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Πειθαρχικοί Κανονισμοί ΚΟΠ
Εισαγωγή
ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο και σκοποί

Οι παρόντες κανονισμοί αποσκοπούν να διασφαλίσουν την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της ΚΟΠ όπως αυτοί
καθορίζονται στο  Καταστατικό της.

Οι παρόντες κανονισμοί περιέχουν τις ουσιαστικές  πρόνοιες που ισχύουν για την τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων.
Καθορίζουν τα παραπτώματα, ρυθμίζουν την επιβολή ποινών και ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία των πειθαρχικών
οργάνων της ομοσπονδίας και την διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον τους.

Περιέχουν επίσης  πρόνοιες για άλλα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Πειθαρχικών Οργάνων της Ομοσπονδίας και
εκδικάζονται από αυτά.

ΑΡΘΡΟ 2 - Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες κανονισμοί εφαρμόζονται για την εκδίκαση όλων των πειθαρχικών
παραπτωμάτων και ρυθμίζουν όλα τα θέματα που άμεσα ή έμμεσα καθορίζονται στο
κείμενο τους.

Οι ακόλουθοι υπόκεινται στους παρόντες κανονισμούς:

(α)  Τα μέλη της ΚΟΠ, τα μέλη της ΚΟΠ στο ειδικό μητρώο, τα Σωματεία που αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Ένταξης της ΚΟΠ, τα
σωματεία που αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ και όλοι όσοι αγωνίζονται σε οποιοδήποτε
Πρωτάθλημα διοργανώνεται από την ΚΟΠ και όλα τα Μέλη τους, τα Μέλη της ∆ιοίκησης και οι λοιποί Αξιωματούχοι τους και οι
υπάλληλοι ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους και για λογαριασμό τους.

(β)  Τα μέλη των διαφόρων σωμάτων της ΚΟΠ, τα μέλη του προσωπικού της ΚΟΠ εκτός οτιδήποτε αφορά άποψη, γνώμη, πράξη ή
παράλειψη που έγινε στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους.

(γ)  Τα μέλη της διοίκησης και οι λοιποί αξιωματούχοι, οι υπάλληλοι ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους και για λογαριασμό,
νομικών προσώπων ανεξαρτήτως μορφής την οποία περιβάλλονται, προς τα οποία σωματείο μέλος της ΚΟΠ και οι
ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ  έχει μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή παραχωρήσει
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει μεταφέρει την ευθύνη της διαχείρισης και λειτουργίας των ποδοσφαιρικών του ομάδων ή
άλλων συναφών προς το άθλημα δραστηριοτήτων του.

(δ)  Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα και/ή διοργάνωση που διοργανώνεται από την ΚΟΠ, ως
επίσης και οι Κύπριοι διεθνείς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα που διοργανώνονται από ξένες
ομοσπονδίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους έναντι των εθνικών ομάδων, όπως αυτές καθορίζονται στο καταστατικό της
ΚΟΠ και τους σχετικούς κανονισμούς της ΚΟΠ.

(ε)  Οι  αξιωματούχοι  αγώνων (match officials) , στους οποίους περιλαμβάνονται ο διαιτητής, οι βοηθοί διαιτητές, ο τέταρτος
διαιτητής, ο παρατηρητής διαιτησίας, χρονομέτρης, ο γυμνασίαρχος, ο παρατηρητής του αγώνα, ο υπεύθυνος ασφάλειας, οι
προπονητές και οι βοηθοί τους, φυσιοθεραπευτές, μασέρ, διερμηνείς, ιατροί, φροντιστές, ως επίσης και οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο το οποίο με την άδεια του διαιτητή του αγώνα ευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο  ή έχει διοριστεί από οποιαδήποτε
από τις διαγωνιζόμενες ομάδες  ή την ΚΟΠ και ανέλαβε συγκεκριμένη ευθύνη σε σχέση με ποδοσφαιρικό αγώνα.

(στ) Οι διαμεσολαβητές (intermediaries) και πράκτορες σωματείων (club’s agents)

Τα ανωτέρω φυσικά και νομικά πρόσωπα υπόκεινται στην πειθαρχική εξουσία της ΚΟΠ και υποχρεώνονται να αναγνωρίζουν και
τηρούν το Καταστατικό, τις πρόνοιες της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων, οποιουσδήποτε ισχύοντες κανονισμούς, οδηγίες,
εγκυκλίους και αποφάσεις της  ΚΟΠ, της UEFA και της FIFA, όπως επίσης και  τους κανόνες του αθλήματος (rules of the game)
όπως καθορίζονται από την IFAB (International Football Association Board) και τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας της  FIFA (FIFA
Code Of Ethics).

ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ευτερογενές Δίκαιο

Όπου δεν υπάρχει ειδική πρόνοια στους παρόντες κανονισμούς ή σε οποιοδήποτε άλλο κανονισμό, το πειθαρχικό όργανο θα
αποφασίζει με βάση τις αναγνωρισμένες νομικές αρχές με γνώμονα το τι είναι νομικά ορθό και δίκαιο, τους σχετικούς κανονισμούς
της UEFA και της FIFA, τους κανόνες του αθλήματος (rules of the game) όπως καθορίζονται από την IFAB (International Football
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Association Board) και τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας της FIFA (FIFA Code Of Ethics) ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό με βάση
κανονισμούς που θα θεσπίζει το ίδιο.

Μέρος Πρώτο: Πειθαρχικό ∆ίκαιο
Α: Γενικές Πρόνοιες
ΑΡΘΡΟ 4 - Κώδικας συμπεριφοράς

Οποιοδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο με βάση το Άρθρο 2 των παρόντων
κανονισμών θα πρέπει να συμπεριφέρεται με βάση τις αρχές της αφοσίωσης, αξιοπρέπειας και αθλητοπρέπειας.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά διαπράττεται  παράβαση των εν λόγω αρχών και
πειθαρχικό παράπτωμα από οποιοδήποτε που:

(α)  ∆εν τηρεί το Καταστατικό, τις πρόνοιες της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων, οποιουσδήποτε ισχύοντες κανονισμούς, οδηγίες,
εγκυκλίους και αποφάσεις της  ΚΟΠ, της UEFA και της FIFA και των αρμοδίων οργάνων τους, όπως επίσης και  τους κανόνες
του αθλήματος (rules of the game) όπως καθορίζονται από την IFAB (International Football Association Board) και τον κώδικα
ηθικής δεοντολογίας της  FIFA (FIFA Code Of Ethics).

(β)  Αναμειγνύεται ή επιχειρεί να αναμιχθεί ενεργά ή παθητικά ή αποπειράται σε δωροδοκία ή διαφθορά ή σε πριμοδότηση
οποιασδήποτε ομάδας ή ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχου αγώνα για να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα
οποιουδήποτε αγώνα.

(γ)  Του οποίου η συμπεριφορά είναι προσβλητική ή με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετη με τους βασικούς κανόνες της αξιοπρεπούς
συμπεριφοράς.

(δ)  Που χρησιμοποιεί αθλητικά γεγονότα ή εκδηλώσεις για την προώθηση μη αθλητικών σκοπών.

(ε)  Η συμπεριφορά του προκαλεί την απαξίωση του αθλήματος του ποδοσφαίρου και της ΚΟΠ και οποιουδήποτε μέλους της ή ο
οποίος δημοσιοποιεί μέσω οποιουδήποτε μέσου μαζικής επικοινωνίας θέσεις, απόψεις και επικρίσεις κατά τρόπο που
υποσκάπτει το κύρος της ΚΟΠ ή αξιωματούχου της ή μέλους της ή αξιωματούχου μέλους της ή οποιουδήποτε  οργάνου ,
σώματος , αξιωματούχου αγώνα ή μέλους τους.

(στ) ∆εν συμμορφώνεται με αποφάσεις, οδηγίες και κανονισμούς των δικαστικών, πειθαρχικών και άλλων οργάνων της ΚΟΠ  ή
αρνείται ή αμελεί ή αδικαιολόγητα παραλείπει να εμφανιστεί ενώπιον τους ή οποιουδήποτε άλλου σώματος ή οργάνου της  αν
και κλήθηκε έγκαιρα προς τούτο ή εμφανιζόμενος ενώπιον τους συμπεριφέρεται με ανάρμοστο και/ή ανοίκειο τρόπο ή
συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο προς οποιοδήποτε αξιωματούχο της.

(ζ) ∆εν συμμορφώνεται με οδηγίες που δίδονται από αξιωματούχους αγώνων.

(η)  Παραλείπει να παρουσιαστεί για προγραμματισμένο αγώνα έγκαιρα ή καθόλου, εκτός όπου τούτο οφείλεται σε ανωτέρα βία και
ενημερώνει άμεσα περί τούτου την ΚΟΠ.

(θ)  Προκαλεί την διακοπή ή εγκατάλειψη οποιουδήποτε ποδοσφαιρικού αγώνα ή ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διακοπή ή
εγκατάλειψη του.

(ι)  Καταχωρεί και/ή δηλώνει σε φύλλο αγώνα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν δικαιούται να αγωνιστεί ή συμμετέχει αντικανονικά σε
αγώνα ή προβαίνει, επιχειρεί, συνδράμει ή συμμετέχει σε πλαστοπροσωπία ή προβαίνει, επιχειρεί, συνδράμει ή συμμετέχει σε
ψευδή δήλωση ποδοσφαιριστή για σκοπούς εγγραφής ή μεταγραφής του.

(ια)  Ενεργεί κατά τρόπο ώστε να είναι πιθανόν να ασκηθεί επιρροή σε σχέση με την εξέλιξη ή το αποτέλεσμα οποιουδήποτε
ποδοσφαιρικού αγώνα, με σκοπό να αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα για τον εαυτό του ή τρίτο πρόσωπο.

(ιβ) ∆ιαπράττει επίθεση.

(ιγ) Συμμετέχει σε συμπλοκή.

ΝΟΕΙΤΑΙ ότι δεν θεωρείται ότι συμμετέχει σε συμπλοκή πρόσωπο το οποίο αναμείχθηκε σε αυτή με σκοπό να την
αποτρέψει ή να την τερματίσει ή να προστατεύσει τρίτα άτομα
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(ιδ)  (α) Λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα μέρος σε στοιχήματα ή παρόμοιες δραστηριότητες που έχουν σχέση με ποδοσφαιρικούς
αγώνες που αφορούν πρωταθλήματα και/ή διοργανώσεις της ΚΟΠ ή έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον σε τέτοιες
δραστηριότητες.

(β) Οποιοδήποτε Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου ή Εταιρείας που έχει σχέση με την διαχείριση ποδοσφαιρικού
σωματείου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή Επιτροπής ΚΟΠ, Μέλος Προσωπικού ΚΟΠ, Διαιτητής, Παρατηρητής, Παρατηρητής
Αγώνων, Ποδοσφαιριστής, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων αυτών και/ή οποιονδήποτε που διαμένει κάτω από την ίδια
στέγη, απαγορεύεται να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, σε στοιχήματα ή παρόμοιες δραστηριότητες που έχουν σχέση με
ποδοσφαιρικούς αγώνες που αφορούν πρωταθλήματα και/ή διοργανώσεις της ΚΟΠ ή έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό
συμφέρον σε τέτοιες δραστηριότητες. Συμμετοχή σε στοίχημα θεωρείται ο συνολικός στοιχηματισμός πέραν των 100,00 ευρώ
(εκατό ευρώ) σε κυπριακές ομάδες ή κυπριακή ομάδα ή σε συνδυασμό με κυπριακές ομάδες.

Σε περίπτωση καταδίκης δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο καταγγελλόμενος θααποστερείται την αθλητική ποδοσφαιρική του
ιδιότητα.

(ιε) Προσφεύγει εις τα πολιτικά ∆ικαστήρια κατά παράβαση οποιασδήποτε σχετικής διάταξης του Καταστατικού, της Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων και

 των Κανονισμών της ΚΟΠ.

(ιστ) Προβαίνει σε δηλώσεις ή προκαλεί δηλώσεις ή προβαίνει στην έκδοση ή προκαλεί την έκδοση ανακοινώσεων σε μέσα μαζικής
επικοινωνίας οι

 οποίες :

(i)  Θίγουν ή μειώνουν το κύρος της διαιτησίας και/ή συγκεκριμένης διαιτησίας και/ή συγκεκριμένου διαιτητή και/ή θίγουν ή μειώνουν
την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα διαιτητή και/ή άπτονται διαιτησίας που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί
για να διαιτητεύσει αγώνα και/ή άπτονται φάσεων αγώνα και/ή αποφάσεων του διαιτητή σε συγκεκριμένες φάσεις αγώνα και/ή
δηλώσεις που προτρέπουν την Επιτροπή ∆ιαιτησίας και/ή τον ∆ιευθυντή για να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, αναφορικά
με διαιτησία αγώνα, ή

 Θίγουν ή μειώνουν το κύρος των παρατηρητών και/ή συγκεκριμένου παρατηρητή και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή
την προσωπικότητα παρατηρητή και/ή άπτονται της βαθμολογίας που ο Παρατηρητής και/ή γενικά του Φύλλου Αγώνα που
συντάσσει ο Παρατηρητής για συγκεκριμένο αγώνα, ή Θίγουν ή μειώνουν το κύρος των μελών της Επιτροπής ∆ιαιτησίας και/ή
άπτονται του έργου της Επιτροπής ∆ιαιτησίας και/ή του ∆ιευθυντή της.

(ii) Θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και/ή το κύρος οποιουδήποτε ατόμου που ενέχεται στο άθλημα του
ποδοσφαίρου, αξιωματούχου ή μέλους σωματείου, αξιωματούχου ή μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και/ή θίγουν ή
μειώνουν οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα.

 Αφορούν διαιτησία που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα που έπεται των δηλώσεων.

(iii) Είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορούν  να συμβάλουν σε δυσπιστία κατά
του αθλήματος και/ή  λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορούν να συμβάλουν και/ή να υποκινήσουν αντιαθλητικές
ενέργειες και/ή που γελοιοποιούν το άθλημα  ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτικές για το άθλημα ή
μειωτικές για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστικές για το άθλημα και/ή άτομα
που ενέχονται σε αυτό.

 ΝΟΕΙΤΑΙ ότι επιτρέπεται κατά η την κρίση της ∆ικαστικής Επιτροπής καλώς νοούμενη κριτική οποιασδήποτε μορφής και προς
οποιοδήποτε και οι κρίσεις φάσεων αγώνα δεδομένου ότι η κριτική δεν εκτείνεται και σε κρίσεις κατά του διαιτητή ή άλλων.

 ΝΟΕΙΤΑΙ περαιτέρω ότι για σκοπούς επιβολής ποινής η ∆ικαστική Επιτροπή θα αποδέχεται το οποιοδήποτε οπτικό ή ακουστικό
ή οπτικοακουστικό υλικό κατατίθεται από την ΚΟΠ ως έχει και δεν θα απαιτείται οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική μαρτυρία.

 Για ανακοινώσεις ή δηλώσεις στο γραπτό τύπο θα θεωρείται επαρκής μαρτυρία η απλή κατάθεση στην ∆ικαστική Επιτροπή του
εντύπου στο οποίο έγινε η ανακοίνωση ή η δήλωση.

(ιζ) Υπό την ιδιότητα του διαιτητή, βοηθού διαιτητή ή τέταρτου διαιτητή διαπράττει εσκεμμένα σοβαρή παράβαση με βάση τους
κανονισμούς διαιτησίας.

(ιη) Παραβιάζει τους κανονισμούς περί εγγραφής και μεταγραφής ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

(ιθ) Καταρτίζει ή συμμετέχει ή συνεργεί στην κατάρτιση συμβολαίου με
 ποδοσφαιριστή ή υπό την ιδιότητα του ως ποδοσφαιριστής, το οποίο παραλείπει να καταθέσει στην ΚΟΠ εντός δέκα πέντε

ημερών από την κατάρτιση του.

(κ)  Υποκινεί ή διαπράττει ή συμμετέχει ή συνεργεί σε ρατσιστική ή παρόμοια
 συμπεριφορά, κατά παράβαση του Άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού.
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(κα) Παραβαίνει τις διατάξεις του Άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού περί Φαρμακοδιέγερσης (doping).

(κβ) Προκαλεί ή συμμετέχει ή υποκινεί ή συνεργεί στην πρόκληση επεισοδίων πριν, κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα
είτε εντός του περιφραγμένου χώρου του σταδίου, είτε επί των κερκίδων, είτε εις τον περιβάλλοντα το στάδιο χώρο τα οποία
επηρεάζουν και/ή έχουν επίδραση και/ή προκαλούν και/ή απειλούν να προκαλέσουν ζημίες στον εσωτερικό χώρο του σταδίου ή
στο στάδιο ή στους θεατές και/ή σε οποιοδήποτε άτομο εντός του σταδίου και/ή αναταραχή ή διακοπή οριστική ή προσωρινή σε
υπό εξέλιξη αγώνα.

(κγ) Αμφισβητεί με οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική αρμοδιότητα της ∆ικαστικής Επιτροπής να εκδικάζει οποιοδήποτε θέμα
για το οποίο έχει αρμοδιότητα με βάση τους παρόντες κανονισμούς.

(κδ) Είναι διεθνής ποδοσφαιριστής σε οποιαδήποτε από τις Εθνικές Ομάδες και αγωνίζεται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και
παραλείπει αδικαιολόγητα να ανταποκριθεί σε κλήση για προπόνηση και/ή για να αγωνιστεί σε αγώνα της ομάδας και/ή
παραβαίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς περί Εθνικών Ομάδων.

(κε) Προβαίνει σε οποιαδήποτε αντιαθλητική πράξη, ενέργεια ή συμπεριφορά, ή λαμβάνει μέρος ή ανέχεται ή δικαιολογεί
αντιαθλητικές πράξεις, ενέργειες ή συμπεριφορές, ή παραλείπει να καταγγείλει στην ΚΟΠ αντιαθλητικές πράξεις, ενέργειες ή
συμπεριφορές που περιέρχονται οποτεδήποτε στην αντίληψη του, είτε αυτές έλαβαν χώρα εντός, είτε εκτός του αγωνιστικού
χώρου.

(κστ) Καλεί τους φιλάθλους είτε δημοσίως είτε άλλως πως, να μην προσέρχονται ή να  προσέρχονται σε μειωμένους αριθμούς
είτε στους εντός είτε στους εκτός έδρας αγώνες τους για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν έχει προηγηθεί γραπτή έγκριση της  ΚΟΠ.

(κζ) "Σε περίπτωση που οποιαδήποτε μερίδα οπαδών και/ή οποιοδήποτε μέλος ή μέλη ∆ιοίκησης Σωματείου και/ή οποιοσδήποτε
υπάλληλος Σωματείου, προπηλακίσει, εξυβρίσει, ασκήσει βία εναντίον, απειλήσει, προσβάλει, χειροδικήσει, προξενήσει ζημιά
σε περιουσία κ.λ.π., μέλους Επιτροπής της ΚΟΠ ή μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ ή μέλους του Προσωπικού της
ΚΟΠ ή μέλους οποιουδήποτε Οργάνου της ΚΟΠ, τότε το Σωματείο που το εν λόγω άτομο ή άτομα εκπροσωπούν ή
υποστηρίζουν παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για τιμωρία τουλάχιστον, δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών
και/ή 12.000,00 ευρώ πρόστιμο.

 Τα ίδια θα ισχύουν και σε περίπτωση που τέτοια άτομα προξενήσουν ζημιά στα Γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ποδοσφαίρου με οποιοδήποτε τρόπο.

 Τέτοια παραπομπή να γίνει μόνο με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και όχι από οποιοδήποτε άλλο".

(κη)‘Ατομο ή ομάδα εμπλέκεται σε αγώνα ο οποίος παρουσιάζει ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα ή κατονομάζεται σε σχετική
ενημέρωση που αποστέλλεται από την UEFA  προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ότι το σωματείο συμμετείχε σε
ύποπτη  στοιχηματική δραστηριότητα.

 Νοείται ότι η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος δύναται να γίνεται αλληλέγγυα ή  κεχωρισμένα από το εμπλεκόμενο
σωματείο, το οποίο κατονομάζεται από την UEFA, τον προπονητή ή οποιοδήποτε  άλλο παράγοντα του εμπλεκόμενου
σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 5 - Ευθύνη Σωματείων και Νομικών Προσώπων

Τα σωματεία και νομικά πρόσωπα σε  σχέση με τα οποία δυνάμει του Άρθρου 2
ανωτέρω τυγχάνουν εφαρμογής οι παρόντες κανονισμοί, είναι υπεύθυνα και μπορεί
να διωχθούν πειθαρχικά για την συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών τους, των
αξιωματούχων τους, των μελών, των οπαδών, των συνδέσμων φιλάθλων  και άλλων
οργανωμένων φιλάθλων τους και των αξιωματούχων τους  και οποιονδήποτε προσώπων
τα οποία ασκούν οποιοδήποτε καθήκον κατ’ εντολή και/ή για λογαριασμό τους κατά την
διάρκεια οποιουδήποτε ποδοσφαιρικού αγώνα.

Το φιλοξενούν σωματείο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και τάξη τόσο εντός του
σταδίου όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια και
μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα και είναι υπεύθυνο για περιστατικά
οποιασδήποτε μορφής για τα οποία  μπορεί να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα εναντίον του.

ΑΡΘΡΟ 6 - Παραγραφή

Πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράττονται με βάση τις πρόνοιες του παρόντος
κανονισμού παραγράφονται ως ακολούθως:
(α)  Όταν παρέλθει ένας χρόνος από την διάπραξη τους , εφόσον πρόκειται για παραπτώματα  που διαπράχτηκαν εντός του

Αγωνιστικού χώρου ή του περιβάλλοντος χώρου.

(β)  Όταν παρέλθουν οκτώ χρόνια από την διάπραξη τους, εφόσον πρόκειται για παραπτώματα  που σχετίζονται με την λήψη
αναβολικών και άλλων απαγορευμένων ουσιών(doping offences).
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(γ)  Όταν παρέλθουν είκοσι χρόνια από την διάπραξη της , εφόσον πρόκειται για παραπτώματα που σχετίζονται με δωροδοκία ή
διαφθορά.

(δ)  Όταν παρέλθουν πέντε χρόνια από την διάπραξή τους, εφόσον πρόκειται για οποιαδήποτε άλλα παραπτώματα πλην των
ανωτέρω.

Β. Πειθαρχικά Παραπτώµατα
ΑΡΘΡΟ 7 - Γενικές Αρχές

Αντιαθλητική συμπεριφορά , παραβάσεις των κανόνων του αθλήματος (rules of the
game) όπως καθορίζονται από την IFAB (International Football Association Board),
παραβάσεις του  κώδικα ηθικής δεοντολογίας της  FIFA (FIFA Code Of Ethics),
παραβάσεις των διεθνών κανονισμών της FIFA και της UEFA, παραβάσεις του
Καταστατικού και τωνβασικών σκοπών της ΚΟΠ όπως αυτές καθορίζονται στο
Καταστατικό της, των Κανονισμών, της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων, όπως επίσης
και παραβάσεις των Αποφάσεων, Οδηγιών και Εγκυκλίων της ΚΟΠ και η μη συμμόρφωση
με τις αποφάσεις των αρμοδίων Σωμάτων και Οργάνων  της και/ή παράβαση και/ή
αθέτηση και/ή ακύρωσης, άμεσα ή έμμεσα οιασδήποτε συμφωνίας και/ή συμβολαίου εκ
μέρους σωματείου που αφορά την παραχώρηση τηλεοπτικών και/ή άλλων δικαιωμάτων
προς την ΚΟΠ και/ή διάπραξη οποιουδήποτε πειθαρχικού παραπτώματος το οποίο
καθορίζεται ως τέτοιο ειδικά στον παρόντα Κανονισμό, τιμωρούνται με την λήψη
πειθαρχικών μέτρων και την επιβολή πειθαρχικών ποινών.

Πειθαρχικά μέτρα μπορούν να λαμβάνονται εναντίον όσων καθορίζονται στο Άρθρο 2
του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 8 - Αποβολή και Συσσωρευμένες Παρατηρήσεις

(α)  Εκτός όπου το πειθαρχικό όργανο στο οποίο θα παραπέμπεται επιβάλει μεγαλύτερη ποινή, ποδοσφαιριστής ο οποίος
αποβλήθηκε απευθείας από τον αγωνιστικό χώρο (με κόκκινη κάρτα ) ή αξιωματούχος αγώνος (match official) ή οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο που βρίσκεται νόμιμα εντός αυτού που αποβλήθηκε από την τεχνική περιοχή, αποβάλλεται αυτόματα και για
τους επόμενους δύο αγώνες όλων των διοργανώσεων εκτός της περιπτώσεως που αποβλήθηκε για τεχνικό σφάλμα (στέρηση
καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος) που αποβάλλεται αυτόματα για τον επόμενο ένα αγώνα όλων των διοργανώσεων.

 Επιπλέον της ποινής του αυτόματου αποκλεισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις επιβάλλεται και ποινή προστίμου και οι
ακόλουθες ποινές:

(i) Ποινή προστίμου σε περίπτωση που αποστερεί την αντίπαλη ομάδα από καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος (τεχνικό
σφάλμα), εκτός της περίπτωσης που ο ίδιος ποδοσφαιριστής την ίδια ποδοσφαιρική περίοδο αποβληθεί για περισσότερες
από δύο φορές για αυτό το αδίκημα, οπότε θα του επιβάλλεται πέραν του προστίμου και ποινή αποκλεισμού για
τουλάχιστον ένα αγώνα.

(ii) Ποινή προστίμου σε περίπτωση που αποβλήθηκε για αντιαθλητικό παιχνίδι, εκτός της περίπτωσης που ο ίδιος
ποδοσφαιριστής την ίδια ποδοσφαιρική περίοδο αποβληθεί για περισσότερες από δύο φορές για αυτό το αδίκημα, οπότε
θα του επιβάλλεται πέραν του προστίμου και ποινή αποκλεισμού για τουλάχιστον ένα αγώνα.

(iii) Ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον δύο αγωνιστικών για υπέρμετρη βία.

(iv) Ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον (3) αγωνιστικών για επίθεση προς αντίπαλο ποδοσφαιριστή ή άλλο πρόσωπο πλην του
αξιωματούχου αγώνα.

(v) Ποινή αποκλεισμού για τουλάχιστον έξι αγώνες σε περίπτωση που φτύνει αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

(β)  Ποδοσφαιριστής και/ή προπονητής και/ή οποιοσδήποτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα αποβλήθηκε από τον αγωνιστικό χώρο
λόγω δύο παρατηρήσεων (με δεύτερη κίτρινη κάρτα) αποβάλλεται αυτόματα και για τον επόμενο αγώνα της ίδιας διοργάνωσης.

(γ)  Ποδοσφαιριστής και/ή προπονητής και/ή οποιοσδήποτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα αποβλήθηκε απευθείας από τον
αγωνιστικό χώρο (με κόκκινη κάρτα) σε θεσμοθετημένο αγώνα μεταξύ πρωταθλητή και κυπελλούχου ή σε φιλικό αγώνα θα
αποκλείεται αυτόματα και για τους επόμενους δύο αγώνες όλων των διοργανώσεων εκτός της περιπτώσεως που αποβλήθηκε
για τεχνικό σφάλμα που αποβάλλεται αυτόματα για τον επόμενο ένα αγώνα όλων των διοργανώσεων και ποδοσφαιριστής και/ή
προπονητής και/ή οποιοσδήποτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα αποβλήθηκε λόγω δύο παρατηρήσεων (με δεύτερη κίτρινη
κάρτα), για τον επόμενο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο τις δέχτηκε.
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(δ)  Ποδοσφαιριστής ή προπονητής ή οποιοσδήποτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα παρατηρήθηκε σε διαφορετικούς αγώνες της
ίδιας διοργάνωσης εκτός όσων αναφέρονται στην παράγραφο (δ) (Α) και (δ) (Β) πιο κάτω αποβάλλεται για τον επόμενο αγώνα
της ίδιας διοργάνωσης ως ακολούθως: (Ο αγώνας για το SUPER CUP θεωρείται ξεχωριστή διοργάνωση).

(i)  Με την συμπλήρωση των πρώτων τριών παρατηρήσεων θα αποκλείεται αυτόματα από τον αμέσως επόμενο αγώνα της
ίδιας διοργάνωσης.

(ii)  Με την συμπλήρωση συνολικά έξι παρατηρήσεων θα αποκλείεται αυτόματα από τον αμέσως επόμενο αγώνα της ίδιας
διοργάνωσης.

(iii)  Με την συμπλήρωση συνολικά οκτώ παρατηρήσεων θα αποκλείεται αυτόματα από τον αμέσως επόμενο αγώνα της ίδιας
διοργάνωσης.

(iv)  Mετά την συμπλήρωση συνολικά οκτώ παρατηρήσεων, για κάθε επόμενη παρατήρηση θα αποκλείεται αυτόματα από  τον
αμέσως επόμενο αγώνα της ίδιας διοργάνωσης.

(δ) (Α) Ποδοσφαιριστής ή προπονητής ή οποιοσδήποτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα παρατηρήθηκε σε διαφορετικούς αγώνες,
σε αγώνα Πρωταθλήματος Κυπέλλου αποβάλλεται για τον επόμενο αγώνα της ίδιας διοργάνωσης ως ακολούθως:

(i)   Με την συμπλήρωση συνολικά δυο παρατηρήσεων θα αποκλείεται αυτόματα από τον αμέσως επόμενο αγώνα της ίδιας
διοργάνωσης.

(ii)  Με την συμπλήρωση συνολικά τεσσάρων παρατηρήσεων θα αποκλείεται αυτόματα από τον αμέσως επόμενο αγώνα της
ίδιας διοργάνωσης.

(iii)  Μετά την συμπλήρωση συνολικά τεσσάρων παρατηρήσεων, για κάθε επόμενη παρατήρηση θα αποκλείεται αυτόματα
από τον αμέσως επόμενο αγώνα της ίδιας διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής ή προπονητής ή οποιοσδήποτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα συμπληρώσει
απαγορευτικό αριθμό καρτών για την συμμετοχή του στον Τελικό Κυπέλλου, τότε αυτόματα η ποινή της μιας αγωνιστικής θα
διαγράφεται και θα δικαιούται να αγωνιστεί στον Τελικό Κυπέλλου.

Διευκρινίζεται ότι η ποινή με απευθείας κόκκινη κάρτα ή με δεύτερη κίτρινη κάρτα ή
τιμωρία από την Δικαστική Επιτροπή δεν θα διαγράφεται με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) (Β) Με τη συμπλήρωση της Α΄ Φάσης του Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας, Β’ και Γ’ Κατηγορίας,
 όσες κίτρινες κάρτες έχουν δεχθεί οι ποδοσφαιριστές ή προπονητές ή οποιοιδήποτε άλλοι στο Πρωτάθλημα αυτό θα

διαγράφονται και θα ξεκινούν στη Β' Φάση του Πρωταθλήματος από μηδενική βάση.

 Ποδοσφαιριστής ή προπονητής ή οποιοσδήποτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα παρατηρήθηκε σε διαφορετικούς αγώνες, σε
αγώνα Πρωταθλήματος Α΄, Β’, Γ’ Κατηγορίας στη Β' Φάση αποβάλλεται από τον επόμενο αγώνα της ίδιας διοργάνωσης, ως
ακολούθως:

(i)  Με τη συμπλήρωση των πρώτων τριών παρατηρήσεων θα αποκλείεται αυτόματα από τον αμέσως επόμενο αγώνα της
ίδιας διοργάνωσης.

(ii)  Με τη συμπλήρωση συνολικά έξι παρατηρήσεων θα αποκλείεται   αυτόματα από τον αμέσως επόμενο αγώνα της
διοργάνωσης.

(iii)  Mε τη συμπλήρωση συνολικά οκτώ παρατηρήσεων θα αποκλείεται αυτόματα από τον αμέσως επόμενο αγώνα της ίδιας
διοργάνωσης.

(iv)  Μετά τη συμπλήρωση συνολικά οκτώ παρατηρήσεων, για κάθε επόμενη
         παρατήρηση θα αποκλείεται αυτόματα από τον αμέσως επόμενο αγώνα της ίδιας διοργάνωσης.

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχει ποινή από κίτρινες κάρτες με το τέλος της
Α' Φάσης του Πρωταθλήματος Α', Β’ ή Γ’ Κατηγορίας θα εκτίεται στον αμέσως επόμενο αγώνα
της Β' Φάσης του Πρωταθλήματος.

(ε)  Εάν ένας αγώνας επαναληφθεί, οποιεσδήποτε παρατηρήσεις έγιναν στον πρώτο αγώνα θα ισχύουν.

(στ) Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις έγιναν σε αγώνα ο οποίος στην συνέχεια κατακυρώθηκε υπέρ κάποιας από τις συμμετέχουσες
ομάδες εξ υπαιτιότητας της άλλης, θα εξακολουθούν να ισχύουν.

(ζ) Οποιαδήποτε ποινή αυτόματου αποκλεισμού  θα ισχύει για τον αμέσως επόμενο ή τους επόμενους αγώνες όπως είναι κανονικά
προγραμματισμένοι και φαίνονται στον αρχικό κατάλογο των συναντήσεων του συγκεκριμένου πρωταθλήματος.
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(η)  Στην έκτιση ποινής αυτόματου αποκλεισμού δεν θα λαμβάνεται υπόψη οποιοσδήποτε αγώνας έχει αναβληθεί και ήταν
ορισμένος στο αρχικό πρόγραμμα πριν τον αγώνα που επιβλήθηκε η ποινή.

(θ)  Ποινή αυτόματου αποκλεισμού που επιβλήθηκε μετά την ημερομηνία που ήταν καθορισμένος να διεξαχθεί αγώνας (αρχικό
πρόγραμμα) ο οποίος αναβλήθηκε δεν θα εκτιθεί κατά την επανάληψη του οποτεδήποτε και αν ορισθεί για να διεξαχθεί.

(ι)  Ποινή αυτόματου αποκλεισμού λόγω απευθείας αποβολής (με κόκκινη κάρτα)  η οποία επιβλήθηκε πριν ή μετά την λήξη της
αγωνιστικής περιόδου, η οποία δεν έχει εκτιθεί πριν την λήξη του πρωταθλήματος, μεταφέρεται και εκτίεται στο επόμενο
πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει ο ποδοσφαιριστής.

(ια)  Σε περίπτωση επιβολής ποινής χρονικού αποκλεισμού σε ποδοσφαιριστή δεν θα υπολογίζεται για την έκτιση της ποινής
οποιοσδήποτε χρόνος εκτός αγωνιστικής περιόδου.

(ιβ)  Παρατήρηση που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του ίδιου  αγώνα πριν την αποβολή του ποδοσφαιριστή, δεν λαμβάνετε
υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(ιγ)  Οποιεσδήποτε διαδοχικές ποινές αποκλεισμού ποδοσφαιριστή από αγώνες δεν θα συντρέχουν αλλά θα εκτίονται με τη
σειρά που έχουν επιβληθεί.

(ιδ)  Οποιαδήποτε άλλη ποινή αυτόματου αποκλεισμού δεν έχει εκτιθεί πριν την λήξη του πρωταθλήματος παραγράφεται και
δεν ισχύει στο επόμενο πρωτάθλημα.

(ιε)  Οποιεσδήποτε ποινές λόγω συσσωρευμένων παρατηρήσεων που έγιναν κατά την διάρκεια πρωταθλήματος που έληξε
δεν ισχύουν το επόμενο πρωτάθλημα.

(ιστ) Παρατηρήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια φιλικών αγώνων στο εξωτερικό δεν θα ισχύουν εκτός εάν πρόκειται για
απευθείας αποβολή (με κόκκινη κάρτα) ή αποβολή μετά από δεύτερη παρατήρηση (δεύτερη κίτρινη κάρτα) και μόνο εάν η
αρμόδια ομοσπονδία έχει κοινοποιήσει το φύλλο αγώνα στην ΚΟΠ.

(ιζ) Στην περίπτωση άμεσης αποβολής ποδοσφαιριστή με κόκκινη κάρτα στα Πρωταθλήματα Νέων και Παίδων (εκτός της
περιπτώσεως που αποβλήθηκε για τεχνικό σφάλμα που αποβάλλεται αυτόματα για τον επόμενο ένα αγώνα όλων των
διοργανώσεων), αυτόματος αποκλεισμός από την συμμετοχή του από τους επόμενους δύο αγώνες του Πρωταθλήματος
στο οποίο έχει αποβληθεί. Οι αγώνες θα υπολογίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων του
Πρωταθλήματος στο οποίο έχει αποβληθεί. Στην περίπτωση που η ομάδα του ποδοσφαιριστή που αποβλήθηκε
συμμετέχει στο Κύπελλο Κύπρου και ο ποδοσφαιριστής έλαβε μέρος στον τελευταίο αγώνα Κυπέλλου που είχε η ομάδα
του, τότε η ποινή θα μετρά και στο Κύπελλο. Ο ποδοσφαιριστής περαιτέρω δεν θα δικαιούται να αγωνιστεί σε
οποιοδήποτε άλλο Πρωτάθλημα ή Κύπελλο που προκηρύσσεται από την ΚΟΠ κατά την διάρκεια που ισχύει ο
αποκλεισμός του από το Πρωτάθλημα που αποβλήθηκε. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση επιβολής οποιασδήποτε
επιπλέον ποινής από τα Πειθαρχικά Όργανα της Ομοσπονδίας.

Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής έχει υπόλοιπο ποινής για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, με βάση το πιο πάνω άρθρο
τότε η ποινή του θα αρχίσει να εκτίεται από την πρώτη αγωνιστική οποιουδήποτε πρωταθλήματος αγωνισθεί η ομάδα του
και έχει δικαίωμα να αγωνισθεί ο ποδοσφαιριστής.

(ιη)   Με την συμπλήρωση απαγορευμένου αριθμού παρατηρήσεων ή αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή ή
προπονητή ή οποιοδήποτε άλλο με οποιαδήποτε ιδιότητα, θα δικαιούται το σωματείο να επιλέξει σε ποιον από τους δυο
αμέσως επόμενους αγώνες του ιδίου Πρωταθλήματος θα εκτίσει την ποινή του. Το δικαίωμα αυτό θα μπορεί να το
εξασκήσει εφόσον αποστείλει επιστολή προς την Ομοσπονδία την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την συμπλήρωση του
απαγορευμένου αριθμού παρατηρήσεων ή αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί
επιστολή εντός της πιο πάνω χρονικής προθεσμίας, τότε θα αποκλείεται τον αμέσως επόμενο αγώνα που του επιβλήθηκε
η ποινή (εννοείται ότι η ποινή θα εκτίεται υποχρεωτικά στο Πρωτάθλημα που συμπλήρωσε τον απαγορευμένο αριθμό
παρατηρήσεων ή της αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα). Η πρόνοια αυτή δεν ισχύει για τους αγώνες Κυπέλλου και/ή
Πρωταθλήματος στο οποίο η ομάδα δεν γνωρίζει εάν θα περάσει στην επόμενη φάση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 9 - Πειθαρχικά Παραπτώματα Ποδοσφαιριστών και άλλων Φυσικών Προσώπων

Οι ακόλουθες ποινές ισχύουν για αγώνες πρωταθλήματος  και των άλλων διοργανώσεων
της ΚΟΠ:

(α) Αποβολή για ένα αγώνα της ίδιας διοργάνωσης σε περίπτωση δεύτερης παρατήρησης κατά τη διάρκεια του ιδίου αγώνα.

(β) Αποβολή για δύο αγώνες όλων των διοργανώσεων ή για μεγαλύτερη περίοδο ή απαγόρευση εισόδου σε στάδιο και επιβολή
ποινής προστίμου τουλάχιστον  2,400 ευρώ, για παρενόχληση ή προσβολή ή εκφοβισμό ή απειλή κατά οποιουδήποτε
αξιωματούχου αγώνα.
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(γ) Αποβολή για δύο αγώνες όλων των διοργανώσεων  ή για μεγαλύτερη περίοδο όπως προβλέπεται στο Άρθρο 8 ανωτέρω, για
απευθείας αποβολή (με κόκκινη κάρτα) εκτός της περιπτώσεως που αποβλήθηκε για τεχνικό σφάλμα που αποβάλλεται
αυτόματα για τον επόμενο ένα αγώνα όλων των διοργανώσεων.

(δ) Αποβολή για δύο αγώνες όλων των διοργανώσεων  ή για μεγαλύτερη περίοδο και επιβολή ποινής προστίμου τουλάχιστον
2,400 ευρώ, για την διενέργεια πράξεως  ή χρήση δύναμης ή βίας ή απειλών με προφανή σκοπό να προκαλέσει την λήψη
λανθασμένης απόφασης από αξιωματούχο αγώνα ή να προκαλέσει την υποστήριξη απόφασης του που λήφθηκε κατόπιν
σφάλματος κρίσεως, κατά τρόπο ώστε να τον προκαλέσει να λάβει εσφαλμένη απόφαση ή με σκοπό να τον παρεμποδίσει ή
αποτρέψει από του να ασκήσει ελεύθερα τα καθήκοντά του.

(ε) Αποβολή για τρεις αγώνες όλων των διοργανώσεων  ή για μεγαλύτερη περίοδο,  για επίθεση σε  ποδοσφαιριστές ή άλλα
πρόσωπα που παρευρίσκονται σε ποδοσφαιρικό αγώνα και επιβολή ποινής προστίμου  τουλάχιστον 600 ευρώ.

(στ) Αποβολή για δέκα αγώνες όλων των διοργανώσεων ή για μεγαλύτερη περίοδο,  για σοβαρή επίθεση σε  ποδοσφαιριστές ή
άλλα πρόσωπα που παρευρίσκονται σε ποδοσφαιρικό αγώνα και επιβολή ποινής προστίμου τουλάχιστον 1,200 ευρώ.

(ζ)  Αποβολή για οκτώ αγώνες όλων των διοργανώσεων ή για μεγαλύτερη περίοδο,  για συμμετοχή σε συμπλοκή.

(η) Αποβολή για δώδεκα μήνες ή για μεγαλύτερη περίοδο, για φτύσιμο σε οποιοδήποτε αξιωματούχο αγώνα.

 Aποβολή για περίοδο έξι μηνών ή για μεγαλύτερη περίοδο για επίθεση η οποία έχει και το στοιχείο της σωματικής επαφής και
για περίοδο 3 μηνών για επίθεση η οποία δεν έχει το στοιχείο της σωματικής επαφής σε αξιωματούχο αγώνα και επιβολή
ποινής προστίμου  τουλάχιστον 1,200 ευρώ.

(θ) (i) Αποκλεισμός του εμπλεκόμενου ποδοσφαιριστή για τουλάχιστον οκτώ αγώνες
 όλων των διοργανώσεων και επιβολή ποινής προστίμου τουλάχιστον 3,200 ευρώ στην εμπλεκόμενη ομάδα σε περίπτωση που

εμπλακεί ή αποπειραθεί να εμπλακεί σε πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή.

(ii) Αφαίρεση του διπλώματος και της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος του
προπονητή σε περίπτωση που εμπλακεί ή αποπειραθεί να εμπλακεί σε
πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή.

(ι) Αποβολή από τουλάχιστον δύο αγώνες όλων των διοργανώσεων ή για μεγαλύτερη περίοδο και επιβολή ποινής
προστίμου τουλάχιστον 5,600 ευρώ σε οποιοδήποτε προβαίνει σε προκλήσεις προς τους θεατές κατά την διάρκεια
αγώνα.

(ια)  Αποβολή από τουλάχιστον τρεις αγώνες όλων των διοργανώσεων  ή για μεγαλύτερη περίοδο και επιβολή ποινής
προστίμου τουλάχιστον 600 ευρώ για αντιαθλητική συμπεριφορά προς διαιτητή, παρατηρητή, παρατηρητή αγώνα ή
γυμνασίαρχο αγώνα,

(ιβ) Αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε αγώνες ή από του να εισέρχεται σε οποιοδήποτε στάδιο για περίοδο δώδεκα μηνών
και επιβολή ποινής προστίμου τουλάχιστον 5,600 ευρώ σε οποιονδήποτε υποκινεί δημόσια, προτρέπει ή εξωθεί τρίτους
σε επεισόδια ή άσκηση βίας ή καλλιεργεί το μίσος,

(ιγ) Ισόβιος αποκλεισμός από του να εισέρχεται σε οποιοδήποτε στάδιο σε πρόσωπο που  είτε ενεργεί με οδηγίες σωματείου,
είτε από μόνο του  και αναμειγνύεται ή επιχειρεί να αναμιχθεί ενεργά ή παθητικά ή αποπειράται σε δωροδοκία ή διαφθορά
ή σε πριμοδότηση οποιασδήποτε ομάδας ή ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχου αγώνα για να επηρεάσει με οποιοδήποτε
τρόπο το αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα και επιβολή ποινής προστίμου  τουλάχιστον 32,000 ευρώ.

(ιδ) Επιβολή ποινής προστίμου τουλάχιστον 5,000 ευρώ και αποκλεισμού από ένα τουλάχιστον αγώνα όλων των
διοργανώσεων και σε περίπτωση επανάληψης από τρεις τουλάχιστον αγώνες ή απαγόρευσης εισόδου σε οποιοδήποτε
στάδιο για ένα μήνα και σε περίπτωση επανάληψης για τρεις μήνες σε περίπτωση που προβαίνει σε δηλώσεις ή εκδίδει
γραπτές ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε σχέση με την διαιτησία κατά παράβαση των προνοιών του
εδαφίου (ιστ ) (i) και (ii) του Άρθρου 4.

(ιε) Επιβολή ποινής προστίμου τουλάχιστον 5,000 ευρώ και αποκλεισμό από ένα ή περισσότερους αγώνες όλων των
διοργανώσεων ή απαγόρευση εισόδου σε οποιοδήποτε στάδιο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που
προβαίνει σε δηλώσεις ή εκδίδει γραπτές ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατά παράβαση των προνοιών
του  εδαφίου (ιστ) (iii) του Άρθρου 4.

(ιστ) Αποκλεισμός δύο  ετών τουλάχιστον από κάθε  ποδοσφαιρική δραστηριότητα πλέον πρόστιμο σε Πρόεδρο Σωματείου και
στον προπονητή ομάδας που συμπληρώνει τέσσερεις (4) αγώνες στην ίδια αγωνιστική περίοδο με οποιαδήποτε ομάδα,
που σύμφωνα με την ενημέρωση της UEFA υπάρχει ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα.

Η ∆ικαστική Επιτροπή θα επιβάλει μεγαλύτερες ποινές  από αυτές που προβλέπονται
στα (ιδ) και (ιε) αν οι δηλώσεις ή οι  ανακοινώσεις γίνονται για διαιτησία αγώνα που
ορίσθηκε  να γίνει και δεν έγινε ακόμα ή αν αφορούν συγκεκριμένο αξιωματούχο όχι
διαιτητή.
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Έστω και αν οποιαδήποτε από τα παραπτώματα που απαριθμούνται ανωτέρω  έγιναν
σε αγώνα ο οποίος στην συνέχεια διακόπηκε και/ή  κατακυρώθηκε υπέρ κάποιας από
τις συμμετέχουσες ομάδες εξ υπαιτιότητας της άλλης, θα εξακολουθούν να τιμωρούνται.

Πειθαρχικά μέτρα μπορούν να ληφθούν έστω και αν ο διαιτητής του αγώνα δεν
διαπίστωσε αντιαθλητική συμπεριφορά και συνεπεία τούτου δεν ήταν σε θέση να λάβει
οποιαδήποτε ουσιαστική απόφαση.

Σε περίπτωση σοβαρών παραπτωμάτων η αποβολή μπορεί να επεκταθεί ώστε να
περιλαμβάνει όλες τις διοργανώσεις της ΚΟΠ.
Επιπλέον των ποινών που προβλέπονται στα εδάφια (β) έως (ιε) ανωτέρω, επιβάλλεται
και ποινή αυτόματου αποκλεισμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 8α των παρόντων
κανονισμών και ποινή προστίμου.

ΑΡΘΡΟ 10 - Άλλα Πειθαρχικά Παραπτώματα

1. Οι πειθαρχικές ποινές που προνοούνται στα Άρθρα 13 και 14 του παρόντος κανονισμού μπορούν να επιβληθούν εναντίον
σωματείων μελών της ΚΟΠ και νομικών προσώπων  όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού εφόσον:

(α)  Η ομάδα τους ή ποδοσφαιριστής της, αξιωματούχος ή μέλος της ή οργανωμένος σύνδεσμος φιλάθλων της  παραβιάζει τις
πρόνοιες του Άρθρου 4 των παρόντων κανονισμών.

(β)  Η ομάδα τους συμπεριφέρεται απρεπώς, όπως για παράδειγμα αν επιβλήθηκαν από τον διαιτητή πειθαρχικές ποινές
ξεχωριστά σε πέντε ποδοσφαιριστές και/ή προπονητές και/ή οποιοδήποτε άλλο κατά την διάρκεια του ιδίου αγώνα.
Για την Α΄ Κατηγορία επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστο €800= για την Β΄ Κατηγορία τουλάχιστο €450= και για την
Γ΄Κατηγορία τουλάχιστο €450=

(γ) «Σωματείο το οποίο παραβιάζει και/ή αθετεί και/ή ακυρώνει, άμεσα ή έμμεσα οιαδήποτε συμφωνία και/ή συμβόλαιο που
αφορά την παραχώρηση τηλεοπτικών και/ή άλλων δικαιωμάτων προς την ΚΟΠ και/ή Σωματείο που με οποιοδήποτε
τρόπο προβάλλει προσκόμματα και/ή παρεμποδίζει εις την ομαλή διεκπεραίωση και ή εκτέλεση τέτοιας συμφωνίας και/ή
συμβολαίου με οποιοδήποτε τρόπο, θα τιμωρείται με ποινή διαβάθμισης από το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει και
τον υποβιβασμό του σε κατώτερη κατηγορία.

Νοείται ότι παράβαση σύμφωνα με τα ανωτέρω θα υπάρχει και όταν η συμφωνία με την ΚΟΠ καλύπτει δικαιώματα που
έχουν ήδη διατεθεί σε τρίτους και ενδεχομένως να έχει υπογραφεί ανάλογη συμφωνία (με τρίτους) πριν ή μετά την
υπογραφή της συμφωνίας με την ΚΟΠ.

Σε περίπτωση κατά την οποία το Σωματείο δεν συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της συμφωνίας παραχώρησης τηλεοπτικών
και/ή άλλων δικαιωμάτων προς την ΚΟΠ εντός 15 ημερών από της κοινοποίησης της πιο πάνω ποινής, τότε θα
παραπέμπεται εκ νέου για την επιβολή περαιτέρω ποινής, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα διαβάθμιση του
σωματείου και υποβιβασμό του σε κατώτερη κατηγορία».

Η πιο πάνω απόφαση για τροποποίηση του Πειθαρχικού Κανονισμού έχει και αναδρομική ισχύ.

2.  Οι ίδιες πειθαρχικές ποινές και/ ή οι ποινές που προβλέπονται ειδικά κατωτέρω μπορούν να επιβληθούν εναντίον τους σε
περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς εκ μέρους των οπαδών τους και των οργανωμένων συνδέσμων φιλάθλων τους και
μεταξύ άλλων:

(α)  Για είσοδο ή απόπειρα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο φιλάθλων ή οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε
πριν, είτε κατά την διάρκεια, είτε μετά το τέλος του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο  συμπεριλαμβανομένων και των
πανηγυρισμών.

(β)  Για ρίψη αντικειμένων μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες και οποιοδήποτε άλλο χώρο εντός του σταδίου είτε πριν,
είτε κατά την διάρκεια, είτε μετά την λήξη του αγώνα.

(γ)  1.   Για πυροδότηση βεγγαλικών κροτίδων και οποιασδήποτε άλλης μορφής πυροτεχνημάτων.
2.   Για ρίψιμο επικίνδυνων αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο ή στην αντίπαλη κερκίδα.

(δ)  Για μεταφορά και / ή κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων εντός του σταδίου

(ε)  Για χρήση χειρονομιών, λέξεων, αντικειμένων ή οποιονδήποτε άλλων μέσων για να μεταδώσουν οποιοδήποτε μήνυμα το
οποίο είναι ακατάλληλο για αθλητικές εκδηλώσεις και ειδικότερα αν είναι πολιτικής φύσεως, επιθετικό ή προκλητικό ή
υβριστικό ή αισχρό ή χυδαίο επιβάλλεται ποινή προστίμου κατ’ ελάχιστο όριο 2,400 ευρώ.

(στ) Για φτύσιμο κατά οποιουδήποτε επιβάλλεται ποινή προστίμου κατ’ ελάχιστο όριο  1,200 ευρώ.

(ζ)  Για χρήση βουβουζέλων επιβάλλεται ποινή προστίμου κατ’ ελάχιστο όριο 600 ευρώ.



14

(η)  Για βιαιοπραγίες, πρόκληση επεισοδίων και πρόκληση ζημιών.
ΝΟΕΙΤΑΙ ότι σε περίπτωση όπου οι οπαδοί που τα προκαλούν δεν μπορεί να  αναγνωριστούν ότι ανήκουν αποκλειστικά
σε κάποιο σωματείο ή δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής έκταση της συμμετοχής των οπαδών εκάστου σωματείου,
τα σωματεία οι οπαδοί των οποίων εμπλέκονται σε αυτά θα θεωρούνται συνυπεύθυνα.

(θ)  Για οποιαδήποτε έλλειψη τάξεως ή πειθαρχίας που παρατηρείται στην περιοχή του σταδίου όπου διεξάγεται ο αγώνας.

(ι)  Σε περίπτωση που διαπραχθεί ή γίνει απόπειρα διάπραξης από σωματείο πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή της ομάδας
του επιβάλλεται μηδενισμός της ομάδας για τον συγκεκριμένο  αγώνα κατ’ ελάχιστο όριο και για τέσσερις αγώνες κατ’
ανώτατο όριο και αφαίρεση κατ’ ελάχιστον όριο 3 βαθμών και δώδεκα βαθμών κατ’ ανώτατο όριο και ποινή προστίμου
κατ’ ελάχιστον όριο 3,200 ευρώ  και σε περίπτωση επανάληψης υποβιβασμός στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.

(ια) Σε περίπτωση που οπαδοί της ομάδας του προκαλούν με ενέργειες τους την προσωρινή διακοπή αγώνα  ή την
καθυστέρηση έναρξης του επιβάλλεται ελάχιστη ποινή προστίμου 1,200 σε περίπτωση που οπαδοί της ομάδας του προκαλούν
με ενέργειες τους την προσωρινή διακοπή αγώνα κάτω από πέντε λεπτά , ελάχιστης ποινής προστίμου  2,400 για τουλάχιστον
πέντε λεπτά και σε περίπτωση προσωρινής διακοπής για 3η φορά είτε του ιδίου είτε άλλου αγώνα για τουλάχιστον πέντε λεπτά
επιβολή ελάχιστης ποινής προστίμου 4,000 ευρώ.

(ιβ) Σε περίπτωση που οπαδοί της ομάδας του χρησιμοποιούν λέιζερ κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα  επιβάλλεται
ελάχιστη ποινή προστίμου 2,400 ευρώ σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης 5,600 ευρώ, σε περίπτωση τρίτης καταδίκης 10,000
ευρώ. Σε περίπτωση πέραν των τριών συσσωρευμένων καταδικών για το ίδιο παράπτωμα επιβολή πιο αυστηρής ποινής κατά
την κρίση της Δικαστικής Επιτροπής.

(ιγ) Ισόβιος αποκλεισμός από του να εισέρχεται σε οποιοδήποτε στάδιο σε οποιοδήποτε πρόσωπο, διαιτητή, προπονητή,
ποδοσφαιριστή, παρατηρητή, παρατηρητή αγώνα, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σωματείου ή εταιρείας που έχει σχέση με την
διαχείριση ποδοσφαιρικού σωματείου ή μέλος Επιτροπής της ΚΟΠ, ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ ή μέλος του
Προσωπικού της ΚΟΠ, που είτε ενεργεί με οδηγίες σωματείου, είτε από μόνο του και αναμειγνύεται ή επιχειρεί να αναμιχθεί
ενεργά ή παθητικά ή αποπειράται σε δωροδοκία ή διαφθορά ή χειραγώγηση αγώνα ή προσυνεννοημένο αγώνα ή σε
πριμοδότηση οποιασδήποτε ομάδας ή ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχου αγώνα για να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο το
αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα και επιβολή ποινής προστίμου τουλάχιστον €32.000=.

(ιδ) Σε περίπτωση που το ίδιο το σωματείο ή ποδοσφαιριστής, μέλος της διοίκησης ή αξιωματούχος του ή οποιοδήποτε
πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή ή για λογαριασμό του  προβαίνει σε δηλώσεις ή εκδίδει γραπτές ανακοινώσεις στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης σε σχέση με την διαιτησία κατά παράβαση των προνοιών του  εδαφίου (ξ) (i) του Άρθρου 4 Επιβολή
ποινής προστίμου τουλάχιστον 5,000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης 10,000 ευρώ.

 Ειδικά στις περιπτώσεις των εδαφίων (β), (γ) και (δ) ανωτέρω η ελάχιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί είναι η ποινή του
προστίμου.

(ιε) "Σε περίπτωση που οποιαδήποτε μερίδα οπαδών ομάδας και/ή οποιοδήποτε μέλος ή μέλη ∆ιοίκησης Σωματείου και/ή
οποιοσδήποτε υπάλληλος Σωματείου, προπηλακίσει, εξυβρίσει, ασκήσει βία εναντίον, απειλήσει, προσβάλει, χειροδικήσει,
προξενήσει ζημιά σε περιουσία κ.λπ. μέλους Επιτροπής της ΚΟΠ ή μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ ή μέλους
Προσωπικού της ΚΟΠ ή μέλους οποιουδήποτε Οργάνου της ΚΟΠ, τότε το Σωματείο που το εν λόγω άτομο ή άτομα
εκπροσωπούν ή υποστηρίζουν παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για τιμωρία τουλάχιστον, δύο αγωνιστικών
κεκλεισμένων των θυρών και/ή 12,000 ευρώ πρόστιμο. Τα ίδια θα ισχύουν και σε περίπτωση που τέτοια άτομα προξενήσουν
ζημιά στα Γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με οποιοδήποτε τρόπο.

 Τέτοια παραπομπή μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και όχι από οποιοδήποτε άλλο".

(ιστ) Για πυροδότηση μολότοφ ή άλλων εμπρηστικών μηχανισμών, κροτίδων μεγάλης ισχύος, φωτοβολίδων με πιστόλι,  είτε πριν
την έναρξη, είτε κατά την διάρκεια, είτε μετά την λήξη του αγώνα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού της έδρας για τουλάχιστον μία
αγωνιστική πλέον πρόστιμο.

(ιζ) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε μερίδα οπαδών, οποιασδήποτε ομάδας και/ή οποιοδήποτε μέλος ή μέλη ∆ιοικητικού
Συμβουλίου και/ή οποιοσδήποτε υπάλληλος σωματείου χειροδικήσει ή ασκήσει βία κατά διαιτητών εντός σταδίου και σαν
αποτέλεσμα, τραυματίσει διαιτητή, τότε το Σωματείο που το εν λόγω άτομο ή άτομα εκπροσωπούν ή υποστηρίζουν
παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή, για τιμωρία.

 Η τιμωρία  θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά αφαίρεση τριών (3) βαθμών την
 πρώτη φορά, πλέον πρόστιμο και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη των πιο πάνω τιμωρία, αποφασίσει η ∆ικαστική Επιτροπή.

 Για κάθε επόμενη φορά η ∆ικαστική Επιτροπή θα αφαιρεί περισσότερους από τρεις (3) βαθμούς.
 Η τιμωρία αυτή επιβάλλεται στο Σωματείο πέραν της οποιασδήποτε πιθανής τιμωρίας επιβληθεί σε άτομο ή άτομα, αναφορικά

με το ίδιο αδίκημα.
 Η ποινή αυτή θα ισχύει και σε περίπτωση που τα γεγονότα έγιναν σε φιλικό
 αγώνα. Αν ο φιλικός αγώνας διεξαχθεί εντός της περιόδου που διεξάγεται το Πρωτάθλημα, η αφαίρεση βαθμών θα γίνεται από

αυτό το Πρωτάθλημα.
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 Αν το φιλικό διεξαχθεί μετά τη λήξη του Πρωταθλήματος και πριν την έναρξη του νέου, η αφαίρεση βαθμών θα γίνεται από το
νέο Πρωτάθλημα».

(ιη) Σε  περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής  ποδοσφαιριστών στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας και/ή στο Κύπελλο Α’ και Β’
Κατηγορίας θα ισχύουν τα πιο κάτω:

(α) Αν η αντικανονική συμμετοχή γίνει σε αγώνα της  Α’ Φάσης του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας πέραν των άλλων ποινών,
στο Σωματείο, τους ποδοσφαιριστές και για την τύχη του αγώνα να τιμωρείται από την ∆ικαστική Επιτροπή το υπαίτιο
Σωματείο και  με αφαίρεση  τριών (3) βαθμών από την Α’ ομάδα στην επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο σε οποιαδήποτε
κατηγορία και αν αγωνίζεται.

(β) Αν η αντικανονική συμμετοχή γίνει σε αγώνα της Β’ Φάσης του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας πέραν των άλλων ποινών,
στο Σωματείο, τους ποδοσφαιριστές και για την τύχη του αγώνα να τιμωρείται από την ∆ικαστική Επιτροπή το υπαίτιο
Σωματείο και με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από την Α’ ομάδα στην επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο σε όποια Κατηγορία
και αν αγωνίζεται.

(γ) Αν η αντικανονική συμμετοχή γίνει σε αγώνα  Κυπέλλου Α’ και Β’ Κατηγορίας, πέραν των άλλων ποινών, στο Σωματείο,
τους ποδοσφαιριστές και για την τύχη του αγώνα, τότε να τιμωρείται από την ∆ικαστική Επιτροπή το υπαίτιο Σωματείο με
αφαίρεση τριών (3) βαθμών από το επόμενο Πρωτάθλημα που θα λάβει μέρος η ομάδα (όχι το Κύπελλο) και θα
αποκλείεται η ομάδα από την συμμετοχή της στο Κύπελλο Α’ και Β’ Κατηγορίας για τις επόμενες δύο ποδοσφαιρικές
περιόδους.

(ιθ) Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ενημέρωση από την UEFA για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα για οιονδήποτε
ποδοσφαιρικό αγώνα Πρωταθλήματος που διοργανώνει η ΚΟΠ και στην οποία καταλογίζεται και/ή αποδίδεται υπαιτιότητα σε
συγκεκριμένο σωματείο, θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

1. Στον πρώτο φάκελο θα επιβάλλεται στο υπαίτιο σωματείο πρόστιμο €50.000.

2.   Στο δεύτερο φάκελο θα επιβάλλεται στο υπαίτιο σωματείο πρόστιμο €50.000 και αφαίρεση 6 βαθμών. Σε περίπτωση που
ο φάκελος αφορά ομάδα Β’, Γ’ ή Επίλεκτης  Κατηγορίας ΣΤΟΚ ή οποιασδήποτε άλλης Κατηγορίας Πρωταθλήματος ΚΟΠ,
τότε επιπρόσθετα της ποινής του προστίμου των €50.000 και της αφαίρεσης των 6 βαθμών, θα επιβάλλεται η ποινή της
απαγόρευσης ανόδου του σωματείου στην πιο πάνω ανώτερη κατηγορία και στη θέση του θα προάγεται το αμέσως
επόμενο σωματείο.

3.   Στο τρίτο φάκελο θα επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής των σωματείων, στο πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν
(διαβάθμιση) και αποκοπή όλων των χορηγιών και/ή εσόδων τα οποία τα σωματεία θα ελάμβαναν από τη συμμετοχή τους
στα εν λόγω πρωταθλήματα, από τη ΚΟΠ.

4.   Στο τέταρτο φάκελο θα επιβάλλεται η ποινή προστίμου €100.000 και παράλληλα διαγραφή του σωματείου από το μητρώο
μελών της ομοσπονδίας. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο το οποίο έχει διαγραφεί από το μητρώο μελών της
ομοσπονδίας δεν θα έχει δικαίωμα επανεγγραφής του και συμμετοχής του στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ για τα επόμενα 5
χρόνια.

Νοείται ότι για το θέμα της διαγραφής από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας ενός
σωματείου θα επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, το οποίο με βάση το
καταστατικό έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση της ποινής της διαγραφής του
σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ θα επιλαμβάνεται του θέματος αμέσως μετά την
παραπομπή ενώπιον του, της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φάκελος ο οποίος αποστέλλεται από την UEFA δεν
καταλογίζει και/ή αποδίδει υπαιτιότητα σε οιονδήποτε σωματείο, τότε θα αρχειοθετείται
χωρίς τη παραπομπή οποιουδήποτε ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το φάκελο που αποστέλλεται από την UEFA
διαπιστώνεται ότι η επιχειρούμενη χειραγώγηση του αγώνα στη βάση της ύποπτης
στοιχηματικής δραστηριότητας, δεν επετεύχθη (απέτυχε το συγκεκριμένο στοίχημα) τότε
ο φάκελος θα αρχειοθετείται χωρίς τη παραπομπή οποιουδήποτε ενώπιον του Αθλητικού
Δικαστή.

Νοείται ότι ο φάκελος με όλα τα στοιχεία θα παραπέμπεται για περαιτέρω εξετάσεις και
έρευνα στην αστυνομία.

Τα προηγούμενα των σωματείων θα μετρούν για τρεις ποδοσφαιρικές περιόδους και
ακολούθως θα μηδενίζονται.
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(ιι) Οποιοδήποτε μέλος της Ομοσπονδίας, είτε στο ειδικό Μητρώο είτε στο κανονικό Μητρώο, είτε ποδοσφαιριστής, είτε
ποδοσφαιρίστρια, είτε διαιτητής, είτε παρατηρητής, είτε παρατηρητής αγώνων, είτε προπονητής, που είναι γραμμένος στα
μητρώα της ΚΟΠ, είτε οποιοσδήποτε παράγοντας σωματείου, χρησιμοποίησει είτε οργανώμενα, είτε μόνος του το παράνομο
αεροδρόμιο «ΕΡΤΖΑΝ» θα τιμωρούνται την πρώτη φορά με 10.000,00 ευρώ πρόστιμο και σε περίπτωση επανάληψης του
αδικήματος θα διαγράφονται από τα μητρώα της Ομοσπονδίας.

(ικ) Η συμμετοχή ποδοσφαιριστών, διαιτητών, παρατηρητών, προπονητών και άλλων σε αγώνες που διεξάγονται στα κατεχόμενα
χωρίς την έγκριση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου αποτελεί αδίκημα και θα επιβάλλεται σε αυτούς η ελάχιστη ποινή
του προστίμου των 10.000,00 ευρώ την πρώτη φορά και σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος, η ποινή θα είναι
διαγραφή από το μητρώο της ΚΟΠ πλέον πρόστιμο.

(ιλ) Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ενημέρωση από την UEFA για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα για ποδοσφαιρικό
αγώνα που αφορά μέχρι το Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας (δηλαδή εκτός της Α’ Κατηγορίας), που διοργανώνεται από την Κυπριακή
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και δεν καταλογίζονται ευθύνες σε κάποιο σωματείο θα επιβάλλονται οι πιο κάτω ποινές:

1. Στον πρώτο φάκελο  θα τιμωρούνται οι ομάδες με αποκοπή όλων των χορηγιών από την ΚΟΠ που δεν έχουν ακόμα
πληρωθεί μέχρι την ημέρα που έχει διεξαχθεί  ο αγώνας που ήρθε ο φάκελος.

Σε περίπτωση που ο φάκελος έρχεται μετά την πρώτη φάση του πρωταθλήματος ή τον πρώτο γύρο θα ισχύει η αποκοπή
και για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο, σε οποιανδήποτε κατηγορία και αν αγωνίζεται η ομάδα, του ποσού όμως που
θα αποκόπτετο στην κατηγορία που αγωνίζεται η ομάδα. Η τιμωρία της αποκοπής δηλαδή θα είναι για το υπόλοιπο της
τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου και για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Π.χ. αν η ομάδα που τιμωρήθηκε ήταν Β’
Κατηγορία και ανέβηκε στην Α’ Κατηγορία θα αποκόπτεται το ποσό ωσάν να είναι ακόμα η ομάδα στη Β΄ Κατηγορία.

2. Στον δεύτερο φάκελο αφαίρεση τριών (3) βαθμών και πέντε χιλιάδες πρόστιμο.

3. Στον τρίτο φάκελο αφαίρεση  έξι (6)  βαθμών και δέκα χιλιάδες πρόστιμο.

4. Στον τέταρτο φάκελο απαγορεύεται  συμμετοχή του σωματείου στο Πρωτάθλημα το οποίο  συμμετέχουν (διαβάθμιση) και
είκοσι χιλιάδες πρόστιμο.

Σε περίπτωση που το σωματείο είναι ήδη διαβαθμισμένο, τότε διαγράφεται από το μητρώο μελών της Ομοσπονδίας.

5. Στον πέμπτο φάκελο διαγραφή του σωματείου από το Μητρώο Μελών  της Ομοσπονδίας και πενήντα χιλιάδες πρόστιμο.

Στην περίπτωση αυτή το σωματείο που έχει διαγραφεί από το Μητρώο Μελών της Ομοσπονδίας δεν έχει δικαίωμα
επανεγγραφής του και συμμετοχής του στα Πρωταθλήματα της ΚΟΠ για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια.

6. Νοείται ότι για το θέμα της διαγραφής από το Μητρώο Μελών   της Ομοσπονδίας ενός σωματείου θα επιλαμβάνεται το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, το οποίο με βάση το Καταστατικό έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση της ποινής της
διαγραφής του σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ θα επιλαμβάνεται του θέματος αμέσως μετά την παραπομπή ενώπιον του, της απόφασης του
Αθλητικού Δικαστή.

7. Νοείται ότι ο φάκελος με όλα τα στοιχεία θα παραπέμπεται για περαιτέρω εξετάσεις και έρευνα στην Αστυνομία.

8. Τα προηγούμενα των σωματείων θα μετρούν για δύο ποδοσφαιρικές περιόδους και ακολούθως θα μηδενίζονται.

9. Αν σωματείο  για το οποίο ήρθε φάκελος, για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα  αποδεδειγμένα βοηθήσει  στην
διαλεύκανση της υπόθεσης, τότε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαλλάσσεται από τον συγκεκριμένο φάκελο,
με όλα τα συνεπακόλουθα, την ποινή δηλαδή που θα είχε για συγκεκριμένο φάκελο μόνο.

10. Νοείται ότι ο αγώνας Κυπέλλου μεταξύ ομάδων Α’ και Β’ Κατηγορίας θεωρείται αγώνας Α’ Κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 11 - Ρατσιστική ή παρόμοια συμπεριφορά, μετάδοση μηνυμάτων, ιδεολογική και πολιτική προπαγάνδα

11.1 Ρατσιστική ή παρόμοια συμπεριφορά

(α)  Οποιοσδήποτε ο οποίος προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, προβαίνει σε ανάρτηση ή επίδειξη ή αναφώνηση ή
αναγραφή φυλετικών, ρατσιστικών, υβριστικών ή, θρησκευτικών, και γενικά μηνυμάτων που θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια
του ατόμου ή των Εθνικών και Κρατικών συμβόλων, λαβάρων ή την ιστορία ή την κρατική υπόσταση της Κυπριακής
∆ημοκρατίας, στα στάδια όπου διεξάγονται οι αγώνες θα τιμωρείται με αποβολή για δέκα αγώνες τουλάχιστο.

(β)  Οποιοδήποτε σωματείο του οποίου οι οπαδοί, μέλη, υπάλληλοι, μέλη της διοίκησης, αξιωματούχοι, οργανωμένοι σύνδεσμοι
φιλάθλων ή πρόσωπα  που ενεργούν κατ’ εντολή ή για λογαριασμό του θα επιδείξουν τέτοια συμπεριφορά όπως καθορίζεται
ανωτέρω πριν και/ή κατά την διάρκεια και/ή μετά το τέλος αγώνα, θα τιμωρείται με πρόστιμο το οποίο κατ’  ελάχιστον θα είναι
5,000 ευρώ.
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(γ) Σε περίπτωση που το ίδιο Σωματείο τιμωρηθεί για παράβαση του παρόντος άρθρου (αναφορικά όμως με ρατσιστικά μηνύματα)
πέραν της μίας περίπτωσης, ακολούθως για κάθε νέα παράβαση θα τιμωρείται με διεξαγωγή αγώνα κεκλεισμένων των θυρών
και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000,00 ευρώ. Η ∆ικαστική Επιτροπή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο αδίκημα (πέραν των
δύο  που προβλέπονται πιο πάνω), τιμωρεί το Σωματείο με περισσότερους από ένα αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και/ή
απαγόρευση χρήσης σταδίου ή συγκεκριμένης κερκίδας και/ή κατακύρωση αγώνα και/ή αφαίρεση βαθμών και/ή αποκλεισμό
από την διοργάνωση.

(δ) Εάν οι συνθήκες  της  υπόθεσης το απαιτούν, το πειθαρχικό σώμα μπορεί να  επιβάλει  περαιτέρω πειθαρχικά μέτρα στο
υπεύθυνο σωματείο, όπως διεξαγωγή ενός ή περισσοτέρων αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, απαγόρευση χρήσης σταδίου,
ή συγκεκριμένης κερκίδας, κατακύρωση αγώνα, αφαίρεση βαθμών ή αποκλεισμό από την διοργάνωση.

(ε) Εάν ο αγώνας διακόπτεται από τον διαιτητή γιατί υπάρχει ρατσιστική  συμπεριφορά, ο αγώνας μπορεί να κατακυρωθεί υπέρ
του Σωματείου που δεν ευθύνεται για την διακοπή.

(στ) Τα πιο πάνω πειθαρχικά μέτρα μπορούν να συνδυαστούν και με συγκεκριμένες οδηγίες που έχουν σαν στόχο να
αντιμετωπίσουν τέτοιες συμπεριφορές.

(ζ) Όλες οι μορφές της ιδεολογικής, πολιτικής και θρησκευτικής προπαγάνδας απαγορεύονται. Αν η διάταξη αυτή παραβιάζεται, οι
παράγραφοι (α) μέχρι (στ) εφαρμόζονται κατά αναλογία.

11.2 Μετάδοση μηνυμάτων
(α) Οποιοσδήποτε ο οποίος προβαίνει στην ανάρτηση ή επίδειξη ή αναφώνηση ή αναγραφή μηνυμάτων αναφορικά με ναρκωτικά ή

άλλες παρόμοιες ουσίες θα τιμωρείται με πρόστιμο το οποίο κατ’ ελάχιστο θα είναι 2,400 ευρώ.

(β)  Οποιοδήποτε σωματείο του οποίου οι οπαδοί θα επιδείξουν τέτοια συμπεριφορά όπως καθορίζεται ανωτέρω πριν και/ή κατά τη
διάρκεια και/ή μετά το τέλος αγώνα, θα τιμωρείται με πρόστιμο το οποίο κατ’ ελάχιστο θα είναι 2,400 ευρώ.

(γ) Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής ή άτομο το οποίο ευρίσκεται εντός του αγωνιστικού χώρου με οποιαδήποτε ιδιότητα προβεί σε
επίδειξη ή εκφώνηση ή αναγραφή οποιουδήποτε μηνύματος χωρίς τούτο να έχει προηγούμενα εγκριθεί από την ΚΟΠ  θα
τιμωρείται με πρόστιμο το οποίο κατ’ ελάχιστον θα είναι 2,400 ευρώ και αποκλεισμό από ένα αγώνα.

Στην έννοια του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται και εικόνες, σχέδια, χειρονομίες,
μορφασμοί, φωτογραφίες, η χρήση ή επίδειξη μέλους του σώματος με προκλητικό ή
προσβλητικό ή άσεμνο τρόπο κλπ. Στην έννοια της εκφώνησης συμπεριλαμβάνεται και
η χρήση των μεγαφώνων του σταδίου. Στην έννοια της αναγραφής συμπεριλαμβάνονται
μηνύματα στο περιτοίχισμα του σταδίου.

Καταγγελίες για όλα τα πιο πάνω μπορούν να γίνουν από τον διαιτητή και/ή τον
Παρατηρητή και/ή τον Παρατηρητή αγώνα και/ή τον Πειθαρχικό Εισαγγελέα ο
οποίος μπορεί να προβεί σε καταγγελία με βάση οπτικό κα/ή οπτικοακουστικό υλικό,
Οπτικό και/ή οπτικοακουστικό υλικό το οποίο κατατίθεται στην ∆ικαστική Επιτροπή
θα γίνεται αποδεκτό για απόδειξη χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη
υποστηρικτική μαρτυρία.

11.3 Ιδεολογική και πολιτική προπαγάνδα
Οποιασδήποτε μορφής εξτρεμιστική ιδεολογική ή πολιτική προπαγάνδα απαγορεύεται
πριν, κατά την διάρκεια και μετά το τέλος ποδοσφαιρικού αγώνα και σε περίπτωση που
επιδειχτεί τέτοια συμπεριφορά εφαρμόζονται οι πρόνοιες του εδαφίου 11.1 του
παρόντος Άρθρου.
Απαγορεύεται επίσης η έκδοση ανακοίνωσης από σωματείο μέλος της ΚΟΠ υπέρ
οποιουδήποτε υποψηφίου για πολιτειακό αξίωμα και γενικά η ανάμιξη του σε πολιτικά
ζητήματα ή εκλογικές αναμετρήσεις και σε περίπτωση που επιδειχθεί τέτοια
συμπεριφορά θα επιβάλλεται πρόστιμο κατ’ ελάχιστο €5,600.

ΑΡΘΡΟ 12 - Φαρμακοδιέγερση  (Doping)

Η παράβαση οποιασδήποτε διάταξης των σχετικών κανονισμών της FIFA και/ή της UEFA
περί Φαρμακοδιέγερσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται με τις ποινές
που προβλέπονται σε αυτούς.

Γ. Πειθαρχικές Ποινές και Συστάσεις
ΑΡΘΡΟ 13 - Ορισμοί

Η ∆ικαστική Επιτροπή, ως πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο επιβάλλει πειθαρχικές
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ποινές και εκδίδει συστάσεις.

Όπου αναφέρεται η ∆ικαστική Επιτροπή, εννοούμε  και τον Αθλητικό ∆ικαστή.

Οι πειθαρχικές ποινές είναι κυρώσεις σε σχέση με την συμπεριφορά που εξετάζεται και
μπορούν να είναι συνδυασμένες.

Οι συστάσεις απαιτούν συγκεκριμένη συμπεριφορά από αυτούς προς τους οποίους
απευθύνονται.

Η ∆ικαστική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει για την πληρωμή αποζημιώσεων σε σχέση
με ζημιές που προκλήθηκαν και τους όρους πληρωμής τους σε περίπτωση που γι’ αυτές
ευθύνεται οποιοδήποτε σωματείο δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 5 των παρόντων
κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 14 - Πειθαρχικές ποινές εναντίον Σωματείων

14.1 Οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν σε σωματεία μέλη της ΚΟΠ ή νομικά πρόσωπα όπως αυτά
καθορίζονται στο Άρθρο 2 των παρόντων κανονισμών:
(α)  Προειδοποίηση.

(β)  Επίπληξη.

(γ)  Πρόστιμο  το οποίο θα είναι  κατ’ ανώτατο όριο 500,000 ευρώ).

(δ)  Ακύρωση αποτελέσματος αγώνα.

(ε)  Εντολή για επανάληψη αγώνα.

(στ) Εντολή να συνεχιστεί αγώνας από το σημείο όπου διακόπηκε.

(ζ) Αφαίρεση βαθμών.

(η)  Κατακύρωση αγώνα στην αντίπαλη ομάδα λόγω υπαιτιότητας.

(θ)  Μηδενισμός της ομάδας για ένα ή περισσότερους αγώνες.

(ι)  ∆ιεξαγωγή αγώνα κεκλεισμένων των θυρών. (Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η είσοδος  στο στάδιο σε όσους
προβλέπει η Προκήρυξη για συνταξιούχους πέρα των 65 ετών, για παιδιά μέχρι 12 ετών συνοδευόμενα από τις μητέρες
τους και σε άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό τροχοκάθισμα).

(κ)  Απαγόρευση χρήσης σταδίου.

(λ)  Αποκλεισμός της έδρας και διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο στάδιο.

(μ)   Αποκλεισμός από διοργανώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή μελλοντικές διοργανώσεις.

(ν)  ∆ιαβάθμιση της ομάδας από συγκεκριμένη διοργάνωση και τον υποβιβασμό της σε κατώτερη κατηγορία.

(ξ)  Αφαίρεση τίτλου ή επάθλου.

(ο)  Αφαίρεση άδειας.

(π)  ∆ιαγραφή του από μέλους της ΚΟΠ.

(ρ)  Απαγόρευση διενέργειας μεταγραφών ή εγγραφών νέων ποδοσφαιριστών.
(σ)  Επιβολή οποιασδήποτε άλλης ποινής που προβλέπεται στο καταστατικό, κανονισμούς, προκήρυξη πρωταθλήματος,

εγκύκλιο ή οδηγίες της ΚΟΠ.

(τ) Απαγόρευση χρήσης οποιασδήποτε κερκίδας ή κερκίδων σταδίου.

(υ) Ποινή αποκοπής οποιασδήποτε χορηγίας από οπουδήποτε και αν προέρχεται.

(φ) Απαγόρευση συμμετοχής σε πρωταθλήματα της ΚΟΠ για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

(χ) Οποιαδήποτε από τις πιο πάνω ποινές μπορεί να επιβληθεί με αναστολή.
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14.2 Κατακύρωση αγώνα από υπαιτιότητα της αντίπαλης ομάδας.
 Οποιαδήποτε ομάδα σε βάρος της οποίας κατακυρώθηκε αγώνας από υπαιτιότητα της θα θεωρείται ότι έχασε τον αγώνα με

σκορ 3-0 εναντίον της εκτός αν το πραγματικό σκορ είναι λιγότερο ευνοϊκό γι’ αυτή οπότε και θα ισχύει αυτό.
 Σε περίπτωση που διεξάγονται αγώνες με βάση το σύστημα νοκ-άουτ τα εκτός
 έδρας γκολ που έχουν κατακυρωθεί λόγω υπαιτιότητας δεν θα μετρούν διπλά.

(α) Αν ο αγώνας που διακόπτεται είναι ο πρώτος αγώνας Κυπέλλου μεταξύ των δυο ομάδων, τότε θα ισχυεί η απόφαση του
Αθλητικού Δικαστική και/ή του Εφετείου και θα διεξάγεται ο επαναληπτικός κανονικά.

(β) Αν ο αγώνας που διακόπτεται είναι ο επαναλήπτικος αγώνας, η ομάδα που ευθύνεται για την διακοπή πέραν των άλλων
συνεπειών θα αποκλείεται και από τη συνέχεια του Κυπέλλου. Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση που ο αγώνας Κυπέλλου
είναι μονός και δεν υπάρχει επαναληπτικός.

(γ) Σε περίπτωση που για την διακοπή του επαναληπτικού αγώνα ευθύνονται και οι δύο ομάδες, θα ισχύει το αποτέλεσμα του
πρώτου αγώνα μόνο.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το πειθαρχικό όργανο θα αποφασίζει βασιζόμενο
στις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε περίπτωσης και θα λαμβάνει υπόψη τα
πραγματικά γκολ που έχουν επιτευχθεί και τα γκολ που έχουν κατακυρωθεί λόγω
υπαιτιότητας.

Κατακύρωση αγώνα εναντίον ομάδας από υπαιτιότητα της λόγω αντικανονικής
συμμετοχής ποδοσφαιριστή μπορεί να επιβληθεί όταν η αντίπαλη ομάδα
καταχωρήσει ένσταση ή αν παραπέμψει την υπόθεση ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας
ΚΟΠ.

Ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας μπορεί να παραπέμψει τέτοια υπόθεση μέχρι και 10
ημέρες μετά το τέλος του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 15 - Πειθαρχικές ποινές εναντίον Φυσικού Προσώπου

Οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν σε φυσικά πρόσωπα:
(α)  Προειδοποίηση.

(β)  Επίπληξη.

(γ)  Πρόστιμο.

(δ)  Αποκλεισμός συμμετοχής για καθορισμένο αριθμό αγώνων ή για καθορισμένη ή ακαθόριστη περίοδο.

(ε)  Αποκλεισμός εισόδου σε στάδιο ή γήπεδο για καθορισμένο αριθμό αγώνων ή για καθορισμένη ή ακαθόριστη περίοδο.

(στ) Απαγόρευση ή αποκλεισμός από την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων για
       καθορισμένη ή ακαθόριστη περίοδο.

(ζ) Απαγόρευση ή αποκλεισμός από την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρό για
καθορισμένη ή ακαθόριστη περίοδο.

(η)  ∆ιαγραφή από το μητρώο της ΚΟΠ.

(θ)  Επιβολή οποιασδήποτε άλλης ποινής που προβλέπεται στο καταστατικό, κανονισμούς, προκήρυξη πρωταθλήματος, εγκύκλιο
ή οδηγίες της ΚΟΠ.

(ι) Στέρηση διπλώματος ή άδειας  εξασκήσεως επαγγέλματος  που εκδίδεται από την ΚΟΠ.

(ια) Αποστέρηση της αθλητικής ποδοσφαιρικής ιδιότητας (απαγόρευση ενασχόλησης με οποιονδήποτε τρόπο στο Ποδόσφαιρο και
απαγόρευση εισόδου στα στάδια που διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες).

ΑΡΘΡΟ 16 - Κατάσχεση

Σε περιπτώσεις εύλογων υποψιών για παράβαση των κανονισμών της ΚΟΠ, η ∆ικαστική
Επιτροπή μπορεί να διατάξει την κατακράτηση αντικειμένων ή ουσιών για σκοπούς
διερεύνησης.

Η ∆ικαστική Επιτροπή μπορεί να διατάξει την κατάσχεση των χρηματικών προσόδων
που κερδήθηκαν από την παράβαση των κανονισμών της ΚΟΠ. Μπορεί επίσης να
διατάξει την κατάσχεση ή την καταστροφή ουσιών ή αντικειμένων τα οποία έχουν
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χρησιμοποιηθεί σε σχέση με την διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων.
ΑΡΘΡΟ 17 - Πληρωμή Πειθαρχικών ποινών

Όλες οι χρηματικές ποινές είναι πληρωτέες εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση
της απόφασης, εκτός από τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται αναφορικά με
δηλώσεις και/ή ανακοινώσεις  οι οποίες θα είναι πληρωτέες εντός επτά (7) ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης.

Σε περίπτωση μη πληρωμής των ποινών εντός των πιο πάνω προθεσμιών, θα
παραπέμπονται στην ∆ικαστική Επιτροπή οι καταγγελλόμενοι για επιβολή ποινής για
παρακοή της απόφασης της ∆ικαστικής Επιτροπής.
Σε τέτοια παραπομπή  πέραν του χρηματικού προστίμου θα επιβάλλεται υποχρεωτικά
και η ποινή της αφαίρεσης βαθμών. Αν μετά την επιβολή της ποινής το αδίκημα
εξακολουθεί να υφίσταται, το Σωματείο θα παραπέμπεται εκ νέου στην ∆ικαστική
Επιτροπή για επιβολή μεγαλύτερης ποινής.

Σε περίπτωση που ο καταγγελλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο στην ∆ικαστική Επιτροπή
θα παραπέμπεται για παρακοή και το Σωματείο στο οποίο το φυσικό πρόσωπο ανήκει
κατά την ημέρα επιβολής της ποινής.

∆. Καθορισµός Ποινών
ΑΡΘΡΟ 18 - Γενικές Αρχές

Η ∆ικαστική Επιτροπή θα καθορίζει την μορφή και έκταση των πειθαρχικών ποινών που
θα επιβάλλει με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη
τόσο τους μετριαστικούς όσο και τους επιβαρυντικούς παράγοντες.

Υπό την επιφύλαξη των προνοιών του Άρθρου 5 των παρόντων κανονισμών δεν θα
επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις όπου το κατηγορούμενο πρόσωπο δεν ευθύνεται ή
δεν υπήρξε αμελές.

Οι πειθαρχικές ποινές που απαριθμούνται στα Άρθρα 8 και 9 των παρόντων κανονισμών
είναι οι συνήθεις ποινές που επιβάλλονται και μόνο κάτω από ιδιαίτερες περιστάσεις
μπορούν να αυξηθούν. Εάν το κατηγορούμενο πρόσωπο έχει διαπράξει περισσότερα
από ένα πειθαρχικά παραπτώματα, το πειθαρχικό όργανο μπορεί να επιβάλει ποινή για
το πιο σοβαρό παράπτωμα και να την αυξήσει ανάλογα αφού λάβει υπόψη και τα άλλα
παραπτώματα.

Όπου στους παρόντες κανονισμούς προβλέπονται κατ’ ελάχιστον ποινές  η επιβολή
τους από την ∆ικαστική Επιτροπή είναι υποχρεωτική, σε κάθε όμως περίπτωση η
∆ικαστική Επιτροπή έχει την διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει και περαιτέρω ποινές
όπως προβλέπεται στους παρόντες κανονισμούς.
Μπορεί επίσης το πειθαρχικό όργανο σε περίπτωση που το καταγγελλόμενο Σωματείο
καταγγέλλεται για περισσότερα από ένα πειθαρχικά παραπτώματα στον ίδιο αγώνα να
επιβάλλει μια ποινή για το πιο σοβαρό παράπτωμα και να την αυξήσει ανάλογα, αφού
λάβει υπόψη και τα άλλα παραπτώματα». Νοείται ότι το πειθαρχικό όργανο θα έχει το
πιο πάνω δικαίωμα μόνο στις περιπτώσεις που θα επιβληθεί ποινή πέραν της
χρηματικής.

Εάν πριν την έκτιση ποινής αποκλεισμού επιβληθεί στο ίδιο πρόσωπο άλλη ποινή
αποκλεισμού για άλλο αδίκημα οι δύο ποινές δεν θα συντρέχουν.

ΑΡΘΡΟ 19 - Προηγούμενα

Η καταδίκη για παρόμοιο πειθαρχικό παράπτωμα εντός της ίδιας ποδοσφαιρικής
περιόδου θα θεωρείται ως προηγούμενο και θα επιμετρά ως επιβαρυντικός παράγοντας
για σκοπούς επιβολής ποινής.

Ε. Αγώνες µη συµπληρωθέντες, αποφάσεις του ∆ιαιτητή
ΑΡΘΡΟ 20 - Αγώνες μη συμπληρωθέντες ή μη διεξαχθέντες

Εάν ένας αγώνας δεν διεξαχθεί ή δεν μπορεί να συμπληρωθεί μπορεί να κατακυρωθεί
σε βάρος της ομάδας που ευθύνεται γι’ αυτό εξ’ υπαιτιότητας της. Επιπρόσθετα στην
ομάδα αυτή μπορεί να επιβληθεί και πρόστιμο.
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Σε σοβαρές περιπτώσεις στην ομάδα μπορούν να επιβληθούν και κυρώσεις δυνάμει του
Άρθρου 14 των παρόντων κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 21 - Αποφάσεις ληφθείσες από το Διαιτητή, συνεπακόλουθες ποινές

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον διαιτητή στο γήπεδο είναι τελικές και δεν μπορούν να αναθεωρηθούν από τα πειθαρχικά
όργανα της ΚΟΠ.

Μόνο οι νομικές συνέπειες των πειθαρχικών αποφάσεων που λήφθηκαν από τον διαιτητή μπορούν να αναθεωρηθούν από τα
πειθαρχικά όργανα σε περιπτώσεις όπου σε τέτοιες αποφάσεις εμφιλοχώρησε προφανές λάθος, όπως είναι το λάθος ως προς την
ταυτότητα του προσώπου που τιμωρήθηκε.

Οι πρόνοιες του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται και σε ενστάσεις κατά του αποτελέσματος αγώνος το οποίο επηρεάστηκε από
αποφάσεις του διαιτητή που λήφθηκαν κατά παράβαση των παρόντων κανονισμών.

Μέρος ∆εύτερο: Πειθαρχική
∆ιαδικασία
Α. Οργάνωση και Αρµοδιότητα
ΑΡΘΡΟ 22 - Πειθαρχικά Όργανα

Τα Πειθαρχικά Όργανα είναι:

(α)  Ως πειθαρχικά σώματα:

1. Η ∆ικαστική Επιτροπή που αποτελεί το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο. (Όπου αναφέρεται  ∆ικαστική Επιτροπή, εννοούμε
και τον Αθλητικό ∆ικαστή).

2. Το Εφετείο που αποτελεί το ∆ευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο.

3.   Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε περίοδο το Εφετείο ΚΟΠ δεν είναι συγκροτημένο δεόντως ή αμελεί να εκτελεί τα
καθήκοντά του  κατά την κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τότε θα ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία επιδιαιτησίας όπως
προβλέπεται από τον περί ∆ιαιτησίας Νόμο (Κεφ. 4), όπως αυτός θα προσαρμοστεί για τις ανάγκες του Ποδοσφαίρου.

Για σκοπούς της πιο πάνω πρόνοιας θα γίνεται σύσταση της ∆ιαιτητικής Πειθαρχικής
Επιτροπής, η οποία θα έχει αρμοδιότητα επίλυσης μόνο των διαφορών για τις οποίες
συστήνεται και δεν μπορεί να εκδικάσει το Εφετείο, λόγω του ότι δεν είναι
συγκροτημένο δεόντως ή αμελεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

Η σύσταση της ∆ιαιτητικής Πειθαρχικής Επιτροπής θα γίνεται με απόφαση του εκάστοτε
Προέδρου της Ομοσπονδίας, ο οποίος θα καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να διορίσουν
διαιτητές (ένα κάθε ενδιαφερόμενο μέρος) εντός 24 ωρών από την ώρα της γραπτής
ειδοποίησης.

Μετά τον διορισμό των δύο διαιτητών αυτοί θα πρέπει εντός 48 ωρών να ορίσουν τρίτο
πρόσωπο ως Επιδιαιτητή και ακολούθως ως ∆ιαιτητική Πειθαρχική Επιτροπή θα πρέπει
να προχωρά στην εκδίκαση της διαφοράς το ταχύτερο δυνατό, αλλά εν πάση περιπτώσει
όχι αργότερα των τριών ημερών από τον διορισμό του τρίτου επιδιαιτητή.
Όλα τα άτομα που θα απαρτίζουν την ∆ιαιτητική Πειθαρχική Επιτροπή θα πρέπει
απαραίτητα να είναι μέλη του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου.
Σε περίπτωση που  οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος δεν ορίσει διαιτητή εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας (για οποιοδήποτε λόγο) η διαδικασία θα προχωρά με τα
υπόλοιπα μέρη.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός  του τρίτου
Επιδιαιτητή από τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός της πιο πάνω προθεσμίας, τότε ο
διορισμός αυτού θα γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ.
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Σε αυτή την περίπτωση η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα αν το επιθυμεί  να
διορίσει επιδιαιτητή  Νομικό από το εξωτερικό.

Η διαδικασία εκδίκασης ενώπιον της ∆ιαιτητικής Πειθαρχικής Επιτροπής καθώς
και οι αρμοδιότητες αυτής είναι οι ίδιες με αυτές του Εφετείου, όπως αυτές καθορίζονται
στους εκάστοτε Πειθαρχικούς Κανονισμούς ΚΟΠ.

Οι αποφάσεις της διαιτητικής πειθαρχικής επιτροπής θα είναι τελεσίδικες και άμεσα
εκτελεστές».

Η τροποποίηση αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ από 10.05.2014.

β)  Ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας.

ΑΡΘΡΟ 23 - Εκλογή

1. (α) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα Μέλη των πειθαρχικών οργάνων
 εκλέγονται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ μεταξύ προσώπων τα οποία είναι φίλαθλοι, εγνωσμένου κύρους και ακεραίου

χαρακτήρα , δεν αποτελούν μέλη διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε σωματείου μέλους της ΚΟΠ ή οποιουδήποτε σώματος
της ΚΟΠ και έχουν τουλάχιστον δεκαετή πείρα ως δικηγόροι για το Εφετείο και πενταετή για την ∆ικαστική Επιτροπή.

 (β) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο  μπορεί να αποτείνετε στον Παγκύπριο ∆ικηγορικό
 Σύλλογο και να ζητά τις εισηγήσεις του για τα Μέλη που θα εκλέγονται για τα Πειθαρχικά όργανα της ΚΟΠ.

∆.Σ. 04.10.2011
2. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη δεν μπορούν να είναι :

(α)  Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ ή οποιασδήποτε άλλης Επιτροπής της ΚΟΠ όπως αυτή αναφέρεται στο
Καταστατικό της ΚΟΠ.

(β) Μέλη διοίκησης οποιασδήποτε αθλητικής Ομοσπονδίας ή Σώματος που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο.
 (γ)  Εν ενεργεία ποδοσφαιριστές.

 (δ)   Εν ενεργεία διαιτητές.

 (ε)   Εν ενεργεία παρατηρητές διαιτησίας.

 (στ) ∆ιαμεσολαβητές (Intermediaries).

 (ζ)   Πράκτορες σωματείων (club’s agents).

 (η)  Υπάλληλοι σωματείου μέλους της ΚΟΠ και του Συνδέσμου ∆ιαιτητών Κύπρου.

 (θ)  Υπάλληλοι ή συνεργάτες σε αθλητικά θέματα οποιουδήποτε Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης.

 (ι) Άτομα που έχουν είτε προσωπικά, είτε ο σύζυγος  ή οποιοσδήποτε συγγενής αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένειας,
άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με ποδοσφαιρικά στοιχήματα.

 (ια) Άτομα που έχουν είτε προσωπικά, είτε ο σύζυγος  ή οποιοσδήποτε συγγενής αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένειας
άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε επιχείρηση, εταιρεία ή συνεταιρισμό πώλησης ή εμπορίας αθλητικών ειδών.

 (ιβ) Άτομα που έχουν καταδικαστεί για σοβαρή παράβαση των βασικών και θεμελιωδών αρχών της ΚΟΠ, όπως αυτές
περιγράφονται στο Άρθρο 1 του Καταστατικού της  είτε από αρμόδιο όργανο της ομοσπονδίας , είτε από την Ανωτάτη Αθλητική
Επιτροπή Αθλητισμού, ή από αρμόδιο ∆ικαστήριο της ∆ημοκρατίας για ατιμωτικό αδίκημα ή αδίκημα ενέχον ηθική αισχρότητα.

ΑΡΘΡΟ 24 - Θητεία

Ο Πρόεδρος και τα μέλη των πειθαρχικών οργάνων εκλέγονται για τετραετή θητεία. Η
θητεία τους λήγει κατά την συμπλήρωση του χρόνου εκλογής τους. Εάν κατά την
διάρκεια της θητείας χηρεύσει οποιαδήποτε θέση τότε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
προβαίνει στην εκλογή νέου προσώπου για το υπόλοιπο της θητείας.

ΑΡΘΡΟ 25 - Έκπτωση

Οποτεδήποτε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή Μέλος του πειθαρχικού οργάνου παύσει να
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πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια του Άρθρου 22 εδάφιο 2 του παρόντος
κανονισμού θα εκπίπτει αυτόματα του αξιώματος του.

Οποιοδήποτε Μέλος συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
απουσιάζει αν και προσκλήθηκε εγγράφως επί τρεις συνεχείς συνεδρίες αδικαιολόγητα
κατά την κρίση του Προέδρου ή του αναπληρούντα αυτόν, θα εκπίπτει αυτόματα του
αξιώματος του.

ΑΡΘΡΟ 26 - Σύνθεση

1. Η ∆ικαστική Επιτροπή απαρτίζεται από ένα άτομο, τον Αθλητικό ∆ικαστή.

2. Στην απουσία του, τον αναπληροί ο αναπληρωτής Αθλητικός ∆ικαστής με όλες τις εξουσίες του Αθλητικού ∆ικαστή.

3. Το Εφετείο απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και  μέχρι τέσσερα Μέλη εκ των οποίων ένας Αντιπρόεδρος.

4. Το Εφετείο, όταν συνέρχεται έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει απόφαση εάν τουλάχιστον τρία μέλη είναι παρόντα.

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του πειθαρχικού οργάνου, τούτος αναπληρώνεται από τον  Αντιπρόεδρο,
ο οποίος θα έχει τα ίδια καθήκοντα και εξουσίες με τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος  τόσο του Προέδρου
όσο και του Αντιπροέδρου  τούτος αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο στο δικηγορικό επάγγελμα μέλος, στο οποίο θα έχει τα
ίδια καθήκοντα και εξουσίες με τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 27 - Αποχή

Τα μέλη πειθαρχικού οργάνου πρέπει να απέχουν από την συνεδρίαση του εάν έχουν
άμεσο ή έμμεσο συμφέρον ή ενδιαφέρον με την υπό εξέταση υπόθεση.

Σε περίπτωση αμφιβολιών ή διαφωνίας, ο Πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από αυτόν
θα αποφαίνεται για την συμμετοχή του αναφερόμενου στην ως άνω παράγραφο μέλους.

ΑΡΘΡΟ 28 - Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος θα συγκαλεί τα μέλη του πειθαρχικού οργάνου σε συνεδρίαση με έγγραφη
ειδοποίηση η οποία θα τους αποστέλλεται εικοσιτέσσερις  τουλάχιστον ώρες ενωρίτερα
από την ώρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση θέματος που θεωρείται ως επείγον από
τον Πρόεδρο ή την ΚΟΠ, ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί τα μέλη σε συνεδρίαση
χωρίς γραπτή ειδοποίηση ή με ειδοποίηση που θα τους αποστέλλεται σε χρόνο
ολιγότερο των εικοσιτεσσάρων ωρών.

ΑΡΘΡΟ 29 - Ανεξαρτησία

Τα πειθαρχικά όργανα είναι ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος και τα μέλη τους δεσμεύονται
αποκλειστικά από τους κανόνες και κανονισμούς της ΚΟΠ, το δευτερογενές δίκαιο όπως
αυτό ορίζεται από το Άρθρο 3 των παρόντων Κανονισμών και από τις συνειδήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 30 - ∆ικαιοδοσία

1. Η ∆ικαστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

(α)  Εκδικάζει και επιβάλλει ποινές σε όσους παραπέμπονται από τον επικεφαλή πειθαρχικό εισαγγελέα, το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΠ και την Εκτελεστική Επιτροπή, σε σχέση με τους οποίους εφαρμόζονται με βάση το Άρθρο 2 οι
παρόντες κανονισμοί, για οτιδήποτε που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα με βάση τους παρόντες κανονισμούς, καθώς
επίσης και σε όσους παραπέμπει ο ίδιος ο Αθλητικός ∆ικαστής.

(β) Εκδικάζει και επιβάλλει ποινές σε σωματεία για οτιδήποτε που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα με βάση τους παρόντες
κανονισμούς , μετά από καταγγελία άλλου σωματείου.

(γ) Επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα, εκδικάζει και επιβάλλει ποινές σε όλους όσους εφαρμόζονται με βάση το Άρθρο 2 οι
παρόντες κανονισμοί, για οτιδήποτε που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα με βάση τους παρόντες κανονισμούς.

(δ) Εκδικάζει μετά από αίτηση σωματείου τις περιπτώσεις διακοπέντων αγώνων προ της λήξεως τους και αγώνων που δεν
διεξήχθηκαν λόγω μη ενάρξεως τους, όπως και ενστάσεις σωματείων κατά του κύρους αγώνων  για όσους λόγους
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επιτρέπεται με βάση την Προκήρυξη Πρωταθλημάτων, που παραπέμπονται σε αυτή από τον Γενικό Γραμματέα ή την
Εκτελεστική Επιτροπή ή το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ και αποφασίζει για την τύχη τους.

(ε) Επιβάλλει ποινές σε ποδοσφαιριστές, αξιωματούχους αγώνων, σωματεία και νομικά πρόσωπα δυνάμει των προνοιών
των Άρθρων 8 έως 20 των παρόντων κανονισμών.

(στ) Εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν το δικαίωμα ποδοσφαιριστών και  σωματείων για συμμετοχή σε πρωταθλήματα της
ΚΟΠ.

(ζ)  Να παραπέμπει και να εκδικάζει άμεσα χωρίς δηλαδή την συνηθισμένη διαδικασία, παράγοντες για διαδηλώσεις και/ή
ανακοινώσεις σωματείων και/ή ανακοινώσεις Συνδέσμου Φιλάθλων ή οργανωμένων συνόλων.

Στην περίπτωση ανακοινώσεων από Συνδέσμους Φιλάθλων ή οργανωμένων συνόλων
το Σωματείο δεν θα τιμωρείται εάν σε δήλωση του, το σωματείο αναφέρει ότι δεν
υιοθετεί το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσαν οι οργανωμένοι φίλαθλοι του
Σωματείου ή άλλο οργανωμένο σύνολο.

Ο Αθλητικός ∆ικαστής θα μπορεί επίσης να καταγγέλλει και εκδικάζει θέματα που
προκύπτουν από τα φύλλα αγώνος και τις εκθέσεις των παρατηρητών και δεν
παραπέμφθηκαν από τον Επικεφαλή Πειθαρχικό Εισαγγελέα.

2.  Το Εφετείο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

(α)  Να εκδικάζει όλες τις εφέσεις που ασκούνται κατά αποφάσεων της ∆ικαστικής
      Επιτροπής.

Β. ∆ιαδικοί

ΑΡΘΡΟ 31 - ∆ιαδικοί

∆ιάδικοι μπορούν να είναι οι ακόλουθοι:

(α)  Η ΚΟΠ.

(β)  Ο κατηγορούμενος ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι άμεσα ενδιαφερόμενο.

(γ)  Το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που δικαιούται να υποβάλει ένσταση και αυτός εναντίον του οποίου στρέφεται η ένσταση.

ΝΟΕΙΤΑΙ ότι το άμεσα ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι το φυσικό
ή νομικό πρόσωπο πάνω στο οποίο τα πειθαρχικά μέτρα έχουν άμεσες συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 32 - Γλώσσα της διαδικασίας

Η διαδικασία θα διεξάγεται, είτε αυτή είναι προφορική, είτε είναι γραπτή, στην ελληνική
γλώσσα ή ανάλογα με την περίπτωση σε άλλη επίσημη γλώσσα της Κυπριακής
∆ημοκρατίας  κατά την κρίση του πειθαρχικού οργάνου και εφόσον ιδιαίτερες
περιστάσεις απαιτούν τούτο.

ΑΡΘΡΟ 33 - Πειθαρχικός Εισαγγελέας

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο  της ΚΟΠ διορίζει τους Πειθαρχικούς Εισαγγελείς και τον
Επικεφαλής Πειθαρχικό Εισαγγελέα.

Οι Πειθαρχικοί Εισαγγελείς εκπροσωπούν την ΚΟΠ στις πειθαρχικές διαδικασίες.
Μπορούν να ξεκινούν πειθαρχικές διαδικασίες, όπου δεν το απαγορεύει αυτός ο
κανονισμός να καταχωρούν εφέσεις και αντεφέσεις.
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, ο Γενικός
Γραμματέας της ΚΟΠ και τα Πειθαρχικά Όργανα μπορούν να δώσουν οδηγίες στους
Πειθαρχικούς Εισαγγελείς  να διεξάγουν έρευνες.

Γ. Γενικές Πρόνοιες
ΑΡΘΡΟ 34 - Συνεδριάσεις, Ακροάσεις, Έρευνα Φακέλων

Το πειθαρχικό όργανο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του.
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Οποιοσδήποτε διάδικος ο οποίος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει γλώσσα άλλη από την
ελληνική κατά την διάρκεια της ακρόασης μπορεί να υποβάλει έγκαιρα αίτημα για την
χρησιμοποίηση διερμηνέα ο οποίος θα επιλέγεται ή θα εγκρίνεται από την ΚΟΠ ή το
πειθαρχικό όργανο.

Για την διαφύλαξη του μαρτυρικού υλικού, οι ακροάσεις θα μαγνητοφωνούνται και
αρχειοθετούνται.

Οι μαγνητοφωνήσεις θα καταστρέφονται μετά την πάροδο πέντε χρόνων.

Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να ερευνούν τους φακέλους των υποθέσεων και να ζητούν
αντίγραφα, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα έξοδα, όπως αυτά θα καθορίζονται από την
Εκτελεστική Επιτροπή από καιρού εις καιρό.

ΑΡΘΡΟ 35 - Ανάρμοστη συμπεριφορά, ποινές

Οποιοσδήποτε παρευρισκόμενος, του οποίου η συμπεριφορά κατά την διεξαγωγή
της διαδικασίας είναι ανάρμοστη, μπορεί να τιμωρηθεί από τον Πρόεδρο ή τον
αντικαταστάτη του με παρατήρηση, πρόστιμο μέχρι 5,600 ευρώ ή να αποβληθεί από
την συνεδρίαση.

Οι ποινές για ανάρμοστη συμπεριφορά (περιφρόνηση πειθαρχικού οργάνου) επιβάλλονται
αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα και δεν μπορούν να προσβληθούν.
Με εξαίρεση την παρατήρηση, τέτοιες ποινές πρέπει να καταγράφονται και να
αιτιολογούνται στην απόφαση.

Ο Πρόεδρος του πειθαρχικού οργάνου ή ο αντικαταστάτης του μπορεί να εκδίδει
προσωρινά μέτρα αν το θεωρεί απαραίτητο για την διατήρηση της τάξης κατά την
διεξαγωγή της διαδικασίας ή της αθλητοπρέπειας, χωρίς να υποχρεούται προς τούτο να
ακούσει τους διάδικους.

Οποιοδήποτε προσωρινό μέτρο μπορεί να ισχύσει μέχρι 30 ημέρες. Η διάρκεια του
προσωρινού μέτρου θα αφαιρείται από την πειθαρχική ποινή που θα επιβληθεί τελικά.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Πρόεδρος του πειθαρχικού οργάνου ή ο αντικαταστάτης
του μπορεί να παρατείνει την διάρκεια προσωρινού μέτρου μέχρι 10 ημέρες.
Προσωρινά μέτρα που εκδίδονται από τον Πρόεδρο της ∆ικαστικής Επιτροπής μπορούν
να εφεσιβληθούν. Η έφεση πρέπει να υποβληθεί εντός τριών ημερών από την
ανακοίνωση του εφεσιβαλλόμενου μέτρου και σε αυτή πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι
πάνω στους οποίους στηρίζεται. Ο Πρόεδρος του Εφετείου ή ο αναπληρωτής του θα
αποφασίζει μόνος του τις εν λόγω εφέσεις και η απόφαση του θα είναι τελεσίδικη.

ΑΡΘΡΟ 36 - Γραφεία

Η ΚΟΠ έχει υποχρέωση να διαθέσει τα αναγκαία γραφεία για την απρόσκοπτη λειτουργία
των πειθαρχικών οργάνων και το αναγκαίο προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για τα
σχετικά διοικητικά καθήκοντα και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων τους.

ΑΡΘΡΟ 37 - Αντιπροσώπευση

Τα σωματεία, ποδοσφαιριστές και αξιωματούχοι αγώνων μπορούν να αντιπροσωπεύονται
ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων.

Η ΚΟΠ αντιπροσωπεύεται από τους Πειθαρχικούς Εισαγγελείς.

Οι αντιπρόσωποι πρέπει να αποδεικνύουν την εξουσιοδότηση τους με γραπτό
πληρεξούσιο.

Το πειθαρχικό όργανο θα αποφασίζει θέματα που σχετίζονται με την εξουσιοδότηση.

ΑΡΘΡΟ 38 - Προθεσμίες

Οι χρονικές προθεσμίες, εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες
κανονισμούς, αρχίζουν την επομένη ημέρα της γραπτής ανακοίνωσης τους. Θεωρείται
ότι έχουν τηρηθεί εάν υπάρχει συμμόρφωση με αυτές την 24.00 ώρα της ημέρας
συμπλήρωσης τους. Όταν η προθεσμία εκπνέει Σάββατο, Κυριακή ή δημόσια αργία
θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 24.00 ώρα της αμέσως επόμενης ημέρας.
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Όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις προθεσμίες το μέρος που παραλείπει να
συμμορφωθεί χάνει το αντίστοιχο δικαίωμα του στην διαδικασία.

Μετά από την υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος ο Πρόεδρος μπορεί να επεκτείνει την
προθεσμία.

Στους παρόντες κανονισμούς καθορίζονται ειδικά χρονικές προθεσμίες που δεν
μπορούν να παραταθούν.

ΑΡΘΡΟ 39 - Πλειοψηφία

Το πειθαρχικό όργανο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, χωρίς αποχές. Σε περίπτωση
ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν θα έχει την νικώσα ψήφο.
Τα μέλη είναι δεσμευμένα να τηρούν πλήρη εχεμύθεια.

ΑΡΘΡΟ 40 - ∆ημοσίευση

Η ΚΟΠ μπορεί να δημοσιεύει οποιαδήποτε απόφαση πειθαρχικού της οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 41 - Ευθύνη

Τα μέλη των πειθαρχικών οργάνων δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη για πράξη ή
παράλειψη τους σε σχέση με πειθαρχικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν.

∆. Έρευνες
ΑΡΘΡΟ 42 - Σκοπός και Διαδικασία Έρευνας

Ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας διερευνά παραβιάσεις του Καταστατικού, των Κανονισμών
των Εγκυκλίων, Οδηγιών και Αποφάσεων της ΚΟΠ.

Τέτοιες έρευνες διεξάγονται με την μορφή υποβολής γραπτών ερωτημάτων και την
εξέταση φυσικών προσώπων. Επίσης μπορούν να υιοθετηθούν και άλλες μέθοδοι
διερεύνησης όπως λήψη γνώμης πραγματογνώμονα, επιτόπια εξέταση και λήψη και
εξέταση εγγράφων.

Εάν ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας θεωρεί ότι έχει διαπραχθεί ένα ή περισσότερα
πειθαρχικά παραπτώματα, αποστέλλει τα αποτελέσματα της έρευνας του και τα
συμπεράσματα του υπό μορφή έκθεσης στη ∆ικαστική Επιτροπή για να αποφασίσει.

ΑΡΘΡΟ 43 - Κλείσιμο Έρευνας

Αν ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας είναι της άποψης ότι δεν έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε
πειθαρχικό παράπτωμα, κλείνει την έρευνα και ετοιμάζει σχετική έκθεση την οποία
υποβάλλει στην ∆ικαστική Επιτροπή για να αποφασίσει.

ΑΡΘΡΟ 44 - Πρακτικά

Ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας τηρεί πρακτικά της διαδικασίας έρευνας.

ΑΡΘΡΟ 45 - Επανάνοιγμα Έρευνας

Οποιαδήποτε έρευνα μπορεί να επανανοιχθεί εάν προκύψουν γεγονότα που να
υποδηλούν την διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος.

Ε. ∆ιαδικασία ενώπιον της ∆ικαστικής Επιτροπής
ΑΡΘΡΟ 46 - Έναρξη Διαδικασίας

Η Έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας ανακοινώνεται γραπτώς στα ενδιαφερόμενα
μέρη και ειδικότερα αρχίζει:

(α)  Στην βάση επισήμων εκθέσεων.
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(β)  Εφόσον έχει υποβληθεί ένσταση.

(γ)  Για αναφερθείσες παραβάσεις του Καταστατικού, Κανονισμών, Εγκυκλίων, Οδηγιών και Αποφάσεων της ΚΟΠ.

(δ)  Μετά από αίτημα του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του επικεφαλής πειθαρχικού εισαγγελέα της
ΚΟΠ.

(ε)  Αυτεπάγγελτα από την ∆ικαστική Επιτροπή.

Εάν η διαδικασία αρχίζει εναντίον φυσικού προσώπου η γραμματεία  ενημερώνει
το  σωματείο στο οποίο ανήκει, το οποίο είναι δεσμευμένο να ενημερώσει το
ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή σε περίπτωση που δεν ανήκει σε σωματείο το ίδιο το
πρόσωπο ή σε περίπτωση που αρχίζει εναντίον σωματείου το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 47 - Υποβολή Ενστάσεων

Τα σωματεία έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων. Το μέρος που υποβάλλει την
ένσταση και ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας, όπως και το σωματείο εναντίον του οποίου
στέφεται η ένσταση θα έχουν το καθεστώς διάδικου.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με πλήρεις λεπτομέρειες το αργότερο
την 13.00 ώραν της δεύτερης εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την ημέρα διεξαγωγής
του αγώνα και η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να παραταθεί.

Οι ενστάσεις όπου επηρεάζεται άμεσα η ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης θα πρέπει
να εκδικάζονται και να αποφασίζονται πριν την επόμενη αγωνιστική της ιδίας
διοργάνωσης.

Το τέλος υποβολής ένστασης καθορίζεται στα 1,500 ευρώ πλέον ΦΠΑ και πρέπει να
καταβάλλεται ταυτόχρονα με την καταχώρηση της. Ανεξαρτήτως της έκβασης της
ένστασης το καταβληθέν τέλος δεν επιστρέφεται.

ΑΡΘΡΟ 48 - Λόγοι Ενστάσεων

Α.  Ένσταση κατά του κύρους αποτελέσματος αγώνα μπορεί να υποβληθεί μόνο:

(α)  Για αντικανονικό αγωνιστικό χώρο λόγω μη τήρησης των διατάξεων της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων, των σχετικών
εγκυκλίων και κανονισμών της ΚΟΠ  και των σχετικών κανονισμών της IFAB  Νοείται ότι τέτοια ένσταση μπορεί να υποβληθεί
μόνο από την φιλοξενούμενη ομάδα.

(β)  Για αντικανονική συμμετοχή και/ή πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή.

(γ)  Για αντικανονική διακοπή αγώνα λόγω  εσφαλμένης απόφασης του διαιτητή ή απόφασης του που λήφθηκε κατά παράβαση των
σχετικών διατάξεων της Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων

(δ)  Για δωροδοκία ή απόπειρα δωροδοκίας μέλους της ΚΟΠ ή αξιωματούχου του, ποδοσφαιριστή, διαιτητή, βοηθού διαιτητή,
προπονητή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου με σκοπό να επηρεάσει το αποτέλεσμα του αγώνα.

Ενστάσεις για την κατάσταση του γηπέδου πρέπει να υποβάλλονται  γραπτώς στο
διαιτητή του αγώνα πριν την έναρξη του από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδας.

∆εν μπορεί να καταχωρηθεί  ένσταση και αν υποβληθεί θα απορρίπτεται, για
αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε μετά από απόφαση /
γνωμάτευση του Γενικού ∆ιευθυντή της Ομοσπονδίας, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο
10 των Προκηρύξεων.

Ενστάσεις δεν μπορούν να καταχωρούνται σε σχέση με απόφαση του διαιτητή που
αφορά γεγονότα.

Β.  Ένσταση κατά παρατήρησης ποδοσφαιριστή είναι επιτρεπτή μόνο σε σχέση με διαπραχθέν λάθος αναφορικά με την ταυτότητα
του παρατηρηθέντος ποδοσφαιριστή.
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ΑΡΘΡΟ 49 - ∆ιευκρινήσεις / Συσκέψεις

Κατά κανόνα η ∆ικαστική Επιτροπή διαπιστώνει τα γεγονότα της υπόθεσης με συνοπτικό
τρόπο, βασιζόμενη στις επίσημες εκθέσεις, το περιεχόμενο των οποίων τεκμαίρεται ως
ορθό και ακριβές.

Έχει την ευχέρεια να λαμβάνει υπόψη οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που
ευρίσκεται στην κατοχή της, οπτικοακουστικό υλικό και έντυπα και να διατάξει την
προσαγωγή περαιτέρω μαρτυρίας, υπό την αίρεση ότι κάνοντας κάτι τέτοιο δεν θα
καθυστερήσει αδικαιολόγητα η διαδικασία.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ∆ικαστική Επιτροπή μπορεί να ακούσει τον κατηγορούμενο
και σε περίπτωση ένστασης τα διάδικα σωματεία.
Η ∆ικαστική Επιτροπή μπορεί να διαβουλεύεται και να αποφασίζει δια τηλεφωνικής
διάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης ή δια οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας μεθόδου.

ΑΡΘΡΟ 50 - Απόφαση

Η ∆ικαστική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει :

(Α) Την διακοπή της διαδικασίας.

(Β) Την αθώωση και απαλλαγή του κατηγορουμένου

(Γ)  Την καταδίκη του κατηγορουμένου.

(∆) Την απόρριψη ή την αποδοχή της ένστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται για την απόφαση γραπτώς από την γραμματεία.
Πειθαρχικές ποινές εναντίον φυσικών προσώπων κοινοποιούνται στα σωματεία στα
οποία ανήκουν ή τα αφορούν.

Εάν επιβληθούν πειθαρχικές ποινές δυνάμει των Άρθρων 14 και 15 των παρόντων
κανονισμών, η κοινοποίηση θα πρέπει να περιέχει συνοπτικά τους λόγους όπως επίσης
και την ετυμηγορία και ειδοποίηση αναφορικά με το δικαίωμα υποβολής έφεσης. Η
κοινοποίηση αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 51 - Έξοδα

Τα έξοδα της διαδικασίας ενώπιον της ∆ικαστικής Επιτροπής αφήνονται στην διακριτική
ευχέρεια της Επιτροπής.

Σε περίπτωση ένστασης τα έξοδα τα υφίσταται το αποτυχόν μέρος.

Έξοδα τα οποία δημιουργήθηκαν καταχρηστικά τα υφίσταται το υπαίτιο μέρος.

ΣΤ. ∆ιαδικασία ενώπιον του Εφετείου

ΑΡΘΡΟ 52 - Εφέσεις

Το Εφετείο εκδικάζει τις εφέσεις που ασκούνται κατά αποφάσεων της ∆ικαστικής
Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 53 - Αποδεχτές Εφέσεις

Εφέσεις εναντίον αποφάσεων της ∆ικαστικής Επιτροπής δεν είναι αποδεκτές εάν
αφορούν :

(α)  Αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλεται προειδοποίηση.

(β)  Αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλεται παρατήρηση.

(γ)  Αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλεται ποινή προστίμου μέχρι 5,000 ευρώ.

(δ)  Αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μέχρι τρεις αγώνες συμπεριλαμβανομένης τυχόν ποινής αυτόματου
αποκλεισμού.
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(ε)  Αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλεται ποινή για ανάρμοστη συμπεριφορά δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 34 των παρόντων
κανονισμών.

ΝΟΕΙΤΑΙ ότι ανεξάρτητα από τα ανωτέρω μπορεί να ασκηθεί έφεση εναντίον απόφασης
της δικαστικής επιτροπής (από τον Πειθαρχικό Εισαγγελέα μόνο), με την όποια
επιβλήθηκε ποινή μικρότερη από την ελάχιστη ποινή που προβλέπουν οι παρόντες
κανονισμοί.

Σε περίπτωση που η ∆ικαστική Επιτροπή επιβάλει σύνθετη ποινή μπορεί να
καταχωρηθεί έφεση εφόσον οποιοδήποτε μέρος της ποινής δεν εμπίπτει στις πιο
πάνω περιπτώσεις και σε τέτοια περίπτωση το Εφετείο εξετάζει το σύνολο της
επιβληθείσας ποινής.

ΑΡΘΡΟ 54 - ∆ικαίωμα Άσκησης Έφεσης

∆ικαίωμα άσκησης έφεσης έχουν τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη η ΚΟΠ και/ή ο
Επικεφαλής Πειθαρχικός Εισαγγελέας. Εάν ο άμεσα ενδιαφερόμενος είναι
ποδοσφαιριστής, αξιωματούχος ή μέλος σωματείου, το σωματείο στο οποίο ανήκει δεν
μπορεί από μόνο του να ασκήσει έφεση. Μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του μπορεί να
ασκήσει έφεση, η οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τα δικόγραφα
της έφεσης κατά την καταχώρηση της.

ΑΡΘΡΟ 55 - Αναστολή Εκτέλεσης

Η καταχώρηση έφεσης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Ο Πρόεδρος του Εφετείου, μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος , μπορεί να
διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της εφεσιβληθείσας απόφασης.

Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβάλλεται αμέσως μόλις γίνονται γνωστοί οι λόγοι
έφεσης.
ΑΡΘΡΟ 56 - Προθεσμίες, Τέλη

Οι εφέσεις πρέπει να είναι γραπτές και να καταχωρούνται στην γραμματεία της ΚΟΠ,
για την προσοχή του Εφετείου, εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης απόφασης, να είναι επαρκώς αιτιολογημένες και η καταχώρηση τους
να επιβεβαιώνεται γραπτώς από την γραμματεία της ΚΟΠ.
Εξαιρούνται οι εφέσιμες ποινές που επιβάλλονται από τη ∆ικαστική Επιτροπή, στις
οποίες αναφέρεται ρητά, ότι δεν θα ακολουθήσει αιτιολογημένη απόφαση, οπότε οι
τρεις μέρες ξεκινούν από την κοινοποίηση της ποινής από την Γραμματεία της ΚΟΠ.

Το τέλος καταχώρησης έφεσης, καθορίζεται στα 3,000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και πρέπει
να  καταβάλλεται ταυτόχρονα με την καταχώρηση της. Η ΚΟΠ εξαιρείται της
υποχρέωσης καταβολής τέλους.

Εάν οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν ή η έφεση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη, ο
Πρόεδρος θα κηρύσσει την έφεση ως μη αποδεκτή.

Οι προθεσμίες που ορίζονται στο παρόν Άρθρο δεν μπορούν να παραταθούν.

ΑΡΘΡΟ 57 - Περιεχόμενο Δικογραφικών

Τα δικόγραφα της έφεσης πρέπει να περιέχουν:

(Α) Την νομική βάση της έφεσης.

(Β) Περιγραφή των γεγονότων επί των οποίων στηρίζεται.

(Γ) Την μαρτυρία.

(∆) Τις αιτούμενες θεραπείες.

ΑΡΘΡΟ 58 - Απάντηση στην Έφεση, Αντέφεση

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί  στο εφεσίβλητο μέρος την έφεση. Απάντηση στην έφεση
καταχωρείται μέσα στην προθεσμία που θέτει ο Πρόεδρος.
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Στην απάντηση στην έφεση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και τυχόν αντέφεση.
Οι διαδικαστικές πρόνοιες του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τις εφέσεις
εφαρμόζονται και επί αντεφέσεων.

Ο Πρόεδρος καθορίζει τον χρόνο για την καταχώρηση απάντησης στην αντέφεση.

Η αντέφεση απορρίπτεται αν η έφεση αποσυρθεί ή κηρυχτεί μη αποδεκτή.

ΑΡΘΡΟ 59 - Συμμετοχή των Μερών

Ο Πρόεδρος ορίζει την ημερομηνία της ακρόασης και ενημερώνει τα μέρη γι’ αυτή χωρίς
καθυστέρηση.

Τα μέρη παρευρίσκονται κατά την εκδίκαση της έφεσης, μέχρι την συζήτηση της
απόφασης.
Ο Πρόεδρος μπορεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα να εξαιρέσει οποιοδήποτε μέρος
από την υποχρέωση παρουσίας του.

Σε περίπτωση απουσίας ενός ή και όλων των μερών, το Εφετείο εξακολουθεί να έχει την
εξουσία να συνεχίσει την εκδίκαση της και να εκδώσει απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 60 - Μαρτυρία

Η μαρτυρία την οποία λαμβάνει υπόψη του το Εφετείο αποτελείται από:
(Α) Τις επίσημες εκθέσεις

(Β) Τα πρακτικά και/ή απόφαση της ∆ικαστικής Επιτροπής

(Γ) Την εξέταση μαρτύρων.

(∆) Την εξέταση των μερών.

(Ε) Επιτόπια εξέταση

(ΣΤ) Τις γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων.

(Ζ) Βιντεοσκοπήσεις και τηλεοπτικές μεταδόσεις.

(Η) Προσωπικές ομολογίες.

Το Εφετείο μπορεί να απαιτήσει περαιτέρω μαρτυρία.

Ο Πρόεδρος αποφασίζει σε προκαταρκτική διαδικασία για την εξέταση μαρτύρων.

ΑΡΘΡΟ 61 - Μάρτυρες

Όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται στην δικαιοδοσία της ΚΟΠ έχουν υποχρέωση
συμμόρφωσης σε περίπτωση που κλητευθούν να δώσουν μαρτυρία ενώπιον
οποιουδήποτε πειθαρχικού οργάνου.

Οποιοσδήποτε που παραλείπει να συμμορφωθεί με κλήση για να δώσει μαρτυρία
μπορεί να τιμωρηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 34
του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 62 - Εξέταση Φακέλου

Τα μέρη δικαιούνται να ερευνούν τους φακέλους των υποθέσεων και να ζητούν
αντίγραφα, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα έξοδα όπως αυτά καθορίζονται από καιρού εις
καιρό από την Εκτελεστική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 63 - Ακροάσεις

Οι εφέσεις εκδικάζονται υπό την μορφή της επ’ ακροατηρίω ακρόασης.

Κάθε μέρος δικαιούται σε  προφορική αγόρευση και δευτερολογία.



31

Ο Πρόεδρος αποφασίζει την σειρά των αγορεύσεων. Εάν το πρώτο μέρος που αγορεύει
αποποιηθεί του δικαιώματος του να δευτερολογήσει, η διαδικασία των αγορεύσεων
τερματίζεται χωρίς δευτερολογίες.

Εάν η έφεση εκδικάζεται από ένα μόνο δικαστή, ο Πρόεδρος μπορεί να παραλείψει την
ακρόαση.

ΑΡΘΡΟ 64 - Συσκέψεις

Τα πειθαρχικά όργανα συσκέπτονται κεκλεισμένων των θυρών.

ΑΡΘΡΟ 65 - Απόφαση

Εντός των δικογραφημένων πλαισίων της έφεσης το Εφετείο επανεξετάζει την υπόθεση
τόσο από νομικής πλευράς όσο και από πλευράς γεγονότων.

Με την απόφαση του μπορεί να επικυρώσει, τροποποιήσει ή ακυρώσει την
προσβαλλόμενη απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 66 - Έξοδα

Στα έξοδα της διαδικασίας συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα του Εφετείου και το τέλος
καταχώρησης. Ανάλογα με την έκβαση της διαδικασίας, κατανέμονται μεταξύ των
μερών με βάση την διακριτική ευχέρεια του Εφετείου.
Το τέλος καταχώρησης  της έφεσης σε περίπτωση επιτυχίας της επιστρέφεται στον
εφεσείοντα και βαρύνεται με αυτό ο εφεσίβλητος, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας της
κατακρατείται.

Έξοδα τα οποία δημιουργήθηκαν καταχρηστικά επιδικάζονται σε βάρος του μέρους που
είναι υπεύθυνο για την δημιουργία τους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της έφεσης.

ΑΡΘΡΟ 67 - Γνωστοποίηση της Απόφασης

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί την απόφαση στα μέρη προφορικά, δίδοντας τους
περιληπτικά την αιτιολογία της απόφασης και εκδίδει την απόφαση γραπτώς.

Η πλήρως αιτιολογημένη απόφαση δίδεται σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΑΡΘΡΟ 68 - Επανεκδίκαση

Σε περίπτωση όπου διαπιστώνει ουσιαστική κακοδικία το Εφετείο μπορεί να ακυρώσει
την προσβαλλόμενη απόφαση και να την παραπέμψει στη ∆ικαστική Επιτροπή
για επανεκδίκαση.

ΑΡΘΡΟ 69 - Νομική Ισχύς

Οι αποφάσεις του Εφετείου είναι τελεσίδικες, τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής μόλις
ανακοινωθούν και δεν μπορούν να εφεσιβληθούν  οπουδήποτε,  συμπεριλαμβανομένης
και της Α∆ΕΑ.

Μέρος Τρίτο: Εφαρµογή
Α. Γενικές ∆ιατάξεις
ΑΡΘΡΟ 70 - Αρμοδιότητα

Η γραμματεία της ΚΟΠ έχει την αρμοδιότητα και εξουσία να εφαρμόζει τις αποφάσεις
των πειθαρχικών οργάνων και μπορεί να διατάξει τα σωματεία μέλη της να τις
εφαρμόσουν.
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ΑΡΘΡΟ 71 - Προφανή Λάθη

Το πειθαρχικό όργανο που εξέδωσε οποιαδήποτε απόφαση μπορεί να διορθώσει
οποιαδήποτε λάθη που αφορούν υπολογισμούς ή άλλα προφανή λάθη που έχουν
εμφιλοχωρήσει στην απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 72 - Ισχύς Ποινής Αποκλεισμού στις Διαφορές Κατηγορίες ∆ιοργανώσεων

Αποκλεισμοί από συμμετοχή σε αγώνες λόγω κίτρινων καρτών ισχύουν σε εκείνες
τις διοργανώσεις που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής τις κάρτες.  Οποιαδήποτε ποινή
αυτόματου αποκλεισμού από απευθείας κόκκινη κάρτα ή οποιαδήποτε ποινή
αποκλεισμού επιβληθεί από την ∆ικαστική Επιτροπή ισχύει για όλες τις διοργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 73 - Μεταφορά Αποκλεισμού Συμμετοχής σε Αγώνες

Εκτός εάν το πειθαρχικό όργανο αποφασίσει διαφορετικά, οι ποινές αποκλεισμού από
την συμμετοχή σε αγώνες ή εισόδου σε στάδιο ή γήπεδο και από την εκτέλεση
συγκεκριμένων καθηκόντων θα πρέπει να εκτίονται κατά την διάρκεια της διοργάνωσης
στην οποία διαπράχθηκε το σχετικό πειθαρχικό παράπτωμα.

Οποιαδήποτε ποινή αποκλεισμού από την συμμετοχή σε αγώνες ή εισόδου σε στάδιο
και από την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων, η οποία δεν εκτίθηκε στο σύνολο της
μέχρι το τέλος της διοργάνωσης, θα μεταφέρεται στην επόμενη διοργάνωση με βάση
την προκήρυξη της εν λόγω διοργάνωσης. Στην απουσία σχετικής πρόνοιας, ο
αποκλεισμός θα μεταφέρεται αυτόματα στην επόμενη επίσημη διοργάνωση της ιδίας
κατηγορίας στην οποία ο ποδοσφαιριστής ή ο αξιωματούχος συμμετέχει.

ΑΡΘΡΟ 74 - ∆υνατότητα Εκτέλεσης

Τα πειθαρχικά μέτρα και οι συστάσεις τυγχάνουν εφαρμογής  όταν ανακοινωθούν
επίσημα με εξαίρεση:
(Α) Πειθαρχικά μέτρα οικονομικής φύσης, τα οποία εφαρμόζονται εντός του χρόνου που καθορίζει το πειθαρχικό όργανο.

(Β) Αυτόματος αποκλεισμός συνεπεία κίτρινων ή κόκκινων καρτών, ο οποίος εφαρμόζεται αυτόματα, έστω και αν δεν έχει ληφθεί
σχετική απόφαση από το πειθαρχικό όργανο.

(Γ) Τα πειθαρχικά μέτρα για τα οποία χωρεί έφεση με βάση τους παρόντες κανονισμούς τυγχάνουν εφαρμογής μετά την πάροδο
οκτώ ημερών από την επίσημη ανακοίνωση τους. Αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι εντός των 8 ημερών και μετακινηθούν
για διεξαγωγή μετά την παρέλευση των 8 ημερών θα θεωρείται ότι είναι εντός των 8 ημερών. Αγώνες που ήταν
προγραμματισμένοι μετά την παρέλευση των 8 ημερών και μετακινήθηκαν για διεξαγωγή πιο ενωρίς θα θεωρούνται ότι είναι
εκτός των 8 ημερών.

(∆) Όταν επιβληθεί ποινή αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, το επηρεαζόμενο Σωματείο θα έχει δικαίωμα εντός 24 ωρών από της
επίσημης κοινοποίησης της ποινής από την Γραμματεία της ΚΟΠ, να γνωστοποιήσει στη Γραμματεία της ΚΟΠ, την απόφασή
του να αποποιηθεί του δικαιώματος καταχώρησης έφεσης.  Σ’ αυτή την περίπτωση, η εκτέλεση της ποινής της διεξαγωγής
αγώνα κεκλεισμένων των θυρών δεν αναστέλλεται και θα εκτιθεί στον αμέσως  επόμενο προγραμματισμένο αγώνα εντός έδρας
του Σωματείου σε οιανδήποτε διοργάνωση.

ΑΡΘΡΟ 75 - Συνήθης Εφαρμογή Αποβολών

Προπονητής ομάδας ή οποιοσδήποτε άλλος που εγγράφεται στο Φύλλο Αγώνος, στον
οποίο επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού από την εκτέλεση των καθηκόντων του μπορεί να
παρακολουθεί τους αγώνες στους οποίους του επιβλήθηκε η ποινή αποκλεισμού μόνο
από τις κερκίδες. ∆εν μπορεί να εισέρχεται στα αποδυτήρια, στο τούνελ εισόδου, στον
αγωνιστικό χώρο  του σταδίου και στην τεχνική περιοχή πριν ή κατά την διάρκεια του
αγώνα και δεν μπορεί να επικοινωνεί με την ομάδα του με οποιοδήποτε τρόπο.

Αποβολές που έχουν επιβληθεί σε παίκτη-προπονητή αφορούν και τις δύο ιδιότητες του
ως ποδοσφαιριστή και προπονητή.

Εάν ποδοσφαιριστής στον οποίο επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού για τουλάχιστον τρεις
αγώνες αναλάβει τον ρόλο του αξιωματούχου ή του προπονητή, οποιοδήποτε
εναπομείναν μέρος της ποινής του θα το εκτίσει υπό την νέα ιδιότητα του, υπό την
αίρεση των όσων προβλέπονται στο Άρθρο 78 των παρόντων κανονισμών.
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ΑΡΘΡΟ 76 - Παραγραφή

Οι ποινές των πειθαρχικών οργάνων παραγράφονται και παύουν να ισχύουν :

(Α) Για αποκλεισμό από διοργανώσεις της ΚΟΠ:
1.   Για αποκλεισμό για μια αγωνιστική περίοδο  μετά από πέντε χρόνια.

2.   Για αποκλεισμό για δυο αγωνιστικές περιόδου, μετά από οκτώ χρόνια.

3.   Για αποκλεισμό για πέραν των δυο αγωνιστικών περιόδων, μετά από δέκα χρόνια.

(Β) Για αποκλεισμό σταδίου  ή για διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών:
1. Εάν η ποινή είναι για ένα έως δύο αγώνες, μετά από πέντε χρόνια.

2. Εάν η ποινή είναι για τρεις έως τέσσερεις αγώνες, μετά από οκτώ χρόνια.

3. Εάν η ποινή είναι για πέραν των τεσσάρων αγώνων, μετά από δέκα χρόνια.

(Γ) Για αποκλεισμό φυσικών προσώπων:
1. Εάν η ποινή είναι για μία αγωνιστική, μετά από τρία χρόνια.

2. Εάν η ποινή είναι για δύο έως έξι αγωνιστικές, μετά από έξι χρόνια.

3. Εάν η ποινή είναι για πέραν των έξι αγωνιστικών, μετά από οκτώ χρόνια.

(∆) Μετά από πέντε χρόνια για όλες τις άλλες πειθαρχικές ποινές.

Ο χρόνος παραγραφής αρχίζει την 1ην ημέρα του Αυγούστου , που ακολουθεί την
ημερομηνία επιβολής της ποινής και συμπληρώνεται την 31ην  Ιουλίου του έτους
συμπλήρωσης της αντίστοιχης προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 77 - Εγγύηση της Εκτέλεσης

Τα σωματεία είναι υπεύθυνα από κοινού και κεχωρισμένα για πρόστιμα, κατασχέσεις
προσόδων και την είσπραξη των εξόδων της διαδικασίας που έχουν επιβληθεί σε
ποδοσφαιριστές, αξιωματούχους ή μέλη τους.

Β. Συµπληρωµατικές ∆ιατάξεις
ΑΡΘΡΟ 78 - Ορισμοί

Όπου στους παρόντες κανονισμούς γίνεται χρήση του αρσενικού γένους,
συμπεριλαμβάνεται και το θηλυκό γένος.
Όπου στους παρόντες κανονισμούς αναφέρεται η λέξη «σωματείο», συμπεριλαμβάνεται
και οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ανεξαρτήτως μορφής την οποία περιβάλλεται, προς
το οποίο σωματείο μέλος της ΚΟΠ έχει μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή  παραχωρήσει ή
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει μεταφέρει την ευθύνη της διαχείρισης και λειτουργίας
των ποδοσφαιρικών του ομάδων ή άλλων συναφών προς το άθλημα δραστηριοτήτων
του.

ΑΡΘΡΟ 79 - Αντίθεση με ∆ιατάξεις Προκήρυξης

Όπου σε οποιαδήποτε Προκήρυξη Πρωταθλήματος περιέχονται διατάξεις αντίθετες με
τις διατάξεις των παρόντων κανονισμών χωρίς να παρέχεται σχετική δυνατότητα από
τους κανονισμούς, θα ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 80 - Έναρξη Εφαρμογής

Οι παρόντες κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 07/08/2011.

ΑΡΘΡΟ 81 - Μεταβατικές ∆ιατάξεις

Η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος δυνάμει των παρόντων κανονισμών, μπορεί να
συντελεστεί μόνο αφού τούτοι τεθούν σε εφαρμογή.

Εάν έχει διαπραχθεί πειθαρχικό παράπτωμα πριν την έναρξη της ισχύος των παρόντων
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κανονισμών αλλά η απόφαση θα εκδοθεί μετά την έναρξη της ισχύος τους, οι παρόντες
κανονισμοί θα τυγχάνουν εφαρμογής μόνο εφόσον είναι πιο ευνοϊκοί για τον
κατηγορούμενο.

Γιώργος Κούμας Φοίβος Βάκης
Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας

04/07/2022


