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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 
 Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  ΟΧ-088  

      
  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ 
ΠΟΙΝΩΝ 

1. Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΦΕΟΖ-Ζ αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) 

αναπληρωματικά μέλη και η θητεία της διαρκεί όσο και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, 

συγκροτείται δε με τον ακόλουθο τρόπο. 

2. Αμέσως μετά την συγκρότησή του σε Σώμα, το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΦΕΟΖ-Ζ 

με επιστολή του καλεί όλα τα σωματεία - μέλη να υποδείξουν εγγράφως έναν εκπρόσωπό τους 

κατά προτίμηση νομικό, υποψήφιο για μέλος της Δικαστικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της 

Δικαστικής Επιτροπής πρέπει να είναι νομικός. 

3. Από τους υποδειχθέντες το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τα παραπάνω τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη. 

4. Αν σωματεία - μέλη της ΕΦΕΟΖ-Ζ δεν υποδείξουν μέσα σε διάστημα είκοσι (20) 

ημερών τους πιο πάνω εκπροσώπους το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ελεύθερα τα απαιτούμενα 

μέλη για την συγκρότηση ή και συμπληρώσή τους. 

5. Αμέσως μετά την εκλογή τους τα τακτικά μέλη της Δικαστικής Επιτροπής μετά από 

πρόσκληση της Γραμματείας της ΕΦΕΟΖ-Ζ, συνέρχονται για να συγκροτηθούν σε σώμα και να 

εκλέξουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, και το Γραμματέα της Δικαστικής 

Επιτροπής. Καθήκοντά τους είναι: 

Ι. Η τήρηση πρακτικών για τις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής. 

Π. Η διεξαγωγή αλληλογραφίας 

ΙΠ. Η τήρηση αρχείου αποφάσεων που εκδίδονται από την Δικαστική Επιτροπή 

IV. Η επιμέλεια για την άμεση ανακοίνωση των αποφάσεών της, που επιδίδονται στην 

γραμματεία της ΕΦΕΟΖ-Ζ για τα περαιτέρω. 

6. Η Δικαστική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα μόνο όταν παρευρίσκονται στη 

συνεδρίασή της όλα τα μέλη της. 

7. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για σωματείο - μέλος της ΕΦΕΟΖ-Ζ ή για 

φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση της Δικαστικής Επιτροπής μέλος 
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της που είναι αντιπρόσωπος του συγκεκριμένου σωματείου ή συγγενής μέχρι τετάρτου βαθμού 

του συγκεκριμένου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος αυτό της Δικαστικής Επιτροπής 

αντικαθίσταται από αναπληρωματικό. 

8. Στην αρμοδιότητα της Δικαστικής Επιτροπής υπάγονται: 

                   Ι. Η επιβολή πειθαρχικών ποινών Η πειθαρχική δίωξη ασκείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.,  είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν προσφυγής (καταγγελίας ή 
αναφοράς) οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου. 
Σε περίπτωση προσφυγής, ο προσφεύγων, πρέπει: 

α. Να απευθύνει την προσφυγή του προς το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
και να την καταθέτει στη Γραμματεία της. 

β. Να έχει έννομο συμφέρον και να αναφέρει στο κείμενο της προσφυγής του τους λόγους 
που το θεμελιώνουν. 
γ. Να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά (γεγονότα), που κατά την άποψή του συνιστούν 
το καταγγελλόμενο πειθαρχικό αδίκημα, δηλαδή: 

i. Να   αναφέρει   το   χρόνο   και   τον   τόπο   τέλεσης   του   πειθαρχικού 
αδικήματος. 

ii.        Να κατονομάζει το υπεύθυνο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. 
iii. Να  προσδιορίζει  την  ευθύνη,  την  ιδιότητα  και  τις  συγκεκριμένες 

ενέργειες   του   υπεύθυνου   αυτού   προσώπου,   που   συνιστούν   το 
πειθαρχικό αδίκημα. 

δ. Να αναφέρει αναλυτικά τα αποδεικτικά στοιχεία, που έχει στη διάθεσή του, για να 
στηρίξει την προσφυγή του και εφ' όσον πρόκειται για έγγραφα, να τα συνυποβάλλει είτε 
σε πρωτότυπα είτε σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, μαζί με την προσφυγή του. 
ε.  Να  χρονολογεί  και  υπογράφει  την  προσφυγή  του,  αναφέροντας  τα  πλήρη στοιχεία 

της ταυτότητάς του και την ιδιότητά του ή τη σχέση, που τον συνδέει με την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
      Και στις δύο περιπτώσεις άσκησης της πειθαρχικής δίωξης, είτε αυτεπάγγελτα είτε 
κατόπιν προσφυγής, απαιτείται σχετική παραπεμπτική προς τη Δ.Ε. απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.,στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται αναλυτικά και 
να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, προκειμένου η Δ.Ε. να 
επιληφθεί της υποθέσεως. 
     Σε περίπτωση προσφυγής, το Πρακτικό του Δ.Σ. που περιέχει την παραπεμπτική απόφαση, 
η προσφυγή και τα αποδεικτικά στοιχεία αποστέλλονται από το Δ.Σ. στη Δ.Ε. μέσα σε δέκα 
πέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 
    Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης πειθαρχικής δίωξης, στην απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου πρέπει να ορίζεται εκπρόσωπός του, για το χειρισμό του θέματος εκ μέρους του 
Δ.Σ. κατά τη διαδικασία ενώπιον της Δ.Ε. (π.χ. παροχή διευκρινίσεων, συλλογή στοιχείων 
κ.λπ.). 

                     Π. Η επίλυση διαφόρων ζητημάτων που υποβάλλονται ακούσια στην διαιτητική 

                κρίση της  

          ΙΙΙ. Οποιοδήποτε ζήτημα ή ερώτημα για το οποίο τα όργανα της ΕΦΕΟΖ-Ζ ζητούν 

εγγράφως μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου την γνωμάτευσή της Δικαστικής Επιτροπής χωρίς 

στην περίπτωση αυτή, οι κρίσεις ή τα πορίσματά της, να είναι δεσμευτικά. 
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           IV Η εκδίκαση εφέσεων φυσικών ή και νομικών προσώπων κατά αποφάσεων των 

Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων - μελών της ΕΦΕΟΖ-Ζ ή και των οργάνων ή και κάθε 

ίσων Επιτροπών τους. 

             V Η εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων των επιτροπών της ΕΦΕΟΖ-Ζ (πλην βεβαίως 

της Δικαστικής Επιτροπής) που εκδίδονται επί ενστάσεων των ενδιαφερομένων. 

              VI Κατά αποφάσεως της Δικαστικής Επιτροπής που εκδίδεται ερήμην, του 

ενδιαφερομένου, επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής, που απευθύνεται σε αυτήν μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την προς αυτόν κοινοποίησή της. Λόγοι ανακοπής είναι αποκλειστικά 

και μόνο η μη νόμιμη κλήτευση του ενδιαφερόμενου και η ανωτέρα βία. Σε περίπτωση αποδοχής 

της ανακοπής, εξαφανίζεται η ερήμην εκδοθείσα απόφαση και η Δικαστική Επιτροπή εκδικάζει 

την υπόθεση στην ουσία της. Δεύτερη ανακοπή αποκλείεται. 

 

9. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

καθαρογραμμένες και θεωρημένες μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής 

τους και είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο. 

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τις επικυρώσει με απόφασή του και, 

μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εν λόγω επικύρωσή τους, να τις κοινοποιήσει 

στους ενδιαφερόμενους με συστημένη επιστολή. 

11. Κατά των αποφάσεων αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διάδικοι έχουν δικαίωμα 

να ασκήσουν προσφυγή μέσα στην νόμιμη προθεσμία στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως 

Αθλητικών Διαφορών ή σε περίπτωση καταργήσεώς του στο εκάστοτε αρμόδιο κατά νόμο 

αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο. 

Προσφυγή στη Δ.Ε. ή έφεση κατά της απόφασής της απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε 
περίπτωση εκπρόθεσμης άσκησης, καθώς επίσης και σε περίπτωση έλλειψης εννόμου 
συμφέροντος. 
8. Τα πειθαρχικά αδικήματα παραγράφονται μετά παρέλευση ενός έτους από τότε που 
περιήλθαν σε γνώση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. Η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας 
αναστέλλει την παραγραφή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. 
9. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. οφείλει να επιληφθεί της υποθέσεως που παραπέμφθηκε σ' αυτήν, 
μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που παραδόθηκε η απόφαση του Δ.Σ., εκτός της 
περιπτώσεως που είναι ανέφικτη η συγκρότησή της. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των 
οκτώ (8) ημερών αρχίζει από τότε που έγινε δυνατή η συγκρότησή της. 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. διατάζει ανάκριση προς διερεύνηση και εξακρίβωση της ουσιαστικής 
αλήθειας με οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο, καλεί έγγραφα σε απολογία  τον  διωκόμενο,  
ορίζοντας  του  προθεσμία,  και  μετά  το  πέρας  της προδικασίας αυτής συγκαλεί τη Δ.Ε. 
προς εκδίκαση της υποθέσεως. 
Η ανακριτική διαδικασία και συζήτηση διενεργείται μέσα σε ένα μήνα, το αργότερο, από τότε 
που επιλήφθηκε της υποθέσεως η Δ.Ε. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μόνο για 
σπουδαίο λόγο και με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε. 
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10. Στη συζήτηση της υποθέσεως από τη Δ.Ε., καλούνται, έγγραφα, τόσο ο διωκόμενος όσο 
και ο προσφεύγων. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης δίωξης, καλείται εκπρόσωπος του 
ενεργήσαντος την πειθαρχική δίωξη Δ.Σ., ο οποίος ορίζεται από αυτό. 
Στη συζήτηση προσάγονται όλα τα αποδεικτικά μέσα των διαδικασιών και ακολουθείται η 
διαδικασία των κοινών ποινικών δικαστηρίων. Αποδεικτικά στοιχεία είναι ενδεικτικά: 
έγγραφα, αποσπάσματα πρακτικών, έντυπα, ένορκες μαρτυρίες, φωτογραφίες, μαγνητοταινίες, 
βιντεοταινίες και γενικά ο,τιδήποτε μπορεί να χρησιμεύσει για την απόδειξη και στήριξη του 
καταγγελλόμενου πειθαρχικού αδικήματος.  Για τη νομιμότητα των  αποδεικτικών  μέσων  
αποφαίνεται  η Δ.Ε.  με ανάλογη εφαρμογή διατάξεων της ποινικής δικονομίας. 
Η Δ.Ε. αποφασίζει κατά πλειοψηφία και η απόφασή της δημοσιεύεται, είτε αμέσως είτε εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την εκδίκαση. Η απόφαση της Δ.Ε. κοινοποιείται με 
δικαστικό επιμελητή στον προσφεύγοντα, το διωκόμενο και το Σωματείο  στο  οποίο  ανήκει  
ο  διωκόμενος.  Οι  προθεσμίες  των  ενδίκων  μέσων αρχίζουν από την επόμενη μέρα της 
κάθε κοινοποίησης. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, οι αποφάσεις καθίστανται 
τελεσίδικες και αμετάκλητες. 
11. Οι ποινές που επιβάλλονται από τη Δ.Ε. είναι οι κατωτέρω αναφερόμενες, οι δε 
εκδιδόμενες αποφάσεις αυτής είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
απλώς τις επικυρώνει: 

 
α) Ποινές κατά Σωματείων - Μελών 
i)         Έγγραφη  επίπληξη  με  ανακοίνωση  προς  όλα  τα  Σωματεία  -  Μέλη  της 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
ii) Προσωρινός αποκλεισμός απ' τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν μπορεί 

να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους. 
iii) Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση δεόντως 

αιτιολογημένη, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των 
τακτικών  και  ταμειακώς εντάξει μελών,  μπορεί να διαγράψει από  τη δύναμη της 
Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. Σωματείο - Μέλος της. 

Στους αθλητές του Σωματείου που τιμωρείται με τις ποινές των περιπτώσεων (i) και 
(ii) του παρόντος δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες που τελούνται απ' την 
Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. ή από Ένωση-μέλος της ή άλλο Σωματείο-μέλος της με την έγκριση της 
Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. εξαιρουμένων των Διεθνών Αγώνων. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής 
σωματείου-μέλους από τη δύναμη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. οι αθλητές αυτού που είναι γραμμένοι 
στη δύναμη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. μπορούν να μεταγραφούν ελεύθερα σε άλλο Σωματείο της 
προτιμήσεώς τους. 
Οι διατάξεις για τις ποινές κατά Σωματείων-Μελών εφαρμόζονται αναλόγως και στις 
περιπτώσεις επιβολής ποινών κατά Ενώσεων-Μελών της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.. 

 
β) Ποινές κατά αθλητών 
i)         Έγγραφη  επίπληξη  με  ανακοίνωση  προς  όλα  τα  Σωματεία  -  Μέλη  της 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
ii)        Προσωρινός αποκλεισμός από τους αγώνες μέχρι ένα (1) έτος. 
iii) Απαγόρευση συμμετοχής στους αγώνες που τελούνται από την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. Η 

απαγόρευση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα δύο (2) έτη από τη διάπραξη της παραβάσεως. 
iv)       Οριστική διαγραφή από το μητρώο της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
v) Παραπομπή του φακέλλου του αθλητή που τιμωρήθηκε με αντίγραφο της 

αποφάσεως που επέβαλε την ποινή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την 
επιβολή απ' αυτήν των νομίμων κυρώσεων. 

 
γ) Ποινές που επιβάλλονται σε αθλητές από τα Σωματεία στα οποία αυτοί ανήκουν Ποινές 
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κάθε φύσεως που επιβάλλονται στους αθλητές Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. από τα Σωματεία στα οποία  
αυτοί  ανήκουν  πρέπει  να  ανακοινώνονται  από  τα  Σωματεία-Μέλη  στη Γραμματεία 
της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. με αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού κοινοποιήσεως της ποινής 
στον τιμωρημένο αθλητή μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την επίδοσή της σε αυτόν που 
τιμωρήθηκε, η δε Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. υποχρεούται στην επικύρωση αυτών. Ποινές που 
επιβάλλονται από το Σωματείο και επικυρώνονται σύμφωνα με τα πιο πάνω δεν 
ανακαλούνται. 

 
δ) Ποινές κατά προπονητών 
i)         Έγγραφη  επίπληξη  με  ανακοίνωση  προς  όλα  τα  Σωματεία  -  Μέλη  της 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
ii) Χρηματικό πρόστιμο κατά συγκεκριμένη περίπτωση που δεν θα μπορεί όμως να 

ξεπεράσει τις μηνιαίες αποδοχές τριών μηνών. 
iii) Προσωρινός αποκλεισμός από τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν μπορεί 

να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν 
αποκλείεται και η επιβολή χρηματικού προστίμου. 

iv)       Προσωρινή παύση από τα καθήκοντά του που δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το διάστημα 
του ενός (1) έτους.  

v)         Οριστική διαγραφή από τη δύναμη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
vi)     Παραπομπή του φακέλλου του προπονητή που τιμωρήθηκε με αντίγραφο της 

αποφάσεως που επέβαλε την ποινή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την 
επιβολή απ' αυτήν των νομίμων κυρώσεων. 

 
ε) Ποινές κατά διαιτητών - κριτών – παρατηρητών 
i)         Έγγραφη  επίπληξη  με  ανακοίνωση  προς  όλα  τα  Σωματεία  -  Μέλη  της 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.. 
ii) Προσωρινός αποκλεισμός από τους αγώνες. Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν μπορεί 

να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους. 
iii) Οριστική διαγραφή από τη δύναμη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. και πρόταση προς την διεθνή 

οργάνωση στην οποία ανήκει η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. ή την ευρωπαϊκή οργάνωση στην οποία 
ανήκει η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. για την διαγραφή αυτού από το μητρώο της. 

iv)       Παραπομπή του φακέλλου του τιμωρημένου διαιτητή - κριτή ή παρατηρητή με  
αντίγραφο  της  αποφάσεως  που  επέβαλε  την  ποινή  στην  Επιτροπή Φιλάθλου 
Πνεύματος για την επιβολή απ' αυτήν των νομίμων κυρώσεων. 

 
στ) Ποινές κατά εξεταστών 
i)         Έγγραφη  επίπληξη  με  ανακοίνωση  προς  όλα  τα  Σωματεία  -  Μέλη  της 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.. 
ii) Προσωρινός  αποκλεισμός  από  τη συμμετοχή σε  εξετάσεις.  Ο  προσωρινός 

αποκλεισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη χρονική διάρκεια του ενός (1) έτους. 
iii)       Οριστική διαγραφή από τη δύναμη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
iv)   Παραπομπή του φακέλλου του τιμωρημένου εξεταστή με αντίγραφο της αποφάσεως που 

επέβαλε την ποινή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την επιβολή απ' αυτήν των 
νομίμων κυρώσεων. 

 
ζ) Ποινές κατά μελών του Δ.Σ. 
Για κάθε φύσεως παραπτώματα που διαπράττονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ., είτε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, είτε σε άλλες δραστηριότητες σχετικές με το άθλημα, δηλαδή, ως διαιτητές, 
προπονητές, είτε με οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
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Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. είναι αρμόδιο να επιβάλλει τις δέουσες κυρώσεις, χωρίς ανάμιξη της Δ.Ε.. 
Αυτές μπορεί να είναι: 
i)         Έγγραφη επίπληξη. 
ii)        Έγγραφη  επίπληξη  με  ανακοίνωση  προς  όλα  τα  Σωματεία  -  Μέλη  της 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.. 
iii) Παραπομπή του φακέλλου του μέλους στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την 

επιβολή απ' αυτήν των νομίμων κυρώσεων. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. έχει υποχρέωση να ασχοληθεί με οποιοδήποτε 
παράπτωμα μέλους του, εφ' όσον αυτό καταγγελθεί εγγράφως από κάποιο Μέλος της 
Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. ή έχει διαπιστωθεί από τουλάχιστον τρεις (3) Συμβούλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτής. 
Για να επιβληθεί μια οποιαδήποτε ποινή θα πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία τουλάχιστον των 
δύο τρίτων (2/3) των παρόντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 

 
η)  Ποινές  κατά  μελών  Δ.Σ.  και  γενικά  αθλητικών  παραγόντων  Σωματείων  και 
Ενώσεων και κατά απλών μελών αυτών 
i)         Έγγραφη  επίπληξη  με  ανακοίνωση  προς  όλα  τα  Σωματεία  -  Μέλη  της 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
ii) Διαρκής ή πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου και συμμετοχής στις αγωνιστικές και 

εξωαγωνιστικές εκδηλώσεις της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. και των μελών της, Ενώσεων και 
Σωματείων. 

iii) Έκπτωση από τα αξιώματα και τις διοικητικές ή τεχνικές αρμοδιότητες που 
κατέχουν στην Ένωση ή και το Σωματείο, στα οποία ανήκουν. 

iv)       Οριστική διαγραφή από τα μητρώα του Σωματείου ή και της Ένωσης, όπου 
ανήκουν. 

v) Παραπομπή του φακέλλου της υπόθεσης στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για την 
επιβολή από αυτή των νομίμων κυρώσεων. 

Η επιβολή οποιασδήποτε των άνω πειθαρχικών ποινών είναι ανεξάρτητη από την πειθαρχική 
δίωξη και την τυχόν επιβολή οποιασδήποτε ποινής κατά του Σωματείου ή της Ένωσης, στα 
οποία ανήκουν τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου αυτής. 
Το  Σωματείο  ή  και  η  Ένωση,  στα  οποία  ανήκουν  τα  φυσικά  πρόσωπα  της παραγράφου 
αυτής είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν άμεσα τη σχετική πειθαρχική απόφαση, μόλις αυτή 
καταστεί τελεσίδικη, άλλως υπόκεινται σε πειθαρχική δίωξη κατά τις διατάξεις του 
Καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού. 
12. Οι ποινές των παραπάνω άρθρων έχουν την ακόλουθη έννοια: 
α) Η μη εκτέλεση χρηματικής ποινής εντός μηνός από την επιβολή της συνεπάγεται την εκ 
νέου παραπομπή της στη Δ.Ε. με το αίτημα της διαγραφής του υπόχρεου. 
β) Σε περίπτωση παραπομπής μέλους της Διοικήσεως της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ., ή μέλους της 
Δ.Ε., ο παραπεμπόμενος δεν μετέχει στις προβλεπόμενες από το παρόν διαδικασίες. 
13.   Σε   περίπτωση   οριστικής   διαγραφής   αθλητή   ή   αθλητικού   παράγοντα,   η 
συνεργασία του με οποιοδήποτε άλλο μέλος της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.,στο μέλλον αποκλείεται. 
Μέλος της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. που ενεργεί τέτοια συνεργασία, παραπέμπεται στη Δ.Ε. με το 
αίτημα της διαγραφής του από την δύναμη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.. 
14. Η πειθαρχική εξουσία της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. είναι αυτοτελής και ασκείται ανεξάρτητα από το 
εάν Μέλη αυτής Σωματεία ή Ενώσεις έχουν κινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά μέλους τους 
για το ίδιο αδίκημα. Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης που έγινε από Σωματεία ή Ενώσεις-Μέλη 
της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. κατά μελών τους δεσμεύει την κρίση της Δ.Ε. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
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Ο παρών  Κανονισμός, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση 
των σωματείων μελών της την 21η  Απριλίου 2019, ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.30   π.μ. , στο συνεδριακό χώρο  
του ξενοδοχείου THEARTEMIS PALACE του Ρεθύμνου, οδός Μάρκου Πολάτου 26 τ.κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ,  
σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του και το   άρθρο 11  Παρ.1 
του καταστατικού της ομοσπονδίας μας .   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Για την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
     Ο Πρόεδρος                                                                      Η Γεν. Γραμματέας 
 
 
Πουλικίδης Αναστάσιος                                                                             Χαριτοπούλου Μαρία  


