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Άρθρο 17ο 
Διαιτησία Αγώνων 

 
1) Η διαιτησία όλων των αγώνων γίνεται με επίσημους διαιτητές της ΕΟΠΕ - ΟΔΒΕ, εκτός των 

αγώνων Παμπαίδων – Παγκορασίδων και Μίνι Βόλλεϋ. 
Οι διαιτητές και σημειωτές των αγώνων Πρωταθλήματος Α1, Α2, Β και Γ Εθνικής Κατηγορίας, 
Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, Ειδικών Ανόδου Κατηγοριών και όλων των πρωταθλημάτων 
και των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος, αρμοδιότητας της ΕΟΠΕ, ορίζονται από την 
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΟΠΕ και οι Γυμνασιάρχοι, από την Κεντρική 
Επιτροπή Πρωταθλημάτων, και για το πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών από την ΕΣΑΠ. Οι 
παρατηρητές Διαιτησίας των Εθνικών κατηγοριών, ορίζονται από την Κ.Ε.Δ. της ΕΟΠΕ. 
Οι διαιτητές, σημειωτές και γυμνασίαρχοι των Τοπικών Πρωταθλημάτων, ορίζονται από τις  
αντίστοιχες Επιτροπές των αρμοδίων Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών. 

 
2) Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί στον αγώνα ο ένας ή και δύο διαιτητές που ορίστηκαν  

για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας πρέπει, αν στο γήπεδο υπάρχουν μέλη του ΔΣ της ΕΟΠΕ, 
έχουν το δικαίωμα, όπως και ο αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας (γυμνασίαρχος) ή και ο 
ένας διαιτητής να προχωρήσουν σε αντικατάσταση, χρησιμοποιώντας διαιτητές που τυχαία, 
βρίσκονται εκεί ακόμα και αν αυτοί δεν είναι αξιολογημένοι. Το ίδιο ισχύει και στην Α2 Εθνική 
κατ. Ανδρών ΤΑΑ και Α1 - Α2 Εθνική κατ. Γυναικών. Αν υπάρχουν στο γήπεδο περισσότεροι 
του ενός, κοινή συμφωνία σωματείων, άλλως διενεργείται κλήρωση. Αν δεν παρουσιαστεί ο 
Α διαιτητής που ορίστηκε, αναλαμβάνει καθήκοντα Α διαιτητή ο Β διαιτητής. 
 
Για το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ, κάθε αντικατάσταση 
διαιτητή πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με εντολή του Προέδρου της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ και 
πάντα με Διαιτητή που περιλαμβάνεται στη Λίστα των Διαιτητών της Α1 Κατηγορίας 
ΑΝΔΡΩΝ, όπως αυτή ισχύει την συγκεκριμένη περίοδο. 

 
3) Ο αγώνας μπορεί να αρχίσει και με ένα διαιτητή (εκτός αυτών της Α1 Εθνικής Κατηγορίας 

ΑΝΔΡΩΝ), αφού πρώτα αυτός αναλάβει την ευθύνη της διεύθυνσής του. 
Με την πρώτη διακοπή του αγώνα (π.χ. time out) επιτρέπεται να μπεί στον αγώνα και 
δεύτερος διαιτητής, με την προϋπόθεση να πληρεί τους όρους της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου. 



Ο διαιτητής όμως που ανέλαβε από την αρχή τη διεύθυνση του αγώνα εξακολουθεί να 
θεωρείται Α διαιτητής μέχρι το τέλος του αγώνα. 
Αγώνας που γίνεται και με έναν, μόνον, διαιτητή είναι έγκυρος. 

 
4) Ο Α΄ διαιτητής, σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων σε αγώνες των Πρωταθλημάτων 

που διεξάγονται με ευθύνη της ΕΟΠΕ, της ΕΣΑΠ, των Ενώσεων και Τοπικών 
Επιτροπών, σε σχέση με την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα που κύρια οφείλονται σε 
συμπεριφορά φιλάθλων – θεατών, είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στις παρακάτω, ανά 
περίπτωση, ενέργειες: 

 
α) Σε περίπτωση που ακουστούν για 1η φορά ομαδικά υβριστικά συνθήματα με 

στόχο διαγωνιζόμενα Σωματεία, μέλη αυτών (αθλητές, προπονητές, 
προσωπικό,), ή το Σώμα των Διαιτητών, ο Α’ Διαιτητής ζητά από τον 
Παρατηρητή του Αγώνα να αναγραφούν στο Φύλλο Αγώνα και να γίνει σχετική 
σύσταση από την μικροφωνική εγκατάσταση (1η παρατήρηση) 

β) Όταν τα ομαδικά υβριστικά συνθήματα ακουστούν για 2η φορά, ακολουθείται η 
ιδια διαδικασία (2η παρατήρηση) 

γ) Όταν τα ομαδικά υβριστικά συνθήματα συνεχίζουν να ακούγονται για 3η φορά 
κατά την διάρκεια του ιδίου αγώνα, τότε ο Α΄ διαιτητής είναι υποχρεωμένος να 
διακόψει προσωρινά τον αγώνα και να κατευθυνθεί προς την γραμματεία του 
αγώνα. Εκεί προβαίνει στις απαραίτητες συστάσεις στους υπευθύνους του 
αγώνα, (εκπρόσωποι ομάδας, Παρατηρητής Αγώνα, αστυνομία κλπ) έτσι ώστε 
να μην επαναληφθούν τα υβριστικά συνθήματα και παράλληλα ζητά να γίνουν οι 
απαραίτητες συστάσεις από την μεγαφωνική εγκατάσταση (3η παρατήρηση). Ο 
αγώνας δεν επαναρχίζει αν δεν ακουστούν οι σχετικές συστάσεις. 

 
δ) Σε περίπτωση που κατά τον ίδιο αγώνα τα υβριστικά συνθήματα και παρά τις 

γενόμενες παρατηρήσεις επαναλαμβάνονται με συνεχή τρόπο και πέραν της 3ης 
παρατήρησης δημιουργώντας έντονα δυσφημιστική εικόνα για το άθλημα, τότε ο 
Α΄ διαιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εκκένωση του γηπέδου, σύμφωνα με 
όσα στην συνέχεια αναφέρονται ή και να διακόψει οριστικά τον αγώνα. 

ε) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του αγώνα ακουστούν συνθήματα με 
αντεθνικό περιεχόμενο ή που σχετίζονται με την καταγωγή αθλητών («ρατσιστικά 
συνθήματα»), ο Α΄ διαιτητής είναι υποχρεωμένος να διακόψει από την 1η φορά 
τον αγώνα και να πραγματοποιήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στην 3η 
παρατήρηση των υβριστικών συνθημάτων (διακοπή αγώνα, κατεύθυνση στην 
γραμματεία, σχετικές παρατηρήσεις στους υπευθύνους για να μην 
επαναληφθούν τα αντεθνικά ή ρατσιστικά συνθήματα). Σε περίπτωση 
επανάληψης των αντεθνικών ή «ρατσιστικών» συνθημάτων ο Α΄ διαιτητής 
μπορεί να ζητήσει την εκκένωση του γηπέδου με μέριμνα και ευθύνη της 
αστυνομίας και του ευθυνομένου ΤΑΠ. 

στ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκκένωση του 
γηπέδου, μέσα σε χρόνο 60΄, τότε ο Α΄ διαιτητής μπορεί να διακόψει οριστικά τον 



αγώνα, κάνοντας λεπτομερή έκθεση για τα γεγονότα που προκάλεσαν την κατά 
τα ανωτέρω διακοπή. 

ζ) Σε περίπτωση που τα επεισόδια αφορούν ρίψη αντικειμένων εντός του 
αγωνιστικού χώρου, με τρόπο τέτοιο ώστε να διακυβεύεται η ομαλή διεξαγωγή 
του αγώνα, τότε ο Α΄ διαιτητής είναι υποχρεωμένος να διακόψει από την 1η φορά 
προσωρινά τον αγώνα προβαίνοντας στις ίδιες διαδικασίες με την 3η 
παρατήρηση για υβριστικά συνθήματα (διακοπή αγώνα, κατεύθυνση στην 
γραμματεία, σχετικές παρατηρήσεις στους υπευθύνους για να μην 
επαναληφθούν οι ρίψεις αντικειμένων). 

η) Σε περίπτωση επανάληψης των ρίψεων αντικειμένων, ο Α΄ διαιτητής μπορεί να 
εφαρμόσει την κατά τα άνω διαδικασία εκκένωσης του γηπέδου. Εάν οι ρίψεις 
των αντικειμένων είναι τέτοιες που δύνανται να προκαλέσουν τραυματισμό 
(αθλητών, προπονητών, διαιτητών), ο Α΄ διαιτητής μπορεί να προχωρήσει σε 
οριστική διακοπή του αγώνα. Εάν από την ρίψη αντικειμένων, προκληθεί 
διαπιστωμένος τραυματισμός αθλητή ή προπονητή ή διαιτητή, η διακοπή του 
αγώνα είναι υποχρεωτική.  

 
5)  Σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις όπως και σε περίπτωση πειθαρχικών 

παραπτωμάτων αθλητών, παραγόντων, προπονητών κλπ, οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι 
να αναγραφούν στο Φ.Α. τα σχετικά επεισόδια με κάθε λεπτομέρεια και εντός 24 ωρών να 
υποβάλουν στην, κατά περίπτωση, διοργανώτρια αρχή έκθεση για τα συμβάντα. 

 
 6)  Οι διαιτητές οφείλουν να μην επιστρέψουν Δελτίο αθλητή, αν υποβλήθηκε ένσταση για κακή 

συμμετοχή αυτού ή για το γνήσιο της ταυτότητάς του και αφού αυτό γράφτηκε στο Φύλλο του 
αγώνα. 
Επίσης δεν επιστρέφεται το Δελτίο αθλητή από τους Διαιτητές, σε περίπτωση που έπεσε 
στην αντίληψη των αρμοδίων οργάνων, η σύμφωνα με τα πιο πάνω, κακή συμμετοχή 
αθλητή. 

 Τέλος δεν παραδίδεται από τους διαιτητές στο σωματείο δελτίο αθλητή που αποβλήθηκε, 
κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

 
 

Άρθρο 18ο 
Φύλλο Αγώνα 

 
1) Τα Φύλλα Αγώνος εκδίδονται και βιβλιοδετούνται από την Ε.Ο.ΠΕ., από την οποία και τα 

προμηθεύονται οι Ενώσεις, οι Τοπικές Επιτροπές και τα σωματεία. Το γηπεδούχο σωματείο 
είναι την υποχρέωση να προσκομίσει στην Γραμματεία το Φύλλο Αγώνος. 

2) Το Φύλλο Αγώνος συντάσσεται εις τετραπλούν. Το πρωτότυπο παραδίδεται στον 
γυμνασίαρχο ή σε έναν διαιτητή, το δεύτερο αντίγραφο στην νικήτρια ομάδα, το τρίτο στην 
ηττημένη ομάδα και το τελευταίο παραμένει ως στο στέλεχος στο βιβλίο. 

3) Το Φύλλο Αγώνος συντάσσεται από τον σημειωτή-τρια του αγώνα, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς διαιτησίας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται η διόρθωση του Φ.Α. μόνο 



με την έγκριση του Α΄ διαιτητή και μετά από ενημέρωση των αρχηγών των ομάδων. Κάθε 
διόρθωση πρέπει να γίνεται ευθύς αμέσως διαπιστωθεί το λάθος ή κατά τη διάρκεια της 
πρώτης φυσικής διακοπής του αγώνα και απαραίτητα να μονογράφεται από τους διαιτητές. 

4) Μετά το τέλος του αγώνα ακολουθεί η διαδικασία για το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα. Ο 
σημειωτής-τρια σε συνεργασία με τους διαιτητές, φροντίζει για την υπογραφή του Φύλλου 
Αγώνα από τους αρχηγούς των ομάδων. Στη συνέχεια αφού υπογράψει το Φύλλο Αγώνος το 
παραδίδει για έλεγχο και υπογραφή  στους διαιτητές κατά σειρά Β’ και Α’ και τον 
γυμνασίαρχο του αγώνα, σε όποιες κατηγορίες προβλέπεται η ύπαρξή του. 
Επίσης παράλειψη υπογραφής του Φ.Α. από διαιτητή δεν επιδρά στο κύρος του όμως 
αποτελεί πειθαρχικό διαιτητικό παράπτωμα. 

5)  Μετά την υπογραφή του Φύλλου Αγώνος από τους δύο διαιτητές (Α’ και Β’)  απαγορεύεται η 
αναγραφή σε αυτό οποιασδήποτε παρατήρησης ή σημείωσης ή συμπλήρωσης ή διόρθωσης 
καθώς και η αναγραφή ένστασης. 
Κάθε γεγονός που συμβαίνει ύστερα από τον αγώνα θα γίνεται γνωστό στην διοργανώτρια 
αρχή με έκθεση. Αυτονόητο είναι ότι έκθεση υποβάλλουν και οι δύο διαιτητές κεχωρισμένα. 
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Άρθρο 7ο 

Παραπτώματα Αθλητών Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών 
 
1) Ειδικά όταν πρόκειται για αμειβόμενο αθλητή (αμειβόμενο ή ερασιτέχνη) που αγωνίζεται 

στην Α1 Εθνική κατ. Ανδρών το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει τις παρακάτω ποινές: 
 

Α. Για συμπεριφορά του απέναντι σε συμπαίκτες, αντιπάλους, προπονητές, παράγοντες, 
φροντιστές, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, διερμηνείς, στατιστικολόγους, manager και 
φιλάθλους. 

 
1) Για ανάρμοστη συμπεριφορά, (απειλή, ειρωνικά σχόλια, επιδεικτικό λάκτισμα της 

μπάλας και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν 
αρμόζει σε αθλητή και δυσφημιστικό για το άθλημα). Αποκλεισμός μιας (1) αγωνιστικής 
ημέρας. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 150 € έως 300 €, ανάλογα με τη 
βαρύτητα του παραπτώματος. 

2) Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές 
εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός δύο (2) αγωνιστικών 
ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 300 € έως 600 €, ανάλογα με τη 
βαρύτητα του παραπτώματος. 

3) Υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός τριών (3) αγωνιστικών ημερών. 
Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 700 €. 

4) Για απόπειρα βιαοπραγίας. Ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που 
αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων. Αποκλεισμός τεσσάρων (4) 
αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 800 € έως 1200 €, 
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. 

5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά 
χωρίς ωστόσο ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός πέντε (5) 
αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1200 € έως 1500 €, 
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. 

6) Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου 
από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται 
ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού ή δημοσίου νοσοκομείου). Αποκλεισμός επτά (7) 
αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1500 € έως 2000 €, 
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. 

  
Β. Για συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές,  στον γυμνασίαρχο, στον παρατηρητή 

διαιτησίας, σε μέλη Δ.Σ./ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών,  
στο προσωπικό της ΕΟΠΕ (ή Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών),  παράγοντες άλλων 
φορέων, μέλη δικαιοδοτικών οργάνων κλπ επίσημα πρόσωπα: 

  
1) Για ανάρμοστη συμπεριφορά (απειλή ειρωνικά σχόλια, επιδεικτικό λάκτισμα της μπάλας 

και γενικά εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει 



σε αθλητή και δυσφημιστικό για το άθλημα). Αποκλεισμός δύο (2) αγωνιστικών ημερών. 
Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 250 € έως 400 €, ανάλογα με τη βαρύτητα 
του παραπτώματος. 

2) Για υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές 
εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ). Αποκλεισμός τριών (3) αγωνιστικών 
ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 400 € έως 800 €, ανάλογα με τη 
βαρύτητα του παραπτώματος. 

3) Για υβριστική των θείων συμπεριφορά. Αποκλεισμός τεσσάρων (4) αγωνιστικών 
ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 900 € έως 1000 €, ανάλογα με τη 
βαρύτητα του παραπτώματος. 

4) Για απόπειρα βιαιοπραγίας. Ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που 
αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων. Αποκλεισμός πέντε (5) 
αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1000 € έως 1400 €, 
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. 

5) Για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά 
κλπ, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του). Αποκλεισμός έξι (6) αγωνιστικών 
ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1500 € έως 2000 €, ανάλογα με 
τη βαρύτητα του παραπτώματος. 

6) Για βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργεια του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου 
από τους παραπάνω που αναγράφεται στο Φ.Α. ή στην έκθεση και προσκομίζεται 
ιατρική βεβαίωση ιατροδικαστού, δημοσίου νοσοκομείου). Αποκλεισμός δέκα (10) 
αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 2500 € έως 4000 €, 
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. 

  

2) Τα ποσά των επιβαλλόμενων προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του 
Δ.Σ. της ΕΟΠΕ ή του ΔΣ της ΕΣΑΠ για το Πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών που λαμβάνεται 
πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου. 

 

3)  Αθλητής στον οποίο έχει επιβληθεί χρηματική ποινή δεν μπορεί να αγωνισθεί, ακόμη και αν 
έληξε η πειθαρχική ποινή αποκλεισμού, εάν δεν έχει καταβληθεί το χρηματικό πρόστιμο το 
οποίο του επεβλήθη, άλλως η συμμετοχή του είναι αντικανονική, με όλες τις προβλεπόμενες 
εντεύθεν συνέπειες, τόσο για τον ίδιο, όσο και για το σωματείο του. 

 

4) Αθλητές που έχουν δικαίωμα, να αγωνίζονται ως ερασιτέχνες (χωρίς συμβόλαιο), σε σωματεία 
Α1 και Α2 Εθνικής κατ. Ανδρών δεν υπόκεινται στις χρηματικές ποινές του παρόντος άρθρου, 
παρά μόνον στις ποινές αποκλεισμού από τους αγώνες των σωματείων τους. 

 
 

Άρθρο 8ο 

Ειδικές Περιπτώσεις Παραπτωμάτων 
 

1) Σε περίπτωση βάναυσης συμπεριφοράς (από ερασιτέχνη ή αμειβόμενο αθλητή) το 
δικαιοδοτικό όργανο μπορεί πέρα από την επιβληθείσα ποινή, να παραπέμψει τον αθλητή 
στο Δ.Σ. της ΕΟΠΕ το οποίο μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή ή οριστική διαγραφή 
του αθλητή από τα μητρώα αθλητών της ΕΟΠΕ. 

2) Σε αθλητή (ερασιτέχνη ή αμειβόμενο) ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την παροχή των 
υπηρεσιών του σε οποιαδήποτε Εθνική Ομάδα ή εγκαταλείψει αδικαιολόγητα αυτή (κατά τη 



διάρκεια αγώνων ή προετοιμασίας – προπονήσεων) το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. και σύμφωνα με 
τα - κατά τα λοιπά -  οριζόμενα στον νέο Κανονισμό Εθνικών Ομάδων ΕΟΠΕ παραπέμπει 
αυτόν, μετά από αιτιολογημένη απόφασή του στο Μονομελές Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό 
Οργανο, αποστέλλοντας συνημμένα και σχετικό φάκελλο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 
Το Δικαιοδοτικό Όργανο, στις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλει ποινή αποκλεισμού από 
δύο (2) έως και οκτώ (8) αγωνιστικές ημέρες από κάθε επίσημο αγώνα του σωματείου του 
καθώς και επιπλέον χρηματική ποινή (πρόστιμο) από 2500 € έως 5000 €, εάν  ο αθλητής 
τυγχάνει, παράλληλα, αμειβόμενος πετοσφαιριστής, εκτιμώντας ανάλογα τόσο τις 
συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο αθλητής επέδειξε την παραπάνω συμπεριφορά, όσο και 
την μετέπειτα στάση του (τυχόν μεταμέλεια κλπ). Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται από 
το Δικαιοδοτικό Οργανο στον αθλητή, χωρίς να αποκλείεται η επιβολή οιασδήποτε 
περαιτέρω κύριας ή παρεπόμενης ποινής ή στερήσεως που να προβλέπεται σε άλλο 
Κανονισμό της ΕΟΠΕ ή νόμο. Για παραπτώματα αθλητών κατά τη διάρκεια της 
συμμετοχής τους σε Εθνική ομάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 
Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων της ΕΟΠΕ. 

3) Σε αθλητή (ερασιτέχνη ή αμειβόμενο) ο οποίος αρνήθηκε αδικαιολόγητα τη συμμετοχή του 
σε αγώνα επιδείξεως με σκοπό την προβολή του αθλήματος και ο οποίος διοργανώνεται 
από την ΕΟΠΕ, για τα Πρωταθλήματα αρμοδιότητάς της ή την ΕΣΑΠ για το 
Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μιάς (1) 
αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ποσού 500 €. 

4) Αθλητής (ερασιτέχνης ή αμειβόμενος) που αρνείται στη συμμετοχή του σε Εθνική 
ομάδα Beach Volley τιμωρείται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ., κατόπιν 
εισήγησης της Επιτροπής Beach Volley της ΕΟΠΕ, με ποινή αποκλεισμού από έξι 
(6) μήνες έως δύο (2) χρόνια. Η ποινή θα εφαρμόζεται και στους αγώνες 
πετοσφαίρισης. 

 
 

Άρθρο 16ο 

Παραπτώματα Φιλάθλων 
 

Α.  Παραπτώματα θεατών και Φιλάθλων ΤΑΑ Α1 Εθνικής Κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ 
 
Σε περίπτωση παραπτωμάτων θεατών και φιλάθλων ΤΑΑ που μετέχουν στο 
Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, συμπεριφέρονται με ανάρμοστο και 
γενικότερα δυσφημιστικό για το άθλημα τρόπο, δημιουργώντας παράλληλα 
προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, επιβάλλονται στο σωματείο οι 
παρακάτω, κατά περίπτωση, ποινές:  

1. Σε περίπτωση που ακουστούν ομαδικά υβριστικά συνθήματα ενάντια σε διαιτητές, 
αθλητές, παράγοντες, θεατές ή άλλα πρόσωπα που προσβάλλουν την 
επιβαλλόμενη τάξη και δυσφημούν το άθλημα, καθώς και για ρίψη αντικειμένων 
(κερμάτων, μπουκαλιών κλπ) ή ρίψη κροτίδων ή φωτοβολίδων, εντός του 
αγωνιστικού χώρου ή από τη μια κερκίδα του γηπέδου στην άλλη,  ή παρατηρηθούν 
συμπλοκές φιλάθλων ή αθλητών κατά τρόπο που από τα παραπάνω να 
διακυβεύεται το κύρος και η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, οι διαιτητές είναι 
υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του 
Κεφ. Δ του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της 
ΕΟΠΕ.  



2. Για κάθε μια από την 1η ,2η και 3η φορά στον ιδιο αγώνα που ακουστούν τα 
υβριστικά συνθήματα και αυτά αναγραφούν αντίστοιχα στο Φύλλο Αγώνος και 
ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Κεφ. Δ του Γενικού 
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ., το υπεύθυνο 
ΤΑΑ χρεώνεται συνολικά με μία (1) έγγραφη παρατήρηση και δεν επιβάλλεται άλλη 
ποινή. 

3. Για κάθε επόμενη της 3ης παρατήρησης, το Υπεύθυνο Σωματείο χρεώνεται με μία (1) 
έγγραφη παρατήρηση για κάθε φορά, ενώ για κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις 
(πέραν δηλαδή των τριών πρώτων παρατηρήσεων της παραγράφου 2) επιβάλλεται 
στο ΤΑΑ χρηματική ποινή από 500 € έως 1000 €, εάν τα υβριστικά  συνθήματα ή η 
ρίψη των  αντικειμένων ή οι βιαιοπραγίες προκαλέσουν προσωρινή διακοπή του 
αγώνα από τους διαιτητές για να γίνουν οι σχετικές συστάσεις και χρηματική ποινή 
από 1200 € έως 3000 € εάν οι διαιτητές διατάξουν την εκκένωση του γηπέδου για να 
συνεχιστεί ο αγώνας.  

4. Σε περίπτωση που ΤΑΑ συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό Εγγραφων 
Παρατηρήσεων την ίδια Αγωνιστική περίοδο, εχει επιπλέον και τις ακόλουθες 
επιπτώσεις: 
α) Σύνολο έντεκα (11) παρατηρήσεις: χρηματική ποινή 1.000 € 
β) Σύνολο  δεκαέξι (16) παρατηρήσεις: χρηματική ποινή 1.500 € 
γ) Περισσότερες από είκοσι (20) παρατηρήσεις: χρηματική ποινή 2.000 € 

5. Σε περίπτωση που οι διαιτητές διακόψουν οριστικά τον αγώνα, στα υπαίτια ΤΑΑ 
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 5000 € και τιμωρούνται επιπρόσθετα με μηδενισμό 
στον συγκεκριμένο αγώνα, καθώς και ποινή τιμωρίας της έδρας τους από μία (1) 
έως τρεις (3) αγωνιστικές, ανάλογα με τη βαρύτητα των επεισοδίων. 

6. Ποινή τιμωρίας της έδρας για μία (1) αγωνιστική ημέρα, μπορεί, κατά την κρίση του 
δικαιοδοτικού οργάνου να επιβληθεί, σωρρευτικά με την αντίστοιχη προβλεπόμενη 
για το ΤΑΑ, χρηματική ποινή και στην περίπτωση επανάληψης εκ μέρους των 
φιλάθλων του συμπεριφοράς για τρεις, τουλάχιστον, η περισσότερες φορές μέσα 
στην ίδια αγωνιστική περίοδο. 

7. Σε περίπτωση που ακουστούν από φιλάθλους αντεθνικά συνθήματα ή συνθήματα 
που έχουν σχέση με την καταγωγή αυτών που συμμετέχουν με οποιαδήποτε 
ιδιότητα στους αγώνες («ρατσιστικά») ισχύει η διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 9.1.5. του Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, οι δε 
χρηματικές ποινές που επιβάλλονται στο ΤΑΑ ή στο σωματείο, κατά περίπτωση 
είναι οι εξής: 
α) 1000 € έως 2000 € αν προκληθεί προσωρινή διακοπή του αγώνα 
β) 2000 € έως 3000 € αν διαταχθεί εκκένωση του γηπέδου 
γ) Μηδενισμός της υπαίτιου ΤΑΑ ή σωματείου και τιμωρία της έδρας του από 1 έως 

3 αγωνιστικές σε περίπτωση οριστικής διακοπής του αγώνα. 
δ) Τιμωρία της έδρας του ΤΑΑ ή σωματείου για μία (1) αγωνιστική ημέρα σε 

περίπτωση επανάληψης των αντεθνικών ή «ρατσιστικών» συνθημάτων από 
φιλάθλους του ίδιου ΤΑΑ ή σωματείου στην ίδια αγωνιστική περίοδο, η οποία 
όμως δεν θα οδηγήσει σε οριστική διακοπή του αγώνα. 

8. Σε περίπτωση βίαιων επεισοδίων (βιαιοπραγίες, συμπλοκές κλπ) εκ μέρους 
φιλάθλων που κύρια στρέφονται σε βάρος φιλάθλων, διαιτητών, παραγόντων, 
προπονητών και αθλητών των διαγωνιζομένων ΤΑΑ ή αφορούν σε πρόκληση 
ζημιών σε γηπεδικές εγκαταστάσεις κλπ πράγματα, εάν μεν αυτά προκαλέσουν 



προσωρινή διακοπή του αγώνα, επιβάλλεται στα ΤΑΑ χρηματική ποινή από 2000 € 
έως 3000 €, και τιμωρία της έδρας από μία (1) έως τρείς (3) αγωνιστικές, ενώ εάν  
προκαλέσουν οριστική διακοπή του αγώνα, πέραν των παραπάνω ποινών το 
υπαίτιο ΤΑΑ μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα. 

9. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων (εξαιρουμένης της περιπτώσεως 
βίαιων επεισοδίων, η οποία τιμωρείται κατά την κρίση του δικάζοντος οργάνου και 
ανάλογα με τη βαρύτητα τους με τις προβλεπόμενες στην προηγούμενη παράγραφο 
ποινές, και ανεξάρτητα εάν αυτά προκαλέσουν προσωρινή ή όχι διακοπή του 
αγώνα) - κατά τα λοιπά - οι ελάχιστες προβλεπόμενες ποινές επιβάλλονται ακόμη 
και σε περίπτωση που δεν διακοπεί ο αγώνας προσωρινά αλλά αναγράφονται τα 
παραπτώματα στο Φύλλο Αγώνα, στην έκθεση του παρατηρητή αγώνα, του 
παρατηρητή ΔΕΑΒ, αστυνομίας κλπ. 

10. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που τα επεισόδια κα οι συνέπειές τους προκληθούν 
από οπαδούς κάποιου ΤΑΑ, οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται και εάν ακόμη 
σχηματισθεί έστω και πιθανή γνώμη για την σωματειακή τοποθέτηση των οπαδών 
αυτών. 

 
 


