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Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Ο.Ε.
Ο Κώδικας της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., που έχετε στα χέρια
σας, περιλαμβανόταν στις θεσμικές υποχρεώσεις
του νέου καταστατικού της Ε.Ο.Ε., που εγκρίθηκε
με το νόμο 4639/2019 το Νοέμβριο του 2019 και
τροποποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2020. Κυρίως
όμως τακτοποίησε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών. Για περίπου σαράντα χρόνια λειτουργούσε η «Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας» που με
τον αθλητικό νόμο 2725/1999 μετονομάστηκε σε
«Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος» χωρίς όμως ουσιαστικό καθορισμό των αρμοδιοτήτων της. Με το
πρόβλημα της δικαιοδοτικής διαδικασίας ενώπιον της Ε.ΦΙ.Π. ασχολήθηκε ιδιαίτερα ο Πρόεδρός
της και μέλος τη ΕΟΕ Γεώργιος Λενός ο οποίος και
εκπόνησε με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων ένα
σχέδιο Κώδικα Φιλάθλου Πνεύματος.
Με το καινούργιο καταστατικό της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής έγιναν θεμελιώδεις αλλαγές τόσο στη μορφή όσο και στο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.ΦΙ.Π., ενώ στις αρμοδιότητες της εντάχθηκαν και οι προβλέψεις του Κώδικα Ηθικής της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, με συνέπεια την
αλλαγή τόσο του αντικειμένου όσο και του τίτλου
της   σε «Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής
και Δεοντολογίας» (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.).
Είμαι βέβαιος ότι με τον Κώδικα αυτόν, τίθενται στέρεα τα θεμέλια για την ουσία και τις διαδικασίες που οφείλει να ακολουθεί στο μέλλον η
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Επιτροπή και τις αποφάσεις που θα εκδίδει. Τον
Κώδικα αυτόν ενέκρινε πρόσφατα η ολομέλεια
της ΕΟΕ, μετά από εισήγηση του επί 12ετία Προέδρου της Ε.Φ.Ι.Π., Γεωργίου Λενού, τον οποίο από
τη θέση αυτή ευχαριστώ θερμά, όπως και όλα τα
μέλη της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., που συνέβαλαν
στο τελικό κείμενο.  
Σπύρος Καπράλος
Πρόεδρος Ε.Ο.Ε.
Μέλος Δ.Ο.Ε.
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Πρόλογος
Με το υποβαλλόμενο σχέδιο Κώδικα Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
αποσκοπείται η επανατοποθέτηση, συγκρότηση
και οργάνωση του θεσμού της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος στο σύνολο της με βάση τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν στη χώρας μας
στον τομέα αυτό, την Ευρωπαϊκή και τη διεθνή
πραγματικότητα.
Στις μέρες μας είναι αναγκαίο να επανακαθορισθεί το αθλητικό πνεύμα και τα αγωνιστικά και
φίλαθλα ήθη καθότι στον θεσμό του αθλητισμού,
τόσο στον κατά παράδοση αγωνιστικό των αθλητικών σωματείων και των οργανώσεών τους, όσο
και στην αθλητική δραστηριότητα η οποία κυρίως ασκείται ως επάγγελμα και με επιχειρηματική
προοπτική, απαιτούνται σαφείς ρυθμίσεις για τον
προσδιορισμό του φιλάθλου πνεύματος. Επίσης
απαιτούνται ρυθμίσεις με πληρότητα, σαφήνεια,
ακρίβεια που θα δεικνύουν την παράβαση των
αγωνιστικών και φιλάθλων ηθών και τις κυρώσεις, οι οποίες πρέπει να επιβάλλονται κατ’ ενιαίο
τρόπο και με απολύτως προσδιορισμένη τη διαδικασία στη βάση περιεκτικού νομοθετήματος, το
οποίο θα αντιμετωπίζει στο σύνολο του τις πτυχές
του φιλάθλου πνεύματος και των αθλητικών και
αγωνιστικών ηθών των εμπλεκομένων στην αθλητική δραστηριότητα.
Την αναγκαιότητα αυτή έρχεται να εξυπηρετήσει
το προτεινόμενο Σχέδιο Κώδικα της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
με τον οποίο τίθεται τόσο η ουσία του φιλάθλου
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πνεύματος και των αθλητικών και αγωνιστικών
ηθών όσο η δομή και η λειτουργία του οργάνου
της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., όργανο το οποίο επιλαμβάνεται
των, σύμφωνα με το νόμο, υποθέσεων παραβίασης του φιλάθλου πνεύματος από τους εμπλεκόμενους με οποιαδήποτε ιδιότητα στον αθλητισμό.
Για πρώτη φορά τίθεται λεπτομερώς και με ακρίβεια ο τρόπος και η διαδικασία συζήτησης των
υποθέσεων ενώπιον της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. με σκοπό την
ταχύτητα και την ορθοδικία κατά την εκδίκαση
των υποθέσεων αυτών.
Η διαμόρφωση των κειμένων του Κώδικα αυτού
έγινε με τη συνεργασία και την επιμέλεια του Καθηγητή του Αθλητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριου Π. Παναγιωτόπουλου και
των συνεργατών του στο Σπουδαστήριο Αθλητικού Δικαίου του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου
Αθηνών, τους οποίους και ευχαριστώ θερμώς για
την πολύτιμη συμβολή τους.
Η ισχύς του Κώδικα αυτού είναι σίγουρο ότι θα
συμβάλλει στη δημιουργία πεποιθήσεων ορθοδικίας στον κύκλο των εμπλεκομένων, ασφάλειας αισθημάτων δικαίου, ενώ θα εξασφαλίσει
την προστασία του φιλάθλου πνεύματος και των
αθλητικών και αγωνιστικών ηθών, ως ηθική δεοντολογία στην αθλητική δράση.

-14-

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της ΕΟΕ που
στις 13 Οκτωβρίου του 2020 είχαν την καλοσύνη
να εγκρίνουν τον Κώδικα αυτόν, ώστε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο της ΕΦΙΠΗΔ για την
προστασία του Φιλάθλου Πνεύματος και των Ηθικών Αρχών του Αθλητισμού.
Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2020
Γεώργιος Λενός
Πρόεδρος Ε.Φ.Ι.Π.Η.Δ. 2017-2021
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Συντομογραφίες
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Α.Α.Ε.	      Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες
Α.Ε.Δ.		
Ανώτατη Επιτροπή Διαιτησίας
Α.Ε.Ι.		
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Αθλ.Κ		
Αθλητικός Κώδικας
Α.Κ.		
Αστικός Κώδικας
ΑΜΕΑ		
Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες
Α.Ν.		
Αναγκαστικός Νόμος
ΑΟΑΟ		
Αθλητικός Οργανισμός
		
Άσκησης για Όλους
Α.Π.		
Άρειος Πάγος
Α.Π.Ε.		
Ανακριτική Πενταμελής Επιτροπή
ΑρχΝ		
Αρχείο Νομολογίας
Α.Σ.Α.		
Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού
Α.Σ.Ε.Α.Δ.
Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης
		
Αθλητικών Διαφορών
I.O.C.		
International Olympic Committee
N.O.C.		
National Olympic Committee
Ol. Ch.		
Olympic Charter
Γ.Γ.Α.		
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γ.Κ.		
Γενικοί Κανονισμοί
Γ.Σ.		
Γενική Συνέλευση
Δ.Α.Ε.		
Διοικητική Ανακριτική Επιτροπή
Δ.Δ.Α.		
Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού
Δ.Ε.Α.Δ.
Διεθνής Ένωση Αθλητικού Δικαίου
ΔΕΑΒ		
Διαρκής Επιτροπή
		
Αντιμετώπισης της Βίας
Δ.Ε.Ε.		
Δικαστική Επιτροπή Εφέσεων
Δ.Ε.Κα.Β.
Διαρκή Επιτροπή
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Καταπολέμησης Βίας
Δ.Ε.Ν.
Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας
Δ.Ε.Ε./Ε.Π.Ο Δικαστική Επιτροπή Εφέσεων
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας
Δ.Κ.Χ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης
Φ. Αγωγής και Αθλητισμού
Δ.Ο.
Διεθνής Ομοσπονδία (Αθλητισμού)
Δ.Ο.Α.
Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία
Δ.Ο.Ε.
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
Δ.Π.Ο.
Δικαιοδοτικά και Πειθαρχικά
Όργανα
Δ.Π.Ο.Π.
Δικαιοδοτικά και Πειθαρχικά
Όργανα Ποδοσφαίρου
Ε.Ε.Δ.
Επιτροπή Εφέσεων Διαιτητών
Ε.Ε.Ε.
Επιτροπή Εκδικάσεων
Ενστάσεων Επιτροπή Ενστάσεων
ΕΕΔΑΟ
Αθλητικών Οργανισμών
Επιτροπή Επιλύσεως
Ε.Ε.Ο.Δ.
Οικονομικών Διαφορών
Επιτροπή Επιλύσεως
Ε.Ε.Ο.Δ.Α.Κ. Οικονομικών Διαφορών
Αμειβόμενης Καλαθοσφαίρισης
Ε.Ο.Ε.
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
ΕΕΟΔΕΠ
Επιτροπή Επίλυσης
Οικονομικών Διαφορών
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου
Ε.Α.Γ.Ε.
Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων
και Επιστημών
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Ε.Ο.Δ.           Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών
Ε.Ο.Ε.           Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Ε.Ο.Α.Β.       Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών
Ε.Ο.Κ.	         Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
Ε.Ο.Π.Ε.       Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
Ε.Ο.Π.Δ.      Επιτροπή Ορισμού
	         Παρατηρητών Διαιτησίας
Ε.Π.Α.Ε.       Ένωση Ποδοσφαιρικών
	         Ανωνύμων Εταιρειών
Ε.Π.Σ.	         Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων
Ε.Π.Ο.	           Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
Ε.Σ.Α.	         Επιτροπή Σωματικής Αγωγής
Ε.Σ.Α.Κ.Ε.    Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων
	         Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών
ΕΣΑΠΕ        Ελληνικός Σύνδεσμος
	          Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών
Ε.Σ.Σ.Α.       Εθνικό Συμβούλιο Σωματικής Αγωγής
Ε.Σ.Α.Σ         Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού
Ε.Φ.Ι.Π	         Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος
I.A.S.L.	          International Association of Sports Law
I.C.A.S.         International Council of Arbitration
I.C.S.S.P.E.   International Council of Sports
	         Science and Physical Education
Ι.Ε.Κ.	         Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
I.J.P.E.	         International Journal of Physical 	
	         Education
I.O.A.	         International Olympic Academy
I.O.C.	         International Olympic Committee
ΚΑΕ		
Ανώνυμη Εταιρεία
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Κ.Α.Π.		
		
Κ.Ε.Π.		
		
Κ.Ε.Δ.Ε.
		
Κ.Πολ.Δ.
Μ.Δ.Ο.		
Μ.Ο.Α.		
Ν.
Ν.Δ.
ΝοΒ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ν.Π.Ι.Δ.
Ν.Σ.Κ.
Ο.Α.Κ.Α.
Ο.Δ.Ι.Ε.
Ο.Δ.Π.Ε.
Ο.Η.Ε.
ΟΕΟΑ
Ο.Κ.Χ.

Καλαθοσφαίρισης
Κανονισμός Αγώνων
Ποδοσφαίρου
Κανονισμός Επαγγελματιών
Ποδοσφαιριστών
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων 	
Εσόδων
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο
Μαθητικοί Όμιλοι Αθλημάτων
Νόμος
Νομοθετικό Διάταγμα
Νομικό Βήμα
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο
Αθήνας
Οργανισμός Διεξαγωγής
Ιπποδρομιών Ελλάδος
Ομοσπονδία Διαιτητών
Ποδοσφαίρου Ελλάδoς
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Οργανωτική Επιτροπή
Ολυμπιακών Αγώνων
Ολυμπιακός Καταστατικός
Χάρτης
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Ο.Μ.Α.		
Οργανισμός Μαζικού Αθλητισμού
Op.cit.		
όπως ακριβώς παραπάνω
Ο.Π.Α.Π.
Οργανισμός Προγνωστικών
		
Αγώνων Ποδοσφαίρου
I.S.L.R/
Pand. International Sports Law
		
Review: Pandektis
Π.Δ.		
Προεδρικό Διάταγμα
Π.Ε.Δ.		
Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτητών
Π.Ε.Δ.Ε.Π.
Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας
		
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου
Π.Ε.Ε.		
Πειθαρχική Επιτροπή Εφέσεων
ΠΡΟ.ΠΟ.
Προγνωστικά Ποδοσφαίρου
Π.Σ.Α.Κ.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος
		
Αθλητών Καλαθοσφαίρισης
Π.Σ.Α.Π.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος
		
Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών
RJES		
Revue Juridique et Economique
		
du Sport
Σ.		
Σύνταγμα
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.        Σύνδεσμος Ελληνικών
	             Γυμναστικών Αθλητικών
	             Σωματείων
Σ.Ε.Δ.		
Συμβούλιο Επιλογής Διαιτητών
Σ.Δ.		
Συμβούλιο Διαιτησίας
Σ.Δ.Ο.Α.
Συμβούλιο Διαιτητών
		
Ομαδικών Αθλημάτων
Σ.Ε.Σ.Α.
Συμβούλιο Εξωσχολικής
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ΣτΕ		
S.I.R.C.		
		
ΤΑΑ		
Τ.Α.Κ.		
		
Τ.Α.Π.		
		
T.A.S.		
Τ.Ε.Ι.		
		
Τ.Ε.Π.		
		
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
		
Φ.Α.		
Φ.Ε.Κ.		
		
ΦΙΜΠΑ
		
ΦΙΦΑ 		
		
IOC		
WADA

Σωματικής Αγωγής
Συμβούλιο της Επικρατείας
Sports Information
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Προοίμιο
Το ζήτημα της ανάθεσης, προετοιμασίας και
διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, κατά γενική παραδοχή πλέον, είναι μια πολύ σημαντική
υπόθεση, με πάρα πολλές πτυχές.
Στον ορίζοντα των Ολυμπιακών Αγώνων,
τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι συντεταγμένος και ο αθλητισμός στο σύνολό
του. Τούτο σημαίνει ότι η αθλητική διεργασία θα
πρέπει να είναι σε τέτοια πορεία και να διέπεται
από ανάλογη συμπεριφορά των εμπλεκομένων,
ώστε και το πνεύμα του Αθλητισμού να αποδίδεται απόλυτα και τα Ολυμπιακά Ιδεώδη να υπηρετούνται και να προστατεύονται ανάλογα. Αυτό
άλλωστε είναι και το περιεχόμενο του φιλάθλου
πνεύματος, το οποίο καλούνται οι εμπλεκόμενοι
να μη παραβιάζουν με τις πράξεις και παραλείψεις τους κατά την ενασχόλησή τους με τα αθλητικά πράγματα ή συμμετέχοντας στην αθλητική
δράση υπό οποιαδήποτε από τις ιδιότητες των
εμπλεκομένων.
Στη χώρα μας, το φίλαθλο πνεύμα καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 1
Ν.2725/1999, όπως πλέον ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και την δημοσίευση του Νόμου 4639/2019, οι οποίες ορίζουν γενικά, ότι οι
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ασχολούμενοι υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ως διοικούντα μέλη, αθλητές, προπονητές, γυμναστές
στα κάθε είδους αθλητικά, γυμναστικά και αγωνιστικά σωματεία, ενώσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους ή ομοσπονδίες, καθώς και της συμμετοχής
τους ως διαιτητές, παρατηρητές ή ιατροί αγώνων
καθώς και οι παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις
αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου
πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και
του ολυμπιακού ιδεώδους και να μην επιδεικνύουν εν γένει αντιαθλητική συμπεριφορά.
Η ουσία του φιλάθλου πνεύματος μέχρι την
δημοσίευση του ανωτέρω νόμου 4639/2019*   διέπετο από τις διατάξεις προγενέστερων νόμων,
λαμβανομένων υπόψη και των οικείων διατάξεων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη.
Ειδικότερα η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) συστάθηκε με την αρχική επωνυμία Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος (ΕΦΙ), διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3148/1955 και του
από 26.9/7.10.1955 β.δ. Περί Κανονισμού της
Φιλάθλου Ιδιότητος, μετονομάστηκε σε Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999, του
π.δ. 130/2000 και του από 26.9/7.10.1955 β.δ.
Περί Κανονισμού της Φιλάθλου Ιδιότητος.
*Όπως ισχύει το καταστατικό της Ε.Ο.Ε, μετά την τροποποίηση του 13ου άρθρου του
ν.4639/2019 (Α΄ 185 από το άρθρο 22 του ν.4726/2020).
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Σήμερα με το άρθρο δέκατο έκτο του ν.
4639/2019, διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999, του άρθρου δέκατου
τρίτου του ν. 4639/2019 επαναθεσπίστηκε με την
τωρινή της επωνυμία ως Επιτροπή Φιλάθλου
Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας, τη λειτουργία της οποίας θα διέπει ο παρών κώδικας που θα
εκδοθεί κατά νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού και ο οποίος εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της ΕΟΕ στις 13-10-2020.
1. Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής
και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.), όπως μετονομάστηκε η Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος, λειτουργεί
πλέον στη βάση των διατάξεων του άρθρου 22 του
Καταστατικού της ΕΟΕ ως Νομικού Προσώπου
Ιδιωτικού Δικαίου, όπως αυτό δημοσιεύτηκε με το
άρθρο 13 του Ν. 4639/2019* και αποτελεί το θεματοφύλακα κυρίως των ολυμπιακών αξιών και
κατ’ επέκταση του φιλάθλου πνεύματος και της
τήρησης της Ηθικής Δεοντολογίας στην αθλητική
δράση και τους αγώνες. Λειτουργεί δηλαδή για
να προστατεύει «το Φίλαθλο Πνεύμα», το οποίο
στην ουσία του σήμερα είναι πλέον ορισμένο με
συγκεκριμένο τρόπο μετά και το ν. 4639/2019.
Το προηγούμενο καθεστώς ήταν στη βάση παρωχημένου νομοθετικού πλαισίου, και η Επιτροπή
πολλές φορές καθίστατο αντικείμενο επικρίσεως
ενώ είχε απολέσει το κύρος εκείνο, το οποίο ένεκα
της αποστολής της όφειλε να απολαμβάνει.
*Όπως ισχύει το καταστατικό της Ε.Ο.Ε, μετά την τροποποίηση του 13ου άρθρου του
ν.4639/2019 (Α΄ 185 από το άρθρο 22 του ν.4726/2020).
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Το περιεχόμενο του Φιλάθλου Πνεύματος
όπως και η ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία
δεν προσδιορίζονται επακριβώς στο νόμο και για
τούτο προβλέπεται έκδοση ειδικού κανονισμού.
Πρόβλημα το οποίο επιλύεται με τον παρόντα
κώδικα.
2. Οι αποφάσεις της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ οφείλουν
να στηρίζονται σε ορθή και συγκεκριμένη διαδικασία εκδίκασης, με διαδικαστικά προσδιορισμένα από τις αρχές δικαίου που εφαρμόζονται
και οι συμμετέχοντες στην επιτροπή να μην κινούνται από διαφορετικές αφετηρίες ανάλογα
με την δικαστική εμπειρία που έχουν. Πολλές δε
φορές, η υπάρχουσα διαδικασία, αντί να οδηγεί
σε δίκαιη και συγκεκριμένη ποινή, καταλήγει σε
ακραίες αποφάσεις. Ο προσδιορισμός με ακρίβεια
του χώρου και της φύσης του δικαίου που διέπει
την αθλητική δράση οδηγεί με ασφάλεια δικαίου
σε ορθό δρόμο για τον ορθό τρόπο κρίσης παραβίασης του φιλάθλου Πνεύματος. Για εκείνον που
αναζητά τη δικαιοσύνη, το δίκαιο «την αμεροληψία, το μέσον: ο νόμος είναι το αμερόληπτο»
(Αριστοτέλης). Καθότι ο νόμος άρχων δεν γνωρίζει ούτε προτιμήσεις, ούτε προσωπικά συμφέροντα είναι «ένας σκεπτόμενος λόγος, νους, χωρίς
επιθυμία, άνευ ορέξεως».
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3. Κώδικας Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. Η αήθης και αντιαθλητική συμπεριφορά στον αθλητισμό δεν σχετίζεται μόνο με τους συμμετέχοντες αλλά και με
τους διαχειριστές - διοικητικούς παράγοντες προπονητές, τους χορηγούς, τους διαιτητές και τους
θεατές. Μετά την μεγιστοποίηση της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς στον αθλητισμό τίθεται το
ερώτημα, αν θα μπορούσε να υπάρξουν θεσμικοί
κανόνες δεοντολογίας για την αθλητική πρακτική, όπως υπάρχει σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής. Πολλά είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ειδική φύση της αθλητικής και φιλάθλου
συμπεριφοράς των αθλητικών και αγωνιστικών
ηθών και του φιλάθλου πνεύματος.
4. Για την εξασφάλιση του περί δικαίου
αισθήματος στην αθλητική ζωή, των αθλητικών
και αγωνιστικών ηθών στη βάση των εθνικών και
διεθνών αθλητικών κανόνων δικαίου, της δικαστικής προστασίας των δικαιωμάτων στον Αθλητισμό, της έγκυρης δικαιοδοτικής δομής στη βάση
της συνταγματικής νομιμότητας, της ταχύτητας
απονομής του δικαίου και της ορθοδικίας, είναι
αναγκαίο να υιοθετηθεί ένα σύστημα απονομής
δικαίου με ειδικό δικονομικό πλαίσιο λειτουργίας
της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και πλαίσιο εφαρμογής ειδικών
κανόνων ουσίας της φιλάθλου συμπεριφοράς και
των ορίων αυτής ώστε να γνωρίζει πότε και κάτω
από ποιες συνθήκες κάποιος τις παραβιάζει και
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άρα θα τιμωρηθεί ανάλογα. Στη σημερινή αθλητική ζωή ειδικά για τη διατήρηση και προστασία
της φιλάθλου συμπεριφοράς και Ηθικής Δεοντολογίας απαιτούνται εκείνες οι κανονιστικές ρυθμίσεις, ώστε με απλό και αποτελεσματικό τρόπο
να οδηγούμαστε σε ορθές και δίκαιες αποφάσεις,
τις οποίες θα σέβονται όλοι.
Εν όψει των ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίο
να ερευνηθούν περαιτέρω οι πηγές αθλητικής
δεοντολογίας και να δομηθεί ο Κώδικας της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. με ειδικές κανονιστικές ρυθμίσεις ουσίας, διαφόρων πτυχών με ανάλογη δομή και δικονομικούς κανόνες λειτουργίας της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Τα εκτιθέμενα ανωτέρω έρχεται να θεραπεύσει ο Κώδικας περί Φιλάθλου Πνεύματος
Ηθικής και Δεοντολογίας, ουσίας και δικονομίας, της με ακρίβεια δηλαδή διαδικασίας ενώπιον
αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 2725/1999,
τις διατάξεις του Άρθρου 22 του Καταστατικού
της ΕΟΕ με το ν. 4639/2019*   και τις γενικές διατάξεις για την ορθή «δίκαιη δίκη» και την εξασφάλιση των αισθημάτων δικαίου στο χώρο αυτό
του αθλητικού οικοδομήματος.
Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2020

*Όπως ισχύει το καταστατικό της Ε.Ο.Ε, μετά την τροποποίηση του 13ου άρθρου του
ν.4639/2019 (Α΄ 185 από το άρθρο 22 του ν.4726/2020).
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Α’ Θεμελιώδεις Αρχές
Θεμελιώδεις αρχές του αθλητισμού
Ο αθλητισμός και η περί αυτόν δραστηριότητα οριοθετούνται από αρχές θεμελιωτικές του
οικοδομήματος του αθλητισμού. Αρχές, τις οποίες
οφείλει να τηρεί, απαρέγκλιτα, κάθε συνδεόμενος,
με όποια ιδιότητα, με τον αθλητισμό.
Αρχές που μπορούν, ενδεικτικά, να συνοψιστούν ως εξής:
Ι. Γενικές Αρχές
-Ο αθλητισμός συμπυκνώνει και προβάλλει
αξίες όπως η κοσμιότητα, η εντιμότητα, η αγάπη
για την καθαρότητα και τη δίκαιη κρίση. Αξίες
συναφείς με εκείνες της ελληνικής κλασσικής αγωνιστικής του ωραίου και του υψηλού, του αγαθού
και του κάλλους, τις οποίες οφείλει να τηρεί καθένας που εμπλέκεται με τον αθλητισμό.
-Κάθε εκδήλωση στο πεδίο του αθλητισμού
οφείλει να στηρίζεται στην «αιδώ», την περί δικαίου συνείδηση, η οποία προβάλλει την εξέγερση, την αντίσταση απέναντι σε κάθε μορφή παράβασης, σε κάθε άδικη κρίση, κάθε αυθάδεια, κάθε
βία, στην «ύβρη», με σκοπό την δημιουργία ατμόσφαιρας και περιβάλλοντος φιλίας, συνεργασίας,
και αμοιβαιότητας.
-39-
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-Ο αθλητισμός είναι ατομικό δικαίωμα του
ανθρώπου. Σε κάθε άτομο πρέπει να προσφέρεται
η δυνατότητα ενασχόλησης με τον αθλητισμό χωρίς διακρίσεις κανενός είδους.
ΙΙ. Ευγενής Άμιλλα. Αθλητική Συμπεριφορά
-Οι αρχές «της ευγενούς άμιλλας» και της
«ίσης αναμέτρησης» έχουν στόχο τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, την αμοιβαία κατανόηση με
σεβασμό του ενός προς τον άλλον, και την εκδήλωση φιλίας για έναν καλύτερο κόσμο.
-Ο τίμιος αγώνας και μόνο συνδέεται με τον
αθλητισμό. Μόνο αυτός ικανοποιεί τους ηθικούς
σκοπούς του αθλητισμού. Κάθε μέσο ξένο προς τις
φυσικές δυνάμεις του αθλητή, εκτός αυτών που
επιτρέπει ο νόμος, καθιστά άνισο τον αγώνα και
δόλια τη νίκη.
-Κάθε εκδήλωση στο πεδίο του αθλητισμού
οφείλει να γίνεται με την εφαρμογή των αθλητικών κανόνων και των κανόνων δικαίου με ίσους
όρους και με τίμιο τρόπο.
ΙΙΙ. Ολυμπισμός
-Ο Ολυμπισμός είναι φιλοσοφία ζωής, που
εναρμονίζει τα ποιοτικά, χαρακτηριστικά του σώματος με αυτά της θέλησης και του νου.
-Συνδυάζοντας τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, επιδιώκει έναν τρόπο
ζωής βασισμένο στην χαρά της προσπάθειας, την
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εκπαιδευτική αξία του ορθού προτύπου και στον
σεβασμό στις ηθικές αρχές.
IV. Σκοπός του είναι ο αθλητισμός να τεθεί
στην υπηρεσία της αρμονικής ανάπτυξης του ανθρώπου, στη δημιουργία κοινωνιών που θα επιδιώκουν την ειρηνική συνύπαρξη και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
V. Υποχρεώσεις συνδεομένων με τον Αθλητισμό
-Καθένας, που συνδέεται με κάθε τρόπο με
τον αθλητισμό, οφείλει να σέβεται το «ευ αγωνίζεσθαι - fair play» ή κατά την ελληνική αγωνιστική
την «αγαθή έριδα».
-Καθένας, που συνδέεται με κάθε τρόπο με
τον αθλητισμό, οφείλει να συμπεριφέρεται «τίμια», «έντιμα», να αναγάγει την τιμιότητα και
την εντιμότητα σε βασικό κανόνα συμπεριφοράς
τόσο στο πεδίο του αθλητισμού, όσο και στην καθημερινή του ζωή.
-Καθένας, που συνδέεται με κάθε τρόπο με τον
αθλητισμό, οφείλει να αποδέχεται και να προβάλλει τον «αλληλοσεβασμό» ως πρακτική του αγώνα
και της αθλητικής εκδήλωσης, ως στόχο της αγωνιστικής διαδικασίας, ως διαδικασία ανθρώπινου
διαλόγου και καλής γνωριμίας.
-Καθένας, που συνδέεται με κάθε τρόπο με τον
αθλητισμό, οφείλει να συμμετέχει με πρόθεση φι-41-
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λάθλου και αγάπης προς τη δραστηριότητα αυτή
και όχι με σκοπό τον πλουτισμό του, εκτός από
τις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει την άσκηση
σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας.
-Καθένας, που συνδέεται με κάθε τρόπο με
τον αθλητισμό, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του
ότι η συμπεριφορά του επηρεάζει και λειτουργεί
ως πρότυπο αυτών οι οποίοι τον παρακολουθούν,
ιδίως των παιδιών.
VI. Αρνητικά φαινόμενα, Παρεκκλίσεις
-Η βία και αρνητικά φαινόμενα όπως το ντόπινγκ, η δωροδοκία, οι ποινικώς κολάσιμες πράξεις παραμορφώνουν το αληθινό νόημα αθλητισμού και πλήττουν το φίλαθλο πνεύμα.
-Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του
αποτελέσματος και της προσπάθειας των αθλητών, καταστρέφει την υγεία και την αθλητική πορεία τους, δημιουργεί αρνητικά «πρότυπα» προς
την κοινωνία και ιδίως τα παιδιά.
-Οι παρεκκλίσεις από τις αρχές του φιλάθλου
πνεύματος απειλούν όχι μόνο την ηθική αλλά και
την ίδια την υπόσταση του αθλητισμού.
VΙ. Αρμοδιότητες Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Οι κανόνες για τη φίλαθλη ιδιότητα επιβάλλουν ιδιότυπη πειθαρχικής φύσης ποινή στέρησης
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της φίλαθλης ιδιότητας, την απαγόρευση ενασχόλησης με τον αθλητισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα
ή την απαγόρευση παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης.
Με το άρθρο 22 του άρθρου του καταστατικού της ΕΟΕ όπως δημοσιεύτηκε με το δέκατο τρίτο άρθρο του ν. 4639/2019* επεκτάθηκε η αρμοδιότητα της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ και σε κάθε παράβαση της
ηθικής, της δεοντολογίας, του Ολυμπιακού Χάρτη
και των Κανονισμών της ΔΟΕ και των Κανονισμών της ΕΟΕ καθώς και ο κανονιστικός προσδιορισμός των παραβάσεων αρμοδιότητάς της, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται:
-η χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, επιβεβαιωμένη με πόρισμα - απόφαση της αρμόδιας κρατικής αρχής,
-η αμετάκλητη παραπομπή, με κλητήριο θέσπισμα ή βούλευμα και καταδίκη, σε οποιαδήποτε ποινή, για διάθεση ή εμπορία απαγορευμένων
ουσιών και μεθόδων ή άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί ντόπινγκ, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, έγκλημα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας, αδίκημα αθλητικής βίας, χειραγώγηση ή αλλοίωση αποτελέσμα*Όπως ισχύει το καταστατικό της Ε.Ο.Ε, μετά την τροποποίηση του 13ου άρθρου του
ν.4639/2019 (Α΄ 185 από το άρθρο 22 του ν.4726/2020).
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τος αγώνα, δωροδοκία,
-δωροληψία αθλητικών παραγόντων, πλαστογραφία με στόχο την παραπλάνηση των αθλητικών αρχών,
-η παραβίαση του Κώδικα της ΔΟΕ για την
πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων,
-η παραβίαση του δικαιώματος της ελεύθερης
συμμετοχής στην αθλητική δράση,
-η λεκτική ή έμπρακτη επίδειξη έλλειψης σεβασμού στη διαφορετικότητα (φυλής, χρώματος,
γλώσσας, φύλου, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων κ.λπ.),
-η παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού της ΕΟΕ και των εσωτερικών κανονισμών της,
με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή
την παρεμπόδιση συμμετοχής στα όργανα διοίκησης αθλητικού φορέα ή την παρεμπόδιση συμμετοχής σε αγώνες,
-κάθε άλλη παραβίαση του φίλαθλου πνεύματος, των αγωνιστικών και αθλητικών ηθών και της
αθλητικής δεοντολογίας.
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Β. Εισηγητική Έκθεση
Επί του σχεδίου Κώδικα Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
ΜΕΡΟΣ Α’
Σκοπός του πρώτου μέρους του κώδικα είναι:
i.     Ο ορισμός των εννοιών «Φίλαθλο Πνεύμα»,
«Φίλαθλος» και «Φίλαθλος Ιδιότητα».
ii.   Ο καθορισμός των υποχρεώσεων των φιλάθλων.
iii. Ο καθορισμός των ενεργειών που δεν συνάδουν ή είναι ασυμβίβαστες με τη φίλαθλο ιδιότητα.
iv.   Ο καθορισμός των πειθαρχικών ποινών που
μπορεί να επιβάλλει το αρμόδιο όργανο της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. ανά περίπτωση.
Ειδικότερα:
Με το άρθρο l και το άρθρο 2 επιδιώκεται ο
ορισμός της έννοιας «Φίλαθλο Πνεύμα» και των  
θεμελιωδών αρχών του αθλητισμού, από τις οποί-45-
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ες πρέπει να εμφορείται κάθε συνδεόμενος, με
όποιο τρόπο, με τον αθλητισμό. Επισημαίνεται
ότι η απαρίθμηση του άρθρου αυτού είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, συνεπώς οι αναφερόμενες σε αυτό αρχές, αποτελούν μέρος μόνο των
θεμελιωδών του αθλητισμού αρχών.
Με το άρθρο 2 επιδιώκεται ο ορισμός της έννοιας «Φίλαθλος». Η διάκριση των φιλάθλων σε
κατηγορίες γίνεται για λόγους συστηματικούς και
μόνο. Ουδεμία ιεραρχική ή άλλη σχέση διάκρισης
μεταξύ αυτών υφίσταται.
Με το άρθρο 3 επιδιώκεται ο ορισμός της έννοιας «Φίλαθλος Ιδιότητα». Επιλέχθηκε η αναγνώριση της ιδιότητας αυτής σε κάθε φυσικό
πρόσωπο είτε ενεργεί ατομικά είτε στο πλαίσιο  
νομικού προσώπου, χωρίς την ανάγκη πλήρωσης
ειδικότερων προυποθέσεων.
Ειδική αναφορά γίνεται και στους ανηλίκους,
στους οποίους αναγνωρίζεται επίσης η φίλαθλη
ιδιότητα. Οι ανήλικοι αποτελούν ειδική, λόγω της
ηλικίας τους και της μη ακόμα διαμόρφωσης της
προσωπικότητάς τους, κατηγορία φιλάθλων και
ως τέτοιοι αντιμετωπίζονται με επιείκεια σε σχέση
με τους λοιπούς φιλάθλους.
Με το άρθρο 4 επιδιώκεται ο καθορισμός των
υποχρεώσεων των φιλάθλων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ανήλικοι.
-46-
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Υπάρχουν υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν όλες οι κατηγορίες, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο άρθρο 3 του κώδικα, φιλάθλων, και υποχρεώσεις, επιπλέον αυτών τις οποίες οφείλουν να
τηρούν ορισμένες από τις κατηγορίες των φιλάθλων.
Με το άρθρο 5 επιδιώκεται ο καθορισμός των
ασυμβιβάστων με τη φίλαθλο ιδιότητα. Δηλαδή
καταστάσεων που δεν μπορούν να συμπέσουν
στο ίδιο πρόσωπο και δεν συνεπάγονται απλώς
την επιβολή κάποιας πειθαρχικής ποινής, αλλά
την στέρηση της φιλάθλου ιδιότητας σύμφωνα με
το άρθρο 24 του κώδικα.
Με τα άρθρα 6 έως 14 επιδιώκεται ο καθορισμός των ενεργειών που δεν συνάδουν με τη
Φίλαθλο Ιδιότητα. Προϋπόθεση για την επιβολή
της όποιας πειθαρχικής ποινής είναι η πράξη να
τελείται με δόλο ή αμέλεια και να είναι καταλογιστή κατά την έννοια του ποινικού δικαίου.
Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των ενεργειών
αυτών σε κατηγορίες γίνεται για λόγους συστηματικούς και μόνο, η ειδικότερη δε αναφορά σε
επιμέρους ενέργειες στα άρθρα 8 έως 13 είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, συνεπώς οι αναφερόμενες σε αυτό ενέργειες, αποτελούν μέρος μόνο
των πιθανών παραβάσεων του Φίλαθλου Πνεύματος.
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Με το άρθρο 14 τίθεται μία γενική ρήτρα με
σκοπό την ατιμωρησία σε ενέργεια που, κατά τις
εκάστοτε κρατούσες αντιλήψεις, παραβιάζει το
Φίλαθλο Πνεύμα, λόγω αδυναμίας υπαγωγής της
σε κάποια από τις προβλεπόμενες από τον παρόντα κώδικα ενέργειες.
Με το άρθρο 15 καθίσταται σαφής ο διττός
σκοπός των προβλεπόμενων από τον παρόντα
κώδικα πειθαρχικών ποινών: η τιμωρία των παραβατών και ο παραδειγματισμός των ίδιων και
των λοιπών φιλάθλων.
Με το άρθρο 16 προβλέπονται πειθαρχικές
ποινές κλιμακούμενης βαρύτητας με σκοπό την
επιβολή της, σε κάθε περίπτωση, αρμόζουσας ποινής, σύμφωνα και με τις ειδικότερες προβλέψεις
των άρθρων 17 έως 27.
Τίθεται ως προϋπόθεση επιβολής της ποινής
της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας η ενέργεια
να έγινε με δόλο οποιουδήποτε βαθμού (κατά την
έννοια του ποινικού δικαίου).
Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τους ανηλίκους. Ο σωφρονισμός των ανηλίκων είναι απαραίτητος. Η τιμωρία τους όμως με τα ίδια μέτρα
και τα ίδια σταθμά με τους ενήλικες αφενός μεν
θα ερχόταν σε αντίθεση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει γενικότερα τους ανηλίκους το νομικό μας
σύστημα, αφετέρου δε με την αρχή της αναλογι-48-
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κότητας, αφού τα προτεινόμενα μέτρα αρκούν
για τον σωφρονισμό των ανηλίκων.
Με τα άρθρα 17-23 επιδιώκεται ο καθορισμός
των άκρων ορίων των πειθαρχικών ποινών που
μπορεί να επιβάλει η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.)
ανάλογα με την πράξη και την κατηγορία του φιλάθλου.
Με μόνη δέσμευση την από δόλο ή αμέλεια παράβαση του Φιλάθλου Πνεύματος η Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. μπορεί να επιβάλλει οποιαδήποτε από
τις τρεις προβλεπόμενες ποινές.
Με το άρθρο 24 προσδιορίζονται οι συνέπειες
της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας.
Με το άρθρο 25 προσδιορίζονται οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. κατά τον καθορισμό του ύψους της ποινής ώστε αυτή να είναι η πλέον προσήκουσα και
πρόσφορη, για την επιτέλεση του σκοπού της.
Με το άρθρο 26 προσδιορίζονται οι παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλεται υποχρεωτικά η
ποινή της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας.
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ΜΕΡΟΣ В’
Σκοπός του δεύτερου μέρους του κώδικα είναι:
i. Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
ii. Η θέσπιση διαδικαστικών κανόνων με
σκοπό την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των
μερών και της διαφάνειας κατά τη διαδικασία έκδοσης απόφασης από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Βασική αρχή του μέρους αυτού του κώδικα
είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ελεγχόμενου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Σύνταγμα και τους νόμους. Στα πλαίσια αυτά,
μεταξύ άλλων:
i. Εξασφαλίζεται η λειτουργική και προσωπική
ανεξαρτησία των μελών της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
ii. Θεσπίζεται συγκεκριμένη διαδικασία για
την
κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ελεγχόμε-51-
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νου και όλων των εμπλεκομένων μερών.
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 28 προσδιορίζονται η φύση της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. ως δικαιοδοτικού οργάνου και συνακόλουθα των πράξεών (αποφάσεων) του ως εκτελεστών διοικητικών πράξεων.
Με το άρθρο 29 προβλέπεται η συγκρότηση, η
δομή και η λειτουργία της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.:
i. Ο Πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., ως η μόνη
αρμόδια αρχή για τη διοίκηση, την ενώπιον αυτής πειθαρχική διαδικασία και τη λειτουργία της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
ii. Την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. με τα μέλη της, ως το
μόνο αρμόδιο για την εξέταση των ασκουμένων
πειθαρχικών διώξεων και την επιβολή των προβλεπομένων από τον κώδικα πειθαρχικών ποινών.
Σκοπός της διάκρισης αυτής, και γενικά του
τρόπου στελέχωσης και λειτουργίας της, την ανεξαρτησία των μελών και η διαφάνεια κατά τη
λήψη αποφάσεων.
Με το άρθρο 30 προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του προέδρου και των μελών της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
κατά τη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων και την
επιβολή πειθαρχικών ποινών έχουν υποχρέωση
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αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, και τρόπου
συμπεριφοράς κ.λπ. και προβλέπονται οι δέουσες
ποινές σε περίπτωση παράβασης αυτών.
Με το άρθρο 31 ορίζεται ρητά, για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, η ανεξαρτησία της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. και η απουσία οποιουδήποτε δεσμού ιεραρχικής ή άλλης φύσης καθώς και η ανεξαρτησία
των μελών από κάθε άλλο όργανο που λειτουργεί
ή πρόσωπο που διαδραματίζει οποιοδήποτε ρόλο
στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και η απουσία οποιουδήποτε δεσμού ιεραρχικής ή άλλης φύσης με αυτά.
Ο πρόεδρος, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο αυτό, έχει την ευθύνη εποπτείας και ελέγχου
του σεβασμού των δικαιωμάτων του ελεγχόμενου
και της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας. Ο πρόεδρος λειτουργεί ως η δικλείδα ασφαλείας της τήρησης του παρόντος κώδικα και οφείλει να συμβάλει εμπράκτως σε αυτό.
Με το άρθρο 32 καθορίζεται ο τρόπος στελέχωσης της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. με Πρόεδρο τον εκάστοτε
πρόεδρο της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. μέλη της Ολομέλειας της
ΕΟΕ και προσωπικότητες κύρους.
Η εκλογή των μελών γίνεται από την Ε.Ο.Ε.
(παρ. 5 του άρθρου 22 του καταστατικού της  
ΕΟΕ). Ο πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. (σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 12). Τα (2) δύο μέλη μόνο
από μέλη της ΕΟΕ ενώ δύο μέλη είναι πρόσωπα
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αναγνωρισμένου κύρους, κατά προτίμηση απόφοιτοι νομικών σχολών της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι άλλης σχολής της
ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο.
Με το άρθρο З4 προβλέπεται η άσκηση του
πειθαρχικού ελέγχου σε ένα και μόνο βαθμό. Δεδομένης άλλωστε της σχετικής αρμοδιότητας του
Α.Σ.Ε.Α.Δ. και της περαιτέρω δυνατότητας προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο, άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
Με τα άρθρα 35 έως 38 καθορίζεται η καθ’
ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.,
ο τρόπος ελέγχου της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητάς της και η διατήρηση αυτής.
Με το άρθρο 39 καθορίζονται οι θεμελιώδεις
Αρχές της Πειθαρχικής Διαδικασίας. Έμφαση δίνεται στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των
μερών και την έκδοση της όποιας απόφασης κατόπιν «ορθής δίκης».
Με το άρθρο 40 προβλέπεται η μυστικότητα
της προδικασίας και της διαδικασίας της ακρόασης. Η πειθαρχική διαδικασία δεν ταυτίζεται με
τη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, δεδομένης δε της φύσης της, δεν ενδείκνυται να είναι
δημόσια.
Με το άρθρο 41 προβλέπεται η μυστικότητα
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της διάσκεψης για τη έκδοση απόφασης.
Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα λήψης
αντιγράφου αυτής από όποιον δικαιολογεί ειδικό
έννομο συμφέρον.
Με το άρθρο 42 αντιμετωπίζεται το ζήτημα
της αιτιολογίας των αποφάσεων.
Τίθεται ως προϋπόθεση του νομίμου της απόφασης, που είτε θέτει την υπόθεση στο αρχείο, είτε
επιβάλλει πειθαρχική ποινή, είτε απαλλάσσει τον
ελεγχόμενο, η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αυτής, όπως και η καταχώρηση στην απόφαση των τυχόν μειοψηφούντων μελών.
Η απόφαση του Προέδρου για την εισαγωγή
προς πειθαρχική κρίση στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., αφού
αυτή είναι ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας, δεν
απαιτεί τέτοια αιτιολογία.
Με το άρθρο 43 απαιτείται από τα μέρη και
των σχετιζόμενων με αυτά πρόσωπα της διαδικασίας να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών ηθών, να τηρούν
το καθήκον της αλήθειας και να αποφεύγουν
ενέργειες που προδήλως παρελκύουν τη διαδικασία.
Με το άρθρο 44 προβλέπεται η αναλογική
εφαρμογή των κανόνων και των αρχών του ποινικού δικαίου και του κώδικα ποινικής δικονομίας,
στο βαθμό φυσικά που συνάδουν με τη πειθαρχι-55-
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κή διαδικασία.
Με το άρθρο 45 προβλέπεται ο βαθμός δέσμευσης της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. από αποφάσεις των δικαστηρίων.
Με το άρθρο 46 επιβάλλεται η υποχρέωση
γνωστοποίησης στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. αξιόποινων
πράξεων.
Με τα άρθρα 47 έως 52 επιβάλλεται ο πρόεδρος και τα μέλη της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. να δρουν αμερόληπτα και αντικειμενικά.
Καθορίζεται η διαδικασία εξαίρεσης αυτών
από τη συνέχεια της διαδικασίας και προβλέπονται αυστηρές ποινές για την παράλειψη αυτής.
Με το άρθρο 53 προβλέπονται οι συνέπειες
από την, μετά την έκδοση απόφασης, διαπίστωση
λόγου αποχής. Υπό προϋποθέσεις προβλέπεται η
επανάληψη της διαδικασίας. Και τούτο, γιατί βασικός σκοπός του παρόντος κώδικα είναι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μερών και η «ορθή
δίκη».
Με τα άρθρα 54 και 55 ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα, όπως ο τόπος και η γλώσσα της διαδικασίας. Για λόγους διευκόλυνσης των μερών
επιτρέπεται η «εκτός έδρας» διενέργεια της ακρόασης (μόνο).
Με το άρθρο 56 ρυθμίζεται το θέμα της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποίησης. Ειδική
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αναφορά γίνεται στους ανηλίκους, οι οποίοι δικαιούνται να καταγγείλουν κάθε παράβαση του
φίλαθλου πνεύματος, αλλά και στους γονείς και
τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά τους, η ευθύνη των οποίων είναι αυξημένη σε σχέση με τους
ανηλίκους.
Με τα άρθρα 57 έως 58 ρυθμίζονται τα θέματα
της εκπροσώπησης των μερών και της νομιμοποίησης των πληρεξουσίων με κριτήριο τη διευκόλυνση των μερών.
Με το άρθρο 59 ρυθμίζεται το ζήτημα της παραγραφής των πειθαρχικών παραπτωμάτων.
Με το άρθρο 60 ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών. Ρητά προβλέπεται ο μη
υπολογισμός του διαστήματος από 1 έως 31 Αυγούστου, χρονικό διάστημα που, εκ των πραγμάτων, η λειτουργία της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. δεν είναι δυνατή.
Με τα άρθρα 61 έως 64 ρυθμίζονται λοιπά
διαδικαστικά ζητήματα συνδεόμενα με τον τρόπο διενέργειας των διαδικαστικών πράξεων, τον
τρόπο σύνταξης των εκθέσεων, το περιεχόμενο
και τον τρόπο κατάθεσης των εγγράφων.
Ειδικά ως προς τον τρόπο κατάθεσης των εγγράφων λαμβάνεται πρόνοια ώστε αυτή να γίνεται και με εναλλακτικούς τρόπους, όπως η ταχυμεταφορά ή το ταχυδρομείο.
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Με το άρθρο 65 επιβεβαιώνεται η άσκηση
Πειθαρχικού ελέγχου. Προβλέπεται η δυνατότητα αυτεπάγγελτου ελέγχου υποθέσεων που πιθανολογείται ότι θεμελιώνουν πειθαρχικό παράπτωμα.
Προσδιορίζεται ο χρόνος ενέργειας της Πειθαρχικής Δίωξης σε ένα μήνα από την καταγγελία
ή τη γνώση για το πειθαρχικό αδίκημα. Η προθεσμία αυτή για ενέργεια είναι ενδεικτική.
Με το άρθρο 66 καθορίζεται ο τρόπος συνεδρίασης για λήψη απόφασης της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Απαιτείται απαρτία των τριών (3) παρόντων
μελών της (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο
πρόεδρος) που δεν έχουν νομίμως εξαιρεθεί από
τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένη υπόθεση.
Ο πρόεδρος διευθύνει και συμμετέχει στη συζήτηση.
Τα μέλη της επιτροπής υποχρεούνται να ψηφίσουν υπέρ ή κατά πειθαρχικού ελέγχου, σε περίπτωση δε ισοψηφίας η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.
Με το άρθρο 67 καθορίζονται οι ημέρες και
ώρες συνεδρίασης ώστε να είναι ήδη γνωστές για
τα μέλη της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Με το άρθρο 68 επιβεβαιώνεται η αρμοδιότητα της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. ως του μόνου αρμόδιου για
την εξέταση των ασκουμένων πειθαρχικών ελέγ-58-

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.

χων και την επιβολή των προβλεπομένων από τον
παρόντα κώδικα πειθαρχικών ποινών.
Προσδιορίζεται η έκδοση απόφασης σε δύο
(2) μήνες από το τέλος της ακρόασης στην Επιτροπή. Η προθεσμία αυτή είναι ενδεικτική.
Με το άρθρο 69 καθορίζεται ο τρόπος σύνθεσης της επιτροπής. Έμφαση δίνεται στη διαφάνεια
της διαδικασίας και στην, κατά το δυνατό, ισομερή συμμετοχή των μελών σε αυτό.
Με το άρθρο 70 καθορίζονται οι ημέρες
και ώρες ακρόασης συνεδρίασης ώστε να είναι
ήδη γνωστές στον πρόεδρο και τα μέλη της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. Με το άρθρο 71 επιβάλλεται η λειτουργία της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. σε πλήρη σύνθεση.
Με το άρθρο 72 ρυθμίζονται θέματα κοινά
στα μέλη της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., σχετικά με τη θητεία και
τον τρόπο στελέχωσής της με κριτήριο, και πάλι,
την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μερών και
την ανάγκη για «ορθή δίκη».
Με τα άρθρα 73 έως 78 ρυθμίζεται η διαδικασία της προδικασίας. Η διαδικασία δηλαδή
εκείνη, που διενεργείται από τη διοίκηση για τον
έλεγχο, αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία,
και σκοπό έχει την άσκηση ή μη του πειθαρχικού
ελέγχου.
Βασικές αρχές που διέπουν την προδικασία
είναι οι εξής:
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i. Η προδικασία γίνεται για την ενώπιον της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. ακρόαση, η οποία σε καμία περίπτωση δε δεσμεύεται για τον τρόπο ελέγχου της υπόθεσης.
ii. Για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη ολοκλήρωσή της, η αρχική έρευνα της υπόθεσης ανατίθεται σε «εισηγητή», ο οποίος υποβάλλει σχετική πρόταση και η Επιτροπή αποφασίζει
υπέρ ή κατά της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου .
iii. Για την αποφυγή κακόπιστων καταγγελιών, προβλέπεται αυστηρή ποινή κατά όσων καταθέτουν «προφανώς αβάσιμες» καταγγελίες.
iv. Ο ελεγχόμενος πρέπει να αντιμετωπίζεται
ως αθώος μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου. Στα
πλαίσια αυτά δεν πρέπει να αποστερείται κανένα από τα δικαιώματα που του παρέχει ο κώδικας
και ο νόμος. Έτσι, μεταξύ άλλων, έχει δικαίωμα
πλήρους πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν και δικαίωμα ανταπόδειξης.
v. Με την κατάθεση   καταγγελίας ενώπιον
της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. καταβάλλεται ειδικό παράβολο
το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε
vi. Ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα επιλογής του
τρόπου υπεράσπισής του.
Με τα άρθρα 79 έως 83 ρυθμίζεται η διαδικασία της ακρόασης. Η διαδικασία δηλαδή εκείνη,
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που διενεργείται από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. με σκοπό
την αξιολόγηση της πειθαρχικής δίωξης και την
επιβολή ή μη πειθαρχικής ποινής.
Βασικές αρχές που διέπουν την ακρόαση, επιπλέον των όσων έχουν ρυθμιστεί σε άλλα άρθρα,
είναι οι εξής:
i. ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα παράστασης
στην ακρόαση. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κλητεύεται νόμιμα και εμπρόθεσμα.
ii. ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα επίκλησης
όσων μαρτύρων και λοιπών αποδεικτικών μέσων
επιθυμεί.
iii. ο ελεγχόμενος έχει πάντοτε τον τελευταίο
λόγο.
Με τα άρθρα 84 και 85 ρυθμίζεται η διαδικασία της διάσκεψης και ο τρόπος σύνταξης της
απόφασης.
Με τα 86 έως 90 άρθρα ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες της Γραμματείας. Η Γραμματεία έχει επικουρικό, επιβοηθητικό ρόλο στην διαδικασία και
οφείλει να προσφέρει τη βοήθειά της όποτε της
ζητηθεί. Τηρεί τα πρακτικά και τα προβλεπόμενα
από τον κώδικα βιβλία.
Κάθε θέμα μη ρυθμιζόμενο από τον κώδικα ρυθμίζεται με απόφαση της διοίκησης της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. μετά από σχετική εισήγηση της γραμματείας.
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Με το άρθρο 90 προβλέπεται ότι το κόστος
λειτουργίας της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. βαρύνει την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
Με τα άρθρα 91 και 92 προβλέπεται η τήρηση
μητρώου των επιβληθεισών από την Πειθαρχική
Σύνθεση πειθαρχικών ποινών και η λήψη αντιγράφων.
Σκοπός του μητρώου είναι, αποκλειστικά και
μόνο, η χρήση του κατά την επιμέτρηση της ποινής.
Καταγράφονται τα δικαιώματα του ενδιαφερομένου και ο τρόπος διαχείρισης του Φακέλου με ευθύνη του Προέδρου.
Προβλέπεται, επίσης, η διαγραφή των ποινών
μετά την πάροδο πέντε ετών χωρίς την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος.
Με το άρθρο 93 ρυθμίζονται τα σχετικά με
την εκτέλεση των αποφάσεων της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Καταγράφεται, στα πλαίσια της προστασίας
των δικαιωμάτων του ελεγχόμενου η μη αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης κατά την προθεσμία άσκησης προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., ως
οιονεί «δευτέρου βαθμού» κρίσης της υπόθεσης,
παρά μόνο με απόφαση περί αναστολής του αρμοδίου δικαστηρίου.
Προβλέπεται συγκεκριμένος τρόπος εκτέλεσης των ποινών και επιδιώκεται η συμμετοχή στην
εκτέλεση αυτών κάθε εμπλεκομένου προσώπου.
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Με το άρθρο 95 και 96 προβλέπεται η ρύθμιση
εκκρεμών υποθέσεων και η έναρξη ισχύος του κώδικα την επομένη της ψήφισης από την ολομέλεια
της Ε.Ο.Ε και την ανάρτησή της στην οικεία ιστοσελίδα της και εκκρεμείς υποθέσεις .
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ  Α’
Α’ Τμήμα
Φίλαθλο Πνεύμα - Φίλαθλος Ιδιότητα
Άρθρο 1
Φίλαθλο Πνεύμα
1. Ως Φίλαθλο Πνεύμα νοείται το σύνολο
των αρχών και των παραδόσεων του αθλητισμού
και των παραδόσεων του αθλητικού και του ολυμπιακού ιδεώδους, όπως ενδεικτικά αναφέρονται
στο άρθρο 1 του παρόντος κώδικα.
2. Οι αρχές του Φιλάθλου Πνεύματος πρέπει
να περιβάλλουν κάθε, σχετική με τον αθλητισμό
και τις αθλητικές εκδηλώσεις, ενέργεια (πράξη ή
παράλειψη) κάθε συνδεομένου προσώπου υπό
οποιαδήποτε ιδιότητα, με τον αθλητισμό και τις
αθλητικές εκδηλώσεις.
Άρθρο 2
Φίλαθλος
1. Φίλαθλος θεωρείται όποιος εμφορείται
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από τις αρχές του Φίλαθλου Πνεύματος, αγαπά
τον αθλητισμό και επιδιώκει την προαγωγή του
με οποιαδήποτε ιδιότητα, και οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, ανεξάρτητα αν ο ίδιος επιδίδεται ενεργά (ως αθλητής ή ως ασκούμενος) ή όχι σε αυτόν.
2. Οι φίλαθλοι, ως προς τον τρόπο εκδήλωσης του ενδιαφέροντός τους για τον αθλητισμό,
διακρίνονται σε:
i. Μέλη διοίκησης και απλά μέλη αθλητικού
σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, συνδέσμου,
τμήματος αμειβομένων αθλητών, μέτοχοι αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και γενικά κάθε  προσώπου που συνδέεται, με τον αθλητισμό.
ii. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές
όλων των αθλημάτων, που αναγνωρίζονται ως
τέτοιοι βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων
του αθλητικού νόμου.
iii. Προπονητές ερασιτεχνικών και επαγγελματικών ομάδων και ερασιτεχνών ή επαγγελματιών αθλητών.
iν. Άρχοντες, κριτές, διαιτητές, αρχηγοί και
γιατροί των αγωνιστικών και αθλητικών ομάδων.
ν. Φίλους (θεατές) των συμμετεχόντων σε
αγώνες και αθλητικές εκδηλώσεις
vi. Κάθε άλλο πρόσωπο που δεν μπορεί να
υπαχθεί σε κάποια από τις πιο πάνω κατηγορίες
και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως φίλαθλος σύμ-66-
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φωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 3
Φίλαθλος Ιδιότητα
1. Φίλαθλος ιδιότητα θεωρείται ότι έχει κάθε
φυσικό πρόσωπο, που αναγνωρίζεται ως φίλαθλος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κώδικα, το οποίο δεν έχει απολέσει την ιδιότητα αυτή
με απόφαση της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. για το χρονικό διάστημα που ορίζεται σε αυτή.
2. Φίλαθλο ιδιότητα θεωρείται ότι έχουν
και οι ανήλικοι, η οποία μπορεί να απολεσθεί
για ενέργειες που τελούν κατά τη διάρκεια της
ανηλικότητάς τους. Για ενέργειες που τελούν οι
ανήλικοι, από τη συμπλήρωση του δεκάτου τετάρτου έτους και μέχρι την ενηλικίωσή τους, και
συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος κώδικα, επιβάλλονται
οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17 του παρόντος
ποινές.  
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Φιλάθλου
1. Ο Φίλαθλος οφείλει να τηρεί τις αρχές του
Φιλάθλου Πνεύματος σύμφωνα με τον παρόντα
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κώδικα.
2. Κάθε φίλαθλος οφείλει ιδίως:
i. Να κινείται από ειλικρινή προς τον αθλητισμό αγάπη και να μην αποβλέπει στην, μέσω αυτού, απόκτηση υλικού του οφέλους ή βελτίωση της
οικονομικής του θέσης, εκτός από τις περιπτώσεις
που ο αθλητικός νόμος ρητά επιτρέπει την άσκηση σχετικής δραστηριότητας.
ii. Να επιδεικνύει στη κοινωνία ανεπίληπτη
από άποψη ήθους και συμπεριφοράς διαγωγή.
iii. Να μην ενεργεί με τρόπο αντίθετο στις αρχές του Φιλάθλου Πνεύματος.
iν. Να εκτιμά την καλή αγωνιστική προσπάθεια και να απέχει από κάθε ενέργεια που μπορεί
να επηρεάσει δυσμενώς τους αθλητές ή να δυσχεράνει την ομαλή εκτέλεση των αγώνων και των
αθλητικών εκδηλώσεων.
3. Επιπλέον των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου: i. Τα μέλη διοίκησης
και τα απλά μέλη των αθλητικών σωματείων και
των λοιπών νομικών προσώπων που συνδέονται
με τον αθλητισμό, οι άρχοντες, οι κριτές, οι διαιτητές, οι ιατροί αγώνων και οι αρχηγοί αθλητικών ομάδων κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους οφείλουν να επιδεικνύουν την προσήκουσα
στο αξίωμα και τον ρόλο τους διαγωγή, να τηρούν
απαρέγκλιτα τους κείμενους κανονισμούς και να
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εκτελούν τις εντολές των προϊσταμένων αθλητικών αρχών, που σχετίζονται με τη φύση της αθλητικής τους δράσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς
του συγκεκριμένου αθλήματος και του αθλητικού
νόμου.
ii. Οι αθλητές κάθε αθλήματος κατά τη συμμετοχή τους σε αγώνες και αθλητικές εκδηλώσεις
οφείλουν να επιδεικνύουν την προσήκουσα στον
αθλητή διαγωγή, να τηρούν απαρεγκλίτως τους
κείμενους κανονισμούς και να εκτελούν τις εντολές των προϊσταμένων αθλητικών αρχών που σχετίζονται με τη φύση της αθλητικής τους δράσης
σύμφωνα με τους κανονισμούς του συγκεκριμένου αθλήματος και του αθλητικού νόμου.
iii. Οι φίλοι (θεατές) συμμετέχοντες σε κάθε
αγώνα και αθλητικές εκδηλώσεις οφείλουν να
μην εμφορούνται από πνεύμα μίσους και εκδίκησης της αντιπάλου ομάδος και να επιδεικνύουν
προς τους αθλητές και τους ασκούντες τα καθήκοντά τους εντός του αγωνιστικού χώρου τον προσήκοντα σεβασμό, χωρίς διάκριση ως προς την
εθνικότητα, το φύλλο, τον τόπο καταγωγής ή το
σωματείο. Τον ίδιο προσήκοντα σεβασμό οφείλουν να επιδεικνύουν και προς τους υποστηρικτές
(φίλους) άλλων (μη υποστηριζόμενους από τους
ίδιους) αθλητών ή ομάδων τόσο κατά τη διάρκεια
του αγώνα ή της αθλητικής εκδήλωσης, όσο και σε
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κάθε άλλη έκφανση της ζωής τους.
Τμήμα Β’
Προσβολή Φιλάθλου Πνεύματος
Άρθρο 5
Ασυμβίβαστα με τη Φίλαθλο Ιδιότητα
Η Φίλαθλος Ιδιότητα είναι ασυμβίβαστη:
i. Στην περίπτωση των μελών διοίκησης και
των απλών μελών αθλητικού σωματείου, ένωσης,
ομοσπονδίας, συνδέσμου, τμήματος αμειβομένων
αθλητών, μετόχου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας
και γενικά κάθε νομικού προσώπου που συνδέεται, βάσει του σκοπού του, με τον αθλητισμό, με
τη σύμπτωση στο πρόσωπό τους της ιδιότητας του
μέλους διοίκησης, απλού μέλους ή μετόχου και
των εκάστοτε προβλεπομένων από τον αθλητικό νόμο κωλυμάτων και ασυμβιβάστων για την
απόκτηση αυτής, όπως προπονητών του οικείου
αθλήματος.
ii. Με την αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου από τα αρμόδια δικαστήρια για
ενέργεια που υπάγεται στην κατηγορία των αδικημάτων της «βίας στα γήπεδα».
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Άρθρο 6
Ενέργειες που δεν συνάδουν
με τη Φίλαθλο Ιδιότητα
1. Η Φίλαθλος Ιδιότητα δεν συνάδει με
ενέργειες αντίθετες από τις αρχές του Φίλαθλου
Πνεύματος. Κάθε τέτοια υπαίτια και καταλογιστή
ενέργεια συνιστά παραβίαση των αρχών του Φιλάθλου Πνεύματος και τιμωρείται βάσει των διατάξεων και με τις ποινές του παρόντος κώδικα.
2. Ενέργειες που παραβιάζουν τις αρχές του
Φίλαθλου Πνεύματος είναι:
i. Η μη τήρηση του «ευ αγωνίζεσθαι» από τους
συνδεόμενους (πλην των υποστηρικτών - φίλων)
με κάθε τρόπο με τους αγώνες και τις αθλητικές
εκδηλώσεις, πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια
και μετά τη λήξη αυτών.
ii. Η μη επίδειξη του προσήκοντα σεβασμού
από τους φίλους (θεατές) των συμμετεχόντων σε
αγώνες και αθλητικές εκδηλώσεις και η παράβαση των, εκάστοτε ισχυουσών, διατάξεων για τη
«βία στα γήπεδα» στα πλαίσια ή με αφορμή αυτές.
iii. Η με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, αλλοίωση ή/και απόπειρα αλλοίωσης του
αποτελέσματος του αγώνα.
iv. Η μη τήρηση διατάξεων του εκάστοτε περί
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αθλητισμού ισχύοντος νόμου που αφορά το φίλαθλο πνεύμα και την Ηθική δεοντολογία στον
Αθλητισμό.
ν. Η χρήση ή/και απόπειρα χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ.
vi. Η ρατσιστική συμπεριφορά ή η συμπεριφορά που κατατείνει σε διακρίσεις βάσει του φύλου, της θρησκείας, των πολιτικών πεποιθήσεων
και του σεξουαλικού προσανατολισμού
vii. Κάθε άλλη ενέργεια, που έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του Φιλάθλου Πνεύματος έστω
και μη ρητά αναφερόμενη στον παρόντα κώδικα.
Άρθρο 7
Μη τήρηση του «ευ αγωνίζεσθαι»
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κάθε ενέργεια
που δεν συνάδει με την αρχή του «ευ αγωνίζεσθαι» (fair play) ή κατά την ελληνική αγωνιστική την «αγαθή έριδα», που οφείλει να διακατέχει κάθε συνδεόμενο (αθλητή, προπονητή, μέλος
διοίκησης, διαιτητή, υπεύθυνο σταδίου κ.λπ.) με
τον αγώνα και την αθλητική εκδήλωση, πλην των
υποστηρικτών (φίλων) των ομάδων. Προϋπόθεση
της εφαρμογής του παρόντος άρθρου είναι η ενέργεια να λαμβάνει χώρα πριν την έναρξη, κατά τη
διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα ή της αθλητικής εκδήλωσης και να συνδέεται με αυτές όπως:
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• Η προσβολή της τιμής, κατά την έννοια
των άρθρων 361επ. του Ποινικού Κώδικα, όπως
εκάστοτε ισχύουν, και η απρεπής συμπεριφορά
προς κάθε συνδεόμενο (πλην των υποστηρικτών φίλων) από κάθε συνδεόμενο με τον αγώνα ή την
αθλητική εκδήλωση πρόσωπο.
• Η συμμετοχή σε ενέργειες που δυσφημούν
τον αθλητισμό.
Άρθρο 8
Μη επίδειξη του προσήκοντα σεβασμού από τους
υποστηρικτές (φίλους). Βία στα γήπεδα
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κάθε ενέργεια
που δεν συνάδει με τον σεβασμό που οφείλουν να
επιδεικνύουν οι υποστηρικτές (φίλοι) των συμμετεχόντων σε αγώνες και αθλητικές εκδηλώσεις,
εφόσον αυτή λαμβάνει χώρα στο χώρο του σταδίου, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντα
αυτού χώρου, πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια
και μετά τη λήξη αυτών όπως:
• Η προσβολή της τιμής, κατά την έννοια
των άρθρων 361επ. του Ποινικού Κώδικα, όπως
εκάστοτε ισχύουν, και η απρεπής συμπεριφορά
προς κάθε συνδεόμενο (πλην των υποστηρικτών
- φίλων) με τον αγώνα ή την αθλητική εκδήλωση
πρόσωπο.
• Η προσβολή της τιμής, κατά την έννοια
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των άρθρων 361επ. του Ποινικού Κώδικα, όπως
εκάστοτε ισχύουν, και η απρεπής συμπεριφορά
προς τους λοιπούς υποστηρικτές (φίλους) ομάδων
ή αθλητών.
• Η συμμετοχή σε ενέργειες που δυσφημούν
τον αθλητισμό.
Η τέλεση των ενεργειών αυτών από μέλος Λέσχης Φίλων που λειτουργεί σε Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών αθλητικού σωματείου ή Αθλητική
Ανώνυμη Εταιρεία συνιστά επιβαρυντική περίπτωση.
Άρθρο 9
Αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κάθε ενέργεια, πλην
της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων
ντόπινγκ, που δεν συνάδει με την αρχή του τίμιου
αγώνα και επιδιώκει την, με μη νόμιμα μέσα, αλ
λοίωση του αποτελέσματος του αγώνα προς όφε
λος ομάδας ή αθλητή, όπως:
• Η απόπειρα ή η δωροδοκία αθλητή, διαιτητή ή άλλου συνδεόμενου με τον αγώνα ή την
αθλητική εκδήλωση προσώπου.
• Η πλαστοπροσωπία αθλητή, διαιτητή ή
άλλου συνδεόμενου με τον αγώνα ή την αθλητική
εκδήλωση προσώπου.
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• Η με οποιοδήποτε τρόπο παρακώλυση της
συμμετοχής στον αγώνα ή την αθλητική εκδήλωση αθλητή, προπονητή ή άλλου συνδεόμενου με
αυτόν προσώπου αντίπαλης ομάδας.
• Η κατά τη διάρκεια του αγώνα ή της αθλητικής εκδήλωσης, με πρόθεση, παραπλάνηση διαιτητή ή κριτή, από αθλητή, προπονητή ή άλλο
συνδεόμενο με τον αγώνα ή την αθλητική εκδήλωση, πρόσωπο με σκοπό την λήψη εσφαλμένης
απόφασης. Τυχόν εκ των υστέρων, οικειοθελής,
παραδοχή της από τον αθλητή ή όποιο πρόσωπο
προέβη στην ενέργεια δεν συνιστά ελαφρυντικό.
• Παράνομος στοιχηματισμός όπως ορίζεται στο νόμο
Άρθρο 10
Χρήση απαγορευμένων ουσιών
και μεθόδων ντόπινγκ
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κάθε ενέργεια
που συνιστά παράβαση των, εκάστοτε ισχυουσών,
διατάξεων κατά της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, ανεξάρτητα από την
θετική ή μη επιρροή της χρήσης τους στο αποτέλεσμα του αγώνα ή της αθλητικής εκδήλωσης. Η
τέλεση των ενεργειών αυτών από προπονητή ανηλίκου αθλητή συνιστά επιβαρυντική περίπτωση,
όπως:
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• Η χρήση ή η απόπειρα χρήσης τέτοιων ουσιών και μεθόδων.
• Η με οποιοδήποτε τρόπο, από οποιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων των γονέων ή των
προσώπων που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων
αθλητών), χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης τέτοιων ουσιών και μεθόδων.
• Η άρνηση υποβολής σε έλεγχο ντόπινγκ.
• Η προσπάθεια αποφυγής ελέγχου ντόπινγκ.
• Η προσπάθεια αλλοίωσης του αποτελέσματος ελέγχου ντόπινγκ.
Άρθρο 11
Προσβολή αθλητικών Ηθών και Ολυμπιακών Ιδεωδών
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κάθε ενέργεια που δεν συνάδει με τα αθλητικά ήθη και τα
ολυμπιακά ιδεώδη και  παραβιάζει τις αρχές του
Φίλαθλου Πνεύματος και των θεμελιωδών αρχών
και κανόνων αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας,
όπως είναι: η   διάθεση ή εμπορία απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ή άλλη παράβαση της
κείμενης νομοθεσίας, μετά από αμετάκλητη παραπομπή, με κλητήριο θέσπισμα ή βούλευμα και
καταδίκη περί ντόπινγκ, εξαρτησιογόνων ουσι-76-
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ών, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, αδίκημα αθλητικής βίας, χειραγώγηση ή αλλοίωση
αποτελέσματος αγώνα, δωροδοκία - δωροληψία
αθλητικών παραγόντων, πλαστογραφία με στόχο
την παραπλάνηση των αθλητικών αρχών.
Άρθρο 12
Ρατσιστική συμπεριφορά
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κάθε ενέργεια
που συνιστά, μη επιτρεπομένη, διάκριση λόγω
φύλου, φυλής, χρώματος, ηλικίας, θρησκευτικών
ή πολιτικών πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού.
Άρθρο 13
Περιπτώσεις ρατσιστικής συμπεριφορά είναι:
• Η άρνηση ή η απαγόρευση από τρίτον
συμμετοχής αθλητή σε αγώνα λόγω θρησκευτικών
ή πολιτικών πεποιθήσεων.
• Η, με ρατσιστικό περιεχόμενο, προσβολή
της τιμής και η απρεπής συμπεριφορά προς κάθε
συνδεόμενο, από κάθε συνδεόμενο με τον αγώνα
ή την αθλητική εκδήλωση πρόσωπο.
• Η εκμετάλλευση και η προσπάθεια εκμετάλλευσης του αγώνα ή της αθλητικής εκδήλωσης
για την προβολή, προώθηση ρατσιστικού περιε-77-
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χομένου απόψεων, μέσω των ΜΜΕ και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης .
• Η απαγόρευση ή η παρεμπόδιση από τρίτον συμμετοχής αθλητή σε αγώνα λόγω ρατσιστικών πεποιθήσεων.
Άρθρο 14
Ενέργειες μη ρητά αναφερόμενες στον παρόντα
κώδικα
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κάθε ενέργεια
που, αν και μη ρητά αναφερόμενη στον παρόντα
κώδικα, έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του Φιλάθλου Πνεύματος, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται και στις διατάξεις του άρθρου 130 του
ν. 2725/1999 και του ισχύοντος καταστατικού της
Ε.Ο.Ε.
Τμήμα Γ’ Ποινές
Άρθρο 15
Σκοπός των Ποινών
Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα κώδικα
πειθαρχικές ποινές έχουν διττό σκοπό. Αφενός
μεν τον πειθαρχικό κολασμό των παραβατών,
αφετέρου δε την πρόληψη νέων πειθαρχικών παραπτωμάτων τόσο από τους ίδιους, όσο και από
τρίτους.
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Άρθρο 16
Ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται
στους παραβάτες είναι:
i.  Έγγραφη επίπληξη.
ii. Πρόσκαιρη στέρηση φιλάθλου ιδιότητας
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
iii. Στέρηση φιλάθλου ιδιότητας δια βίου.
2. Οι ποινές της έγγραφης επίπληξης και της
στέρησης φιλάθλου ιδιότητας επιβάλλονται για
ενέργειες που τελέστηκαν με δόλο ή αμέλεια. Το
ύψος δε αυτών καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της ενέργειας και την κατηγορία στην οποία
κατατάσσεται ο παραβάτης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 26 του παρόντος κώδικα.
Άρθρο 17
1. Στους ανηλίκους, που έχουν συμπληρώσει
το δέκατο τέταρτο έτος, επιβάλλεται η ποινή της
έγγραφης επίπληξης.
2. Σε περίπτωση τέλεσης νέου πειθαρχικού
παραπτώματος από τον ίδιο πριν τη συμπλήρωση
του δεκάτου ογδόου έτους, του επιβάλλεται ποινή
απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες και τις αθλητικές εκδηλώσεις είτε ως αθλητές ή μέλη σωματείου είτε ως θεατές για χρονικό διάστημα από δέκα
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ημέρες έως τρεις μήνες.
Άρθρο 18
1. Στα μέλη διοίκησης αθλητικού σωματείου,
ένωσης, ομοσπονδίας, συνδέσμου, τμήματος αμειβομένων αθλητών, αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε νομικού προσώπου που συνδέεται,
βάσει του σκοπού του, με τον αθλητισμό, καθώς
και σε κάθε άλλο πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί
στην κατηγορία αυτή, ιδίως πρόσωπα που αν και
δεν αναφέρονται ως μέλη διοίκησης στη πράξη
(de facto) συμμετέχουν στη διοίκηση του νομικού
προσώπου, επιβάλλονται οι ποινές:
i Της έγγραφης επίπληξης.
ii. Της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας έως
δώδεκα (12) μήνες για την περίπτωση των φυσικών προσώπων έως δεκαοχτώ (18) μήνες για την
περίπτωση των φυσικών προσώπων που συνδέονται με ομοσπονδίες και τμήματα αμειβομένων
αθλητών και έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες για
την περίπτωση φυσικών προσώπων  που συνδέονται με τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, ανάλογα με τη βαρύτητα της ενέργειας.
iii. Της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας για
χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) ημέρες έως
δέκα (10) χρόνια.
2. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται και
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στα μέλη ή μετόχους των ως άνω νομικών προσώπων εφόσον αποδειχθεί ότι στην πράξη (de facto)
διενεργούν πράξεις διοίκησης και συνέβαλαν
στην συγκεκριμένη πειθαρχικά κολάσιμη ενέργεια.
Άρθρο 19
1. Στους ερασιτέχνες αθλητές όλων των
αθλημάτων επιβάλλονται οι ποινές:
i. Της έγγραφης επίπληξης.
ii. Της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας έως
έξι (6) μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα της ενέργειας.
iii. Της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας για
χρονικό διάστημα από έξι μήνες (6) μήνες έως δύο
(2) χρόνια.
iv. Η ποινή πολυετούς στέρησης της φιλάθλου
ιδιότητας έως και δια βίου.
Άρθρο 20
1. Στους επαγγελματίες αθλητές όλων των
αθλημάτων καθώς και στους ερασιτέχνες αθλητές
που ασκούν μη επιτρεπομένη από τον αθλητικό
νόμο επαγγελματική δραστηριότητα στον αθλητισμό, επιβάλλονται οι ποινές:
1. Της έγγραφης επίπληξης.
ii. Της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας έως
έξι (6) μήνες
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iii. Της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας για
χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως τρία (3)
χρόνια.
2. Η ποινή πολυετούς στέρησης της φιλάθλου
ιδιότητας έως και δια βίου.
Άρθρο 21
1. Στους προπονητές, βοηθούς αυτών, γυμναστές και κάθε άλλο πρόσωπο που μπορεί να
υπαχθεί στην κατηγορία αυτή, επιβάλλονται οι
ποινές:
i. Της έγγραφης επίπληξης
ii. Της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας έως
έξι (6) μήνες στην περίπτωση του ερασιτεχνικού
αθλητισμού και έως δώδεκα (12) μήνες στην περίπτωση του επαγγελματικού αθλητισμού.
iii. Της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας για
χρονικό διάστημα από δώδεκα (12) μήνες έως πέντε (5) χρόνια.
2. Η
ποινή
της
πολυετούς
στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας μπορεί να
επιβληθεί κλιμακωτά έως και δια βίου.
Άρθρο 22
1. Στους άρχοντες, κριτές, διαιτητές, γιατρούς των αγώνων, αρχηγούς των αγωνιστικών
και αθλητικών ομάδων καθώς και κάθε άλλο
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πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία
αυτή, επιβάλλονται οι ποινές:
i. Της έγγραφης επίπληξης.
ii. Της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας για
χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως δώδεκα
(12) μήνες στην περίπτωση του ερασιτεχνικού
αθλητισμού και μέχρι δεκαοχτώ (18) μήνες στην
περίπτωση του επαγγελματικού αθλητισμού.
iii. Της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας για
χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως δέκα (10)
χρόνια.
2. Η ποινή της πολυετούς στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας μέχρι και δια βίου αποκλεισμού.
Άρθρο 23
1. Στους φίλους (θεατές) των συμμετεχόντων
σε αγώνες και αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και
κάθε άλλο πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί στην
κατηγορία αυτή, επιβάλλονται οι ποινές:
i. Της έγγραφης επίπληξης.
ii. Της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας για
χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως δεκαοχτώ
(18) μήνες
iii. Της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας για
χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως πέντε (5)
χρόνια.
2. Η ποινή της στέρησης της φιλάθλου ιδιό-83-
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τητας μπορεί να επιβληθεί έως δια βίου αποκλεισμό.
Άρθρο 24
Συνέπειες της στέρησης της Φιλάθλου Ιδιότητας
1. Η ποινή της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας συνεπάγεται την, για την οριζόμενη με την
απόφαση χρονική διάρκεια, απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων
καθώς και συμμετοχής σε αυτές και στις εν γένει
λειτουργίες των συνδεόμενων με τον αθλητισμό
νομικών προσώπων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.
2. Σε περίπτωση επιβολής ποινής στέρησης
της φιλάθλου ιδιότητας σε πρόσωπο που έχει ήδη,
κατά τον χρόνο επιβολής της ποινής, στερηθεί την
φίλαθλη ιδιότητα με προηγούμενη απόφαση της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., η έκτιση αυτής αρχίζει την ημέρα λήξης της προηγούμενης ποινής.
Άρθρο 25
Επιμέτρηση της Ποινής
1. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. επιβάλλει, μεταξύ των προβλεπομένων από τον παρόντα κώδικα, την, κατά
την κρίση της, πλέον προσήκουσα και πρόσφορη,
για την επιτέλεση του σκοπού της, πειθαρχική ποινή, εκτός από τις περιπτώσεις που ο παρών κώδικας επιβάλλει την επιβολή συγκεκριμένου είδους
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πειθαρχικής ποινής.
2. Κατά την επιμέτρηση του ύψους της πειθαρχικής ποινής, λαμβάνεται υπόψη:
i. Η αρχή της αναλογικότητας.
ii. Οι τυχόν ελαφρυντικές ή/και επιβαρυντικές περιστάσεις που δικαιολογούν την μείωση ή
την αύξηση της ποινής.
iii. Η βαρύτητα του παραπτώματος, για την
οποία συνεκτιμώνται ιδίως η φύση και το είδος
αυτού, η βλάβη που προξένησε ή ο κίνδυνος που
προκάλεσε και η επίδραση που είχε στον αθλητικό
κόσμο.
iv. Η προσωπικότητα του παραβάτη, για την
οποία συνεκτιμώνται ιδίως η ιδιότητα, η πείρα, ο
χαρακτήρας, τα αίτια που οδήγησαν στην τέλεση
του παραπτώματος, η αφορμή που του δόθηκε και
ο σκοπός που επιδίωκε.
ν. Οι περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε το
παράπτωμα, για τις οποίες συνεκτιμώνται ιδίως
ο βαθμός επηρεασμού της κρίσης του παραβάτη
από εξωγενείς παράγοντες, ο τρόπος ενέργειας
και γενικά οι συνθήκες τέλεσης αυτής.
νi. Ο βαθμός του δόλου ή της αμέλειας του
παραβάτη.
νii. Η χάρη, η αποκατάσταση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο άρση του ποινικώς κολάσιμου
της ενέργειας, η άρση εν όλω ή εν μέρει των συνε-85-
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πειών της ποινικής καταδίκης.
3. Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται
ιδίως:
i. Το ότι στην ενέργειά του ωθήθηκε όχι από
ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια, ή διατελώντας
υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή
ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης.
ii. Το ότι στην ενέργειά του ωθήθηκε από
ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος (προς το
πρόσωπο του ίδιου) ή παρασύρθηκε από οργή ή
βίαιη θλίψη που του προκάλεσε άδικη εναντίον
του ιδίου (προσωπικά) ενέργεια.
iii. Το ότι συμπεριφέρθηκε καλά για μεγάλο
διάστημα μετά την ενέργεια του.
4. Επιβαρυντικές περιστάσεις θεωρούνται
ιδίως:
i. Η επαναλαμβανόμενη από τον ίδιο, είτε
ατομικά, είτε ως μέλος ομάδας, τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων. Πειθαρχικά παραπτώματα
που έχουν τελεστεί κατά τη διάρκεια της ανηλικότητας του ελεγχόμενου δεν λαμβάνονται υπόψη.
ii. Η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος από
πρόσωπο που έχει στερηθεί την φίλαθλο ιδιότητα
κατά το διάστημα της στέρησης αυτής.
ii. Η, από τον ίδιο, μετά την τέλεση του παραπτώματος εκθείασή του.
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Άρθρο 26
Συρρέοντα πειθαρχικά παραπτώματα
Για συρρέοντα πειθαρχικά παραπτώματα
που τελέστηκαν από το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο
τόπο και χρόνο επιβάλλεται μία ποινή. Κατά την
επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός αυτών. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες
για τα επιμέρους παραπτώματα ποινές είναι διάφορης βαρύτητας, επιβάλλεται υποχρεωτικά η
βαρύτερη, βάσει της οποίας υπολογίζονται τυχόν
ελαφρυντικά.
Άρθρο 27
Υποχρεωτική επιβολή ποινής στέρησης
Φιλάθλου Ιδιότητας
1. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. υποχρεούται να επιβάλει
την ποινή της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας,
για το προσήκον και πρόσφορο κατά την κρίση
της χρονικό διάστημα στις περιπτώσεις:
i. Αλλοίωσης ή απόπειρας αλλοίωσης του
αποτελέσματος αγώνα.
ii. Χορήγησης ή απόπειρας χορήγησης ή εντολής προς τρίτο πρόσωπο για τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ή μεθόδων ντόπινγκ.
iii. Ρατσιστικής συμπεριφοράς προς κάθε πρόσωπο, είτε συνδεόμενο είτε όχι με τον αθλητισμό.
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iv. Συμμετοχής ή, με πρόθεση, παρότρυνσης,
υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή διευκόλυνσης με
οποιοδήποτε τρόπο μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων, προσώπων να προβούν σε ενέργειες υπαγόμενες στις, όπως εκάστοτε ισχύουν, διατάξεις για
τη «βία στα γήπεδα».
2. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. υποχρεούται να επιβάλει
την ποινή της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας,
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών
σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος κώδικα (περί των ασυμβιβάστων με την φίλαθλο ιδιότητα). Ειδικά στην περίπτωση iii του άρθρου αυτού, η ποινή της στέρησης
της Φιλάθλου Ιδιότητας επιβάλλεται μόνο εάν,
κατά τον χρόνο έκδοσης της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, δεν έχει ήδη επιβληθεί ποινή
στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας για την ενέργεια
για την οποία, εκ των υστέρων, καταδικάστηκε.
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ΜΕΡΟΣ В’
Τμήμα A’ Οργάνωση της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Άρθρο 28
Φύση και σκοπός της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. είναι ειδικό, ανεξάρτητο, δικαιοδοτικό όργανο που λειτουργεί στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με σκοπό τον έλεγχο
της τήρησης των αρχών του Φιλάθλου Πνεύματος
σύμφωνα με το μέρος Α’ του παρόντος κώδικα,
από τους συνδεόμενους με οποιαδήποτε ιδιότητα
με τους αγώνες και τις αθλητικές εκδηλώσεις και
την επιβολή των προβλεπομένων από τον παρόντα κώδικα πειθαρχικών ποινών.
Άρθρο 29
Δομή και λειτουργία της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, συγκροτείται και λειτουργεί η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.:
i. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. στελεχώνεται από τον Πρόεδρο, και τέσσερα (4) μέλη σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 22 του καταστατικού της ΕΟΕ.
Η θητεία του Προέδρου και των μελών της
Επιτροπής διαρκεί τέσσερα χρόνια, από την 1η
ολομέλεια της εκλογής του Προέδρου και των μελών της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ μέχρι και το τέλος της θητείας
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της Ολομέλειας της ΕΟΕ.
ii. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. είναι το μόνο αρμόδιο
όργανο για την εξέταση των περιπτώσεων παραβιάσεως του Φιλάθλου Πνεύματος όπως ο
νόμος ορίζει. Επιβάλλει δε τις προβλεπόμενες
από τον παρόντα κώδικα πειθαρχικές ποινές.
Άρθρο 30
Διοίκηση της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
1. Ο πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.:
i. Εκπροσωπεί την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. δια της Ε.Ο.Ε
δικαστικά και εξώδικα.
ii. Εκτελεί τις αποφάσεις της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.:
iii. Προΐσταται του προσωπικού της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων
που σχετίζονται με το έργο της και υπογράφει
κάθε σχετικό με αυτό έγγραφο.
iv. Προεδρεύει, συμμετέχει και ψηφίζει στις
συνεδριάσεις της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
v. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια αποφασιστεί από τη την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. που δεν αντιβαίνει
σε διατάξεις του παρόντος κώδικα και του νόμου.
2. Καθήκον του Προέδρου της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
είναι:
i. Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τα
μέλη για την άσκηση των καθηκόντων τους.
ii. Η εξασφάλιση της λειτουργικής ανεξαρτη-90-
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σίας των μελών της.
iv. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μερών ενώπιον της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
v. Η διάδοση των αρχών του Φιλάθλου
Πνεύματος.
3. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ.:
i. Μεριμνά για την εκτέλεση των επιβαλλομένων από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ αποφάσεων.
iii. Μεριμνά για τη διάδοση των αρχών του
Φιλάθλου Πνεύματος.
iv. Διατυπώνει προτάσεις προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και κάθε άλλο αρμόδιο
όργανο σε ό,τι αφορά στις αρχές του Φιλάθλου
Πνεύματος και εισηγείται τη λήψη κάθε μέτρου
που συμβάλλει στην πραγμάτωση του σκοπού της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
v. Μεριμνά για τη συγγραφή, εκτύπωση και
διάδοση ειδικών εκδόσεων που αφορούν στο Φίλαθλο Πνεύμα, την έκδοση ενημερωτικού υλικού
και κάθε είδους εντύπων για την επίτευξη των
στόχων της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
vi. Επιμελείται των σχετικών με την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των οργάνων της Ε.Φ.Ι.Π.Η.Δ. θεμάτων.
vii. Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία και δράση, που δεν προβλέπεται ρητώς στον
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παρόντα κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου σύστασής της.
4.Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, και όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο, με πρόσκληση του Προέδρου που κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη.
Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των 3 προσώπων που την απαρτίζουν, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτής. Για τη λήψη
απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων και
σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται τα προς
συζήτηση θέματα. Σε περίπτωση παρουσίας όλων όσων
τηναπαρτίζουν επιτρέπεται η συζήτηση και θεμάτων
εκτός ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 31
1. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. είναι ανεξάρτητη από
κάθε άλλο όργανο που λειτουργεί και δεν συνδέεται με κανένα δεσμό ιεραρχικής ή άλλης φύσης.
2. Ο Πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. προεδρεύει
στις συνεδριάσεις της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και των συνθέσεων σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα και έχει
την ευθύνη εποπτείας και ελέγχου του σεβασμού
των δικαιωμάτων του ελεγχόμενου και της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας ενώπιον της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ.
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Άρθρο 32
Συγκρότηση της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
1. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. απαρτίζεται από 5 μέλη. Εκ
των οποίων ο Πρόεδρος και δύο μέλη είναι μέλη
της Ολομέλειας της ΕΟΕ και τα άλλα δύο μέλη είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, απόφοιτοι νομικών σχολών της ανώτατης εκπαίδευσης ή
απόφοιτοι άλλης σχολής της ανώτατης εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο.
Η επιτροπή συγκροτείται ως εξής:
i. Τον Πρόεδρο εκλέγει η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ως μέλος αυτής
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του καταστατικού της Ε.Ο.Ε.) όπως και τα μέλη (παρ. 5
του άρθρου 22 του καταστατικού της Ε.Ο.Ε.).
ii. Η εκλογή των μελών γίνεται από την Ε.Ο.Ε.
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ισχύοντος καταστατικού της Ε.Ο.Ε.
2. Η θέση του προέδρου και του μέλους της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. είναι τιμητική και άμισθη.
Άρθρο 33
Γραμματεία
Στη Διοίκηση της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. λειτουργεί
Γραμματεία η οποία είναι αρμόδια για την υποστήριξη της λειτουργίας αυτής και της εκάστοτε
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Πειθαρχικής Συνθέσεως, τα σχετικά με τη λειτουργία, τη στελέχωση και κάθε άλλο σχετικό
θέμα ρυθμίζονται με αποφάσεις της διοίκησης της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε.
Τμήμα В’
Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Άρθρο 34
Βαθμοί δικαιοδοσίας
Η πειθαρχική διαδικασία ασκείται από την Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. κατόπιν ειδικής Εισήγησης από εκείνο
το μέλος της το οποίο ο Πρόεδρος όρισε εισηγητή
κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κώδικα.
Άρθρο 35
Καθ’ ύλην αρμοδιότητα
Η αρμοδιότητα της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. εκτείνεται
στις ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τις
αρχές του Φιλάθλου Πνεύματος και κατά τον παρόντα κώδικα και τον ισχύοντα νόμο χαρακτηρίζονται ως πειθαρχικό παράπτωμα αντιαθλητικής
συμπεριφοράς, ηθικής και δεοντολογίας.
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Άρθρο 36
Κατά τόπο αρμοδιότητα
Η αρμοδιότητα της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. εκτείνεται
στα πειθαρχικά παραπτώματα που τελούνται:
i. Στην ελληνική επικράτεια από συνδεόμενους με κάθε τρόπο και με κάθε ιδιότητα (πλην
αυτού του φίλου - θεατή) με τους αγώνες και τις
αθλητικές εκδηλώσεις.
ii. Στο εξωτερικό από Έλληνες ή αλλοδαπούς
συνδεόμενους με κάθε τρόπο και με κάθε ιδιότητα
(πλην αυτού του φίλου - θεατή) με τους αγώνες
και τις αθλητικές εκδηλώσεις υπό την προϋπόθεση της, με οποιοδήποτε τρόπο (ως μέλη ελληνικών
ομάδων, διαιτητές ελληνικών συνδέσμων κλπ),
σύνδεσής τους με την Ελλάδα.
iii. Στην ελληνική επικράτεια ή στο εξωτερικό
από Έλληνες υποστηρικτές (φίλους) που παρακολούθησαν ή μετέβησαν για να παρακολουθήσουν
(ανεξάρτητα αν τελικά παρακολούθησαν) αγώνα
ή αθλητική εκδήλωση, καθόλη τη διάρκεια της
προς τούτο μετάβασης έως και την επιστροφή τους.
Άρθρο 37
Έλεγχος δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας
Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. εξετάζει αυτεπάγγελτα τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητά της. Αν διαπιστώσει
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έλλειψη δικαιοδοσίας θέτει, με ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη απόφαση, την υπόθεση
στο αρχείο.
Άρθρο 38
Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. συνεδριάζει με τριμελή σύνθεση στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας και με
πενταμελή σύνθεση στο στάδιο της εξέτασης της
υπόθεσης στην ουσία της και λήψης απόφασης,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο
την παρ 6 του Άρθρου 22 του Καταστατικού και
στους εγκεκριμένους από την Ολομέλεια κανονισμούς της.

Τμήμα Γ
Θεμελιώδεις Αρχές της Πειθαρχικής
Διαδικασίας
Άρθρο 39
1. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. μεριμνά για την πρόοδο
της υπόθεσης. Στα πλαίσια αυτά η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
διατάζει τη διενέργεια κάθε απαραίτητης διαδικαστικής πράξης και λαμβάνει όλα τα κατά την
κρίση της πρόσφορα μέτρα για τη διακρίβωση της
αλήθειας και την ταχύτερη έκδοση της απόφασης.
2. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. ελέγχει αυτεπαγγέλτως τη
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συνδρομή των διαδικαστικών προϋποθέσεων.
3. Η απουσία καταγγέλλοντος, καταγγελλομένου ή μάρτυρα που έχει νομίμως κλητευθεί δεν
παρακωλύει την πρόοδο της διαδικασίας, ούτε
δημιουργεί τεκμήριο ομολογίας.
4. Οι καταγγέλλοντες, καταγγελλόμενοι ή
μάρτυρες ενώπιον της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. είναι ίσοι και
έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Έχουν το δικαίωμα να παρίστανται κατά την
ακρόαση και πρέπει για το σκοπό αυτό να καλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Έχουν
την υποχρέωση να εμφανίζονται αυτοπροσώπως
ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου ενώπιον, όταν
κληθούν, της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. για το σκοπό αυτό. Τυχόν μη αυτοπρόσωπη εμφάνισή τους, δεν κωλύει
την πρόοδο της διαδικασίας, ούτε συνιστά τεκμήριο ομολογίας ή παραίτησης από την καταγγελία.
5. Κανείς δεν κρίνεται δεύτερη φορά για
το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα. Νέα πειθαρχική
δίωξη για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα είναι
απαράδεκτη.
6. Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος μέχρι το πέρας της πειθαρχικής διαδικασίας ίσχυσαν περισσότεροι κανονισμοί ή σχετικοί νόμοι, εφαρμόζεται αυτός που περιέχει τις
ευμενέστερες για τον ελεγχόμενο διατάξεις.
7. Η απώλεια της ιδιότητας υπό την οποία
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τελέστηκε η πειθαρχικά ελεγχόμενη ενέργεια δεν
αίρει την πειθαρχική ευθύνη αυτού για παράπτωμα προγενέστερο της απώλειάς της.
8. Η χάρη, η αποκατάσταση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο άρση του ποινικώς κολάσιμου της
ενέργειας ή άρση εν όλω ή εν μέρει των συνεπειών
της ποινικής καταδίκης, η εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω παραγραφής, καθώς και κάθε περίπτωση μη καταδίκης για τυπικούς λόγους, δεν αίρουν
το πειθαρχικά κολάσιμο της ενέργειας.

Άρθρο 40
Δημοσιότητα της προδικασίας και της ακρόασης
1. Η προδικασία είναι μυστική. Ο Πρόεδρος,
τα μέλη και ο συμπράττων γραμματέας είναι οι
μόνοι, εκτός από τον καταγγέλλοντα και τον καταγγελλόμενο, που έχουν πρόσβαση -στα πλαίσια
των καθηκόντων τους- στα στοιχεία του φακέλου
και οφείλουν να τηρούν την αρχή της εμπιστευτικότητας και να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους γεγονότα ή άλλα στοιχεία που αφορούν στην προδικασία.
2. Η ακρόαση διεξάγεται κεκλεισμένων των
θυρών. Τα μέλη της Πειθαρχικής Σύνθεσης, ο
συμπράττων γραμματέας, οι καταγγέλλοντες, οι
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καταγγελλόμενοι, οι μάρτυρες και όσοι συμμετέχουν με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στην ακρόαση, οφείλουν να τηρούν την αρχή της εμπιστευτικότητας και να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους
γεγονότα ή άλλα στοιχεία από την ακρόαση μέχρι
την έκδοση της απόφασης.

Άρθρο 41
Διάσκεψη
1. Η διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης
είναι μυστική και το αποτέλεσμά της είναι απόρρητο μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης. Μετά
την έκδοσή της, η απόφαση και τα πρακτικά είναι
προσβάσιμα από τα μέρη.
2. Όποιος δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, μετά από άδεια από τον Πρόεδρο
της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., να λάβει αντίγραφο της απόφασης ή στοιχεία της δικογραφίας.
Άρθρο 42
Αιτιολογία των αποφάσεων
1. Η απόφαση για τη θέση της υπόθεσης στο
αρχείο από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., είτε επιβάλλει πειθαρχική ποινή, είτε απαλλάσσει τον ελεγχόμενο
πρέπει να είναι ειδικά και πλήρως αιτιολογημένη,
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και να κοινοποιείται στο πρόσωπο το οποίο αφορούν. Η γνώμη και τα τυχόν ονόματα των μειοψηφούντων μελών καταχωρούνται στην απόφαση.
2. Η απόφαση της Διοίκησης για την εισαγωγή υπόθεσης στην Πειθαρχική Σύνθεση δεν απαιτείται να περιέχει αιτιολογία.
Άρθρο 43
Καλόπιστη διεξαγωγή της διαδικασίας
Οι καταγγέλλοντες, οι καταγγελλόμενοι, οι
μάρτυρες, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι, οι εκπρόσωποι και οι πληρεξούσιοι οφείλουν να ενεργούν
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και
των χρηστών ηθών, να τηρούν το καθήκον της
αλήθειας και να αποφεύγουν ενέργειες που προδήλως παρελκύουν τη διαδικασία.
Άρθρο 44
Εφαρμογή κανόνων του ποινικού δικαίου
Κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και
του κώδικα ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται
ανάλογα και στην πειθαρχική διαδικασία του παρόντος κώδικα, εφόσον συνάδουν με τη φύση και
το σκοπό της και εφόσον δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος κώδικα.
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Άρθρο 45
Δέσμευση από αποφάσεις δικαστηρίων
1. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. λαμβάνει υπόψη της τις
αποφάσεις των δικαστηρίων στο βαθμό που αυτές
αποτελούν δεδικασμένο σύμφωνα με όσα ορίζουν
οι σχετικές διατάξεις.
2. Επίσης λαμβάνει υπόψη της τις αποφάσεις των δικαστηρίων που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ισχύουν έναντι όλων, καθώς και
από τις αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις
των ποινικών δικαστηρίων ως προς την ενοχή του
δράστη.
3. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. λαμβάνει υπόψη της το δεδικασμένο και αυτεπαγγέλτως, εφόσον αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.
Άρθρο 46
Υποχρέωση γνωστοποίησης αξιόποινων πράξεων
Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ανεξάρτητα αν η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο,
ανακύψει γεγονός που μπορεί να χαρακτηριστεί
έγκλημα διωκόμενο αυτεπαγγέλτως, η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
συντάσσει έκθεση και τη διαβιβάζει στον αρμόδιο
εισαγγελέα με κάθε λεπτομέρεια και με τα σχετικά
έγγραφα.
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Τμήμα Δ’ Αμεροληψία και αντικειμενικότητα
Άρθρο 47
Δήλωση αμεροληψίας και αντικειμενικότητας
1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
οφείλουν να επιτελούν τα καθήκοντά τους αμερόληπτα και με αντικειμενικότητα και να μην έχουν
καμία σχέση εξάρτησης με τα μέρη της υπόθεσης.
Μετά την, σύμφωνα με τo άρθρo 32 του παρόντος
κώδικα, επιλογή τους και πριν την ανάληψη των
καθηκόντων τους, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση
με περιεχόμενο: «δηλώνω υπεύθυνα ότι θα ασκώ
τα καθήκοντα μου ως πρόεδρος, μέλος της Πειθαρχικής Σύνθεσης, με ευσυνειδησία, αμεροληψία και αντικειμενικότητα, λαμβάνοντας υπόψη
και τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, με
τον απαθή και ψύχραιμο τρόπο που επιβάλλεται
και στους Δικαστές, και ότι θα δηλώνω τυχόν λόγους εξαίρεσής μου».
Η δήλωση αυτή πρέπει να υπογραφεί εντός
πέντε ημερών από την αποδοχή της εκλογής τους
και κρατείται στα γραφεία της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., αντίγραφο δε αυτής αποστέλλεται στην Ε.Ο.Ε..
2. Άρνηση υπογραφής της δήλωσης αυτής
συνεπάγεται την ανάκληση της εκλογής του προ-102-
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σώπου που αρνήθηκε από την σύνθεση των μελών
της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.. Άρνηση του προέδρου για την
υπογραφή της δήλωσης, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από το αξίωμα του προέδρου της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης
εκδίδεται από την Ε.Ο.Ε. εντός πέντε ημερών από
τη διαπίστωση της μη υπογραφής της δήλωσης.
Άρθρο 48
Εξαίρεση μελών
Ο Πρόεδρος, της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και ο συμπράττων γραμματέας αποκλείεται από την άσκηση
των καθηκόντων τους σε υπόθεση:
i. Στην οποία συμμετέχει με κάθε ιδιότητα σύζυγος ή σύντροφος αυτού, συγγενής (εξ αίματος,
εξ αγχιστείας ή λόγω υιοθεσίας) σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου έως και τον τρίτο
βαθμό. Τα κωλύματα της συγγένειας εξ αγχιστείας
και της συζυγικής σχέσης διατηρούνται και μετά
τη λύση του γάμου που τα δημιουργεί.
ii. Έχει ιδιαίτερη φιλία ή έχθρα με κάποιο από
τα μέρη ή συντρέχουν στο πρόσωπό του γεγονότα
ικανά να δικαιολογήσουν εύλογη δυσπιστία για
την αμεροληψία του, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις του οικείου άρθρου του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
iii. Κατήγγειλε την ενέργεια για την οποία
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έχει επιληφθεί το όργανο στο οποίο ανήκει.
iv. Από την έκβαση της οποίας έχει άμεσο ή
έμμεσο προσωπικό συμφέρον.
v. Στην οποία έχει αναμιχθεί με την ιδιότητα
του πληρεξουσίου, αντιπροσώπου, εκπροσώπου,
συμβούλου, μάρτυρα ή πραγματογνώμονα.
Άρθρο 49
Αποχή μελών
1. Ο Πρόεδρος, μέλος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και ο
συμπράττων γραμματέας οφείλουν να δηλώσουν
τους λόγους αποκλεισμού, καθώς και τυχόν λόγους ευπρέπειας, που επιβάλλουν την αποχή του,
ακόμα και αν τους αντιλήφθηκε ή πληροφορήθηκε κατά ή μετά τη συνεδρίαση της ή την ακρόαση
ενώπιον της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., πριν όμως την έκδοση
απόφασης, οπότε η υπόθεση επανεξετάζεται.
2. Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα που δικαιολογεί την παραπομπή του θέματος στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε για
τα περαιτέρω.   Σε κάθε περίπτωση η Ολομέλεια
επιλαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως.
Η δήλωση, υποβάλλεται στην γραμματεία,
επί αυτής δε αποφαίνεται η ολομέλεια της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. χωρίς τη συμμετοχή του μέλους ή του
προέδρου.
-104-

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.

Άρθρο 50
Αίτηση εξαίρεσης μελών
1. Τα μέρη μπορούν να ζητήσουν την εξαίρεση του προέδρου ή μέλους της Πειθαρχικής Σύνθεσης και του συμπράττοντος γραμματέα, για το
οποίο συντρέχει λόγος αποκλεισμού ή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν συγκεκριμένοι πραγματικοί λόγοι που δικαιολογούν τη δημιουργία
αμφιβολίας ως προς την αντικειμενική άσκηση
των καθηκόντων του, με έγγραφη αίτηση, που
υποβάλλεται στη γραμματεία το αργότερο μία εργάσιμη ημέρα πριν τη συνεδρίαση ή την ακρόαση
ενώπιον της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. ή κατά την ημέρα της συνεδρίασης ή της ακρόασης έως και το τέλος αυτής.
Η αίτηση εξαίρεσης πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τους λόγους της εξαίρεσης, να μνημονεύει
τα πραγματικά γεγονότα στα οποία στηρίζονται
οι λόγοι αυτοί και να αναφέρει τα μέσα της απόδειξής τους μετά παραβόλου  το ύψος του οποίου
καθορίζει η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον αιτούντα ή από πληρεξούσιο δικηγόρο κατόπιν ειδικής προς τούτο
εξουσιοδότησης, στην οποία πρέπει να αναγράφονται οι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους
ζητείται η εξαίρεση, άλλως η αίτηση απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
2. Η αίτηση ανακοινώνεται άμεσα σε εκείνον
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του οποίου ζητείται η εξαίρεση, ο οποίος, έχοντας
δικαίωμα να πληροφορηθεί το περιεχόμενο των
εγγράφων που κατατέθηκαν, οφείλει εντός είκοσι
τεσσάρων ωρών να εκφράσει γραπτώς τις απόψεις
του και ταυτόχρονα να απέχει από τα καθήκοντά
του στην υπόθεση.
Επί της αίτησης αποφαίνεται η ολομέλεια της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. χωρίς τη συμμετοχή του προσώπου
του οποίου έχει ζητηθεί η εξαίρεση. Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν ασκηθεί σύμφωνα με τα
παραπάνω.
3. Αν κάποιος από τους λόγους εξαίρεσης
κριθεί βάσιμος, το μέλος δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αν κανείς
από τους λόγους εξαίρεσης δεν κριθεί βάσιμος, η
αίτηση απορρίπτεται.
Άρθρο 51
Αναστολή προόδου υπόθεσης
       1. Η υπόθεση δεν προχωρά πριν να εκδοθεί
η απόφαση για τη δήλωση αποχής ή την αίτηση
εξαίρεσης. Αν συμπέσει δήλωση αποχής και αίτηση εξαίρεσης, προηγείται η απόφαση επί της δήλωσης αποχής. Αν η δήλωση αποχής γίνει δεκτή,
η αίτηση εξαίρεσης παύει να έχει αντικείμενο και
τίθεται στο αρχείο. Αν η δήλωση αποχής δεν γίνει
δεκτή, προχωρά η διαδικασία εκδίκασης της αίτη-106-
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σης εξαίρεσης.
2. Από την υποβολή της δήλωσης αποχής ή
από την ανακοίνωση σε αυτόν της υποβολής αίτησης εξαίρεσης, το πρόσωπο αυτό οφείλει να απέχει από κάθε διαδικαστική πράξη σχετική με τη
συγκεκριμένη υπόθεση. Μόνο η έκδοση απόφασης από τον ίδιο ή η σύμπραξή του στην έκδοση
απόφασης για την αναβολή της συζήτησης, ώστε
να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αποχής ή της
εξαίρεσής του, δεν συνιστά ανεπίτρεπτη ανάμιξη
του στην εκδίκαση της υπόθεσης.
Άρθρο 52
Απαράδεκτο αίτησης εξαίρεσης
Δεν επιτρέπεται η αίτηση εξαίρεσης του προέδρου και τόσων μελών της Πειθαρχικής, ώστε να
μην είναι δυνατή η σύνθεσή τους με τα υπολειπόμενα μέλη αυτού. Τυχόν υποβληθείσα αίτηση με
τέτοιο περιεχόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη
χωρίς εξέταση της ουσίας της.
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Άρθρο 53
Διαπίστωση λόγου αποχής μετά την έκδοση
απόφασης
1. Η μετά την έκδοση απόφασης από την Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. διαπίστωση ότι στο πρόσωπο του Προέδρου, μέλους της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. ή του συσυμπράττοντος γραμματέα υφίστατο λόγος αποχής, συνιστά
λόγο επανάληψης της διαδικασίας ενώπιον της με
άλλη σύνθεση, χωρίς τη συμμετοχή του προέδρου
ή του μέλους ή του συμπράττοντος γραμματέα,
στο πρόσωπο του οποίου υφίστατο λόγος αποχής,
κατόπιν αιτήματος του έχοντος έννομο συμφέρον
μέρους, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται ο λόγος
αποχής και τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται
για την υποβολή αίτησης εξαίρεσης.
2. Σε περίπτωση επανάληψης της διαδικασίας χωρίς τη συμμετοχή του προέδρου, χρέη προεδρεύοντα ασκεί ο αναπλήρωτής του.
3. Το δικαίωμα για την υποβολή αιτήματος
επανάληψης της ακρόασης για το λόγο αυτό αποσβένυται μετά την πάροδο δύο μηνών από την
γνώση του λόγου αποχής και σε κάθε περίπτωση
ενός έτους από την έκδοση της απόφασης.
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Τμήμα Ε’ Ειδικές διαδικαστικές διατυπώσεις
Άρθρο 54
Τόπος συνεδρίασης
Τα μέλη της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. συνεδριάζουν στην έδρα
της διοίκησης της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., στην Αθήνα, σε
κατάλληλα προς τούτο διαμορφωμένη αίθουσα.
Άρθρο 55
Γλώσσα διαδικασίας
1. Η διαδικασία διεξάγεται στην ελληνική
γλώσσα. Στα ελληνικά συντάσσονται οι εκθέσεις
και το σύνολο των σχετικών εγγράφων. Έγγραφα
σε άλλη γλώσσα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
μετάφραση είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία
του υπουργείου εξωτερικών είτε από δικηγόρο.
2. Αν ελεγχόμενος, μάρτυρας ή άλλος παράγοντας της διαδικασίας αγνοεί την ελληνική
γλώσσα ή αν τα πρόσωπα αυτά είναι κωφά, άλαλα ή κωφάλαλα και δεν είναι δυνατή η έγγραφή
συνεννόηση μαζί τους, προσλαμβάνεται ειδικός
-κατά περίπτωση- διερμηνέας ο οποίος δηλώνει
υπεύθυνα ότι θα αποδώσει ακριβώς όσα θα διαμειφθούν. Η σχετική δήλωση καταχωρείται στα
πρακτικά ή εφόσον η κατάθεση γίνεται στα πλαίσια της προδικασίας, στην έκθεση που συντάσσει
ο εισηγητής. Οι λόγοι του αποκλεισμού και της
απαλλαγής των μαρτύρων ισχύουν και για το δι-109-
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ερμηνέα.
3. Κατά την έγγραφη κατάθεση των κωφών,
άλαλων ή κωφαλάλων, τα πρόσωπα αυτά γράφουν τις απαντήσεις τους κάτω από την αντίστοιχη ερώτηση σε έγγραφο που τους παραδίδει ο εισηγητής, ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Σύνθεσης,
ο οποίος υπογράφει κάθε μία από τις απαντήσεις
τους χωριστά.
Άρθρο 56
Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
Δικαίωμα καταγγελίας ενέργειας που συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα κατά τις διατάξεις του
παρόντος κώδικα, έχει κάθε φυσικό και νομικό
πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Ανήλικοι, μπορούν να καταγγείλουν τέτοια ενέργεια εκπροσωπούμενοι από τους γονείς ή τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά τους.
Άρθρο 57
Παράσταση, εκπροσώπηση
1. Ο ελεγχόμενος μπορεί να παρασταθεί αυτοπροσώπως, μετά ή άνευ πληρεξουσίου δικηγόρου ή δια αυτού καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας όπως και να καταθέσει υπόμνημα. Τυχόν
αποχώρησή του (ή του πληρεξουσίου του) πριν
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την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν παρακωλύει
την πρόοδο της.
2. Με τον ίδιο τρόπο παρίσταται και ο καταγγείλας. Τυχόν παραίτηση από την καταγγελία δεν παρακωλύει την πρόοδο της διαδικασίας,
αποστερεί όμως από τον καταγγείλαντα το δικαίωμα περαιτέρω συμμετοχής σε αυτή, ακόμα και
αν εκ των υστέρων ανακαλέσει την παραίτησή
του από την καταγγελία.
3. Παρέμβαση τρίτου δεν επιτρέπεται. Κατ’
εξαίρεση, δικαιούνται να παρέμβουν υπέρ ή κατά
του ελεγχόμενου αρχές που, κατά τον αθλητικό
νόμο, είναι αρμόδιες για θέματα συνδεόμενα με
τον αθλητισμό. Παρέμβαση της διοίκησης ή της
Ε.Ο.Ε. δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.
Άρθρο 58
Νομιμοποίηση πληρεξουσίων
1. Για τις πράξεις της προδικασίας που τελούνται από δικηγόρο θεωρείται ότι υπάρχει η
πληρεξουσιότητα εφόσον είτε επακολουθήσει
η νομιμοποίησή του, είτε εμφανιστεί κατά την
ακρόαση ο καταγγείλας ή ο ελεγχόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος μη φυσικού προσώπου και
δηλώσει ότι εγκρίνει τη διενέργειά τους. Άλλως,
απαιτείται η κατάθεση έγγραφης δήλωσης του
φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου του μη φυ-111-
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σικού προσώπου περί παροχής πληρεξουσιότητας
θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής της από
δημόσια αρχή, το αργότερο μαζί με την κατάθεση
του υπομνήματος μετά την ακρόαση, εκτός αν η
Πειθαρχική Σύνθεση δώσει μεγαλύτερη προθεσμία, που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
επτά εργάσιμες ημέρες. Εντός της ίδιας προθεσμίας, πρέπει να κατατεθούν και τα νομιμοποιητικά
έγγραφα των μη φυσικών προσώπων.
2. Η μετά δικηγόρου παράσταση κατά τη
διάρκεια όποιας διαδικαστικής πράξης συνιστά,
χωρίς την ανάγκη περαιτέρω διατυπώσεων, δήλωση πληρεξουσιότητας αυτού. Σε περίπτωση θέσης υπόθεσης στο αρχείο, δεν εξετάζεται το ζήτημα της πληρεξουσιότητας.
Άρθρο 59
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα που τιμωρούνται βάσει του παρόντος κώδικα παραγράφονται μετά από τρία (3) έτη από την τέλεση τους.
Η παραγραφή διακόπτεται με την Εισαγωγή της
υπόθεσης στην Πειθαρχική Σύνθεση.
2. Πειθαρχικό παράπτωμα, που αποτελεί
ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα, δεν παραγράφεται πριν παρέλθει ο χρόνος παραγραφής του
τελευταίου, εκτός αν αυτός είναι μικρότερος από
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τον χρόνο παραγραφής των πειθαρχικών παραπτωμάτων, οπότε για τον υπολογισμό της παραγραφής εφαρμόζεται το μεγαλύτερο διάστημα.
Τυχόν μεταγενέστερη παραγραφή των αδικημάτων αυτών με ειδικό νόμο, δεν επηρεάζει την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον δεν έχει υποπέσει στην ως άνω παραγραφή.
Άρθρο 60
Προθεσμίες
1. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που
αναφέρονται στον παρόντα κώδικα εφαρμόζονται τα άρθρα 240 έως 246 του Αστικού Κώδικα.
Ειδικά, η κατάθεση καταγγελιών και εγγράφων
κάθε φύσης με κάθε προβλεπόμενο στον παρόντα κώδικα τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της
επίδοσής τους με δικαστικό επιμελητή, γίνεται έως
τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας της αρμόδιας
Γραμματείας.
2. Εκπρόθεσμη κατάθεση υπομνημάτων,
αποδεικτικών εγγράφων και λοιπών στοιχείων
που προορίζονται για τον φάκελο κάθε υπόθεσης
σημειώνεται στο σώμα αυτών και δεν λαμβάνεται
υπόψη.
3. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών δεν
υπολογίζεται το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.
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Άρθρο 61
Διαδικαστικές πράξεις
Οι διαδικαστικές πράξεις διενεργούνται από
τη γραμματεία κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα
από τον παρόντα κώδικα της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.. Σε περίπτωση που διαδικαστική πράξη δεν είναι δυνατό να διενεργηθεί από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., μπορεί να
ζητηθεί η διενέργειά της:
i. Από όργανα της Ε.Ο.Ε.
ii. Από τις αστυνομικές ή λιμενικές αρχές.
iii. Από τις ελληνικές προξενικές αρχές.
iv. Από αλλοδαπή αρχή ύστερα από μεσολάβηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ή του
Υπουργείου Δικαιοσύνης), εκτός αν κανόνες του
διεθνούς δικαίου ορίζουν διαφορετικά.
Η διενέργεια της διαδικαστικής πράξης είναι
έγκυρη, αν γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του
ημεδαπού είτε του αλλοδαπού δικαίου.
Άρθρο 62
Εκθέσεις
1. Για κάθε πράξη που διενεργείται στα
πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας, συντάσσεται έκθεση, εφόσον ο παρών κώδικας δεν ορίζει
διαφορετικά. Η έκθεση συντάσσεται αμέσως μετά
τη διενέργεια της πράξης. Κατά τη σύνταξη της
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πράξης πρέπει να παρευρίσκονται όλοι όσοι συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργειά
της.
2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζουν ειδικότερες διατάξεις, η έκθεση πρέπει να μνημονεύει:
i. Τον τόπο και το χρόνο που διενεργήθηκε η
πράξη.
ii. Το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του
οργάνου που διενήργησε την πράξη, εκείνων που
συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργειά
της, καθώς και εκείνου που συνέταξε την έκθεση.
Αν ο τόπος ή ο χρόνος σύνταξης της έκθεσης
διαφέρει από εκείνον της διενέργειας της πράξης,
γίνεται γι’ αυτό σχετική μνεία στην έκθεση.
3. Η έκθεση, αφού αναγνωστεί, υπογράφεται από αυτόν που τη συνέταξε καθώς και από τα
πρόσωπα που διενέργησαν τη διαδικαστική πράξη ή που συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη
διενέργειά της. Η τυχόν άρνηση ή αδυναμία υπογραφής μνημονεύεται ρητώς.
Άρθρο 63
Έγγραφα
1. Τα απευθυνόμενα προς την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
έγγραφα, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούν
ειδικότερες διατάξεις, πρέπει να προσδιορίζουν
σαφώς το είδος και το αντικείμενο τους και να
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αναφέρουν:
i. Το όργανο στο οποίο απευθύνονται.
ii. Τον τόπο και το χρόνο της σύνταξής τους.
iii. Αν υποβάλλονται μεν από φυσικό πρόσωπο, το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και της εργασίας του
ίδιου ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του και, αν
υπάρχει, του αντικλήτου του, αν υποβάλλεται δε
από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα
περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και την
ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου
εργασίας του πληρεξουσίου δικηγόρου τους και,
αν υπάρχει, του αντικλήτου τους, ενώ, αν υποβάλλεται από το Δημόσιο, τον τίτλο της δημόσιας
υπηρεσίας και το όργανο που το εκπροσωπεί.
2. Οι διευθύνσεις των κατά την προηγούμενη
παράγραφο, προσώπων πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. με το πρώτο έγγραφο που
απευθύνεται σε αυτή. Κάθε μεταβολή στη διεύθυνση ή στην ιδιότητα των κατά τις προηγούμενες
παραγράφους προσώπων, η οποία επήλθε κατά το
χρονικό διάστημα από την υποβολή του πρώτου
εγγράφου έως και την έκδοση απόφασης, πρέπει
να γνωστοποιείται εγγράφως στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. με
τον ίδιο τρόπο που κατατίθεται το αρχικό έγγραφο.
Αλλιώς, οι επιδόσεις γίνονται εγκύρως στη
διεύθυνση που έχει δηλωθεί ή ωσάν να μην είχε
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επέλθει η μεταβολή, κατά περίπτωση. Αν δεν δηλωθεί καμία διεύθυνση, η επίδοση γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στον γραμματέα
της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Τα υπομνήματα υπογράφονται από τους
πληρεξουσίους ή από τα ίδια τα μέρη.
3. Έγγραφο που δεν περιέχει τα ως άνω προβλεπόμενα στοιχεία, είναι άκυρο και δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν αυτά προκύπτουν από την
εκτίμηση του όλου περιεχομένου του.
Άρθρο 64
Κατάθεση εγγράφων
1. Τα έγγραφα που απευθύνονται στην Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. και τα αποδεικτικά στοιχεία των μερών
κατατίθενται στη Γραμματεία. Αντί κατάθεσης τα
έγγραφα και τα στοιχεία αυτά (πλην της καταγγελίας, η οποία κατατίθεται σύμφωνα με το άρθρο
74 του παρόντος κώδικα) μπορούν να αποσταλούν στη Γραμματεία με ταχυμεταφορά (courier),
ταχυδρομείο ή άλλο αντίστοιχο μέσο ή να επιδοθούν με δικαστικό επιμελητή. Στην περίπτωση
αυτή τον κίνδυνο της εμπρόθεσμης λήψης αυτών
από την Γραμματεία τον φέρουν ο καταγγέλλων
και ο καταγγελλόμενος.
2. Η κοινοποίηση των διαδικαστικών εγγράφων του Προέδρου της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και της Πει-117-
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θαρχικής Σύνθεσης καθώς και των αποφάσεων
αυτών γίνεται με επιμέλεια της γραμματείας της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει.
Τμήμα Στ’
Πειθαρχική Δίωξη
Άρθρο 65
Αρμοδιότητα
1. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. δια του Προέδρου είναι αρμόδια για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατόπιν:
i. Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων στην Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. καταγγελιών.
ii. Αυτεπάγγελτου ελέγχου των υποθέσεων
που υποπίπτουν στην αντίληψή του.
2. Ο Πρόεδρος οφείλει να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο ή να θέσει την υπόθεση στο
αρχείο, εντός ενός μηνός από την καταγγελία ή την αυτεπάγγελτη έναρξη έρευνας, σε
κάθε δε περίπτωση εντός ευλόγου χρόνου.
Άρθρο 66
Απαρτία. Λήψη απόφασης
1. Η πειθαρχική σύνθεση της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
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βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως
όταν παρίστανται το ήμισυ συν ένα των μελών
εκ της ορισθείσης σύνθεσης, συμπεριλαμβανομένου του Πρόεδρου, που δεν έχουν νομίμως
εξαιρεθεί κατά τα οικεία άρθρα του παρόντος.
2. Ο Πρόεδρος διευθύνει και συμμετέχει στη
συζήτηση. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία υποχρεούνται να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της άσκησης
πειθαρχικού ελέγχου. Σε ισοψηφία, υπερτερεί η
άποψη με την οποία τάχτηκε ο πρόεδρος. Τυχόν
λευκή ψήφος ή αποχώρηση πριν την ψηφοφορία
θεωρείται ως εξ υπαρχής απουσία και πρέπει να
εξετάζεται αν επηρεάζει την απαρτία. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η υπόθεση συζητείται την
αμέσως επόμενη ημέρα συνεδρίασης. Σε περίπτωση μη ασκήσεως πειθαρχικού ελέγχου, η υπόθεση
τίθεται στο αρχείο.
Άρθρο 67
Ημέρες και ώρα συνεδρίασης
Την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. συγκαλεί ο Πρόεδρος τουλάχιστο δύο φορές το Μήνα  με τη σύμπραξη γραμματέα. Αν τούτο χρειαστεί, η συνεδρίαση μπορεί
να παραταθεί μέχρι τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με τη σύμφωνη γνώ-119-
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μη του Προέδρου, των μελών και του συμπράττοντος γραμματέα.

Άρθρο 68
Αρμοδιότητα της Επιτροπής
1. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. είναι αρμόδια για την εξέταση των ασκουμένων πειθαρχικών ελέγχων και
την επιβολή των προβλεπομένων από τον παρόντα κώδικα πειθαρχικών ποινών.
2. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. οφείλει να εκδώσει και να
κοινοποιήσει την απόφασή της στον ελεγχόμενο
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από
το πέρας της ενώπιον αυτής ακροάσεως.
Άρθρο 69
Σύνθεση Πειθαρχικής Επιτροπής
1. Κάθε σύνθεση επιτροπής απαρτίζεται από
τον Πρόεδρο της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και από δύο μέλη. Ο
καθορισμός των μελών κάθε Πειθαρχικής Σύνθεσης γίνεται με απόφαση του Προέδρου στα γραφεία της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., με το συμπράττοντα Γραμματέα της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. μέχρι την παραμονή της
συνεδριάσεως, χωρίς δημοσιοποίηση.
2. Σε περίπτωση αντίρρησης ή κωλύματος ως
προς τη συμμετοχή του από κάποιο από τα μέλη
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της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., αντικαθίσταται από άλλο μέλος.
                              
                            Άρθρο 70
Ημέρες και ώρα ακρόασης
Οι ακροάσεις ενώπιον της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. γίνονται δύο φορές το Μήνα. Ακρόαση που ξεκίνησε
πριν την λήξη της συνεδρίασης μπορεί να συνεχισθεί μέχρι την ολοκλήρωσή της ή, αν εκτιμάται
ότι δεν θα ολοκληρωθεί εντός ευλόγου χρόνου,
να διακοπεί, με απόφαση της Πειθαρχικής Σύνθεσης κατόπιν συνεννόησης με τα μέρη, για την
επόμενη ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα, που
όμως δεν μπορεί να απέχει πέραν των δέκα ημερών από την ημέρα έναρξής της ακρόασης. Στην
περίπτωση αυτή, η ακρόαση συνεχίζεται ενώπιον
των ίδιων μελών της Πειθαρχικής Σύνθεσης.
Άρθρο 71
Απαρτία
Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. διενεργεί την ακρόαση πάντοτε σε
πλήρη πειθαρχική σύνθεση. Σε περίπτωση απουσίας ή εξαίρεσης για οποιοδήποτε λόγο του προέδρου ή μέλους ορισμένης σύνθεσης, αυτό αντικαθίσταται από μέλη αυτής μετά από κλήρωσή κατά
τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.
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Άρθρο 72
Κοινές διατάξεις
1. Μέλος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. που διαγράφεται
από τον κατάλογο αυτής λόγω παράβασης των
καθηκόντων του δεν δικαιούται εκ νέου συμμετοχής σε αυτή.
2. Μέλος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. που παραιτείται δεν
μπορεί να συμμετάσχει στη επόμενη σύνθεση αυτής.

Τμήμα Z’
Προδικασία
Άρθρο 73
Σκοπός της προδικασίας
1. Σκοπός της προδικασίας, της προκαταρκτικής έρευνας, είναι η συλλογή των αναγκαίων
αποδεικτικών στοιχείων για να πιθανολογηθεί η
τέλεση ή μη πειθαρχικά κολάσιμης ενέργειας και
να αποφασιστεί η άσκηση ή μη πειθαρχικού ελέγχου κατά συγκεκριμένου φυσικού προσώπου είτε
ατομικά είτε με την ιδιότητα του εκπροσώπου μη
φυσικού προσώπου.
2. Κατά την προδικασία γίνεται κάθε τι που
μπορεί να βοηθήσει στην εξακρίβωση της αλήθειας, εξετάζεται όχι μόνο η ενοχή αλλά και η
αθωότητα του ελεγχόμενου.
Ως προς τον τόπο και τον χρόνο της προδι-122-
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κασίας δεν υπάρχει περιορισμός, δεν πρέπει όμως
να γίνεται σε ακατάλληλο τόπο και χρόνο.
3. Ο ενεργών Πειθαρχικό έλεγχο κατά την
προδικασία έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα και στοιχεία που, κατά την κρίση του,
μπορούν να θεμελιώσουν πειθαρχικό αδίκημα ή να απαλλάξουν τον ελεγχόμενο από
αυτό. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το
οποίο ζητούνται τέτοια έγγραφα και στοιχεία
υποχρεούται να τα παράσχει, εκτός αν αυτό
απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις νόμου.
Άρθρο 74
Καταγγελία. Κατάθεση και αξιολόγησή της
1. Η καταγγελία, εκτός από τα στοιχεία του
άρθρου 63, πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τα
πραγματικά περιστατικά που κατά την κρίση του
καταγγέλλοντος συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς και τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των μαρτύρων που θεωρεί απαραίτητα
για την εξέταση της υπόθεσης.
Κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στη γραμματεία της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.,
η οποία συντάσσει σχετική έκθεση, σε τρία (3)
αντίγραφα, ένα από τα οποία επιστρέφεται στον
καταθέτη με βεβαίωση κατάθεσης. Μαζί με την
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καταγγελία ή το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κατάθεσή της ο καταγγέλλων καταθέτει, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
65 του παρόντος κώδικα, φάκελο με τα στοιχεία
της υπόθεσης ή συμπληρωματικά αυτού που κατατέθηκε μαζί με την καταγγελία.
Η καταγγελία συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου   από χρηματικό παράβολο το ύψος του
οποίου καθορίζεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε
2. Η καταγγελία και ο φάκελος, που έχει κατατεθεί την ημέρα της καταγγελίας άλλως εφόσον
προσκομιστεί, παραδίδονται στον εισηγητή μέλος
της τριμελούς σύνθεσης που ορίζει ο πρόεδρος της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Εισηγητές ορίζονται όλα τα μέλη της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. με μοναδικό κριτήριο τον αριθμό των
εισηγήσεων που έχουν ήδη αναλάβει. Η επιλογή
γίνεται με κλήρωση, λαμβάνοντας πρόνοια για
τον -κατά το δυνατό- ισομερή καταμερισμό των
υποθέσεων. Τον εισηγητή συνδράμει, εφόσον το
ζητήσει, η διοίκηση και η γραμματεία καθόλη τη
διάρκεια της προδικασίας.
3. Ο εισηγητής ερευνά την καταγγελία,
λαμβάνοντας υπόψη του τα στοιχεία του κατατεθέντος φακέλου και όσα άλλα στοιχεία συγκεντρωθούν με επιμέλειά του, χωρίς στη φάση αυτή
να επικοινωνήσει με τον ελεγχόμενο. Μετά την
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ολοκλήρωση του ελέγχου, που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί πριν την πάροδο της
προθεσμίας των δέκα ημερών για την κατάθεση
του φακέλου ή του συμπληρώματός του, ο εισηγητής εισηγείται είτε την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του ελεγχόμενου είτε τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. μπορεί, εφόσον το
κρίνει απαραίτητο, πριν τη λήψη απόφασης περί
της άσκησης ελέγχου, να καλέσει τον ελεγχόμενο
να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις προσκομίζοντας
παράλληλα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία υπέρ του.
Ακρόαση στη φάση αυτή δεν πραγματοποιείται.
Οι έγγραφες εξηγήσεις και το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, που καταθέτει ο ελεγχόμενος,
παραμένουν και αποτελούν στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης που διαβιβάζονται στην τριμελή σύνθεση σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικού
ελέγχου ή τίθενται στο αρχείο σε περίπτωση απόφασης περί μη άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.
4. Η υπόθεση μπορεί να τεθεί στο αρχείο
με ειδική και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη
απόφαση της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. Η απόφαση περί θέσης
της υπόθεσης στο αρχείο κοινοποιείται στον καταγγείλαντα και στον ελεγχόμενο ο οποίος -και
μόνο- έχει τη δυνατότητα εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση να δηλώσει ότι
επιθυμεί την εξέλιξη της υπόθεσης, οπότε καλείται
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υποχρεωτικά σε ακρόαση.
5. Σε περίπτωση υποβολής καταφανώς αβάσιμης καταγγελίας, η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. μπορεί να επιβάλει πειθαρχική ποινή στον καταγγείλαντα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα αυτού. Η
επαναλαμβανόμενη υποβολή καταφανώς αβασίμων καταγγελιών από το ίδιο πρόσωπο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της
ποινής. Η ποινή αυτή μπορεί να επιβληθεί μόνο
από την Επιτροπή και μόνο στην περίπτωση που
η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών.
6. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται και αυτεπάγγελτα σε περίπτωση περιέλευσης με άλλο, πλην
της καταγγελίας, τρόπο σε γνώση της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
ενέργειας που, ενδεχομένως, στοιχειοθετεί πειθαρχικό παράπτωμα. Και στην περίπτωση αυτή, ο
πρόεδρος ορίζει εισηγητή και ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία που ακολουθείται μετά από
καταγγελία.
7. Ανεξάρτητα από την ως άνω δυνατότητα,
ο Πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. έχει το δικαίωμα να
παραγγέλνει την έναρξη της ως άνω προδικασίας
για κάθε ενέργεια που ενδεχομένως στοιχειοθετεί
πειθαρχικό παράπτωμα τιμωρούμενο σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα.
8. Ειδικά για παραβάσεις που αφορούν το
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άθλημα του ποδοσφαίρου, η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. επιλαμβάνεται ύστερα από παραπομπή των οικείων δικαιοδοτικών οργάνων, κατά τα προβλεπόμενα
στον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 2725/1999. Σε
περίπτωση τροποποίησης του άρθρου αυτού ή του
κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου, ώστε πλέον
να επιτρέπεται η αυτεπάγγελτη ενέργεια Δίωξης,
αυτή επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως χωρίς ανάγκη τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.
                       
                                   Άρθρο 75
Κλήση σε ακρόαση
1. Εφόσον αποφασιστεί άσκηση πειθαρχικού
ελέγχου ο Πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. συντάσσει
«κλήση προς ακρόαση» η οποία πρέπει να περιέχει
τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης.
Ως τέτοια μπορεί να οριστεί ημέρα και ώρα κατά
την οποία μπορεί να συνεδριάσει η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
2. Στην κλήση προς ακρόαση αναφέρεται συνοπτικά αλλά με σαφήνεια το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο καλείται σε ακρόαση ο ελεγχόμενος, καθώς και μνεία ότι δικαιούται να λάβει
γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και
να προβεί σε ανταπόδειξη. Στην κλήση αναφέρονται επίσης τα στοιχεία των μαρτύρων που κατά
την κρίση του τμήματος διοίκησης δύνανται να
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διαλευκάνουν την υπόθεση.
3. Η κλήση, η οποία υπογράφεται από
τον πρόεδρο της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και σε περίπτωση κωλύματός του από τον αναπληρωτή του,
κοινοποιείται στον ελεγχόμενο με επιμέλεια
της γραμματείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ακρόασης.
Άρθρο 76
Κλήση μαρτύρων
Εφόσον η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. κρίνει απαραίτητη την
παρουσία μαρτύρων κατά την ακρόαση, κλητεύει εγγράφως το ή τα πρόσωπα αυτά. Η κλήση, η
οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον αναπληρωτή
του πρέπει να περιέχει τον τόπο, την ημέρα και
την ώρα της ακρόασης καθώς και τα στοιχεία του
ελεγχόμενου κοινοποιείται δε στον μάρτυρα το
αργότερο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από την ημέρα ακρόασης.
Άρθρο 77
Λήψη αντιγράφων
Ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα, κατ’ επιλογήν
του, είτε να μελετήσει το περιεχόμενο του φακέλου στο κατάστημα της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. είτε να λάβει
με δική του δαπάνη απλά ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτού το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ακρόασης εργάσιμη ημέρα.
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Την ημέρα της ακρόασης ο ελεγχόμενος δικαιούται να μελετήσει το περιεχόμενο του φακέλου στο χώρο της ακρόασης, εφόσον αυτή δεν έχει
ακόμα ξεκινήσει και εφόσον ο φάκελος δεν μελετάται από μέλη της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ..
Άρθρο 78
Κατάθεση υπομνήματος
1. Ο ελεγχόμενος δικαιούται το αργότερο
έως την προηγούμενη της ακρόασης ημέρα να καταθέσει φάκελο με τα αποδεικτικά στοιχεία που ο
ίδιος κρίνει απαραίτητα για την υπεράσπισή του.
Μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί, εφόσον
το επιθυμεί, να καταθέσει υπόμνημα των απόψεών του επί του περιεχομένου της κλήσης σε ακρόαση.
2. Η κατάθεση του υπομνήματος στο στάδιο
αυτό δεν τον στερεί από τη δυνατότητα κατάθεσης του προβλεπόμενου από το άρθρο 83 του παρόντος υπομνήματος και των σε αυτό προβλεπομένων λοιπών αποδεικτικών στοιχείων.
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Τμήμα Η’
Ακρόαση
Άρθρο 79
Ημέρα και ώρα ακρόασης
Η ακρόαση πραγματοποιείται ενώπιον της
πενταμελούς σύνθεσης της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. την ορισθείσα με την κλήση σε ακρόαση ημέρα και ώρα.
Αλλαγή της ημέρας και της ώρας ακρόασης επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.,
που λαμβάνεται την ορισθείσα για την ακρόαση, μετά από νόμιμη κλήτευση προ δυό ημερών τουλάχιστον. Η ακρόαση δεν μπορεί να
ξεκινήσει πριν την ορισθείσα ώρα, εκτός αν παρίστανται όλα τα μέρη και δεν αντιλέγει κανείς.
Άρθρο 80
Παράσταση ελεγχόμενου κατά την ακρόαση
       1. Σε περίπτωση μη παράστασης του ελεγχόμενου εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, αν έχει κλητευθεί
νομίμως. Αν η κλήτευση είναι νόμιμη, η μη παράσταση του δεν παρακωλύει την πρόοδο της διαδικασίας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση παράστασης
και μη προβολής αντιρρήσεων από ελεγχόμενο
που προσέρχεται σε ακρόαση χωρίς να έχει κλητευθεί νόμιμα.
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2. Σε περίπτωση μη νόμιμης κλήτευσης, η
ακρόαση αναβάλλεται για νέα ημερομηνία που
ορίζεται επί τόπου από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και:
i. Ανακοινώνεται στον παριστάμενο (αλλά
μη νομίμως κλητευθέντα ελεγχόμενο) μη απαιτουμένης νέας κλήσης ή
ii. Κοινοποιείται στον ελεγχόμενο με νέα
κλήση σε περίπτωση μη παράστασης του.
Άρθρο 81
Διαδικασία ακρόασης
1. Η ακρόαση ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση και δεν διακόπτεται ούτε αναβάλλεται
παρά μόνο για σπουδαίο λόγο είτε οίκοθεν είτε
μετά από αίτηση του ελεγχόμενου, οπότε ορίζεται
νέα ημερομηνία ακρόασης.
2. Η συνεδρίαση της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. γίνεται κεκλεισμένων των θυρών παρουσία μόνο του προέδρου, των μελών της, του συμπράττοντος γραμματέα, του ελεγχόμενου, του καταγγείλαντα, των
πληρεξουσίων δικηγόρων τους και του μάρτυρα
που εξετάζεται. Οι μάρτυρες που δεν εξετάζονται περιμένουν εκτός του χώρου συνεδρίασης σε
χώρο ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς, από τον
οποίο δεν έχουν οπτική, ακουστική ή άλλη επαφή
με τον χώρο της ακρόασης και των τεκταινομένων
σε αυτή και καλούνται όποτε αυτό απαιτηθεί. Οι
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μάρτυρες που έχουν εξεταστεί μπορούν να αποχωρήσουν πριν την ολοκλήρωση της ακρόασης
μόνο κατόπιν άδειας της Επιτροπής.
3. Η διαδικασία της ακρόασης γίνεται προφορικά με την τήρηση πρακτικών από τον συμπράττοντα γραμματέα. Κατά τη διάρκεια της
ακρόασης, ο πρόεδρος και τα μέλη της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
οφείλουν να μεταχειρίζονται τα πρόσωπα που
συμμετέχουν σε αυτή με τον απαθή και ψύχραιμο τρόπο που επιβάλλεται και στους δικαστές, ο
δε συμπράττων γραμματέας να μην παρεμβαίνει
κατά τη διαδικασία της ακρόασης, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα σχετικό με την τήρηση των πρακτικών.
Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα που δικαιολογεί για τα μεν μέλη
τη διαγραφή και τον αποκλεισμό τους με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών, για δε τον γραμματέα
αποκλεισμό από τη συμμετοχή στις ακροάσεις για
χρονικό διάστημα ενός έως τριών μηνών με απόφαση Προέδρου της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής από τον
πρόεδρο δικαιολογεί την έκπτωσή του, με απόφαση που λαμβάνεται από την Ε.Ο.Ε., από το αξίωμα του προέδρου της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
4. Ο πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. κηρύσσει την
-132-

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.

έναρξη της ακρόασης και προβαίνει στην εκφώνηση των υποθέσεων κατά τη σειρά που είναι
γραμμένες στο πινάκιο. Σε ειδική στήλη του πινακίου, ο πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. σημειώνει, αν η
ακρόαση αναβάλλεται ή προχωρεί κανονικά και
αν ο ελεγχόμενος παραστάθηκε και πώς κατ’ αυτήν, καθώς και ότι η ακρόαση ολοκληρώθηκε.
5. Μετά την εκφώνηση της κάθε υπόθεσης,
ο πρόεδρος ανακοινώνει στον ελεγχόμενο ή τον
καταγγείλαντα την απόφαση που έχει εκδοθεί σε
τυχόν αίτημα εξαίρεσης ή δήλωση κωλύματος επ’
αυτής.
6. Στη συνέχεια, ο πληρεξούσιος δικηγόρος
του ελεγχόμενου ή ο ίδιος αν παρίσταται αυτοπροσώπως παραδίδει στον πρόεδρο κατάλογο με
τα στοιχεία των μαρτύρων του, οι οποίοι εξετάζονται μετά την εξέταση των μαρτύρων που αναφέρονται στην κλήση σε ακρόαση και την ανάγνωση
των σχετικών εγγράφων.
Μάρτυρες που δεν αναφέρονται στην κλήση
σε ακρόαση ή δεν προτείνονται από τον ελεγχόμενο δεν μπορούν να εξεταστούν. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
όμως μπορεί να αναβάλει την ακρόαση σε άλλη
ημέρα, που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από πέντε ημέρες από την αρχικά ορισθείσα ημέρα, προκειμένου να εξεταστούν τότε τυχόν νέοι μάρτυρες
που προτείνονται από τον καταγγείλαντα ή των
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οποίων η παρουσία κρίνεται απαραίτητη από την
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., τα ονόματα των οποίων ανακοινώνονται στον ελεγχόμενο κατά τη διαδικασία της
ακρόασης. Νέα αναβολή για τον ίδιο λόγο δεν είναι δυνατή.
7. Η διαδικασία διευθύνεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος δίνει τον λόγο και απευθύνει ερωτήσεις στα μέρη και τους μάρτυρες, τους πραγματογνώμονες και τους διερμηνείς, αφαιρεί τον λόγο
και ζητά διευκρινίσεις από τα ίδια πρόσωπα, έχει
δε την ευθύνη για την τήρηση της ευταξίας και της
ευπρέπειας κατά τη διάρκεια της ακρόασης.
Πριν αρχίσει η εξέταση των μαρτύρων ο πρόεδρος παραγγέλλει και επιβεβαιώνει την απομάκρυνση των μαρτύρων, πλην του πρώτου που θα
εξεταστεί, στον ειδικό χώρο που είναι προορισμένος για αυτούς. Η σειρά εξέτασης των μαρτύρων
καθορίζεται από τον πρόεδρο, σε κάθε όμως περίπτωση προηγούνται οι μάρτυρες που αναφέρονται στην κλήση και οι τυχόν μάρτυρες που προτάθηκαν από τον καταγγείλαντα και ακολουθούν
οι μάρτυρες που προτείνει ο ελεγχόμενος.
Οι μάρτυρες που αναφέρονται στην κλήση σε
ακρόαση καθώς και αυτοί που προτάθηκαν από
τον καταγγείλαντα απαντούν σε ερωτήσεις κατά
σειρά των μελών της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., του καταγγείλαντα ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του και τέ-134-
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λος του ελεγχόμενου και του πληρεξουσίου δικηγόρου του.
Μετά την εξέταση των μαρτύρων αυτών διαβάζονται οι εκθέσεις που συντάχθηκαν κατά την
προδικασία, τα λοιπά έγγραφα του φακέλου και
όσα υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης, των οποίων δεν αμφισβητήθηκε η γνησιότητά τους. Τυχόν καταθέσεις των μαρτύρων κατά
την προδικασία δεν διαβάζονται, επιτρέπεται
όμως η ανάγνωση περικοπών τους με σκοπό να
βοηθηθεί η μνήμη του μάρτυρα ή για να επισημανθούν αντιφάσεις του.
Στη συνέχεια ακολουθεί η εξέταση των μαρτύρων που προτάθηκαν από τον ελεγχόμενο, οι
οποίοι απαντούν σε ερωτήσεις κατά σειρά των
μελών της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., του ελεγχόμενου και του
πληρεξουσίου δικηγόρου του και τέλος του καταγγείλαντα και του πληρεξουσίου δικηγόρου
του.
Κάθε μέλος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., καθώς και ο πληρεξούσιος δικηγόρος και ο ελεγχόμενος μπορεί,
ύστερα από άδεια του προέδρου, να απευθύνει
ερωτήσεις προς τα πρόσωπα αυτά.
8. Μετά την ολοκλήρωση των μαρτυρικών
καταθέσεων, καταθέτει ο ελεγχόμενος ο οποίος
απαντά σε ερωτήσεις κατά σειρά των μελών της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., του πληρεξουσίου δικηγόρου του
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και τέλος του ή των πληρεξουσίων δικηγόρων του
καταγγείλαντα.
Η ακρόαση ολοκληρώνεται με ολιγόλεπτη
αγόρευση του πληρεξουσίου δικηγόρου αρχικά
του καταγγείλαντα και στη συνέχεια του ελεγχόμενου.
Μέχρι την ολοκλήρωση της ακρόασης, ο πρόεδρος και κάθε μέλος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. καθώς και οι
συμμετέχοντες στη διαδικασία, μετά από σχετική
άδεια του προέδρου, μπορούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις σε κάποιο μάρτυρα ή να
ζητήσουν την κατ’ αντιπαράσταση εξέτασή του.
Σε κάθε περίπτωση ο ελεγχόμενος και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν τελευταίοι.
9. Η ακρόαση κηρύσσεται περαιωμένη από
τον Πρόεδρο, όταν τα μέλη της πενταμελούς σύνθεσης της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. θεωρούν ότι η υπόθεση
έχει συζητηθεί επαρκώς και δεν υπάρχουν κενά
ή ασάφειες. Σε καμία περίπτωση δεν κηρύσσεται
περαιωμένη η ακρόαση πριν δοθεί ο λόγος, κατά
τη σειρά που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, σε
όλους τους παράγοντες της διαδικασίας.
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Άρθρο 82
Αμφισβήτηση γνησιότητας εγγράφων της διαδικασίας
1. Τυχόν αμφισβήτηση της γνησιότητας εγγράφου του φακέλου ή εγγράφου που υποβλήθηκε από κάποιο από τα μέρη κατά την ακρόαση
αναγράφεται στα πρακτικά.
2. Αντίγραφο του εγγράφου αυτού, συνοδευόμενο από τυχόν στοιχεία που προσκομίστηκαν από το μέρος που αμφισβητεί την γνησιότητά του, αποστέλλονται αμελλητί στον αρμόδιο
εισαγγελία. Η αποστολή γίνεται με επιμέλεια της
γραμματείας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
ακρόασης και αφού ληφθούν αντίγραφα των τυχόν υποστηρικτικών εγγράφων που προσκομίστηκαν.
Άρθρο 83
Υπομνήματα
1. Εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της ακρόασης,
ή εντός μεγαλύτερης προθεσμίας που χορηγεί η
πενταμελής σύνθεση Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης, κατόπιν αιτήματος των
μερών, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες,
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ο ελεγχόμενος δικαιούται να καταθέσει στη γραμματεία υπόμνημα με την ανάπτυξη των ισχυρισμών του αναφορικά τόσο με το περιεχόμενο της
κλήσης σε ακρόαση, όσο και των όσων αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής. Μπορεί επίσης να
προσκομίσει νέα αποδεικτικά στοιχεία που δεν
είχαν προσκομιστεί προς απάντηση ή υποστήριξη
ζητημάτων που προέκυψαν κατά την ακρόαση.
2. Ο καταγγείλας δικαιούται να καταθέσει
αντίστοιχο υπόμνημα και νέα αποδεικτικά στοιχεία με τους ίδιους όρους με τον ελεγχόμενο το
αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την
αντίστοιχη ημέρα οριστεί για τον ελεγχόμενο, ο
οποίος δικαιούται να λάβει γνώση αυτών πριν
την κατάθεση του δικού του υπομνήματος.
Άρθρο 84
Διάσκεψη-Απόφαση
1. Μετά το κλείσιμο του ο φάκελος παραδίδεται από την γραμματεία στον Πρόεδρο της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., ο οποίος συγκαλεί τα μέλη αυτής σε
διάσκεψη για την έκδοση απόφασης. Η διάσκεψη
αυτή είναι μυστική, χωρίς την παρουσία κανενός
προσώπου πλην ενός γραμματέα, εφόσον ζητηθεί
από τα μέλη της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. Κατά τη διάρκεια της
διάσκεψης τα μέλη της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν με άλλα πρόσωπα.
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2. Η απόφαση λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία κατά την οποία πρώτο ψηφίζει το νεότερο
μέλος, ακολουθεί το αμέσως παλαιότερο κ.ο.κ.
και τελευταίος ψηφίζει ο πρόεδρος. Τα μέλη της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. υποχρεούνται να ψηφίσουν υπέρ ή
κατά του ελεγχομένου. Σε περίπτωση αμφιβολιών
για την ενοχή του οφείλουν να ψηφίσουν υπέρ
της απαλλαγής του.
Άρθρο 85
Σύνταξη σχεδίου απόφασης
Μετά τη λήψη απόφασης, ανατίθεται σε ένα
μέλος που μετείχε στην τριμελή σύνθεση της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. η σύνταξη σχεδίου της απόφασης, το
οποίο εγκρίνεται σε ειδική προς τούτο διάσκεψη
της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και παραδίδεται στη γραμματεία
για δημοσίευση και κοινοποίηση στον ελεγχόμενο.
Τμήμα Θ’
Γραμματεία
Άρθρο 86
Αρμοδιότητες Γραμματείας
1. Η γραμματεία επικουρεί τη Διοίκηση της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., ιδίως επιμελείται των διαδικαστικών
ζητημάτων, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων
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και γενικά προβαίνει σε όποια ενέργεια της ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή την Επιτροπή Σύνθεσης.
2. Τα μέλη της Γραμματείας παρευρίσκονται
κατά την πειθαρχική διαδικασία μόνο στα πλαίσια των καθηκόντων τους, δεν συμμετέχουν όμως
σε αυτή, ούτε έχουν δικαίωμα γνώμης ή ψήφου.
Άρθρο 87
Τήρηση πρακτικών
       1. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
και της ακρόασης τηρούνται με επιμέλεια της
γραμματείας και με ευθύνη του Προέδρου. Τα
πρακτικά μπορούν να τηρούνται χειρόγραφα,
μαγνητοφωνημένα ή με όποια άλλη τεχνική μέθοδο προτείνεται από την Γραμματεία και επιλέγεται από τον Πρόεδρο της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., υπό την
προϋπόθεση της επακριβούς και αποτελεσματικής
αποτύπωσης των όσων διαλαμβάνονται.
2. Τα πρακτικά πρέπει να μνημονεύουν:
i. Τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης ή
της ακρόασης, τις διακοπές της, την ημέρα και την
ώρα που ορίστηκε για κάθε επανάληψή της.
ii. Τα ονοματεπώνυμα των μελών του οργάνου και του εισηγητή καθώς και το ονοματεπώνυμο του γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά.
iii. Το ονοματεπώνυμο και ό,τι άλλο συντελεί
στην εξακρίβωση της ταυτότητας του ελεγχόμε-140-
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νου, του καταγγείλαντα, των μαρτύρων, των πληρεξουσίων δικηγόρων τους και γενικά των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση και την ακρόαση.
iv. Κάθε άλλο απαραίτητο για την πληρότητά τους στοιχείο έστω και μη ρητά αναφερόμενο
στον παρόν άρθρο.
3. Τα πρακτικά πρέπει να περιέχουν με σαφήνεια και πληρότητα τις καταθέσεις των μαρτύρων καθώς και αναφορά σε κάθε διαδικαστική
πράξη που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή της ακρόασης. Σε περίπτωση τήρησης
μαγνητοφωνημένων πρακτικών, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε κατά την απομαγνητοφώνηση να ταυτοποιούνται οι καταθέσεις με τα πρόσωπα των συμμετεχόντων.
Άρθρο 88
Τηρούμενα βιβλία
1. Στην γραμματεία τηρούνται ηλεκτρονικά
τα ακόλουθα:
i. Αρχείο παραπτωμάτων, στο οποίο καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά οι καταγγελίες και οι αυτεπαγγέλτως ελεγχόμενες υποθέσεις,
ο εισηγητής που ανέλαβε κάθε υπόθεση, η εξέλιξη
και το αποτέλεσμα αυτών.
ii. Αρχείο μελών της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., στο οποίο
καταχωρούνται τα μέλη αυτής και οι υποθέσεις
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τις οποίες έχουν χειρισθεί.
iii. Αρχείο εισηγητών, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εισηγητών και οι υποθέσεις
που έχει αναλάβει ο κάθε ένας από αυτούς.
iv. Πινάκιο με τις συνεδριάσεις της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. με σκοπό την εισήγηση πειθαρχικού
ελέγχου.
v. Κάθε άλλο Μητρώο ή Αρχείο που η γραμματεία κρίνει απαραίτητο για την άρτια άσκηση των καθηκόντων της, η τήρηση του οποίου
αποφασίζεται με απόφαση του Προέδρου της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. μετά από σχετική εισήγηση της γραμματείας.
2. Ο τρόπος τήρησης των Μητρώων ή Αρχείων αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζεται με απόφαση της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. μετά από σχετική
εισήγηση της γραμματείας.
Άρθρο 89
Πινάκιο
Σε κάθε συνεδρίαση με σκοπό την εισήγηση
πειθαρχικού ελέγχου και κάθε ημέρα ακρόασης
προσδιορίζονται για ακρόαση μέχρι πέντε υποθέσεις, αριθμός ο οποίος μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του προέδρου της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., αν πιθανολογείται ότι ο προβλεπόμενος από τον παρόντα
κώδικα χρόνος των συνεδριάσεων και των ακροά-142-
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σεων επαρκεί για την ολοκλήρωση περισσοτέρων
των πέντε υποθέσεων.
Άρθρο 90
Τήρηση φακέλου. Ανάληψη σχετικών
1. Η γραμματεία επιμελείται την τήρηση του
φακέλου της υπόθεσης καθόλη της διάρκεια της
διαδικασίας από την έναρξή της έως και την ολοκλήρωσή της. Ο φάκελος περιέχει το σύνολο των
σχετικών με την υπόθεση εγγράφων και συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
είτε με την οριστική θέση της υπόθεσης στο αρχείο
είτε με την καθαρογραφή της απόφασης της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ., τα μέρη οφείλουν να αναλάβουν όλα
τα σχετικά έγγραφά τους, πλην των αναφερομένων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Το μέρος
που αναλαμβάνει τα σχετικά του, βεβαιώνει και
υπογράφει στο υπόμνημά του ότι ανέλαβε τα σχετικά, άλλως αν δεν έχει καταθέσει υπόμνημα στον
φάκελο της υπόθεσης. Αν υπάρχει σπουδαίος
λόγος, ο πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. επιτρέπει την
ανάληψη ορισμένου εγγράφου πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κατόπιν σχετικής αίτησης
του ενδιαφερομένου προσώπου και υπό τον όρο
της κατάθεσης επικυρωμένου αντιγράφου του
σχετικού εγγράφου.
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3. Στον φάκελο της υπόθεσης παραμένουν σε
πρωτότυπο:
i. Η εισήγηση για την άσκηση ή μη πειθαρχικού έλεγχου.
ii. Επί πειθαρχικού ελέγχου η απόφαση της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
iii. Τα αποδεικτικά επίδοσης με επιμέλεια της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
iv. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ε.ΦΙ.
Π.Η.Δ.
v. Τα έγγραφα που συγκεντρώθηκαν με επιμέλεια του εισηγητή και της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
vi. Τα υπομνήματα των μερών.
Τα μέρη δικαιούνται να λάβουν επικυρωμένα
αντίγραφα των εγγράφων αυτών.
4. Μετά την πάροδο έξι ετών από την θέση
την υπόθεσης στο αρχείο ή την καθαρογραφή της
απόφασης, επιτρέπεται η καταστροφή των σχετικών δικογραφιών. Από την καταστροφή εξαιρούνται η απόφαση της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και τα πρακτικά
της ακρόασης και, στην περίπτωση που η υπόθεση
είχε τεθεί στο αρχείο, η σχετική απόφαση και τα
πρακτικά της συνεδρίασης της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.

-144-

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.

Τμήμα Ι’ Έξοδα
Άρθρο 90
Κόστος λειτουργίας Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Το κόστος της λειτουργίας της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. βαρύνει την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία καταβάλλει κάθε δαπάνη που απαιτείται για τη λειτουργία της.
Τμήμα ΙΑ’ Μητρώο
Άρθρο 91
Μητρώο
1. Στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο των επιβαλλόμενων από τα μέλη της πειθαρχικών ποινών.
Το μητρώο, περιλαμβάνει:
i. Τα στοιχεία ταυτότητας του ελεγχόμενου
που είναι απαραίτητα για την εξατομίκευσή του,
τηρουμένων των διατάξεων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στα οποία περιλαμβάνονται
τουλάχιστον το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό του, η ημερομηνία γέννησής
του, η ιδιότητά του κατά τον χρόνο τέλεσης του
πειθαρχικού παραπτώματος για την οποία του
επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή, ο τυχόν αριθμός
μητρώου που συνδέεται με την ιδιότητά του αυτή
και ο αριθμός Α.Δ.Τ. ή διαβατηρίου.
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ii. Το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο
του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή χωρίς ειδικότερη αναφορά σε αυτό.
iii. Το είδος και το ύψος της πειθαρχικής ποινής που του επιβλήθηκε, όπως αναγράφεται στην
απόφαση.
Άρθρο 92
Λήψη Αντιγράφων
1. Δικαίωμα λήψης αντιγράφου του μητρώου αυτού έχουν:
i. Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.
ii. Κάθε διοικητική ή άλλη αρχή, μόνο όμως
στις περιπτώσεις που το δικαίωμα αυτό τους παρέχεται με ειδική διάταξη νόμου και μόνο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον ειδικά αναφερόμενο στη διάταξη αυτή σκοπό.
2. Αντίγραφο του μητρώου στον έχοντα έννομο συμφέρον του ελεγχόμενου παραδίδεται
με επιμέλεια της Γραμματείας στον πρόεδρο Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ. σε σφραγιστό αδιαφανή φάκελο μαζί
με τον φάκελο της υπόθεσης μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης. Ο φάκελος αυτός αποσφραγίζεται με ευθύνη του προέδρου μετά τη λήψη απόφασης επί της ενοχής του ελεγχόμενου. Σε περίπτωση
απαλλακτικής απόφασης, ο φάκελος επιστρέφεται, όπως παραδόθηκε, στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. Παρα-146-
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βίαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό
παράπτωμα που δικαιολογεί για μεν τα μέλη της
σύνθεσης τη διαγραφή τους από τους καταλόγους
των μελών της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον πέντε ετών, για δε τον πρόεδρο την
έκπτωσή του, με απόφαση που λαμβάνεται από
την Ε.Ο.Ε., από το αξίωμα του Προέδρου της Ε.
ΦΙ.Π.Η.Δ.
3. Η με όποιο τρόπο ανακοίνωση σε πρόσωπο
που δεν δικαιούται να λάβει γνώση του περιεχομένου μητρώου τηρουμένου από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που δικαιολογεί
για μεν τον πρόεδρο και τα μέλη της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
τις προβλεπόμενες από την παρ. 3 του παρόντος
άρθρου ποινές, για δε τα μέλη της γραμματείας
και κάθε άλλον συνδεόμενο με σχέση εργασίας ή
άλλη σχέση με την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. έως και την απόλυση ή την παύση της σχέσης με το πρόσωπο αυτό
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.
4. Η πειθαρχική ποινή διαγράφεται από το
μητρώο μετά την πάροδο πέντε ετών από την έκτισή της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εγγραφεί
νέα πειθαρχική ποινή ανεξαρτήτως βαρύτητας. Σε
περίπτωση ακύρωσης ή περιορισμού της επιβληθείσας από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. ποινής, διαγράφεται
ή τροποποιείται αναλόγως η πειθαρχική ποινή.
Η διαγραφή ή η τροποποίηση γίνεται με σημεί-147-
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ωση δίπλα στην καταχωρηθείσα ποινή. Η ποινή
που διαγράφεται λόγω ακύρωσης δεν λαμβάνεται
υπόψη κατά τον υπολογισμό της πενταετίας του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
5. Πειθαρχικές ποινές σε ανηλίκους αναγράφονται στο μητρώο, διαγράφονται δε οίκοθεν μόλις ενηλικιωθούν.
6. Κάθε διαφωνία ή αμφισβήτηση σχετικά με
την τήρηση του μητρώου επιλύεται με απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε. μετά από
σχετικό έγγραφο αίτημα του ενδιαφερομένου.
Τμήμα ΙΒ’
Εκτέλεση των πειθαρχικών ποινών
Άρθρο 93
Εκτέλεση
1. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής
ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης
Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.,
παρά μόνο με απόφαση αναστολής αρμοδίου δικαστηρίου και για όσο χρόνο εκείνο κρίνει.
2. Η Προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά της απόφασης του Α.Σ.Ε.Α.Δ. δεν
αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της
Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. εκτός αν αυτή αποφασίσει άλλως.
3. Οι αποφάσεις της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., όπως αυτές
-148-

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.

διαμορφώθηκαν μετά την ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
ή του τυχόν άλλου οργάνου προσφυγή, που ήθελε
ορισθεί με νεότερο νόμο, είναι υποχρεωτικές για
τη διοίκηση, κάθε φυσικό και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνδέεται
με την εκτέλεση των επιβαλλομένων από αυτές
ποινών, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικότερης
διοικητικής πράξης για την εκτέλεσή τους.
Άρθρο 94
Εκτέλεση Ποινών
Ειδικότερα, οι ποινές εκτελούνται ως ακολούθως:
i. Η ποινή της έγγραφης επίπληξης με την
σημείωσή της στο μητρώο που τηρεί η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
και στον προσωπικό φάκελο του ελεγχόμενου στις
περιπτώσεις που, βάσει του αθλητικού νόμου, τηρείται τέτοιος φάκελος από όποιον τον τηρεί.
ii. Η ποινή της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας με την, για την οριζόμενη από την απόφαση
της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. χρονική διάρκεια, απαγόρευση
παρακολούθησης αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων και συμμετοχής σε αυτές και στις εν γένει
λειτουργίες των συνδεόμενων με τον αθλητισμό
νομικών προσώπων. Αρμόδια όργανα για την
επιβολή της απαγόρευσης αυτής είναι οι αστυνο-149-
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μικές, λιμενικές ή άλλες αρχές καθώς και οι ιδιώτες που αναλαμβάνουν την τήρηση της τάξης
κατά τη διάρκεια των αγώνων και των αθλητικών
εκδηλώσεων και κάθε άλλο πρόσωπο που καταγγέλλει την παράβαση και το αποδεικνύει.
4. Η απόφαση της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., ή όπως τροποποιήθηκε από το Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή το τυχόν άλλο
όργανο, κοινοποιείται επιπλέον και:
i. Στην αρμόδια Ομοσπονδία, για ενημέρωσή της και για τον έλεγχο, εφόσον συντρέχει λόγος, της εφαρμογής αυτής από τα πρόσωπα που
υπάγονται σε αυτή.
ii. Στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, για ενημέρωσή του και για τον έλεγχο, εφόσον συντρέχει λόγος, της εφαρμογής αυτής από τα
πρόσωπα που υπάγονται σε αυτόν.
iii. Στον αρμόδιο αθλητικό εισαγγελέα, για
ενημέρωσή του και για τον έλεγχο, εφόσον συντρέχει λόγος, της εφαρμογής αυτής από τα πρόσωπα που υπάγονται σε αυτόν.
5. Απόφαση αναστολής της εκτέλεσης της
απόφασης της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. από το αρμόδιο δικαστήριο, κοινοποιείται αμέσως μόλις κοινοποιηθεί
στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. στα πρόσωπα του προηγουμένου άρθρου.
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ΜΕΡΟΣ Γ’
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 95
Εκκρεμείς υποθέσεις
Για τα πειθαρχικά παραπτώματα που τελέστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα και τις εκκρεμείς ενώπιον της Ε.ΦΙ.Π. υποθέσεις εφαρμόζεται το προϊσχύον δίκαιο.
Άρθρο 96
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κώδικα αρχίζει μετά
από την έγκρισή του από την Ε.Ο.Ε. και δημοσίευσή του στην οικεία Ιστοσελίδα.
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ΜΕΡΟΣ Δ’
1. Ισχύουσες διατάξεις νόμου
Ι. Ν. 2725/1999, άρθρο 130 όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του με το ν. 4639/2019 και το ν.
Ν. 4726/2020.
«1. Οι ασχολούμενοι με τα κάθε είδους αθλήματα και τις εν γένει αθλητικές, αγωνιστικές ή
γυμναστικές εκδηλώσεις, καθώς και οι παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις αυτές οφείλουν να τηρούν τις αρχές του Φιλάθλου Πνεύματος και των
παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού
ιδεώδους.
2. Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει
στους παραβάτες ως κύρωση την οριστική ή για
ορισμένη χρονική διάρκεια απαγόρευση παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης,
συμμετοχής τους υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ως
διοικούντων μελών, αθλητών, προπονητών, γυμναστών στα κάθε είδους αθλητικά, γυμναστικά
και αγωνιστικά σωματεία, ενώσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους ή ομοσπονδίες, καθώς και της
συμμετοχής τους ως διαιτητών, παρατηρητών ή
ιατρών αγώνων. Η κύρωση αυτή επιβάλλεται
από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής
και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της Ελληνικής Ολυ-152-
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μπιακής Επιτροπής. Η ΕΦΙΠΗΔ επιλαμβάνεται
μετά από επώνυμη καταγγελία ή μετά από απόφαση της Ολομέλειας της ΕΟΕ ή αυτεπαγγέλτως
και εκδίδει την απόφασή της το αργότερο μέσα σε
δύο (2) μήνες από το πέρας της ενώπιον της ακροάσεως σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
Καταστατικό της ΕΟΕ και στους κανονισμούς της.
3. Για παραβάσεις που αφορούν το άθλημα
του ποδοσφαίρου, η ΕΦΙΠ επιλαμβάνεται, ύστερα
από παραπομπή των οικείων δικαιοδοτικών οργάνων, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό
αγώνων ποδοσφαίρου».
ΙΙ. Καταστατικό ΕΟΕ, άρθρο 22 όπως δημοσιεύτηκε με το δέκατο τρίτο άρθρο του Ν. 4639/2019*
1. Η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής
και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της ΕΟΕ:
(α) επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος κάθε υπαίτιου για παράβαση του Φίλαθλου Πνεύματος και
των θεμελιωδών αρχών και κανόνων αθλητικής
ηθικής και δεοντολογίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Ολυμπιακό Καταστατικό
Χάρτη, τους κανονισμούς της ΔΟΕ και τους εγκε-

*Όπως ισχύει το καταστατικό της Ε.Ο.Ε, μετά την τροποποίηση του 13ου άρθρου του
ν.4639/2019 (Α΄ 185 από το άρθρο 22 του ν.4726/2020).
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κριμένους από την Ολομέλεια κανονισμούς της,
(β) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με το
Φίλαθλο Πνεύμα, τις αρχές και τους κανόνες αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας που της αναθέτει ο
νόμος ή η Ολομέλεια της ΕΟΕ με απόφασή της.
2. Η ΕΦΙΠΗΔ επιλαμβάνεται μετά από επώνυμη καταγγελία ή μετά από απόφαση της Ολομέλειας ή αυτεπαγγέλτως στις ακόλουθες ιδίως
περιπτώσεις:
(α) χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ), επιβεβαιωμένη με πόρισμα - απόφαση της αρμόδιας κρατικής
αρχής,
(β) αμετάκλητη παραπομπή, με κλητήριο θέσπισμα ή βούλευμα και καταδίκη, σε οποιαδήποτε ποινή, για διάθεση ή εμπορία απαγορευμένων
ουσιών και μεθόδων ή άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί ντόπινγκ, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, έγκλημα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας, αδίκημα αθλητικής βίας, χειραγώγηση ή αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, δωροδοκία - δωροληψία αθλητικών
παραγόντων, πλαστογραφία με στόχο την παραπλάνηση των αθλητικών αρχών,
(γ) παραβίαση του Κώδικα της ΔΟΕ για την
πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων,
(δ) παραβίαση του δικαιώματος της ελεύθε-154-
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ρης συμμετοχής στην αθλητική δράση,
(ε) λεκτική ή έμπρακτη επίδειξη έλλειψης σεβασμού στη διαφορετικότητα (φυλής, χρώματος,
γλώσσας, φύλου, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων κ.λπ.),
(στ) παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού της ΕΟΕ και των εσωτερικών κανονισμών
της, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή την παρεμπόδιση συμμετοχής στα όργανα
διοίκησης αθλητικού φορέα ή την παρεμπόδιση
συμμετοχής σε αγώνες,
(ζ) κάθε άλλη παραβίαση του φίλαθλου πνεύματος, των αγωνιστικών και αθλητικών ηθών και
της αθλητικής δεοντολογίας.
3. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύστασή
της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. συντάσσει και υποβάλλει προς
έγκριση στην Ολομέλεια, ειδικό Κανονισμό, με
τον οποίο
(α) ορίζονται οι έννοιες «Φίλαθλος», «Φίλαθλος Ιδιότητα», «Φίλαθλον Πνεύμα», «αθλητικά
και αγωνιστικά ήθη» και κάθε άλλη έννοια σχετική με το έργο της και
(β) θεσπίζονται διαδικαστικοί - δικονομικοί
κανόνες, ιδίως σχετικά με τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας - ανάκρισης, τις ειδικότερες
εξουσίες της, την ακρόαση του ενδιαφερόμενου
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κ.ά, οι οποίοι εξασφαλίζουν αφενός την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων κι αφετέρου το
σχηματισμό ορθούς και δίκαιης κρίσης, η οποία
να ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα στο
αθλητικό γίγνεσθαι.
4. Η ΕΦΙΠΗΔ αποτελείται από πέντε (5) μέλη
με τις εξής ιδιότητες:
(α) τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του
Προέδρου, είναι μέλη της ΕΟΕ με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της ΕΟΕ με δικαίωμα ψήφου,
(β) δύο (2) μέλη είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, κατά προτίμηση απόφοιτοι νομικών
σχολών της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ή απόφοιτοι άλλης σχολής της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο.
5. Ο Πρόεδρος της ΕΦΙΠΗΔ εκλέγεται από
την Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας του άρθρου 13, τα δε πρόσωπα
αναγνωρισμένου κύρους προτείνονται από τον
Προέδρο της ΕΦΙΠΗΔ.
6. Η ΕΦΙΠΗΔ συνεδριάζει με τριμελή σύνθεση στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας και με
πενταμελή σύνθεση στο στάδιο της εξέτασης της
υπόθεσης στην ουσία της και λήψης απόφασης,
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σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο
και στους εγκεκριμένους από την Ολομέλεια κανονισμούς της».

2. Καταργηθείσες  διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
i. Τα άρθρα 4 και 18 του ν. 3148/1955 (ΦΕΚ Α’
50/2.3.1955).
ii. Το β.δ. της 29.9.1955 «περί του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Φιλάθλου Ιδιότητας» (ΦΕΚ Α’
273/6.10.1955).
iν. Το β.δ. της 29.6/7.10.1955 «περί του κανονισμού της Φιλάθλου Ιδιότητος» (ΦΕΚ Α’
274/7.10.1955).
ν. Την Υ.Α. 15732/1975 «περί καθορισμού των
προϋποθέσεων υφ ας νομικά ή φυσικά πρόσωπα χαρακτηρίζονται ως φίλαθλα» (ΦΕΚ 913/30.8.1975)
νi. Κάθε άλλη αντίθετη προς τον κανονισμό
αυτό διάταξη και τις διατάξεις του ν 4639/2019
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Γεώργιος Λενός
Πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Ο Γιώργος Λενός γεννήθηκε στον Πειραιά κι από μικρή ηλικία εγκαταστάθηκε με την
οικογένειά του στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της
Νομικής Σχολής, των Πολιτικών και Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία
του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Νομική Σχολή
του Παρισιού (Σορβόννη) στο Δίκαιο Επιχειρήσεων. Μετά το τέλος των σπουδών του, έγινε μέλος
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.
Η αγάπη του για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό
και τη φιλοσοφία τον ώθησε, στη συνέχεια, στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και στο Τμήμα Αρχαιολογίας όπου παρακολούθησε όλα τα μαθήματα
μέχρι και το τελευταίο έτος. Από το 1970 έως το
1976 υπήρξε βοηθός καθηγητή (νυν λέκτορας), και
δίδαξε Οικογενειακό Δίκαιο στη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών με καθηγητή έδρας
τον Γεώργιο Μιχαηλίδη Νουάρο.
Έχει γράψει δύο νομικά πονήματα με τίτλους
«Τα νομικά ελαττώματα της πωλήσεως» και «Η
περιουσία του ανηλίκου» και το 2009 τον «Κώδικα Ε.ΦΙ.Π.». Το έτος 1975, μετά τη μεταπολίτευση,
διετέλεσε σύμβουλος στην ΕΠΟ και πρόεδρος της
Επιτροπής Κανονισμών.
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Από το έτος 1976 έως και σήμερα ασχολείται ενεργά με το άθλημα της ιππασίας και έχει διατελέσει
σε διοικητικές θέσεις σε κορυφαίους Ιππικούς Ομίλους της χώρας. Το 2001 και το 2005 υπήρξε και
πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας,
ενώ το 2008 έγινε μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής όπου και παραμένει μέχρι σήμερα
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος.
Το 2011 είχε συνεργασία με Κινεζική αντιπροσωπεία για την προώθηση του Φιλάθλου Πνεύματος. Το 2012 έλαβε από το ΕΚΕΑΔ το Βραβείο
«Απόλλων Νόμιος». Εκ μέρους της International
Association of Sports Law (IASL, σε τελετή που
έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2017,
απένειμε Βραβείο Απόλλων Νόμιος στον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και Πρόεδρο της
Saudi Arabia Olympic Committee, Nawaf Bin
Faisal. Διατέλεσε Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου Αθλητικού Δικαίου: «Professional Sports Law: Law and Justice in
Football and Basketball», υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Αθήνα 2018. Για την
προσφορά του στον αθλητισμό, τόσο ως παράγοντας όσο και ως χορηγός, έχει τιμηθεί από πολλά
σωματεία και φορείς. Για το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο τιμήθηκε από εκπροσώπους δυναστικών Οίκων της Ευρώπης με τον Μεγαλόσταυρο
του Τάγματος Ιπποτών της Μάλτας. Επίσης το έτος
2020 εκλήθη στα ανάκτορα της Ισπανίας όπου και
του απενεμήθη ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος
Ιπποτών του Καρόλου Ε’ των Βουρβόνων ως και
οικόσημο.
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΡΕΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΣ.
EKΤΥΠΩΘΗΚΕ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΟΕ.
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