά πνπ δελ αξκόδεη ζε αζιεηή. 

2. Γηα πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ή γηα απόπεηξα βηαηνπξαγίαο αζιεηή πξνο 

πξόζσπν ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ή γηα βιαζθεκία ησλ ζείσλ, επηβάιιεηαη 

πνηλή απνθιεηζκνύ 30-90 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. 

Η πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζπλίζηαηαη, ηδηαίηεξα, ζε πεξηπηώζεηο αζέκλσλ θαη 

πξνζβιεηηθώλ εθθξάζεσλ, απξεπώλ ρεηξνλνκηώλ, πηπζίκαηνο. 

3. Γηα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά αζιεηή πξνο πξόζσπν ησλ πξνεγνπκέλσλ 

παξαγξάθσλ, επηβάιιεηαη πνηλή απνθιεηζκνύ 90-120 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. Αλ 



από ηε βάλαπζε ζπκπεξηθνξά πξνθιήζεθε θαη ηξαπκαηηζκόο, επηβάιιεηαη πνηλή 

απνθιεηζκνύ 120 έσο 150 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. 

Η βάλαπζε ζπκπεξηθνξά έρεη λα θάλεη κε πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε ζθόπηκε 

δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ αζιεηή, πνπ εθδειώλεηαη κε θηππήκαηα ρεξηώλ θαη πνδηώλ, 

έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαθνπνίεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πξνζώπσλ. 

4. Γηα πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά αζιεηή πξνο ηνπο ππεύζπλνπο ησλ αγώλσλ ή 

γηα απόπεηξα βηαηνπξαγίαο θαη' απηώλ, επηβάιιεηαη πνηλή απνθιεηζκνύ 45-120 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. 

Τπεύζπλνη ησλ αγώλσλ ζεσξνύληαη νη εθπξόζσπνη ηεο ΔΦΟΣ, νη θξηηέο θαη 

όζα άιια πξόζσπα έρνπλ αξκόδηα νξηζζεί γηα ηε δηεμαγσγή θαη ηε δηεύζπλζε ησλ 

αγώλσλ.  

Η πβξηζηηθή απηή ζπκπεξηθνξά ζπλίζηαηαη ζε πξάμεηο πνπ ζίγνπλ ηελ 

αμηνπξέπεηα θαη ην ιεηηνύξγεκα ησλ πην πάλσ πξνζώπσλ, όπσο ύβξεηο, 

πξνζβιεηηθέο εθθξάζεηο θαη απνδνθηκαζίεο. 

5. Αλ ε πην πάλσ πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά εθδειώλεηαη κε έξγα, όπσο ην 

πηύζηκν, επηβαιιόκελε πνηλή είλαη απνθιεηζκόο 120-150 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. 

6. Γηα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά αζιεηή πξνο ηνπο ππεύζπλνπο ησλ αγώλσλ, 

επηβάιιεηαη πνηλή απνθιεηζκνύ 150-180 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. Αλ από ηε 

βάλαπζε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζιεηή πξνθιήζεθε θαη ηξαπκαηηζκόο, επηβάιιεηαη 

πνηλή 12-24 κήλεο. 

7. Αλ ηα πην πάλσ παξαπηώκαηα δηαπξαρζνύλ κεηά ηε ιήμε ησλ αγώλσλ, νη 

πξνβιεπόκελεο πην πάλσ πνηλέο επαπμάλνληαη θαηά πνζνζηό 20%. 

8. Οη αληίζηνηρεο πνηλέο πνπ αθνξνύλ ηνπο αζιεηέο, πξνζαπμεκέλεο θαηά 

20% , επηβάιινληαη ζε δηνηθεηηθνύο παξάγνληεο, πξνπνλεηέο θαη ζε πξόζσπα 

ζρεηηδόκελα ππό νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα κε ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα.  

 

Άξζξν 5 

Δηδηθά παξαπηώκαηα αζιεηώλ- Με πξνβιεπόκελα παξαπηώκαηα 

1. Αζιεηήο πνπ ππνγξάθεη αίηεζε εγγξαθήο ζε ζσκαηείν γηα έθδνζε δειηίνπ 

αζιεηηθή ηδηόηεηαο, ελώ ήδε είλαη εγγεγξακκέλνο ζε άιιν ζσκαηείν, ηηκσξείηαη κε 

πνηλή απνθιεηζκνύ έμη (6)κελώλ από θάζε αγώλα. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη 

αζιεηήο, εάλ ππνγξάςεη αηηήζεηο κεηαγξαθήο ππέξ δύν ή πεξηζζνηέξσλ ζσκαηείσλ 

θαηά ηελ ίδηα κεηαγξαθηθή πεξίνδν. 

2. Αζιεηήο πνπ παξεκβαίλεη ζε αγσληζηηθό πιηθό άιινπ ζπλαγσληδόκελνπ 

αζιεηή, κε ζθνπό ηε κεησκέλε απόδνζε απηνύ (ι.ρ. πξνβαίλνληαο ζε αιιαγή ησλ 

ξπζκίζεσλ ζην ζηόραζηξν θιπ.), ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο επίπιεμεο ή ηνπ 

απνθιεηζκνύ από ζπκκεηνρή ζε αγώλεο κέρξη 4 κήλεο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε 



πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ δηπιαζηάδεηαη. 

3. Σα παξαπηώκαηα αζιεηώλ πνπ αθνξνύλ παξάβαζε ληόπηλγθ θαη άξλεζε 

παξνρήο ππεξεζηώλ ζηελ εζληθή νκάδα πξνβιέπνληαη ζηνπο νηθείνπο Καλνληζκνύο 

Νηόπηλγθ θαη Δζληθώλ Οκάδσλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηηκσξνύληαη από ην 

πξνβιεπόκελν ζ' απηνύο πεηζαξρηθό όξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο .  

4. Αλ ηα παξαπηώκαηα πνπ ηειέζηεθαλ από αζιεηή ή άιιν πξόζσπν 

ζρεηηδόκελν κε ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα δελ ππάγνληαη ζε θακηά από ηηο πάλσ 

πεξηπηώζεηο ή δελ πξνζδηνξίδνληαη κε ηξόπν ζαθή ζηνλ πεηζαξρηθό θαλνληζκό, ην 

πεηζαξρηθό όξγαλν έρεη δηθαίσκα λα ηα εληάζζεη, αλάινγα, ζε κηα από ηηο πην πάλσ 

πεξηπηώζεηο θαη λα επηβάιιεη ζηνλ ππαίηην πνηλή αλάινγε κε ην παξάπησκα. Αλ δε 

ην παξάπησκα είλαη ηόζν ζνβαξό πνπ δηθαηνινγεί επηβνιή πνηλήο απνθιεηζκνύ 

κεγαιύηεξεο ηεο αλώηαηεο πξνβιεπνκέλεο πην πάλσ, ηόηε κπνξεί λα ηνπ 

επηβάιιεηαη πνηλή απνθιεηζκνύ κέρξη 36 κελώλ. 

 

Άξζξν 6 

Τπνηξνπή 

1. Τπόηξνπνο ζεσξείηαη ν αζιεηήο, ν νπνίνο ηηκσξείηαη θαηά ηελ ίδηα ή ηελ 

επόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν γηα ηελ ηέιεζε νπνηνπδήπνηε από ηα πξναλαθεξόκελα 

παξαπηώκαηα, πιελ απηνύ ηεο επίπιεμεο. ηνλ ππόηξνπν αζιεηή επηβάιιεηαη 

πνηλή 20% επί πιένλ ζηελ πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ηέιεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παξαπηώκαηνο. 

2. Αλ ν αζιεηήο έρεη ηηκσξεζεί κε πνηλή κεγαιύηεξε ησλ 360 εκεξνινγηαθώλ 

εκεξώλ, ζε ηπρόλ ππνηξνπή ηνπ κέζα ζηελ ίδηα ή ζηηο επόκελεο δπν αγσληζηηθέο 

πεξηόδνπο, πνηλή απνθιεηζκνύ επαπμάλεηαη κέρξη 36 κήλεο. 

Άξζξν 7 

πγρώλεπζε πνηλώλ - Δθηίκεζε άιισλ ζηνηρείσλ γηα ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο  

1. ε πξόζσπν πνπ δηέπξαμε πεξηζζόηεξα από έλα πεηζαξρηθά 

παξαπηώκαηα, ύζηεξα από ηελ επηκέηξεζε ησλ πνηλώλ πνπ ηνπ επηβάιινληαη, 

επηβάιιεηαη ζ' απηό ζπλνιηθή πνηλή, πνπ απνηειείηαη από ηε βαξύηεξε ησλ 

επηβιεζεηζώλ, ε νπνία επαπμάλεηαη όρη πεξηζζόηεξν από ηα 3/4 ηνπ αζξνίζκαηνο 

ησλ πνηλώλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί γηα ηα ινηπά παξαπηώκαηα. 

2. Καηά ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο εθηηκώληαη ε βαξύηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζπλέβε απηό, ε πξνγελέζηεξε δηαγσγή ηνπ 

ελερνκέλνπ, θαζώο επίζεο κε ην εάλ απηόο είλαη ππόηξνπνο. 

 

 

 



 

Άξζξν 8 

Παξαπηώκαηα ζσκαηείσλ-Πνηλέο 

1. Παξαπηώκαηα όρη ηδηαίηεξεο βαξύηεηαο 

Όηαλ ην αζιεηηθό παξάπησκα πνπ βαξύλεη ζσκαηείν δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί σο ηδηαίηεξεο βαξύηεηαο, είλαη ειαθξό θαη ζε θακκία πεξίπησζε δελ 

είλαη δπζθεκηζηηθό γηα ην άζιεκα, ην ππαίηην ζσκαηείν ηηκσξείηαη κε έγγξαθε 

επίπιεμε. 

2. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο 

ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη εηδηθέο, επηβάιινληαη ζε 

βάξνο ησλ ππαίηησλ ζσκαηείσλ πνηλέο σο εμήο: 

α) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ηειεζίδηθα έλζηαζε γηα 

ρξεζηκνπνίεζε ζε αγώλα αζιεηή άιινπ απ' απηόλ πνπ δηθαηνύηαη ζπκκεηνρήο 

(πεξίπησζε πιαζηνπξνζσπείαο) , ζην ππαίηην ζσκαηείν επηβάιιεηαη πνηλή 

απνθιεηζκνύ από ηε ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο αγώλεο 2-6 κελώλ.  

β) ε ζσκαηείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί πξνπνλεηή ή αζιεηή πνπ έρεη 

ηηκσξεζεί επηβάιιεηαη πνηλή απνθιεηζκνύ από ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο αγώλεο 15-

45 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ.  

ε πεξίπησζε ππνηξνπήο κέζα ζηελ επόκελε ηεηξαεηία από ηελ πξώηε παξάβαζε 

ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο α', ην ππαίηην ζσκαηείν , κε απόθαζε ηεο Γ.. ηεο 

Οκνζπνλδίαο, δηαγξάθεηαη γηα έλα έηνο από ηε δύλακε ηεο Οκνζπνλδίαο, κε όιεο 

ηηο από εδώ θαη ζην εμήο ζπλέπεηεο, όπσο λέα εγγξαθή ζηα κεηξώα θιπ.  

3. Δπεηζόδηα  

ηηο πεξηπηώζεηο δεκηνπξγίαο επεηζνδίσλ από πξόζσπα ζρεηηδόκελα κε ην 

ζσκαηείν ή ηα ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγώλα (π.ρ. νκαδηθέο ζπκπινθέο, 

ξίςεηο δηαθόξσλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν) πνπ ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ 

ζεαηώλ, ησλ ππεπζύλσλ ηνπ αγώλα, ησλ αζιεηώλ θαη θάζε γεληθά πξνζώπνπ πνπ, 

κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα, έρεη ζρέζε κε ην άζιεκα θαη ην δηεμαγόκελν αγώλα θαη 

ζπλέπεηα ησλ νπνίσλ είλαη ε δπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο θαη ε πξνζβνιή ηνπ 

θίιαζινπ πλεύκαηνο, επηβάιιεηαη ζην ππαίηην ζσκαηείν , αλάινγα κε ηε βαξύηεηα 

ηνπ παξαπηώκαηνο, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από ηε ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο 

αγώλεο 1-8 κελώλ. 

ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ζσκαηείνπ εληόο δηεηίαο από ηελ ηέιεζε ηνπ 

παξαπηώκαηνο, επηβάιιεηαη πνηλή ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πνπ επαπμάλεηαη 

θαηά (3) κήλεο. 

4. νβαξήο κνξθήο επεηζόδηα. 

  ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζνβαξόηεξα επεηζόδηα, ζε ζρέζε κε 



απηά ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, άθξσο δπζθεκηζηηθά γηα ην άζιεκα, όπσο 

ι.ρ. πξόθιεζε ηξαπκαηηζκώλ αζιεηώλ ή άιισλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, κε 

νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα, ζηνλ αγώλα, ε αγσλόδηθε Δπηηξνπή κπνξεί λα δηαθόςεη 

πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηνλ αγώλα.  

ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, αλ ππάξμεη πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα, ζην 

ππαίηην ζσκαηείν επηβάιιεηαη πνηλή απνθιεηζκνύ 9-12 κελώλ από ζπκκεηνρή ζε 

επίζεκνπο αγώλεο θαη, αλ ππάξμεη νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ αγώλα, πνηλή 13 - 18 

κελώλ. 

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο επεηζνδίσλ από θηιάζινπο ζσκαηείνπ, 

ζην ππαίηην ζσκαηείν επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο απαγόξεπζεο από ηε ζπκκεηνρή ζε 

επίζεκνπο αγώλεο, σο εμήο: 

α. Γηα θάζε ζπκπεξηθνξά βίαο θαη ηδίσο γηα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο επεηζόδηα 

(ξίςε αληηθεηκέλσλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, ρξήζε βεγγαιηθώλ, θσηνβνιίδσλ, 

θξνηίδσλ θαη ινηπώλ ππξνηερλεκάησλ ζηηο εμέδξεο, πβξηζηηθά ζπλζήκαηα πνπ 

απεπζύλνληαη ελαληίνλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζσκαηείσλ θαη ησλ ζπληειεζηώλ ησλ 

αγώλσλ),επηβάιιεηαη πνηλή 15-30 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ.  

β. Γηα ζπκπινθέο κεηαμύ θηιάζισλ δηαγσληδνκέλσλ ζσκαηείσλ, κεηαμύ ησλ 

θηιάζισλ θαη παξαγόλησλ ησλ ζσκαηείσλ ή κεηαμύ παξαγόλησλ ησλ ζσκαηείσλ 

είηε εληόο ηνπ γεπέδνπ (θεξθίδεο- απνδπηήξηα θ.ι.π.) είηε ζηνλ άκεζα πεξηβάιινληα 

ρώξν ηνπ γεπέδνπ πνπ ζπλδέεηαη κε απηόλ, ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ 

αγώλα θαη ρσξίο λα πξνθαιείηαη ηξαπκαηηζκόο ή πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα, 

επηβάιιεηαη πνηλή ηνπιάρηζηνλ 30-60 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ θαη . 

γ. Γηα εθηεηακέλεο ζπκπεξηθνξέο βίαο ή επεηζνδίσλ πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηνλ ηξαπκαηηζκό αζιεηώλ ή παξαγόλησλ ησλ ζσκαηείσλ ή 

ζπληειεζηώλ ησλ αγώλσλ ή ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα, θαζώο θαη όηαλ 

απεπζύλνληαη από ηνπο νπαδνύο εθθξάζεηο ή ζπλζήκαηα αληεζληθνύ ή ξαηζηζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ, επηβάιιεηαη πνηλή ηνπιάρηζηνλ 60-90 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ.  

δ. Γηα εθηεηακέλεο ζπκπεξηθνξέο βίαο ή επεηζνδίσλ πνπ πξνθαινύλ ηελ 

νξηζηηθή δηαθνπή αγώλα ή ηε κε έλαξμε απηνύ, επηβάιιεηαη πνηλή ηνπιάρηζηνλ 100 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ . 

ε πεξίπησζε ππνηξνπήο κέζα ζηελ επόκελε ηεηξαεηία από ηελ πξώηε 

παξάβαζε ζηηο αλσηέξσ (α), (β), (γ), (δ) πεξηπηώζεηο, νη πην πάλσ πνηλέο 

δηπιαζηάδνληαη. 

 

 

 

 



 

  5. Άιια παξαπηώκαηα 

Σα παξαπηώκαηα πνπ αθνξνύλ παξάβαζε ληόπηλγθ θαη άξλεζε παξνρήο 

ππεξεζηώλ ζηελ Δζληθή Οκάδα από αζιεηέο κε ππαηηηόηεηα θαη επζύλε ηνπ 

ζσκαηείνπ ηνπο πξνβιέπνληαη θαη ηηκσξνύληαη ζηνπο νηθείνπο θαλνληζκνύο 

Νηόπηλγθ θαη Δζληθώλ Οκάδσλ. 

 

Άξζξν 9 

Λνηπά παξαπηώκαηα θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 41 έσο 41 Σ. ηνπ λ. 

2725/1999 

Δηδηθά γηα ηα ινηπά πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη θαηά 

παξάβαζε ησλ άξζξσλ 41 έσο 41 Σ' ηνπ λ. 2725/1999, όπσο απηόο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.3057/2002 από ηα αλαθεξόκελα ζηα πξνεγνύκελα άξζξα 

ηνπ παξόληνο θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα, επηβάιινληαη νη αθόινπζεο πνηλέο : 

α. ηνπο αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο ε πνηλή ηεο απαγόξεπζεο ζπκκεηνρήο ζηηο 

επίζεκεο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, ζε πεξίπησζε δε ππνηξνπήο, ε πνηλή 

δηπιαζηάδεηαη. 

β. ηα κέιε δηνίθεζεο, ζηνπο εθπξνζώπνπο θαη ζε όζνπο ζπλδένληαη κε ην 

ζσκαηείν ηνπο κε επαγγεικαηηθή ζρέζε ε απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηελ αζιεηηθή 

εγθαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα επίζεκεο αζιεηηθήο ζπλάληεζεο θαη ε έθπησζε από 

ην αζιεηηθό αμίσκα ή ηδηόηεηά ηνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ. ε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο νη παξαβάηεο δελ κπνξνύλ λα νξηζηνύλ, εθιεγνύλ ή λα 

ζπκκεηάζρνπλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ή ηδηόηεηα ζε νπνηνδήπνηε αζιεηηθό θνξέα, 

ζσκαηείν, Αλώλπκε Αζιεηηθή Δηαηξεία ή Σκήκα Ακεηβνκέλσλ Αζιεηώλ γηα δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ δπν εηώλ. 

γ. ην ζσκαηείν ε απαγόξεπζε από ηε ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο αγώλεο γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ .  

ε πεξίπησζε επηβνιήο πνηλήο ζηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζηνηρεία α' θαη β', επηβάιιεηαη πνηλή θαη ζην νηθείν ζσκαηείν ίζε κε ην 1/3 ηεο 

επηβιεζείζαο ζην θπζηθό πξόζσπν πνηλήο θαη ζε επηβαξπληηθέο πεξηπηώζεηο ε 

πνηλή ηεο απαγόξεπζεο από ηε ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο αγώλεο γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. 

δ. ηα αηξεηά από γεληθή ζπλέιεπζε κέιε ησλ νξγάλσλ ηεο Οκνζπνλδίαο 

επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο έθπησζεο από ην αμίσκα ή ηελ ηδηόηεηά ηνπο γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 60 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ θαη παξαπέκπνληαη απηά ζηελ 

Δ.ΦΙ.Π.  



ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ησλ πην πάλσ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ, 

ιακβάλεηαη ππόςε ην ρξνληθό δηάζηεκα δπν εηώλ από ηε δηάπξαμε ηεο πξώηεο 

παξάβαζεο. Ωο ππόηξνπν ηηκσξείηαη ζσκαηείν θαη εάλ κέζα ζην αλσηέξσ ρξνληθό 

δηάζηεκα κέιε ηνπ ή θπζηθά πξόζσπα ησλ πην πάλσ πεξηπηώζεσλ α' θαη β' 

παξαβνύλ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 έσο 41 Σ' ηνπ λ. 2725/1999. Με ηηο 

θπξώζεηο ηεο ππνηξνπήο ηηκσξείηαη έλα ζσκαηείν θαη όηαλ ην ίδην ην λνκηθό 

πξόζσπν ή ηα θπζηθά πξόζσπα ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, αλ θαη ηηκσξήζεθαλ, 

δελ ππνβάιινληαη ζηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο θύξσζεο. 

 ηα σο άλσ ππόηξνπα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα επηβάιιεηαη πνηλή 15 έσο 60 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, αλάινγα κε ηε βαξύηεηά ηνπ παξαπηώκαηνο, επί πιένλ 

ζηελ πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ηέιεζε ηνπ δεύηεξνπ παξαπηώκαηνο.  

 Η, κε νπνηνδήπνηε ππαίηην ηξόπν, ζπκκεηνρή ζε πξάμεηο πνπ δπζθεκνύλ ηνλ 

αζιεηηζκό, θαζώο επίζεο ε άξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ηε Γηαξθή Δπηηξνπή 

Αληηκεηώπηζεο ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β.) ή ε αλππαθνή ζηηο ππνδείμεηο ή ηηο απνθάζεηο 

ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ζπληζηνύλ ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή πεξίζηαζε, πνπ 

ζπλεθηηκάηαη από ην πεηζαξρηθό όξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο. 

Σν πεηζαξρηθό όξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο ζρεηηθά κε ηα πεηζαξρηθά 

παξαπηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή επηιακβάλεηαη 

απηεπαγγέιησο ή ύζηεξα από αλαθνξά ηεο αξκόδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο, ηεο 

Γ.Δ.Α.Β. ή ησλ ππεπζύλσλ ησλ αγώλσλ ή κέινπο ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο.  

 

Άξζξν 10 

Γσξνδνθία- Γσξνιεςία 

1.ηνπο δησθόκελνπο γηα ηηο αμηόπνηλεο πξάμεηο ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο 

δσξνιεςίαο γηα αιινίσζε απνηειέζκαηνο αγώλα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 2725/1999 αζιεηέο, πξνπνλεηέο, γπκλαζηέο, δηνηθεηηθνύο 

παξάγνληεο ή κέιε αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ επηβάιιεηαη ζην ζσκαηείν απηό ε πνηλή 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 2725/1999, ε νπνία 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 3057/2002.  

2. Δπίζεο ζηα πξόζσπα πνπ ππνπίπηνπλ ζηα αδηθήκαηα ηεο δσξνδνθίαο θαη 

δσξνιεςίαο γηα αιινίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο αγώλα επηβάιιεηαη θαη πεηζαξρηθή 

πνηλή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ λ. 2725/1999, γηα παξάβαζε 

ηνπ θίιαζινπ πλεύκαηνο.  

3. Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, δίσμε θαη επηβνιή πνηλώλ ζηα ππαίηηα πξόζσπα 

είλαη απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε από ηελ πνηληθή δίθε ζηελ νπνία παξαπέκπνληαη 

απηά γηα ηελ ηέιεζε ησλ σο άλσ αδηθεκάησλ.  

 



Άξζξν 11 

Γπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο- Δηδηθό πεηζαξρηθό παξάπησκα 

1. Ωο δπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο ηνμνβνιίαο ζεσξείηαη θάζε πξάμε ή 

παξάιεηςε πνπ δπζθεκεί ην άζιεκα ηεο ηνμνβνιίαο ζηε ζπλείδεζε ηνπ θίιαζινπ 

θόζκνπ ή πξνβιέπεηαη εηδηθά ζε ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο ηεο Δ.Φ.Ο.Σ. Ωο δπζθήκηζε 

ηνπ αζιήκαηνο ζεσξνύληαη ηδίσο θαη νη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη νπνηεδήπνηε 

δηαηππνύκελεο πξνζβιεηηθέο ή πβξηζηηθέο θξίζεηο ζε βάξνο ησλ Αζιεηηθώλ Αξρώλ, 

ηνπ Γ.. ή ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Φ.Ο.Σ., ησλ επηηξνπώλ ηεο, ησλ εζληθώλ θαη 

νκνζπνλδηαθώλ πξνπνλεηώλ, ηνπ Α..Δ.Α.Γ., ησλ θξηηώλ θαη ηεο Κ.Δ.Κ., θαζώο θαη 

ζε βάξνο άιινπ ζσκαηείνπ.  

2. ε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ ππνπίπηνπλ ζην παξάπησκα ηεο 

δπζθήκηζεο θαη αλάινγα κε ηε βαξύηεηα απηνύ επηβάιινληαη νη αθόινπζεο, θαηά 

θαηεγνξία, πνηλέο: 

Α. ηα ζσκαηεία 

α. Έγγξαθε επίπιεμε κε θνηλνπνίεζε ζηα ζσκαηεία-κέιε ηεο Δ.Φ.Ο.Σ.  

β. Απνθιεηζκόο από ηε ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο αγώλεο 10 έσο 100 εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο. 

Β. ηνπο πξνπνλεηέο  

α. Η πην πάλσ ζηελ πεξ. Α' κε ζηνηρεία α' πνηλή 

β. ηέξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο λα θαζνδεγνύλ ηερληθά ηνπο αζιεηέο ηνπ ζσκαηείνπ 

ηνπο ζην γήπεδν από 1 κήλα έσο 6 κήλεο.  

Γ. ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ζηνπο εθόξνπο ησλ ζσκαηείσλ, ζηα κέιε, ζηνπο 

ππαιιήινπο θαη ζε θάζε είδνπο ζπλεξγάηεο ησλ ζσκαηείσλ.  

α. Η πην πάλσ ζηελ πεξ. Α'κε ζηνηρεία α' πνηλή.  

β. Πξνζσξηλή απαγόξεπζε εηζόδνπ ζε όινπο ηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο από 1 

κήλα έσο 12 κήλεο.  

Γ. ηνπο αζιεηέο  

α. Η πην πάλσ ζηελ πεξ. Α'κε ζηνηρεία α' πνηλή. 

β. Απνθιεηζκόο ζπκκεηνρήο ζε αγώλεο από 1 κήλα έσο 6 κήλεο. 

3. Σν θάπληζκα εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ή ζηελ αίζνπζα δηεμαγσγήο ηνπ 

αγώλα από πξόζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ αγώλα κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα, 

ζεσξνύκελν σο εηδηθό παξάπησκα, ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο επίπιεμεο θαη, ζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο, κε ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ 15 εκεξώλ, πνηλή πνπ 

δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε λέα ππνηξνπή.  

 

 

 



Άξζξν 12 

Έθηηζε Πνηλήο 

  1. Η έθηηζε ησλ πνηλώλ δηαθόπηεηαη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 1-31 

Απγνύζηνπ θαη ζπλερίδεηαη από ηελ 1ε επηεκβξίνπ. 

  2. Δλόςεη ηεο θίιαζιεο ηδηόηεηαο ηνπ ππαηηίνπ πξνζώπνπ θαη ηεο βαξύηεηαο 

ηνπ παξαπηώκαηνο πνπ εηέιεζε, κπνξεί λα παξαπεκθζεί ζηελ Δπηηξνπή Φίιαζινπ 

Πλεύκαηνο (Δ.ΦΙ.Π). 

3. Πξνθεηκέλνπ γηα πνηλή ζε αζιεηή ή παξάγνληα ή πξνπνλεηή ή άιιν 

πξόζσπν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, ε έθηηζε ηεο πνηλήο αξρίδεη 

από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ζην ζσκαηείν πνπ αλήθεη ν αζιεηήο ή 

κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη ν παξάγνληαο ή ν πξνπνλεηήο ή ην πξόζσπν ην νπνίν έρεη 

ζρέζε κε ηνλ αγώλα , πξνθεηκέλνπ δε γηα πνηλή ζε ζσκαηείν, από ηελ θνηλνπνίεζε 

ζ' απηό. Η θνηλνπνίεζε ηεο πνηλήο γίλεηαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηε ιήςε ηεο 

ζρεηηθήο απόθαζεο.  

4. Καηά ηελ εθδίθαζε ησλ πεηζαξρηθώλ παξαπησκάησλ ηα ππό πεηζαξρηθό 

έιεγρν θπζηθά πξόζσπα θαη αζιεηηθά ζσκαηεία έρνπλ δηθαίσκα γηα απνινγία, πνπ 

κπνξεί λα είλαη θαη έγγξαθε. Η θιήζε ζε απνινγία πεξηέρεη ηα πεηζαξρηθά 

παξαπηώκαηα θαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ηα ζηνηρεηνζεηνύλ θαη επηδίδνληαη 

πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γ.Δ. 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπησκάησλ.  

5. Σν Γ.. δηαβηβάδεη ζηε Γ.Δ. ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

πεηζαξρηθνύ ειέγρνπ εληόο 15 εκεξώλ αθόηνπ έιαβε γλώζε ηνπ πεηζαξρηθνύ 

παξαπηώκαηνο πνπ ηειέζηεθε.  

6. Η Γ.Δ. νθείιεη λα εθδώζεη ηελ απόθαζή ηεο εληόο 2 κελώλ από ηε 

δηαβίβαζε ζ' απηή από ην Γ.. ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνύλ ην πεηζαξρηθό 

παξάπησκα.  

Άξζξν 13 

Σειηθέο Γηαηάμεηο – Μεηαβαηηθή Γηάηαμε 

 

1. Όπνπ αλαθέξεηαη "αζιεηήο" λνείηαη θαη "αζιήηξηα". 

2. Οη εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο λόκσλ θαη ινηπώλ θαλνληζηηθώλ 

πξάμεσλ, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ παξόληνο, απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην κέξνο απηνύ. 

3. Μεηαβαηηθή δηάηαμε : Μέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο 

Δ.Φ.Ο.Σ. θαη ηελ έγθξηζε απηνύ από ην Πξσηνδηθείν, ζρεηηθά κε ην 

αξκόδην πεηζαξρηθό όξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο, εθαξκόδνληαη νη ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Φ.Ο.Σ.. 
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