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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος 
 

Ο Πειθαρχικός Κανονισμός της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος 
(ΟΧΕ), που είχε εγκριθεί και τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση των 
σωματείων -μελών της ΟΧΕ στις 13-3-2004 και στις 18 Μαρτίου 2006, 
τροποποιείται ως εξής : 
 ΑΡΘΡΟ 1  
 ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  

1.Αρμόδια όργανα για τον πειθαρχικό έλεγχο, σε περίπτωση τέλεσης 
αθλητικών πειθαρχικών παραπτωμάτων που προβλέπονται στον παρόντα, σε 
άλλους Κανονισμούς της ΟΧΕ, στο Καταστατικό αυτής και σε διατάξεις νόμων και 
για την επιβολή πειθαρχικών ποινών στα υπαίτια πρόσωπα, είναι τα εξής: 

α. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 119 του αθλητικού νόμου 2725/1999, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε, Πρωτοβάθμιο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο (Αθλητικός 
Δικαστής) του αθλήματος χειροσφαίρισης, αν πρόκειται για πειθαρχικά 
παραπτώματα σωματείων και αθλητών, προπονητών ή άλλων προσώπων 
σχετιζομένων με σωματεία που συμμετέχουν σε αγώνες Πρωταθλημάτων Α1, Α2 
και Β Εθνικής Κατηγορίας ανδρών και γυναικών και Κυπέλλου Ελλάδας. 

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΟΧΕ, αν πρόκειται για πειθαρχικά 
παραπτώματα  σωματείων και αθλητών, προπονητών ή άλλων προσώπων 
σχετιζομένων με σωματεία  που συμμετέχουν σε άλλους αγώνες Πρωταθλημάτων 
Εθνικής Κατηγορίας ανδρών και γυναικών, εκτός των αναφερομένων στην πιο 
πάνω παρ.α' και Πρωταθλημάτων ηλικιακών κατηγοριών διοργανουμένων από την 
ΟΧΕ. 

γ. Το ΔΣ των αθλητικών ενώσεων της ΟΧΕ, αν πρόκειται για πειθαρχικά 
παραπτώματα σωματείων και αθλητών, προπονητών ή άλλων προσώπων 
σχετιζομένων με τα σωματεία αυτά που συμμετέχουν σε αγώνες τοπικών 
πρωταθλημάτων και πρωταθλημάτων ηλικιακών κατηγοριών και Κυπέλλου Τοπικού 
ενδιαφέροντος διοργανουμένων από  τις αθλητικές ενώσεις.. 

δ. Το ΔΣ των τοπικών ενώσεων της ΟΧΕ, αν πρόκειται για πειθαρχικά 
παραπτώματα σωματείων και αθλητών, προπονητών ή άλλων προσώπων 
σχετιζομένων με τα σωματεία αυτά που συμμετέχουν σε αγώνες τοπικών 
πρωταθλημάτων και πρωταθλημάτων ηλικιακών κατηγοριών που διοργανουμένων 
από τις τοπικές ενώσεις. Οι αποφάσεις των τοπικών ενώσεων περί επιβολής 
ποινής επικυρώνονται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. της ΟΧΕ. 

2. Οι αποφάσεις των ανωτέρω οργάνων με τις οποίες επιβάλλονται κάθε 
είδους ποινές προσβάλλονται με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης 
Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), με τη διαδικασία και στις προθεσμίες που 
προβλέπονται στις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.2725/1999, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. 
 ΑΡΘΡΟ 2  
 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  

1. Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές και όσα 
πρόσωπα σχετίζονται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, με τη διεξαγωγή των αγώνων, 
καθώς επίσης και τα αθλητικά σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας,  έχουν 
υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, το 
καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας 
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και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις σύμφωνα με όσα υπαγορεύουν η 
ευπρέπεια, η ευταξία και η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού 
και να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού 
και του Ολυμπιακού Ιδεώδους. 
       Επίσης τα πρόσωπα που παρευρίσκονται ή συμμετέχουν, με οποιαδήποτε 
ιδιότητα και με οποιοδήποτε τρόπο, στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των 
αθλητικών σωματείων και της Ομοσπονδίας οφείλουν να συμβάλλουν στη 
διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο 
και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια 
δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητικών 
σωματείων, ενώσεων και της Ομοσπονδίας ή διαιτητών που μπορεί να διαταράξει 
την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την 
αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων. Ως δημόσια δήλωση θεωρείται οτιδήποτε έχει 
λάβει χώρα σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, έντυπα μέσα 
ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά κλπ), ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης(ιστοσελίδες, εφαρμογές, κλπ),  διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς και 
τηλεοπτικούς σταθμούς καθώς και σε διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(facebook, twitter, κλπ) 
2. Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τουςπιο πάνω συνιστά 
πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται με τις οριζόμενες ποινές στον παρόντα 
Πειθαρχικό Κανονισμό ή στον οικείο κανονισμό (λ.χ. διαιτησίας) 

3. Τα πειθαρχικά παραπτώματα και γενικά τα πειθαρχικά θέματα  που 
αφορούν τους διαιτητές ρυθμίζονται στον Κανονισμό Διαιτησίας της Ομοσπονδίας. 

4. Το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο επιλαμβάνεται για τα παραπτώματα των 
πιο πάνω προσώπων, ως εξής :  

α. Εφόσον πρόκειται για παραπτώματα τελούμενα κατά τη διάρκεια αγώνα, 
πριν ή μετά απ' αυτόν, με βάση το φύλλο αγώνα και με τη μαγνητοσκόπηση ( video) 
του αγώνα ή την έκθεση του διαιτητή ή του Κομισάριου ή του παρατηρητή 
διαιτησίας ή του παρατηρητή αγώνα ή την αναφορά του αρμόδιου για τον αθλητισμό 
Εισαγγελέα ή, όπου δεν υπηρετεί αυτός, του κατά τόπο αρμόδιου Εισαγγελέα ή της 
αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας 
(Δ.Ε.Α.Β.) ή της Ομοσπονδίας, καθώς επίσης και με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο 
αποδεικτικό στοιχείο, μη δεσμευόμενο το πειθαρχικό όργανο από τυχόν μη 
αναφορά της πειθαρχικής παράβασης στο φύλλο αγώνα. Επίσης τα οπτικά μέσα 
(video, φωτογραφίες, κλπ) λαμβάνονται ως αποδεικτικό υλικό, ύστερα από 
αναφορά των οργάνων της ΟΧΕ (Επιτροπή Πρωταθλήματος, Δ.Σ. ΟΧΕ)  για 
διαπίστωση λανθασμένης αναγραφής υπαιτίου αθλητή ή παράγοντα στο φύλλο 
αγώνα (ταυτότητα προσώπου παραβάτη), για παράπτωμα το οποίο διαπράχτηκε 
και δεν τιμωρήθηκε από τους διαιτητές ή τον παρατηρητή του αγώνα, διότι δεν 
υπέπεσε στην αντίληψη αυτών ή, αν και υπέπεσε στην αντίληψη τους, παρέλειψαν 
να το αναφέρουν.   Για πειθαρχικά παραπτώματα που συνδέονται με τα αδικήματα 
βίας τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 41 ΣΤ' του ν. 2725/1999, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο 
Εισαγγελέας στην περιφέρεια του οποίου τελέστηκαν αυτά μπορεί να υποβάλλει στο 
αρμόδιο πειθαρχικό - δικαιοδοτικό όργανο έγγραφη έκθεση για τα γεγονότα που 
συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του αγώνα εντός ή εκτός του 
αγωνιστικού χώρου.  

β. Εφόσον πρόκειται για άλλα αθλητικά παραπτώματα, με βάση έγγραφα ( 
όπως εκθέσεις, αναφορές, δημοσιεύματα) , ηλεκτρονικές καταχωρήσεις  ή με 
οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο. 
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5. Τα παραπτώματα των πιο πάνω προσώπων τιμωρούνται και όταν 
διαπραχθούν σε αγώνες που έχουν φιλικό χαρακτήρα,  η τέλεση των οποίων έχει 
εγκριθεί από την Ο.Χ.Ε., εφόσον το Φύλλο Αγώνα ή οι σχετικές εκθέσεις, αναφορές 
κλπ. των προαναφερθέντων αρμοδίων προσώπων κοινοποιηθούν στην 
Ομοσπονδία , μέσα σε τρεις (3) από τη διεξαγωγή του αγώνα ημέρες. 
 ΑΡΘΡΟ 3  
 ΠΟΙΝΕΣ 

1.  Οι ποινές για τα παραπτώματα των αθλητών είναι: 
α. έγγραφη επίπληξη 
β. πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι είκοσι τέσσερις (24) 
αγωνιστικές ημέρες,  
γ. διαγραφή από τα Μητρώα των αθλητών της Ομοσπονδίας 
δ. αποκλεισμός, πρόσκαιρος ή ισόβιος,  από αγώνες και προπονήσεις της εθνικής 
ομάδας  και στέρηση των κάθε είδους παροχών της Ομοσπονδίας προς τους 
αθλητές της εθνικής Ομάδας, 
ε. παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), ως παρεπόμενης 
ποινής, 

2. Οι  ποινές για τα παραπτώματα των διοικητικών παραγόντων , συνοδών ή 
άλλων προσώπων σχετιζομένων με σωματείο που συμμετέχει σε αγώνες ,είναι: 
α. έγγραφη επίπληξη 
β. πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους 
εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας μέχρι δύο (2) έτη, 
γ. ισόβια  απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς  και λοιπούς χώρους 
εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας, 
δ. παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π, ως παρεπομένης ποινής  

3. Οι ποινές για τα παραπτώματα των σωματείων είναι: 
α. έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση διά εγκυκλίου της Ομοσπονδίας 
β. αφαίρεση βαθμών, μηδενισμός, διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές (κεκλεισμένων 
των θυρών),αποκλεισμός από συμμετοχή σε  επίσημους αγώνες , διαγραφή. Η 
διαγραφή επιβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, 
ύστερα από εισήγηση του οικείου Πειθαρχικού οργάνου. 

4. Οι ποινές που επιβάλλονται στους προπονητές για πειθαρχικά 
παραπτώματά τους είναι: 
α. έγγραφη επίπληξη  
β. πρόσκαιρος αποκλεισμός από αγώνες μέχρι τριάντα (30) αγωνιστικές ημέρες. 
γ. εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού, για 
ανάκληση της άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος 
δ. παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π, ως παρεπόμενης ποινής 

5.Αθλητής και προπονητής μπορούν να προσφύγουν κατά της επιβληθείσας 
σ' αυτούς ποινής, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από δυο (2) αγωνιστικές ημέρες . 
Τα πρόσωπα της πιο πάνω παραγράφου 2 μπορούν να προσφύγουν κατά της 
επιβληθείσας σ' αυτά ποινής, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη του ενός (1)μήνα. 

6. Τα πειθαρχικά παραπτώματα που στοιχειοθετούνται, λόγω παράβασης 
των οριζομένων πιο πάνω υποχρεώσεων, είναι ιδίως αυτά που αναφέρονται στα 
επόμενα άρθρα. 
 ΑΡΘΡΟ 4  
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ- ΣΥΝΟΔΟΥΣ- 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΚΛΠ 

Στους αθλητές επιβάλλονται οι εξής ποινές : 
1. Αποκλεισμός 1 αγωνιστικής ημέρας 
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Σε αγωνιζόμενο που αποβάλλει ο διαιτητής από τον αγώνα, λόγω επικινδύνου 
παιχνιδιού ή αντιαθλητικής συμπεριφοράς αυτού κατά τη διάρκεια του τελευταίου 
λεπτού του αγώνα και εφόσον έχει κρατηθεί το δελτίο του αθλητικής ιδιότητας 
(άρθρο 8:10γ, 8:10δ του Κανονισμού Παιδιάς).  
2. Αποκλεισμός 1-2 αγωνιστικών ημερών 
α) Σε αγωνιζόμενο που αποβάλλει ο διαιτητής από τον αγώνα, εξαιτίας ανάρμοστης 
συμπεριφοράς του κατά τη διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο προς το διαιτητή, 
κριτή ή άλλο άρχοντα του αγώνα (δηλαδή απειλές, ειρωνικά σχόλια σε βάρος των 
αρχόντων του αγώνα, λάκτισμα σφαίρας και γενικά για συμπεριφορά που δεν 
αρμόζει σε αθλητή). 
β) Σε αγωνιζόμενο που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο μετά την έναρξη του 
αγώνα αδικαιολόγητα και χωρίς την άδεια του διαιτητή. 
γ)Σε αγωνιζόμενο που αποβάλλει ο διαιτητής από τον αγώνα για απόπειρα 
βιαιοπραγίας κατ' αντιπάλου, συμπαίκτη ή θεατή κατά τη διάρκεια του αγώνα ή στο 
ημίχρονο ή για φθορές που προκαλεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις ή σε αθλητικά 
όργανα. 
δ) Σε αγωνιζόμενο που αποβάλλει ο διαιτητής από τον αγώνα, λόγω επικινδύνου 
παιχνιδιού ή αντιαθλητικής συμπεριφοράς αυτού που εκθέτει σε κίνδυνο την 
σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου και εφόσον έχει κρατηθεί το δελτίο αθλητικής 
ιδιότητας του. 
3.Αποκλεισμός 3-4 αγωνιστικών ημερών  
α)Σε αγωνιζόμενο που αποβάλλει ο διαιτητής από τον αγώνα  για υβριστική 
συμπεριφορά προς αντίπαλο, συμπαίκτη ή θεατή, κατά τη διάρκεια του αγώνα ή 
στο ημίχρονο  (δηλαδή ύβρεις, απρεπείς χειρονομίες κ.λ.π.) ή για βλασφημία των 
Θείων.. 
β) Σε αγωνιζόμενο που αποβάλλει ο διαιτητής από τον αγώνα για βάναυση 
συμπεριφορά προς αντίπαλο, συμπαίκτη ή θεατή κατά τη διάρκεια του αγώνα ή στο 
ημίχρονο (δηλαδή χειροδικία, λάκτισμα και γενικά κάθε ενέργεια που είχε ως 
αποτέλεσμα την κακοποίηση των παραπάνω). 
4. Αποκλεισμός 5-6 αγωνιστικών  
Σε αγωνιζόμενο που αποβάλλει ο διαιτητής από τον αγώνα για  υβριστική, λόγω ή 
έργω, συμπεριφορά του προς τους άρχοντες του αγώνα κατά τη διάρκεια του 
αγώνα ή στο ημίχρονο (δηλαδή ύβρεις, απρεπείς χειρονομίες, βίαιη ώθηση, καθώς 
και κάθε ενέργεια που θίγει την αξιοπρέπεια και το λειτούργημά τους). 
5. Αποκλεισμός 7-8 αγωνιστικών ημερών  
Σε αγωνιζόμενο που αποβάλλει ο διαιτητής από τον αγώνα, ο οποίος κατά τη 
διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο  συμπεριφέρεται στους άρχοντες των αγώνων 
με τρόπο βάναυσο (δηλαδή χειροδικία, λάκτισμα και γενικά κακοποίηση των 
παραπάνω). 
6. Αποκλεισμός 9-12 αγωνιστικών ημερών  
Σε αγωνιζόμενο που αποβάλλει ο διαιτητής από τον αγώνα για  βάναυση 
συμπεριφορά προς αντίπαλο, συμπαίκτη ή θεατή, συνεπαγόμενη τραυματισμό, 
κατά τη διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο. 
7. Αποκλεισμός 13-24 αγωνιστικών ημερών  
Σε αγωνιζόμενο που αποβάλλει ο διαιτητής από τον αγώνα για βάναυση 
συμπεριφορά του προς τους άρχοντες του αγώνα  συνεπαγόμενη τραυματισμό, 
κατά τη διάρκεια του ή αγώνα ή στο ημίχρονο.. 
8. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των προηγούμενων παραγράφων τιμωρούνται και 
στις περιπτώσεις που τελούνται από αθλητές  
μετά τη λήξη του αγώνα,  πριν ή και μετά το κλείσιμο του Φ.Α. 
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9. Στους προπονητές που διαπράττουν τα πειθαρχικά παραπτώματα των 
προηγούμενων παραγράφων επιβάλλονται οι ίδιες ποινές που επιβάλλονται και 
στους αθλητές ,ανάλογα με τις περιπτώσεις των παραπτωμάτων, ενώ στους 
διοικητικούς παράγοντες, συνοδούς ή άλλα πρόσωπα σχετιζόμενα με σωματείο το 
οποίο συμμετέχει σε αγώνες που διαπράττουν τα παραπτώματα  των πιο πάνω 
παραγράφων ,επιβάλλονται οι εξής ποινές: 
Για τα παραπτώματα της παρ. 2 η ποινή 10-25 ημερολογιακών ημερών, της παρ. 3 
η ποινή των 26 -40 ημερολογιακών ημερών, της παρ. 4 η ποινή των 41-60 
ημερολογιακών ημερών, της παρ. 5 η ποινή των 61-90 ημερολογιακών ημερών, της 
παρ. 6 η ποινή των 61-90 ημερολογιακών ημερών, της παρ. 6 η ποινή των 91-130 
ημερολογιακών ημερών και της παρ. 7 η ποινή των 131-250 ημερολογιακών 
ημερών.   
10 Στις περιπτώσεις των πιο πάνω παραγράφων 1 και 2 οι ποινές μπορούν να 
επιβάλλονται με αναστολή, λόγω προγενέστερης καλής αθλητικής διαγωγής του 
υπαίτιου ή για κάποιον άλλο λόγο που θα κρίνει το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. 
 
 ΑΡΘΡΟ 5  
  ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  

1. Αθλητής που υπογράφει αίτηση εγγραφής σε σωματείο για έκδοση δελτίου 
αθλητικής ιδιότητας, ενώ ήδη είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο, τιμωρείται με 
ποινή αποκλεισμού διάρκειας τριών (3) μηνών έως ενός (1) έτους από κάθε αγώνα. 
Με την ίδια ποινή τιμωρείται αθλητής, εάν υπογράψει αιτήσεις μεταγραφής για δύο ή 
περισσότερα σωματεία κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο. 

2. Τα παραπτώματα αθλητών που αφορούν παράβαση ντόπινγκ και άρνηση 
παροχής υπηρεσιών στην εθνική ομάδα προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς 
ντόπινγκ και εθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας και τιμωρούνται από τα αρμόδια, 
κατά τα ανωτέρω, πειθαρχικά όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτούς. 

3. Αθλητής ο οποίος συμμετείχε, σε οποιοδήποτε αγώνα τελείται με έγκριση 
της ΟΧΕ, με δελτίο αθλητικής ιδιότητας άλλου αθλητή (πλαστοπροσωπία) ή χωρίς 
να έχει δικαίωμα συμμετοχής (τιμωρημένος, μεγαλύτερη ηλικία, κλπ)  τιμωρείται με 
αποκλεισμό συμμετοχής από αγώνες χειροσφαίρισης από δέκα (10) έως και είκοσι 
τέσσερις (24) αγωνιστικές ημέρες. 

4. Ο προπονητής της ομάδας που έχει δηλωθεί στο φύλλο αγώνος όπου 
αποδείχτηκε πλαστοπροσωπία, τιμωρείται με αποκλεισμό συμμετοχής από αγώνες 
χειροσφαίρισης από δώδεκα (12) έως και τριάντα (30) αγωνιστικές ημέρες. 

5. Ο συνοδός της ομάδας που έχει δηλωθεί στο φύλλο αγώνος όπου 
αποδείχτηκε πλαστοπροσωπία, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έως δύο 
(2) χρόνων. 
6. Εάν η πλαστοπροσωπία δεν καταστεί δυνατό να ελεγχθεί στον αγώνα (είτε διότι 
δεν υποβλήθηκε ένσταση είτε διότι δεν υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή), τότε 
μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε σωματείο έχει έννομο συμφέρον ή από τη 
διοργανώτρια αρχή, προς το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, το αργότερο δεκαπέντε 
ημέρες (15) από τη διεξαγωγή του αγώνα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
πλαστοπροσωπία αποδεικνύεται με πρόσφορο αποδεικτικό μέσο όπως video ή 
φωτογραφίες, την εγκυρότητα της οποίας εξετάζει το δικαιοδοτικό όργανο. Σε 
περίπτωση απόδειξης πλαστοπροσωπίας επιβάλλονται από το πειθαρχικό όργανο 
οι προβλεπόμενες ποινές των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου καθώς 
και της παραγράφου 3α του άρθρου 9. 
 ΑΡΘΡΟ 6  
 ΥΠΟΤΡΟΠΗ 



6 
 

1. Υπότροπος θεωρείται ο αθλητής που τιμωρείται κατά την ίδια αγωνιστική 
περίοδο, για την τέλεση οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα παραπτώματα, 
πλην αυτού της επίπληξης.   Στον υπότροπο επιβάλλεται ποινή μίας (1) ακόμα 
αγωνιστικής για τις περιπτώσεις 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του παρόντος και δυο (2) 
ακόμη αγωνιστικών για τις περιπτώσεις 5 και 6 του ως άνω άρθρου.  
 ΑΡΘΡΟ 7  
  ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 
       Αν παραπτώματα που τελέστηκαν από αθλητή ή άλλο υπαίτιο πρόσωπο δεν 
υπάγονται σε καμιά από τις πιο πάνω περιπτώσεις ή δεν προσδιορίζονται με τρόπο 
σαφή στον παρόντα  κανονισμό, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο έχει δικαίωμα να τα 
εντάσσει,  ανάλογα, σε μία από τις πιο πάνω περιπτώσεις και να επιβάλλει στον 
υπαίτιο ποινή ανάλογη με το παράπτωμα.  Αν δε το παράπτωμα είναι τόσο σοβαρό 
που δικαιολογεί ποινή αποκλεισμού μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) 
αγωνιστικών, τότε μπορεί να του επιβληθεί ποινή αποκλεισμού μέχρι τριάντα πέντε  
(35)  αγωνιστικών ημερών ή να διαγραφεί από το μητρώο αθλητών.  
 ΑΡΘΡΟ 8  
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ  
  ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ  

1. Σε πρόσωπο που έχει διαπράξει περισσότερα από ένα πειθαρχικά 
παραπτώματα, ύστερα από την επιμέτρηση των ποινών που του έχουν επιβληθεί, 
επιβάλλεται σε αυτό συνολική ποινή, η οποία περιλαμβάνει τη βαρύτερη απ' αυτές 
που του έχουν επιβληθεί, επαυξανόμενη μέχρι τα τρία τέταρτα του αθροίσματος των 
ποινών που του έχουν επιβληθεί για τα λοιπά παραπτώματα. 

2. Κατά την επιβολή της ποινής εκτιμώνται στοιχεία, όπως η βαρύτητα του 
παραπτώματος, σε συνάρτηση με τις συνθήκες που συνέβη αυτό, η προγενέστερη 
διαγωγή του ενεχομένου, εάν αυτός είναι υπότροπος, η προσφορά του στον 
αθλητισμό, κλπ. 
 ΑΡΘΡΟ 9  
  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΠΟΙΝΕΣ  

1. Παραπτώματα  όχι ιδιαίτερης βαρύτητας 
Όταν το αθλητικό παράπτωμα που βαρύνει σωματείο δεν  μπορεί να χαρακτηρισθεί 
ως ιδιαίτερης  βαρύτητας, είναι ελαφρό και σε καμιά περίπτωση δεν είναι 
δυσφημιστικό για το άθλημα, τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη.  

2. Παραπτώματα ιδιαίτερης βαρύτητας 
Τα παραπτώματα ιδιαίτερης βαρύτητας (επεισόδια, ομαδικές ύβρεις και 

συνθήματα, ρίψη αντικειμένων κλπ.) προβλέπονται και τιμωρούνται κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος. 

3. Ειδικές περιπτώσεις παραπτωμάτων σωματείων  
1. Στις παρακάτω περιπτώσεις, που χαρακτηρίζονται ειδικές, επιβάλλονται σε 
βάρος των υπαίτιων σωματείων οι ακόλουθες ποινές: 
α. Μηδενισμός στο συγκεκριμένο αγώνα και αφαίρεση τεσσάρων  (4) βαθμών, σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έγινε τελεσίδικα δεκτή ένσταση, για χρησιμοποίηση 
από σωματείο αθλητών άλλου ή άλλων από αυτούς που δικαιούνται συμμετοχής 
στον αγώνα (περίπτωση πλαστοπροσωπίας). 
β. Μηδενισμός και αφαίρεση δυο  (2) βαθμών από το οικείο πρωτάθλημα στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το υπαίτιο σωματείο, κατά παράβαση της αθλητικής 
δεοντολογίας, είτε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ανεξάρτητα από την αιτία , είτε για 
ανεπίτρεπτη βαθμολογική διευκόλυνση άλλου σωματείου είτε για άλλους συναφείς 
λόγους δεν συμμετέχει με τη βασική του ομάδα σε αγώνα πρωταθλήματος ή 
κυπέλλου, αλλά προσέρχεται να αγωνιστεί με την εφηβική ή παιδική του ομάδα  ή 
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αποχωρεί πριν από τη λήξη του αγώνα. 
 Σε περίπτωση υποτροπής σε ένα από τα παραπτώματα των πιο  πάνω 

περιπτώσεων α' και β', το υπαίτιο σωματείο διαγράφεται για ένα έτος από τη 
δύναμη της Ομοσπονδίας με όλες τις εφεξής συνέπειες (όπως π.χ. νέα εγγραφή 
στο Μητρώο Μελών, κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία κ.λ.π.) 

4. Παραπτώματα άλλου είδους 
1. Σωματείο που χρησιμοποιεί τιμωρημένο προπονητή ή αθλητή μηδενίζεται στο 
συγκεκριμένο αγώνα και αφαιρείται ένας (1) βαθμός από το Πρωτάθλημα στο οποίο 
συμμετέχει. 
2. Τα παραπτώματα που αφορούν παράβαση ντόπινγκ και άρνηση παροχής 
υπηρεσιών στις Εθνικές Ομάδες από αθλητές σωματείου, με υπαιτιότητα και ευθύνη 
των υπευθύνων αυτού, προβλέπονται  στους οικείους κανονισμούς ντόπινγκ και 
εθνικών Ομάδων και τιμωρούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτούς. 
 ΑΡΘΡΟ 10 
1. Ειδικά για πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράττονται κατά παράβαση των 
άρθρων 41 έως 41 ΣΤ' του ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 
ν.3057/2002, από τα αναφερόμενα στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές : 
       α. Στους αθλητές και προπονητές, η ποινή της απαγόρευσης συμμετοχής στις 
επίσημες αθλητικές συναντήσεις του σωματείου τους για τουλάχιστον δυο (2) 
αγώνες και πρόστιμο έως 1.500  Ευρώ . Οι πιο πάνω ποινές σε περίπτωση 
υποτροπής, διπλασιάζονται. 
       β. Στα μέλη διοίκησης, στους εκπροσώπους και σε όσους συνδέονται με το 
σωματείο τους με επαγγελματική σχέση η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική 
εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από 
το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών 
,καθώς επίσης και πρόστιμο έως 5.000 ευρώ. 

Οι πιο πάνω ποινές εκτίονται μόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής 
περιόδου. Σε περίπτωση υποτροπής , το πρόστιμο διπλασιάζεται, οι δε παραβάτες 
δεν μπορούν να οριστούν, εκλεγούν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή 
ιδιότητα σε οποιοδήποτε αθλητικό φορέα, σωματείο ,ΑΑΕ ή ΤΑΑ για διάστημα 
τουλάχιστον δυο ετών.   
      γ. Στο σωματείο, η διεξαγωγή χωρίς φιλάθλους (κεκλεισμένων των θυρών) μιας 
(1) τουλάχιστον αγωνιστικής  συνάντησης με γηπεδούχο το υπαίτιο σωματείο και 
πρόστιμο έως 3.000 ευρώ.  
2. Ειδικά για την περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους αθλητικού 
σωματείου επιβάλλεται η ποινή της διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων 
των θυρών) με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο και πρόστιμο ως εξής: 

i) Για κάθε συμπεριφορά βίας και ιδίως για περιορισμένης έκτασης επεισόδια 
(ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, χρήση βεγγαλικών, φωτοβολίδων, 
κροτίδων και λοιπών πυροτεχνημάτων στις εξέδρες, υβριστικά συνθήματα, που 
απευθύνονται εναντίον των διαγωνιζόμενων ομάδων και των συντελεστών των 
αγώνων), επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των 
θυρών) τουλάχιστον για μία (1) αγωνιστική ή πρόστιμο: 

- Έως χίλια πεντακόσια  (1500) ευρώ για τις ομάδες της Α1 Εθνικής 
Κατηγορίας. 

- Έως  χίλια (1.000) Ευρώ για τις ομάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας. 
- Έως πεντακόσια (500) ευρώ για τις ομάδες της Β Εθνικής Κατηγορίας. 
- Έως τριακόσια (300) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων 

κατηγοριών. 
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ii) Για συμπλοκές μεταξύ οπαδών αντιπάλων ομάδων, μεταξύ των οπαδών 
και παραγόντων των ομάδων ή μεταξύ παραγόντων των ομάδων είτε εντός του 
γηπέδου (κερκίδες- αποδυτήρια κ.λ.π.) είτε στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του 
γηπέδου, που συνδέεται με αυτόν, χωρίς να επηρεάζουν τη διεξαγωγή του αγώνα 
και χωρίς να προκαλείται τραυματισμός ή προσωρινή διακοπή του αγώνα, 
επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) 
τουλάχιστον για μία (1) αγωνιστική και πρόστιμο: 

- έως πέντε χιλιάδες  (5.000) ευρώ για τις ομάδες της Α1 Εθνικής 
Κατηγορίας. 

- Έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για τις ομάδες της Α2 Εθνικής 
Κατηγορίας. 

- Έως  χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για τις ομάδες της Β Εθνικής 
Κατηγορίας.  

- Έως χίλια (1.000) Ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών . 
iii) Για εκτεταμένες συμπεριφορές βίας ή επεισοδίων που έχουν ως 

αποτέλεσμα τον τραυματισμό αθλητών ή παραγόντων των ομάδων ή συντελεστών 
των αγώνων ή την προσωρινή διακοπή του αγώνα, καθώς και όταν απευθύνονται 
από τους οπαδούς εκφράσεις ή συνθήματα αντεθνικού ή ρατσιστικού περιεχομένου, 
επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) για 
δυο (2) αγωνιστικές και πρόστιμο : 

- Έως εφτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ για τις ομάδες Α1 Εθνικής 
Κατηγορίας . 

- Έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τις ομάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας 
. 

- Έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις ομάδες της Β Εθνικής Κατηγορίας. 
  -Έως δύο χιλιάδες (2.000)  ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων 
κατηγοριών. 

iv) Για εκτεταμένες συμπεριφορές βίας ή επεισοδίων που προκαλούν την 
οριστική διακοπή αγώνα ή τη μη έναρξη αυτού, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής 
αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) έως  πέντε (5) αγωνιστικών και 
πρόστιμο : 

- Έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τις ομάδες της Α1 Εθνικής 
Κατηγορίας. 

- Έως εφτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ για τις ομάδες της Α2 Εθνικής 
Κατηγορίας. 

- Έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τις ομάδες της Β  Εθνικής Κατηγορίας. 
-  Έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων 

κατηγοριών. 
3. Σε περίπτωση υποτροπής για τις ανωτέρω(ι), (ii),(iii), (iv) περιπτώσεις, οι 
ανωτέρω ποινές διπλασιάζονται και επιβάλλεται η απαγόρευση της τηλεοπτικής 
μετάδοσης των αγώνων τους, ως γηπεδούχων, των υπαίτιων αθλητικών 
σωματείων. 

Για τις μεταξύ του έχοντος τα δικαιώματα μετάδοσης τηλεοπτικού σταθμού 
και του τιμωρηθέντος αθλητικού σωματείου σχέσεις, η, κατά τα προαναφερόμενα μη 
μετάδοση του αγώνα θεωρείται ως υπαίτια μερική αδυναμία παροχής. 

Σε κάθε περίπτωση νέας υποτροπής, μετά την πρώτη, επιβάλλονται οι 
ποινές της πρώτης υποτροπής προσαυξανόμενες με την ποινή διεξαγωγής αγώνα 
χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών)κατά μία (1)αγωνιστική ημέρα. 
4. Σε περίπτωση επιβολής ποινής στα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στα 
στοιχεία α' και β', επιβάλλεται η ποινή του προστίμου στο σωματείο στο οποίο 
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ανήκουν αυτά τουλάχιστον 3.000 Ευρώ και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις η ποινή 
της διεξαγωγής των αγώνων χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών). 

δ. Στα αιρετά από γενική συνέλευση μέλη των οργάνων της Ομοσπονδίας 
επιβάλλεται η ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα ή την ιδιότητά τους για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 60 ημερολογιακών ημερών και παραπέμπονται αυτά στην 
Ε.ΦΙ.Π.  
5. Σε περίπτωση υποτροπής των πιο πάνω φυσικών και νομικών προσώπων, 
λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα δυο ετών από τη διάπραξη της πρώτης 
παράβασης. Ως υπότροπο τιμωρείται σωματείο και εάν μέσα στο ανωτέρω χρονικό 
διάστημα μέλη του ή φυσικά πρόσωπα των πιο πάνω περιπτώσεων α' και β' 
παραβούν τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ' του ν. 2725/1999. Με τις 
κυρώσεις της υποτροπής τιμωρείται ένα σωματείο και όταν το ίδιο το νομικό 
πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, αν και τιμωρήθηκαν, 
δεν υποβάλλονται στην πλήρη εκτέλεση της κύρωσης. 
       Στα ως άνω υπότροπα φυσικά και νομικά πρόσωπα επιβάλλεται ποινή 15 έως 
60 ημερολογιακών ημερών, ανάλογα με τη βαρύτητά του παραπτώματος, επί πλέον 
στην ποινή που προβλέπεται για την τέλεση του δεύτερου παραπτώματος.  
6. Η, με οποιοδήποτε υπαίτιο τρόπο, συμμετοχή σε πράξεις που δυσφημούν τον 
αθλητισμό, καθώς επίσης η άρνηση συνεργασίας με τη ΔΕΑΒ ή η ανυπακοή στις 
υποδείξεις ή τις αποφάσεις της αστυνομικής αρχής συνιστούν επιβαρυντική στάση, 
που συνεκτιμάται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. 
 
 ΑΡΘΡΟ 11 
 ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ-ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ 
      1. Εφόσον οι διωκόμενοι για τις αξιόποινες πράξεις της δωροδοκίας και της 
δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα των παραγράφων 1, 2 και 3 του 
άρθρου 132 του ν. 2725/1999 είναι αθλητές, προπονητές, γυμναστές, διοικητικοί 
παράγοντες ή μέλη αθλητικού σωματείου, επιβάλλεται στην ομάδα του σωματείου 
αυτού η ποινή είτε της αφαίρεσης τουλάχιστον δέκα (10) βαθμών από το 
βαθμολογικό πίνακα του διεξαγόμενου πρωταθλήματος ή του προσεχούς 
πρωταθλήματος στο οποίο θα συμμετάσχει είτε του υποβιβασμού του σωματείου 
στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. 
      2. Επίσης στα πρόσωπα που υποπίπτουν στα αδικήματα της δωροδοκίας και 
δωροληψίας για αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα επιβάλλεται και ποινή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999, για παράβαση του 
φίλαθλου πνεύματος.  
       3. Η πειθαρχική διαδικασία , δίωξη και επιβολή ποινών στα υπαίτια πρόσωπα 
είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη στην οποία παραπέμπονται 
αυτά για την τέλεση των ως άνω αδικημάτων.  
 ΑΡΘΡΟ 12 
 ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
           1. Ως δυσφήμιση του αθλήματος της χειροσφαίρισης  θεωρείται κάθε πράξη 
ή παράλειψη εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου που δυσφημεί το άθλημα της 
χειροσφαίρισης στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται ειδικά σε 
σχετικούς κανονισμούς της Ο.Χ.Ε.. Ως δυσφήμιση του αθλήματος θεωρούνται και οι 
με οποιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε διατυπούμενες προσβλητικές ή υβριστικές 
κρίσεις ή δηλώσεις σε βάρος των Αθλητικών Αρχών, των μελών του Δ.Σ. της 
Ο.Χ.Ε., των οργάνων και επιτροπών της, των προπονητών, υπαλλήλων και 
συνεργατών αυτής κλπ, των θεσμοθετημένων αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων 
και επιτροπών, του ΑΣΕΑΔ, των διαιτητών και των οργάνων και επιτροπών αυτών, 
καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των πιο πάνω οργάνων και επιτροπών, 
αλλά και σε βάρος άλλου σωματείου, των αθλητών, προπονητών και διοικητικών 
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παραγόντων αυτού. Επίσης ως δυσφήμηση θεωρούνται και οι με οποιοδήποτε 
τρόπο δηλώσεις ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου από τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ασχέτως εάν αυτές έχουν 
λάβει χώρα με ιδιότητα που δεν σχετίζεται με την χειροσφαίριση.  
2. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποπίπτουν στο παράπτωμα της δυσφήμισης 
και ανάλογα με τη βαρύτητα αυτού, επιβάλλονται οι ακόλουθες κατά κατηγορία, 
ποινές: 

Α. Στα σωματεία 
α. Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα σωματεία - μέλη της Ο.Χ.Ε.. 
β.. Αφαίρεση από  ένα (1) έως και πέντε (5) βαθμούς από την τρέχουσα βαθμολογία 
του πρωταθλήματος που συμμετέχουν. 

Β. Στους προπονητές 
α. Η πιο πάνω στην περ. Α' με στοιχεία α' ποινή  
β. Στέρηση του δικαιώματος να καθοδηγούν αγωνιστικά την ομάδα τους στο 
γήπεδο(να βρίσκονται στον πάγκο) από μία (1) έως δέκα πέντε(15) αγωνιστικές 
ημέρες 

Γ. Στα μέλη του Δ.Σ. και στους εφόρους των σωματείων,  στα μέλη, στους 
υπαλλήλους και σε κάθε είδους συνεργάτες των σωματείων. 
α. Η πιο πάνω στην περ.Α' με στοιχεία α' ποινή 
β. Προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους από ένα 
(1) μήνα έως δώδεκα (12) μήνες 

Δ. Στους αθλητές 
α. Η πιο πάνω στην περ. Α' με στοιχεία α' ποινή 
β. Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες από μία(1) έως δέκα πέντε (15) αγωνιστικές 
ημέρες             
 ΑΡΘΡΟ 13 
 ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ  
Αν, εξαιτίας της τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος από αθλητή, προπονητή, 
παράγοντα ή άλλο πρόσωπο σχετιζόμενο με οποιαδήποτε ιδιότητα με σωματείο 
που συμμετέχει στον αγώνα, επέλθει υλική ζημία σε αθλητή, διαιτητή, κριτή, 
γυμνασίαρχο, ιατρό, θεατή ή άλλο πρόσωπο του αγώνα, το υπαίτιο πρόσωπο έχει 
υποχρέωση στην πλήρη επανόρθωση της ζημίας αυτής. Το ύψος του ποσού για 
την αποκατάσταση της ζημίας προσδιορίζεται από Επιτροπή που συγκροτεί η 
Ομοσπονδία ,με πρόεδρο τον ταμία αυτής και μέλη το Κομισάριο  του αγώνα και 
ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας .Η μη καταβολή του 
προσδιορισθέντος ποσού από το υπαίτιο πρόσωπο εντός 8 ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης της ως άνω Επιτροπής επισύρει ποινή στο σωματείο 
του υπαιτίου διεξαγωγής αγώνα πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει το σωματείο 
χωρίς θεατές για δυο (2) τουλάχιστον αγωνιστικές ημέρες. 
 ΑΡΘΡΟ 14 
 ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΗΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
1α. Ως αγωνιστικές ημέρες, για την έκτιση  των ποινών που επιβάλλονται σε 
αθλητές, θεωρούνται: 
i. Όλοι οι αγώνες της ομάδας ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας (πρωτάθλημα, 
κύπελλο, ανδρών, εφήβων, παίδων, κλπ), στους οποίους  δικαιούται να συμμετέχει 
ο τιμωρηθείς αθλητής-τρια.  
ii. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσμέτρηση έκτισης ποινής και σε αγώνες σε 
μεγαλύτερο ηλικιακά πρωτάθλημα, είναι  ο τιμωρηθείς αθλητής-τρια να έχει δηλωθεί 
στο φύλλο αγώνα  του μεγαλύτερου ηλικιακά πρωταθλήματος της ίδιας αγωνιστικής 
περιόδου τουλάχιστον δύο (2) φορές πριν από την τιμωρία του. Η διάταξη αυτή 
εφαρμόζεται και αντιστρόφως. 

β) Για τις ποινές που επιβάλλονται σε προπονητές, ως αγωνιστικές ημέρες 
θεωρούνται αυτές στις οποίες το σωματείο του προπονητή που τιμωρήθηκε 
συμμετέχει σε αγώνες του οικείου Εθνικού, ή Τοπικού πρωταθλήματος ή Κυπέλλου 
Ελλάδας ή Κυπέλλου τοπικού ενδιαφέροντος ή ηλικιακών πρωταθλημάτων, της 
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ίδιας αγωνιστικής περιόδου με την προϋπόθεση ότι  θα έχει αναγραφεί ο 
προπονητής στο Φ.Α. τουλάχιστον 2 φορές πριν από τη διάπραξη του 
παραπτώματος. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και αντιστρόφως. 
2. Οι ποινές που επιβάλλονται σε παράγοντες, εφόρους, μέλη σωματείων κλπ, 
υπολογίζονται σύμφωνα με το ημερολόγιο, ενώ διακόπτονται την χρονική περίοδο 
από 15/7 έως 1/9 που διακόπτεται η δραστηριότητα του αθλήματος και συνεχίζονται 
μετά την επανέναρξή του για την εκτέλεση των ποινών, εκτός εάν υπάρχει επίσημη 
αγωνιστική δραστηριότητα του συγκεκριμένου σωματείου και μετά τις 15/7, οπότε η 
διακοπή της ποινής αρχίζει από την επομένη του τελευταίου αγώνα και μέχρι 1/9.. 

3. Ενόψει της φίλαθλης ιδιότητας του υπαίτιου προσώπου και της  βαρύτητας 
του παραπτώματός του,   μπορεί   να    παραπεμφθεί  στην Ε.ΦΙ.Π. 

4.  Προκειμένου    για   ποινή   σε   αθλητή ή παράγοντα ή άλλο πρόσωπο 
που   σχετίζεται με  τη   διεξαγωγή  του  αγώνα, η έκτιση  της    ποινής  του  αρχίζει  
από την  κοινοποίηση   της   σχετικής απόφασης στο σωματείο που ανήκει ο 
αθλητής ή με το  οποίο σχετίζεται  ο παράγοντας  ή ο προπονητής ή πρόσωπο που 
έχει σχέση  με  τον  αγώνα,  προκειμένου δε για ποινή σε σωματείο, από   την   
κοινοποίηση  σ' αυτό,  με   την   επιφύλαξη  των διατάξεων του εδαφίου της  παρ. 2 
του άρθρου 120 του ν.2725/1999, όπως ισχύει.  Σύμφωνα  με   αυτές  και  οι  
οποίες  ενσωματώνονται  στις διατάξεις  του  παρόντος Κανονισμού,  οι  αποφάσεις   
που  αφορούν αποκλεισμό έδρας αθλητικού σωματείου εκτελούνται την επόμενη, 
από  την  έκδοσή τους, αγωνιστική  ημέρα  κατά  την  οποία  το σωματείο είναι 
γηπεδούχο, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του 
αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε (5) ημέρες, οπότε η 
απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Για τον υπολογισμό του 
πενθημέρου δεν προσμετράται η ημέρα έκδοσης της απόφασης και η ημέρα 
διεξαγωγής του αγώνα. 

5. Ο προπονητής στον οποίο έχει επιβληθεί ποινή, απαγορεύεται  να 
καθοδηγεί την ομάδα του στο διάστημα της ποινής του από την κερκίδα ή από 
οποιοδήποτε άλλο μέρος του γηπέδου στο οποίο διεξάγεται ο αγώνας. Σε 
προπονητή που δεν συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στο πιο πάνω εδάφιο 
επιβάλλεται επιπλέον ποινή δυο (2) αγωνιστικών ημερών.  

6. Κατά τη συζήτηση και εξέταση των πειθαρχικών παραπτωμάτων  τα  υπό 
πειθαρχικό έλεγχο αθλητικά σωματεία και φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να 
παραστούν για απολογία, που μπορεί να είναι και έγγραφη.  Η κλήση σε απολογία 
περιέχει τα πειθαρχικά παραπτώματα και τα πραγματικά περιστατικά που τα 
στοιχειοθετούν και  επιδίδεται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της συνεδρίασης του οικείου Πειθαρχικού οργάνου για τη συζήτηση και 
την εξέταση των παραπτωμάτων. 
      ΑΡΘΡΟ 15 
 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.'Οπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται "αθλητής" νοείται και 
αθλήτρια. 

2. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών 
πράξεων σχετικά με το αντικείμενο του Κανονισμού αυτού αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτού . 

3.Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει 15 άρθρα, εναρμονισμένος με τις 
διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εγκρίθηκε 
ομόφωνα στις 14 Ιουνίου 2015 από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων-
μελών της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος και θα ισχύσει, ευθύς ως εγκριθεί 
από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΧΕ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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