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AΡΘΡΟ 1o : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
1.

Οι παρόντες Κανονισμοί έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την επίτευξη των
αντικειμενικών σκοπών και στόχων της ΚΟΠΕ όπως αυτοί καθορίζονται στο
Καταστατικό της.

2.

Οι παρόντες Κανονισμοί περιέχουν τις ουσιαστικές πρόνοιες που ισχύουν για την
τιμωρία 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.
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AΡΘΡΟ 2o : ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.

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

2.

Ειδικότερα οι πιο κάτω υπόκεινται στους παρόντες Κανονισμούς :
α.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ, των διαφόρων σωμάτων και
οργάνων αυτού, το υπαλληλικό προσωπικό και οι εργοδοτούμενοι από την
ΚΟΠΕ εκτός οτιδήποτε αφορά άποψη, γνώμη, πράξη ή παράλειψη που έγινε
στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους.

β.

Τα σωματεία μέλη της ΚΟΠΕ και όλα τα μέλη τους, τα μέλη της Διοίκησης τους
και λοιποί αξιωματούχοι τους και οι υπάλληλοι ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν
εκ μέρους τους και για λογαριασμό τους.

γ.

Τα μέλη της Διοίκησης, αξιωματούχοι, υπάλληλοι ή άλλα πρόσωπα που
ενεργούν εκ μέρους τους και για λογαριασμό, νομικών προσώπων ανεξαρτήτως
μορφής την οποία περιβάλλονται, προς τα οποία σωματείο της ΚΟΠΕ έχει
μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή παραχωρήσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει
μεταφέρει την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας των πετοσφαιρικών του
ομάδων, τμημάτων ή άλλων συναφών προς το άθλημα δραστηριοτήτων του.

δ.

Τα σωματεία και νομικά πρόσωπα σε σχέση με τα οποία τυγχάνουν εφαρμογής
οι παρόντες κανονισμοί, είναι υπεύθυνα και μπορεί να διωχθούν πειθαρχικά για
την συμπεριφορά των αθλητών, μελών των προπονητικών ομάδων,
αξιωματούχων, οπαδών, συνδέσμων φιλάθλων και άλλων οργανωμένων
φιλάθλων και οποιονδήποτε προσώπων τα οποία ασκούν καθήκοντα κατ’
εντολή και / ή λογαριασμό τους κατά την διάρκεια οποιουδήποτε πετοσφαιρικού
αγώνα.

ε.

Οι αθλητές που αγωνίζονται σε οποιαδήποτε επίσημο ή φιλικό αγώνα,
πρωτάθλημα ή διοργάνωση που διοργανώνει η ΚΟΠΕ.

στ.

Οι αθλητές ανεξαρτήτως υπηκοότητας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις
Εθνικές ομάδες αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτών όπως αυτές
καθορίζονται στο Καταστατικό και σχετικούς Κανονισμούς της ΚΟΠΕ.

ζ.

Οι αξιωματούχοι αγώνων στους οποίους περιλαμβάνονται οι διαιτητές, επόπτες,
μέλη της γραμματείας, παρατηρητές, γυμνασίαρχοι, υπεύθυνοι ασφάλειας, μέλη
της προπονητικής ομάδας ( προπονητές, βοηθοί προπονητές, ιατροί,
φυσιοθεραπευτές, φροντιστές, συνοδοί, μέλη της στατιστικής ομάδας ), ως
επίσης και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο με άδεια του διαιτητή
βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ή έχει διοριστεί από οποιαδήποτε των
διαγωνιζόμενων ομάδων ή την ΚΟΠΕ και έχει αναλάβει συγκεκριμένη ευθύνη σε
σχέση με τον αγώνα
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3.

Τα πιο πάνω φυσικά και νομικά πρόσωπα υπόκεινται στην πειθαρχική εξουσία της
ΚΟΠΕ και υποχρεούνται να αναγνωρίζουν και τηρούν το Καταστατικό, Εσωτερικούς
Κανονισμούς, Προκηρύξεις, Εγκυκλίους και Αποφάσεις των ΚΟΠΕ, FIVB, CEV όπως
επίσης και τους Διεθνείς Κανονισμούς Πετοσφαίρισης ( Rules of the Game ) και τον
κώδικα ηθικής δεοντολογίας της FIVB.
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AΡΘΡΟ 3o : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
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 των FIVB και CEV,
τους Διεθνείς Κανονισμούς Πετοσφαίρισης ( Rules of the Game ) και τον κώδικα ηθικής
δεοντολογίας της FIVB ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό με βάση Κανονισμούς που θα θεσπίζει
το ίδιο.
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AΡΘΡΟ 4o : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΟΠΕ
1.

2.

Τα Πειθαρχικά Όργανα της ΚΟΠΕ είναι :
α.

Η Δικαστική Επιτροπή

β.

Ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας

Τα Πειθαρχικά όργανα της ΚΟΠΕ είναι ανεξάρτητα και δεσμεύονται αποκλειστικά από
το Καταστατικό, Κανονισμούς και Κανόνες της ΚΟΠΕ, το δευτερογενές δίκαιο όπως
αυτό ρυθμίζεται στους παρόντες και από τις συνειδήσεις τους.
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Επιτροπή είναι εφταμελής και αποτελείται από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και
πέντε Μέλη.

2.

ΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται ή εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ
μεταξύ προσώπων που είναι φίλαθλοι, ψηλού ηθικού επιπέδου, τίμιου και ακέραιου
χαρακτήρα, εγνωσμένου κύρους και έχουν τουλάχιστον πενταετή πείρα ως δικηγόροι.

3.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μέλη της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ δεν μπορούν να είναι :

4.

5.

α.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ ή άλλου σώματος ή οργάνου έχει
σχέση με την πετοσφαίριση,

β.

Μέλη Διοικητικών
αθλήματος,

γ.

Εν ενεργεία αθλητές, διαιτητές, προπονητές, παρατηρητές και διαμεσολαβητές
αθλητών,

δ.

Άτομα που καταδικάστηκαν από αρμόδιο όργανο για σοβαρή παράβαση των
βασικών και θεμελιωδών αρχών της ΚΟΠΕ ή από αρμόδιο Δικαστήριο της
Δημοκρατίας για ατιμωτικό αδίκημα ή αδίκημα ενέχον ηθική αισχρότητα.

Συμβουλίων

ή

υπάλληλοι

σωματείων

οποιουδήποτε

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής παύσει να πληροί οποιοδήποτε από τα
κριτήρια της παραγράφου 3 του παρόντος εκπίπτει αυτόματα του αξιώματός
του.

β.

Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής το οποίο κατά την απόλυτη κρίση του
Προέδρου της, απουσιάζει αν και έχει προσκληθεί γραπτώς από τρεις συνεχείς
συνεδρίες αδικαιολόγητα, εκπίπτει αυτόματα του αξιώματός του.

ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τετραετής συμβαδίζει με την θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ και λήγει μόλις εκλεγούν τα νέα μέλη της.

β.

Υποθέσεις οι οποίες παραμένουν εκκρεμείς με την έναρξη της θητείας της
Επιτροπής, εκδικάζονται και ολοκληρώνονται από την προηγούμενη Επιτροπή.
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6.

7.

γ.

Κανενός μέλους της Επιτροπής ( με την εξαίρεση των προνοιών της
παραγράφου 4 του παρόντος ) δύναται να ανακληθεί ο διορισμός πριν την
κανονική λήξη της θητείας του.

δ.

Σε περίπτωση κένωσης θέσης της Επιτροπής το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΟΠΕ οφείλει εντός τριάντα ημερών από την κένωση της θέσης να ορίσει ή
εκλέξει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

Ο Πρόεδρος ή ο αντικαταστάτης του συγκαλούν σε συνεδρία την Επιτροπή με
γραπτή ειδοποίηση δύο τουλάχιστον ημερών για τα μέλη της και τριών για τους
διάδικους.

β.

Νοείται ότι σε επείγουσες περιπτώσεις ( κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου
ή του αντικαταστάτη του ) όπως ένσταση κατά του κύρους ή του αποτελέσματος
αγώνα Πρωταθλήματος κυπέλλου, η σύγκληση της συνεδρίας μπορεί να γίνεται
με τηλεφωνική πρόσκληση των μελών της Επιτροπής και γραπτή ειδοποίηση
εικοσιτεσσάρων τουλάχιστον ωρών για τους διάδικους.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

Η Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της τον οποίο σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

β.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τόσο των Προέδρου και Αντιπροέδρου
τούτοι αναπληρώνονται από το αρχαιότερο στο δικηγορικό επάγγελμα μέλος το
οποίο θα έχει τα ίδια καθήκοντα και εξουσίες με τον Πρόεδρο.

γ.

Η Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που καθορίζει ο Πρόεδρος ή ο
αντικαταστάτης του και βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι
περισσότερα των απόντων.

δ.

Ο Πρόεδρος ή ο αντικαταστάτης του έχει το δικαίωμα να αναβάλει ή
μεταθέσει συνεδρία που έχει οριστεί, εάν κατά την κρίση του υπάρχουν λόγοι
που το δικαιολογούν.

ε.

Άρνηση ή παράλειψη προσέλευσης ενώπιον της Επιτροπής αποτελεί
παράπτωμα και ο υπαίτιος θα τιμωρείται.

στ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής είτε
αυτοπροσώπως είτε δια δικηγόρου. Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε
διάδικου, η υπόθεση του εκδικάζεται ερήμην του, εκτός εάν η Επιτροπή έχει
ειδοποιηθεί έγκαιρα οπότε μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

ζ.

Η Επιτροπή εκδικάζει υποθέσεις με συνοπτική διαδικασία το αργότερο εντός
δεκαπέντε ( 15 ) ημερών από την ημέρα της παραπομπής τους ενώπιον της.
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8.

η.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και στην
περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο αντικαταστάτης του έχουν νικώσα ψήφο.

θ.

Σε κάθε συνεδρία τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο
ή τον αντικαταστάτη του, κατατίθενται στην ΚΟΠΕ και κοινοποιούνται στους
ενδιαφερόμενους εντός δεκαπέντε ημερών από της λήψης της απόφασης.

ι.

Τα πρακτικά δεν κοινοποιούνται σε άτομα πέραν των εμπλεκομένων στην
υπόθεση εκτός μετά από συγκατάθεση της Επιτροπής.

ια.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής ισχύουν αμέσως μετά την έκδοση, απαγγελία και
κοινοποίησή τους στα ενδιαφερόμενα μέρη και κοινοποιούνται άμεσα στην
Γραμματεία της ΚΟΠΕ για εκτέλεση.

ιβ.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής κοινοποιούνται γραπτώς και με τον πιο πρόσφορο
τρόπο στους ενδιαφερόμενους εντός τριών ( 3 ) εργάσιμων ημερών από της
λήψης τους με την αποστολή σχετικής επιστολής να λογίζεται ως επίδοση.

ιγ.

Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής έχει με οποιοδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο
συμφέρον ή ενδιαφέρον με την υπό εξέταση υπόθεση, οφείλει να απέχει από
την διαδικασία ενώ σε περίπτωση αμφιβολιών ή διαφωνιών την τελική απόφαση
έχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο αντικαταστάτης του.

ιδ.

Για κάθε προσφυγή στην Δικαστική Επιτροπή καταβάλλεται παράβολο που
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

Η Δικαστική Επιτροπή για οποιαδήποτε παράβαση του Καταστατικού, των
Εσωτερικών Κανονισμών, των Προκηρύξεων, Εγκυκλίων, Οδηγιών και
Αποφάσεων της ΚΟΠΕ, των Διεθνών Αθλητικών Κανονισμών, των Ειδικών
Κανονισμών των διοργανώσεων και της Αθλητικής δεοντολογίας μπορεί να
επιβάλλει τις ποινές που αναφέρονται στους παρόντες.

β.

Η Δικαστική Επιτροπή έχει δικαίωμα πειθαρχικού ελέγχου όλων των
αναφερομένων στο άρθρο 2 των παρόντων.

γ.

Η επιμέτρηση της ποινής αφήνεται στη διακριτική εξουσία της Επιτροπής ενώ
σε κάθε υπόθεση η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει περισσότερες της μίας ποινές.

δ.

Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι εκτελεστές κατά τον
τρόπο που η ίδια θα αποφασίσει .

ε.

Η Επιτροπή μπορεί να καταδικάζει οποιοδήποτε διάδικο, κατήγορο,
κατηγορούμενο ή μάρτυρα στην καταβολή των εξόδων των διαφόρων
υποθέσεων.

στ.

Η Επιτροπή μπορεί κατά την εξάσκηση των καθηκόντων της να δέχεται προς
απόδειξη των καταγγελιών τεχνικά μέσα όπως βιντεοκασέτες, μαγνητοταινίες,
φωτογραφίες, δημοσιεύματα του τύπου και άλλα.

9.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

Η Δικαστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες :
1.

Εκδικάζει και επιβάλλει ποινές σε όσους παραπέμπονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ και για τους οποίους εφαρμόζονται οι
παρόντες κανονισμοί.

2.

Εκδικάζει και επιβάλλει ποινές σε σωματεία για οτιδήποτε συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα με βάση τους παρόντες μετά από καταγγελία
άλλου σωματείου.

3.

Εκδικάζει αιτήσεις σωματείων σχετικά με αγώνες που διακόπηκαν πριν
την λήξη τους ή που δεν διεξήχθηκαν λόγω της μη έναρξής τους μετά
από παραπομπή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.

4.

Εκδικάζει υποθέσεις που παραπέμπονται ενώπιον της από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ οι οποίες αφορούν αιτήματα σωματείων
για οικονομική τους αποζημίωση για ζημιές που υπέστησαν από
οπαδούς, αθλητές, μελών της προπονητικής ομάδας, μελών της
διοίκησης ή αξιωματούχους άλλου σωματείου

5.

Εκδικάζει ενστάσεις σωματείων κατά του κύρους ή αποτελέσματος
αγώνων για όσους λόγους επιτρέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς
που παραπέμπονται ενώπιον της από το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΟΠΕ και αποφασίζει για την τύχη τους. Στις περιπτώσεις αυτές η
απόφαση της Επιτροπής υπόκειται σε έφεση στην Ανώτατη Δικαστική
Επιτροπή Αθλητισμού του ΚΟΑ ( ΑΔΕΑ ) σύμφωνα με τις πρόνοιες της
σχετικής νομοθεσίας.

6.

Εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν το δικαίωμα αθλητών και σωματείων
για συμμετοχή σε διοργανώσεις της ΚΟΠΕ

8.

Επιβάλλει περαιτέρω ποινές σε αθλητές που αποβλήθηκαν από τον
αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια αγώνων επισήμων ή φιλικών, ή που
καταγγέλθηκαν από τον διαιτητή.

9.

Επιλαμβάνεται υποθέσεων που παραπέμπονται ενώπιον της από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ και αφορούν καταγγελίες ξένων
Ομοσπονδιών ή όργανα αυτών, για όσους εφαρμόζονται οι παρόντες
κανονισμοί.

10.

Επιλαμβάνεται υποθέσεων που παραπέμπονται ενώπιον της από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ ή την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών και
αφορούν παραβάσεις των Εσωτερικών Κανονισμών Εγγραφών και
Προπονητών.
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β.

11.

Επιλαμβάνεται ως δευτεροβάθμιο όργανο προσφυγών κατά αποφάσεων
των Επιτροπών Επίλυσης Διαφορών εκδικάζοντας τελεσίδικα τις
υποθέσεις αυτές.

12.

Γνωμοδοτεί σε ερωτήματα της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού
Συμβουλίου, της Γραμματείας ή των Σωματείων που τίθενται σ’ αυτήν δια
μέσου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει τελεσίδικα για
ζητήματα ερμηνείας του Καταστατικού ή των Εσωτερικών Κανονισμών
που θα παραπεμφθούν σ’ αυτή από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό
Συμβούλιο ή την Γραμματεία.

13.

Εκδικάζει τελεσίδικα θέματα που παραπέμπονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΠΕ και αφορούν παραβάσεις του Καταστατικού, των
Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ, των Προκηρύξεων, Εγκυκλίων,
Οδηγιών και Αποφάσεων της ΚΟΠΕ, των Διεθνών Αθλητικών
Κανονισμών και της Αθλητικής Δεοντολογίας, από όσους για τους
οποίους εφαρμόζονται οι παρόντες κανονισμοί.

Η Επιτροπή έχει οποιαδήποτε άλλη εξουσία ήθελε κριθεί αναγκαία για την πιστή
εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών
ενώ για θέματα που δεν προβλέπονται στους παρόντες, η Επιτροπή θα
αποφασίζει κατά τρόπο που συνάδει με το πνεύμα των παρόντων.
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ διορίζει τον Πειθαρχικό Εισαγγελέα ο οποίος
εκπροσωπεί την Ομοσπονδία στις πειθαρχικές διαδικασίες και ο οποίος μετά από
οδηγίες της ΚΟΠΕ μπορεί να ξεκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες.

2.

Ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας επιλέγεται μεταξύ προσώπων που είναι φίλαθλοι, ψηλού
ηθικού επιπέδου, τίμιου και ακέραιου χαρακτήρα, εγνωσμένου κύρους και έχουν
τουλάχιστον πενταετή πείρα ως δικηγόροι.

3.

Η θητεία του Πειθαρχικού Εισαγγελέα είναι τετραετής συμβαδίζει με την θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ και λήγει μόλις εκλεγεί ο νέος Εισαγγελέας.

4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ και η Δικαστική της Επιτροπή μπορεί να δώσουν
οδηγίες στον Πειθαρχικό Εισαγγελέα να διεξάγει έρευνες.

5.

Πειθαρχικοί Εισαγγελείς δεν μπορούν να είναι :
α.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ ή άλλου σώματος ή οργάνου έχει
σχέση με την πετοσφαίριση,

β.

Μέλη Διοικητικών
αθλήματος,

γ.

Εν ενεργεία αθλητές, διαιτητές, προπονητές, παρατηρητές και διαμεσολαβητές
αθλητών,

δ.

Άτομα που καταδικάστηκαν από αρμόδιο όργανο για σοβαρή παράβαση των
βασικών και θεμελιωδών αρχών της ΚΟΠΕ ή από αρμόδιο Δικαστήριο της
Δημοκρατίας για ατιμωτικό αδίκημα ή αδίκημα ενέχον ηθική αισχρότητα.

Συμβουλίων
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ή

υπάλληλοι

σωματείων

οποιουδήποτε

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
1.

Οποιοδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο
με βάση τους παρόντες πρέπει να συμπεριφέρεται με βάση τις αρχές της αφοσίωσης,
αξιοπρέπειας και αθλητοπρέπειας.

2.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά διαπράττεται παράβαση των πιο πάνω αρχών και
πειθαρχικό παράπτωμα από οποιοδήποτε που :
α.

Δεν τηρεί το Καταστατικό, Εσωτερικούς Κανονισμούς, Προκηρύξεις, Εγκυκλίους,
Οδηγίες και Αποφάσεις των ΚΟΠΕ, CEV, FIVB και των αρμοδίων τους οργάνων
τους Διεθνείς Κανονισμούς Πετοσφαίρισης ( Rules of the Game ) και τον κώδικα
ηθικής δεοντολογίας της FIVB.

β.

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

γ.

Επιδεικνύει αντιαθλητική ή ανάρμοστη ή προσβλητική συμπεριφορά ή
συμπεριφορά αντίθετη με τους βασικούς κανόνες αξιοπρεπούς συμπεριφοράς
με την οποία προσβάλει το φίλαθλο πνεύμα και / ή την αθλητοπρέπεια και / ή
την ευταξία των αγώνων.

δ.

Χρησιμοποιεί αθλητικά γεγονότα ή διοργανώσεις ή εκδηλώσεις για την
προώθηση μη αθλητικών σκοπών.

ε.

Η συμπεριφορά του προκαλεί την απαξίωση του αθλήματος, της ΚΟΠΕ ή
οποιουδήποτε μέλους της ή δημοσιοποιεί μέσω οποιουδήποτε μέσου μαζικής
επικοινωνίας θέσεις, απόψεις και επικρίσεις κατά τρόπο που υποσκάπτει το
κύρος της ΚΟΠΕ ή αξιωματούχων ή μελών της ή αξιωματούχων μελών της ή
οποιουδήποτε οργάνου, σώματος αξιωματούχου αγώνα ή μέλους τους.

στ.

Δεν συμμορφώνεται με αποφάσεις, οδηγίες, κανονισμούς των δικαστικών
πειθαρχικών και άλλων οργάνων της ΚΟΠΕ 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 αξιωματούχο της.

ζ.

Δεν συμμορφώνεται με οδηγίες που δίνονται από αξιωματούχους αγώνων.

η.

Παραλείπει ή αποφεύγει να παρουσιαστεί σε προγραμματισμένο αγώνα έγκαιρα
ή καθόλου εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και μετά από άμεση
ενημέρωση της ΚΟΠΕ γι’ αυτό.

θ.

Προκαλεί την διακοπή ή εγκατάλειψη οποιουδήποτε αγώνα ή είναι υπεύθυνος
για την διακοπή ή εγκατάλειψη του.
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ι.

Καταχωρεί και / ή δηλώνει σε φύλλο αγώνα αθλητή που 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 αθλητή για σκοπούς εγγραφής ή μεταγραφή
του.

ια.

Διαπράττει ή αποπειράται επίθεση με λόγια και / ή έργα.

ιβ.

Συμμετέχει σε συμπλοκή ενώ δεν θεωρείται ότι κάποιος συμμετέχει σε
συμπλοκή όταν αναμείχθηκε σε αυτή με σκοπό να την αποτρέψει ή να την
τερματίσει ή να προστατεύσει τρίτα άτομα.

ιγ.

Λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα μέρος σε στοιχήματα ή παρόμοιες δραστηριότητες
που έχουν σχέση με πετοσφαιρικούς αγώνες που αφορούν διοργανώσεις ή
πρωταθλήματα της ΚΟΠΕ ή έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον σε
τέτοιες δραστηριότητες.

ιδ.

Προσφεύγει σε πολιτικά δικαστήρια κατά παράβαση των παρόντων κανονισμών

ιε.

Παραβιάζει τους κανονισμούς εγγραφών και μεταγραφών αθλητών της ΚΟΠΕ.

ιστ.

Υποκινεί ή διαπράττει ή συμμετέχει σε ρατσιστική ή παρόμοια συμπεριφορά
κατά παράβαση των άρθρων 12,13 και 14 των παρόντων.

ιζ.

Προκαλεί ή συμμετέχει ή υποκινεί ή συνεργεί στην πρόκληση επεισοδίων πριν,
κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα είτε εντός του αγωνιστικού
χώρου είτε εντός της αίθουσας ( κερκίδες, αποδυτήρια κλπ ), τα οποία
επηρεάζουν και / ή έχουν επίδραση και / ή προκαλούν ή απειλούν να
προκαλέσουν ζημιές στην αίθουσα, στους θεατές και / ή σε οποιοδήποτε άτομο
στην αίθουσα και / ή αναταραχή ή διακοπή οριστική ή προσωρινή στον υπό
εξέλιξη αγώνα.

ιη.

Αμφισβητεί με οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική αρμοδιότητα της
Δικαστικής Επιτροπής να εκδικάζει οποιοδήποτε θέμα για το οποίο έχει
αρμοδιότητα με βάση τους παρόντες κανονισμούς.

ιθ.

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 ΚΟΠΕ αντιαθλητικές πράξεις,
ενέργειες ή συμπεριφορές που περιέρχονται στην αντίληψή του.

κ.

Καλεί για οποιοδήποτε λόγο του φιλάθλους είτε δημοσίως είτε άλλως πώς να
μην προσέρχονται ή να προσέρχονται σε μειωμένους αριθμούς είτε στους εντός
είτε στους εκτός έδρας αγώνες τους εκτός εάν έχει προηγηθεί σχετική απόφαση
και άδεια της ΚΟΠΕ ή αυτή η κλήση γίνεται για πρόληψη και αποφυγή
δημιουργίας επεισοδίων.

κα.

Παραβαίνει τις διατάξεις των περί φαρμακοδιέγερσης ( Doping ) σχετικών
κανονισμών.
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κβ.

Προβαίνει σε δηλώσεις ή προκαλεί δηλώσεις ή προβαίνει στην έκδοση ή
προκαλεί την έκδοση ανακοινώσεων σε μέσα μαζικής επικοινωνίας και / ή
κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες :
1.

Θίγουν ή μειώνουν το κύρος γενικά της διαιτησίας και / ή συγκεκριμένης
διαιτησίας και / ή συγκεκριμένου διαιτητή και / ή θίγουν ή μειώνουν την
αξιοπρέπεια και / ή προσωπικότητα διαιτητή και / ή άπτονται διαιτησίας
που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει οριστεί για να διαιτητεύσει
αγώνα και / ή άπτονται φάσεων αγώνων και / ή αποφάσεων του διαιτητή
σε συγκεκριμένες φάσεις αγώνα και / ή δηλώσεις που προτρέπουν την
Επιτροπή Διαιτησίας να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες αναφορικά με
διαιτησία αγώνα.

2.

Θίγουν ή μειώνουν το κύρος γενικών των παρατηρητών και / ή
συγκεκριμένου παρατηρητή και / ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια
και / ή προσωπικότητα παρατηρητή.

3.

Θίγουν ή μειώνουν το κύρος των μελών της Επιτροπής Διαιτησίας και / ή
άπτονται του έργου της Επιτροπής Διαιτησίας και / ή του Διευθυντή ή
Υπεύθυνου Διαιτησίας της ΚΟΠΕ.

4.

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

5.

Θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και / ή το κύρος
οποιουδήποτε ατόμου εμπλέκεται στο άθλημα, αξιωματούχου ή μέλους
σωματείου, αξιωματούχου, μέλους, υπαλλήλου ή συνεργάτη του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ και / ή θίγουν ή μειώνουν οπαδούς
οποιασδήποτε ομάδας της ΚΟΠΕ.

6.

Είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και / ή του fair play και / ή
μπορούν να συμβάλουν σε δημιουργία δυσπιστίας κατά του αθλήματος
και / ή λειτουργών του και / ή μπορούν να συμβάλουν και / ή
υποκινήσουν σε αντιαθλητικές ενέργειες και / ή γελοιοποιούν το άθλημα ή
άτομα που εμπλέκονται στο άθλημα και / ή είναι μειωτικές για το άθλημα
ή για άτομα που με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται σ’ αυτό και / ή είναι
σαρκαστικές για το άθλημα και / ή άτομα που εμπλέκονται σ’ αυτό.

Νοείται ότι επιτρέπεται κατά την κρίση της Δικαστικής Επιτροπής η καλώς νοούμενη
κριτική οποιασδήποτε μορφής και προς οποιονδήποτε και οι κρίσεις των φάσεων
αγώνων νοουμένου ότι η κριτική δεν εκτείνεται σε κρίσεις κατά των διαιτητών ή άλλων.
Νοείται περαιτέρω ότι για σκοπούς επιβολής ποινής η Δικαστική Επιτροπή θα
αποδέχεται ως έχει το οποιοδήποτε οπτικό ή ακουστικό ή οπτικοακουστικό υλικό
κατατίθεται από την ΚΟΠΕ και δεν θα απαιτείται οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική
μαρτυρία. Για ανακοινώσεις ή δηλώσεις στον γραπτό τύπο ή αναρτήσεις σε σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης θα θεωρείται επαρκής μαρτυρία η απλή κατάθεση στην
Δικαστική Επιτροπή του έντυπου στο οποίο έγινε η ανακοίνωση ή η δήλωση ή
αντίγραφο της ανάρτησης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στους παρόντες μπορεί να επιβληθούν εναντίον
σωματείων μελών της ΚΟΠΕ και νομικών προσώπων όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2
των παρόντων εφόσον :
1.

Η ομάδα τους ή αθλητής ή μέλος της προπονητικής ομάδας ή αξιωματούχος
παραβιάζει τις πρόνοιες του άρθρου 7 των παρόντων.

2.

Οπαδοί και / ή φίλαθλοι τους επιδεικνύουν απρεπή συμπεριφορά όπως :
α.

Είσοδο ή απόπειρα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο οποιουδήποτε μη
εξουσιοδοτημένου προσώπου είτε πριν είτε κατά την διάρκεια είτε μετά την λήξη
του αγώνα.

β.

Ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες και οποιοδήποτε άλλο
χώρο της αίθουσας ( πχ αποδυτήρια ) είτε πριν είτε κατά την διάρκεια είτε μετά
την λήξη του αγώνα.

γ.

Ρίψη ή πυροδότηση κροτίδων, βεγγαλικών, πυρσών και οποιασδήποτε άλλης
μορφής πυροτεχνημάτων εντός της αίθουσας διεξαγωγής του αγώνα.

δ.

Για μεταφορά και / ή κατοχή και / ή χρήση στην αίθουσα ( αγωνιστικός χώρος,
κερκίδες, αποδυτήρια ) του αγώνα, επικίνδυνων για την υγεία και ασφάλεια
αντικειμένων όπως συσκευές laser κλπ.

ε.

Εξύβριση λόγω ή έργω ή επίθεση ή και απόπειρα επίθεσης κατά παντός.

στ.

Χρήση χειρονομιών, λέξεων, αντικειμένων ή οποιονδήποτε άλλων μέσων για
μετάδοση μηνυμάτων ή συνθημάτων ακατάλληλων για αθλητικές εκδηλώσεις
και ειδικότερα αν αυτά είναι πολιτικής φύσης, επιθετικά ή προκλητικά ή αισχρά η
υβριστικά ή χυδαία.

ζ.

Έλλειψη τάξης ή πειθαρχίας εντός της αίθουσας διεξαγωγής του αγώνα,
βιαιοπραγίες, πρόκληση επεισοδίων και πρόκληση ζημιών.

η.

Προκαλούν με ενέργειες τους προσωρινή ή οριστική διακοπή αγώνα.

3.

Διαπραχθεί ή γίνει απόπειρα πλαστοπροσωπίας αθλητή ή διαπιστωθεί δόλια δήλωση
συμμετοχής αθλητή σε αγώνα στον οποίο δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής οπότε
επιβάλλεται ποινή μηδενισμού της ομάδας στον συγκεκριμένο αγώνα σύμφωνα με το
σχετικό άρθρο των παρόντων.

4.

Σωματείο ή αξιωματούχος ή πρόσωπο που ενεργεί με οδηγίες ή προτροπή τους,
αναμειγνύεται ή επιχειρεί να αναμιχθεί ενεργά ή παθητικά ή αποπειράται σε δωροδοκία
ή διαφθορά ή πριμοδότηση οποιασδήποτε ομάδας ή αθλητή ή αξιωματούχου αγώνα
για να επηρεάσει το αποτέλεσμα αγώνα, οπότε επιβάλλεται ποινή μηδενισμού της
ομάδας στον συγκεκριμένο αγώνα ( σύμφωνα με το σχετικό άρθρο των παρόντων ) και
διαβάθμισή της στην αμέσως κατώτερη κατηγορία στην οποία θα αγωνίζεται από την
επόμενη αγωνιστική περίοδο.

5.

Σωματείο ή αθλητής ή μέλος της διοίκησης, αξιωματούχος ή πρόσωπο που ενεργεί
κατ’ εντολή ή λογαριασμό του, προβαίνει σε δηλώσεις ή εκδίδει γραπτές ανακοινώσεις
σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την διαιτησία
αγώνων κατά παράβαση των παρόντων.

6.

Σωματείο ή αθλητής ή μέλος της διοίκησης, αξιωματούχος ή πρόσωπο που ενεργεί
κατ’ εντολή ή λογαριασμό του, προβαίνει σε δηλώσεις ή εκδίδει γραπτές ανακοινώσεις
σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης στρεφόμενες κατά μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ ή οργάνων της ή του αθλήματος.

7.

Επιδεικνύει ανυπακοή σε αποφάσεις της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών και / ή
αμέλεια και / ή άρνηση στην εκτέλεση τους και μετά από παραπομπή στην Δικαστική
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ και / ή την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.
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ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
1.

Οποιοδήποτε αθλητής υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο με βάση τους παρόντες, πρέπει
να συμπεριφέρεται με βάση τις αρχές της αφοσίωσης, αξιοπρέπειας και
αθλητοπρέπειας.

2.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά και πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 7 των
παρόντων διαπράττει παράβαση των πιο πάνω αρχών και πειθαρχικό παράπτωμα
όταν :

3.

α.

Προβαίνει σε εξύβριση λόγω ή έργω ή επίθεση ή και απόπειρα επίθεσης κατά
παντός.

β.

Συμμετέχει και / ή προσπαθεί να λάβει μέρος δόλια σε αγώνα στον οποίο δεν
δικαιούται να λάβει μέρος.

γ.

Επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά και προκαλεί και / ή αποπειράται να
προκαλέσει βιαιοπραγίες, επεισόδια και ζημιές.

δ.

Προκαλεί με ενέργειες του προσωρινή ή οριστική διακοπή αγώνα.

ε.

Αναμειγνύεται ή επιχειρεί να αναμιχθεί ενεργά ή παθητικά ή αποπειράται σε
δωροδοκία ή διαφθορά ή πριμοδότηση οποιασδήποτε ομάδας ή αθλητή ή
αξιωματούχου αγώνα για να επηρεάσει το αποτέλεσμα αγώνα.

στ.

Προβαίνει σε δηλώσεις ή εκδίδει γραπτές ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής
ενημέρωσης ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την διαιτησία αγώνων
κατά παράβαση των παρόντων.

ζ.

Προβαίνει σε δηλώσεις ή εκδίδει γραπτές ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής
ενημέρωσης ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης στρεφόμενες κατά μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ ή οργάνων της ή του αθλήματος.

η.

Επιδεικνύει ανυπακοή σε αποφάσεις της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών και / ή
αμέλεια και / ή άρνηση στην εκτέλεση τους και μετά από παραπομπή στην
Δικαστική από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ και / ή την Επιτροπή
Επίλυσης Διαφορών.

Επίσης και πέραν των πιο πάνω διεθνής αθλητής σε οποιαδήποτε από τις Εθνικές
Ομάδες διαπράττει παράβαση των παρόντων και πειθαρχικό παράπτωμα όταν :
α.

Επιδεικνύει ανάρμοστη και / ή αντιαθλητική συμπεριφορά προς φιλάθλους,
διαιτητές, μέλη της γραμματείας, συμπαίκτες, αντιπάλους, προπονητές, μέλη της
Τεχνικής ομάδας, της Διοικητικής, Τεχνικής και Ιατρικής Υπηρεσίας της ΚΟΠΕ ή
των οργάνων αυτής.

β.

Δεν τηρεί τις οδηγίες της ΚΟΠΕ και / ή της Τεχνικής Υπηρεσίας και / ή της
Ιατρικής Υπηρεσίας.
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γ.

Προσποιείται τραυματισμό ή ασθένεια.

δ.

Συμμετέχει χωρίς άδεια και κατά την διάρκεια των υποχρεώσεων των Εθνικών
ομάδων σε διοργανώσεις Beach Volley.

ε.

Καθυστερεί την προσέλευση του στο γήπεδο για προπόνηση ή αγώνα και / ή
την προσέλευση σ’ οποιοδήποτε χώρο για μετακίνηση της ομάδας.

στ.

Δεν προσέρχεται σε εκδηλώσεις οποιασδήποτε μορφής των Εθνικών Ομάδων.

ζ.

Απέχει αδικαιολόγητα από προπόνηση ή αγώνα.

η.

Παραβιάζει τις οδηγίες της προετοιμασίας.

θ.

Καταστρέφει και / ή κατακρατεί αθλητικό υλικό το οποίο όφειλε να επιστρέψει.

9α

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1.

Οποιοδήποτε μέλος της προπονητικής ομάδας ( προπονητής, βοηθός, ιατρός,
φυσιοθεραπευτής, στατιστικολόγος, φροντιστής κλπ ) υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο
με βάση τους παρόντες, πρέπει να συμπεριφέρεται με βάση τις αρχές της αφοσίωσης,
αξιοπρέπειας και αθλητοπρέπειας.

2.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά και πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 7 των
παρόντων διαπράττει παράβαση των πιο πάνω αρχών και πειθαρχικό παράπτωμα
όταν :
α.

Προβαίνει σε εξύβριση λόγω ή έργω ή επίθεση ή και απόπειρα επίθεσης κατά
παντός.

β.

Για δόλια συμμετοχή του σε αγώνα και / ή δήλωση συμμετοχής του σε αγώνα
η οποία έγινε δόλια ενώ ο ίδιος δεν εδικαιούτο να λάβει μέρος. Σε τέτοια
περίπτωση και νοουμένου ότι πρόκειται για τον πρώτο προπονητή της ομάδας
η Δικαστική Επιτροπή πέραν της οποιασδήποτε ποινής που ήθελε επιβάλει σε
αυτόν, θα επιβάλλει στην υπεύθυνη ομάδα ποινή μηδενισμού.

γ.

Επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά και προκαλεί και / ή αποπειράται να
προκαλέσει βιαιοπραγίες, επεισόδια και ζημιές.

δ.

Προκαλεί με ενέργειες του προσωρινή ή οριστική διακοπή αγώνα.

ε.

Αναμειγνύεται ή επιχειρεί να αναμιχθεί ενεργά ή παθητικά ή αποπειράται σε
δωροδοκία ή διαφθορά ή πριμοδότηση οποιασδήποτε ομάδας ή αθλητή ή
αξιωματούχου αγώνα για να επηρεάσει το αποτέλεσμα αγώνα.

στ.

Προβαίνει σε δηλώσεις ή εκδίδει γραπτές ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής
ενημέρωσης ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την διαιτησία αγώνων
κατά παράβαση των παρόντων.

ζ.

Προβαίνει σε δηλώσεις ή εκδίδει γραπτές ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής
ενημέρωσης ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης στρεφόμενες κατά μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ ή οργάνων της ή του αθλήματος.

η.

Επιδεικνύει ανυπακοή σε αποφάσεις της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών και / ή
αμέλεια και / ή άρνηση στην εκτέλεση τους και μετά από παραπομπή στην
Δικαστική από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ και / ή την Επιτροπή
Επίλυσης Διαφορών.

θ.

Σε περίπτωση που με την εν γένει συμπεριφορά του κρίνεται ακατάλληλος για
το άθλημα ή και το επάγγελμα του προπονητή ή υπέπεσε σε παράπτωμα
ηθικής τάξης ή διαπράξει αδίκημα που διασύρει ή δυσφημεί το άθλημα ή υπέχει
οικονομική υποχρέωση προς σωματείο, επιδικασθείσα τελεσίδικα από τα
αρμόδια όργανα.
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3.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά στις πιο κάτω περιπτώσεις η Δικαστική Επιτροπή της
ΚΟΠΕ επιβάλλει οριστική και χωρίς δικαίωμα επανεγγραφής διαγραφή προπονητή
από το μητρώο της ΚΟΠΕ :
α.

Σε παράβαση των βασικών και θεμελιωδών αρχών της ΚΟΠΕ όπως αυτές
περιγράφονται στο Καταστατικό της.

β.

Όταν αναμειγνύεται ή επιχειρεί να αναμιχθεί ενεργά ή παθητικά ή αποπειράται
σε δωροδοκία ή διαφθορά ή πριμοδότηση οποιασδήποτε ομάδας ή αθλητή ή
αξιωματούχου αγώνα για να επηρεάσει το αποτέλεσμα αγώνα.

γ.

Όταν παραλείψει να καταγγείλει άμεσα και γραπτώς στην ΚΟΠΕ οποιαδήποτε
προσπάθεια επηρεασμού του για καθορισμό αποτελέσματος αγώνα, άμεση ή
έμμεση, είτε αυτή κρίνεται σημαντική είτε ασήμαντη.

10α

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
1.

Οποιοσδήποτε αξιωματούχος αγώνα ( διαιτητής, επόπτης, κριτής, γυμνασίαρχος,
παρατηρητής κλπ ) υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο με βάση τους παρόντες, πρέπει να
συμπεριφέρεται με βάση τις αρχές της αφοσίωσης, αξιοπρέπειας και αθλητοπρέπειας.

2.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά και πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 7 των
παρόντων διαπράττει παράβαση των πιο πάνω αρχών και πειθαρχικό παράπτωμα
όταν :

3.

α.

Προβαίνει σε εξύβριση λόγω ή έργω ή επίθεση ή και απόπειρα επίθεσης κατά
παντός.

β.

Επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά και προκαλεί και / ή αποπειράται να
προκαλέσει βιαιοπραγίες, επεισόδια και ζημιές.

γ.

Αναμειγνύεται ή επιχειρεί να αναμιχθεί ενεργά ή παθητικά ή αποπειράται σε
δωροδοκία ή διαφθορά ή πριμοδότηση οποιασδήποτε ομάδας ή αθλητή ή
αξιωματούχου αγώνα για να επηρεάσει το αποτέλεσμα αγώνα.

δ.

Προβαίνει σε δηλώσεις ή εκδίδει γραπτές ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής
ενημέρωσης ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την διαιτησία αγώνων
κατά παράβαση των παρόντων.

ε.

Προβαίνει σε δηλώσεις ή εκδίδει γραπτές ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής
ενημέρωσης ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης στρεφόμενες κατά μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ ή οργάνων της ή του αθλήματος.

στ.

Δεν προσέρχεται σε αγώνα στον οποίο έχει οριστεί. Η δημοσίευση και / ή η
ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ των ονομάτων των ορισθέντων
διαιτητών, εποπτών, κλπ λογίζεται ως η επίσημη ειδοποίηση τους για τον
ορισμό τους.

ζ.

Επιδεικνύει φανερή μεροληψία ή καταφανή ανικανότητα ή σκόπιμη παράβαση
των εντολών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ ή της Επιτροπής Διαιτησίας
ή σε περίπτωση παράβασης του Καταστατικού ή των Εσωτερικών Κανονισμών
ή των Προκηρύξεων ή των Οδηγιών ή των Επίσημων Κανονισμών Παιδιάς.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά στις πιο κάτω περιπτώσεις η Δικαστική Επιτροπή της
ΚΟΠΕ επιβάλλει οριστική και χωρίς δικαίωμα επανεγγραφής διαγραφή αξιωματούχου
αγώνα από το μητρώο της ΚΟΠΕ :
α.

Σε αποδεδειγμένα μεροληπτική διαιτησία

β.

Σε παράβαση των βασικών και θεμελιωδών αρχών της ΚΟΠΕ όπως αυτές
περιγράφονται στο Καταστατικό της
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γ.

Σε περίπτωση καταδίκης από Δικαστήριο της Δημοκρατίας για ατιμωτικό
αδίκημα ή αδίκημα ηθικής αισχρότητας

δ.

Όταν παραλείψει να καταγγείλει άμεσα και γραπτώς στην ΚΟΠΕ οποιαδήποτε
προσπάθεια επηρεασμού του για μεροληπτική διαιτησία, άμεση ή έμμεση, είτε
αυτή κρίνεται σημαντική είτε ασήμαντη.

ε.

Όταν προσπαθήσει ο ίδιος να επηρεάσει συνάδελφό του για μεροληπτική
διαιτησία.

στ.

Όταν προσπαθήσει να επηρεάσει παρατηρητή ή την Επιτροπή Διαιτησίας για
ευνοϊκή μεταχείριση ή και μεροληπτική αντιμετώπιση.

ζ.

Όταν έχει άμεσο ή έμμεσο κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής
Διαιτησίας συμφέρον, σε οποιοδήποτε γραφείο ή επιχείρηση αθλητικών
στοιχημάτων.

11α

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΥΜΕΠΡΙΦΟΡΑ
1.

Οποιοσδήποτε 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 Δημοκρατίας στις αίθουσες διεξαγωγής των
αγώνων υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες
των παρόντων.

2.

Ομοίως οποιοσδήποτε προβαίνει σε ανάρτηση ή επίδειξη ή αναφώνηση ή αναγραφή
μηνυμάτων σχετικών με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και / ή την ταυτότητα του
φύλου οποιουδήποτε υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με
τις πρόνοιες των παρόντων.

3.

Οποιοδήποτε σωματείο του οποίου οπαδοί, μέλη υπάλληλοι, μέλη της διοίκησης,
αξιωματούχοι, αθλητές, προπονητές, σύνδεσμοι φιλάθλων ή πρόσωπα που ενεργούν
κατ’ εντολή ή για λογαριασμό του, επιδείξουν τέτοια συμπεριφορά όπως αυτή
καθορίζεται πιο πάνω πριν , κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος αγώνα υπόκειται σε
πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων.

4.

Στην έννοια του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται εικόνες, σχέδια, χειρονομίες,
μορφασμοί, φωτογραφίες ή χρήση ή επίδειξη μέλους το σώματος με προκλητικό ή
προσβλητικό ή άσεμνο τρόπο κλπ.

5.

Καταγγελίες για τα πιο πάνω μπορούν να γίνουν από τον διαιτητή και / ή παρατηρητή
του αγώνα και οποιοδήποτε οπτικό και / ή ακουστικό και / ή οπτικοακουστικό υλικό
κατατίθεται στην Δικαστική Επιτροπή θα γίνεται αποδεκτό για απόδειξη χωρίς την
ανάγκη οποιασδήποτε άλλης υποστηρικτικής μαρτυρίας.
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ΑΡΘΡΟ 13ο : ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
1.

Οποιασδήποτε μορφής εξτρεμιστική ιδεολογική και / ή πολιτική προπαγάνδα
απαγορεύεται τόσο πριν όσο κατά την διάρκεια αλλά και μετά το τέλος αγώνα και σε
περίπτωση που επιδειχθεί τέτοια συμπεριφορά εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου
12 των παρόντων.

2.

Ομοίως απαγορεύεται η έκδοση ανακοίνωσης από σωματείο της ΚΟΠΕ υπέρ
οποιουδήποτε υποψήφιου για πολιτειακό αξίωμα και γενικά η ανάμειξή του σε πολιτικά
ζητήματα ή εκλογικές αναμετρήσεις και σε περίπτωση που επιδειχθεί τέτοια
συμπεριφορά εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 12 των παρόντων.
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ΑΡΘΡΟ 14ο : ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
1.

Οποιασδήποτε προβαίνει σε ανάρτηση ή επίδειξη ή αναφώνηση ή αναγραφή
μηνυμάτων αναφορικά με ναρκωτικές ή άλλες παρόμοιες ουσίες υποπίπτει σε
πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων.

2.

Οποιοδήποτε σωματείο του οποίου οπαδοί, μέλη υπάλληλοι, μέλη της διοίκησης,
αξιωματούχοι, αθλητές, προπονητές, σύνδεσμοι φιλάθλων ή πρόσωπα που ενεργούν
κατ’ εντολή ή για λογαριασμό του, επιδείξουν τέτοια συμπεριφορά όπως αυτή
καθορίζεται πιο πάνω πριν , κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος αγώνα υπόκειται σε
πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων.

3.

Στην έννοια του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται εικόνες, σχέδια, χειρονομίες,
μορφασμοί, φωτογραφίες ή χρήση ή επίδειξη μέλους το σώματος με προκλητικό ή
προσβλητικό ή άσεμνο τρόπο κλπ.

4.

Καταγγελίες για τα πιο πάνω μπορούν να γίνουν από τον διαιτητή και / ή παρατηρητή
του αγώνα και οποιοδήποτε οπτικό και / ή ακουστικό και / ή οπτικοακουστικό υλικό
κατατίθεται στην Δικαστική Επιτροπή θα γίνεται αποδεκτό για απόδειξη χωρίς την
ανάγκη οποιασδήποτε άλλης υποστηρικτικής μαρτυρίας.
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ΑΡΘΡΟ 15ο : ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ ως πειθαρχικό όργανο επιβάλλει πειθαρχικές ποινές
και εκδίδει συστάσεις.

2.

Οι πειθαρχικές ποινές είναι κυρώσεις σε σχέση με την συμπεριφορά που εξετάζεται και
μπορούν να είναι συνδυασμένες ενώ οι συστάσεις απαιτούν συγκεκριμένη
συμπεριφορά από αυτούς προς τους οποίους απευθύνονται.

3.

Η Δικαστική μπορεί να αποφασίζει την πληρωμή αποζημιώσεων σε σχέση με ζημιές
που προκλήθηκαν και τους όρους πληρωμής τους σε περίπτωση που γι’ αυτές
ευθύνεται οποιοδήποτε σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων.

15

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1.

Οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν από την Δικαστική
Επιτροπή της ΚΟΠΕ σε σωματεία μέλη της ή νομικά πρόσωπα όπως αυτά
καθορίζονται στο άρθρο 2 των παρόντων :
α.

Προειδοποίηση

β.

Επίπληξη

γ.

Χρηματικό πρόστιμο με ανώτατο όριο τις € 20.000,00

δ.

Ακύρωση αποτελέσματος αγώνα

ε.

Εντολή για επανάληψη αγώνα

στ.

Εντολή για συνέχιση του αγώνα από το σημείο της διακοπής του

ζ.

Αφαίρεση βαθμών από την βαθμολογία της τρέχουσας ή επόμενης περιόδου

η.

Κατακύρωση αγώνα στην αντίπαλη ομάδα λόγω υπαιτιότητας

θ.

Μηδενισμός ομάδας για ένα ή περισσότερους αγώνες ( Άρθρο 18 )

ι.

Διεξαγωγή αγώνα κεκλεισμένων των θυρών ( Άρθρο 19 )

ια.

Απαγόρευση χρήσης αίθουσας ή σταδίου

ιβ.

Αποκλεισμό έδρας και διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο και νοείται ότι ο
ορισμός της ουδέτερης έδρας δεν θα αποβαίνει σε βάρος της φιλοξενούμενης
ομάδας.

ιγ.

Προσωρινό αποκλεισμό για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή αριθμό αγώνων

ιδ.

Αποκλεισμό από διοργανώσεις σε εξέλιξη ή μελλοντικές διοργανώσεις

ιε.

Διαβάθμιση από διοργάνωση και υποβιβασμό σε κατώτερη κατηγορία

ιστ.

Αφαίρεση τίτλου ή επάθλου

ιζ.

Διαγραφή προσωρινή ή οριστική από το μητρώο της ΚΟΠΕ

ιη.

Απαγόρευση διενέργειας εγγραφών ή μεταγραφών αθλητών

ιθ.

Επιβολή οποιαδήποτε άλλης ποινής προβλέπεται στο
Κανονισμούς, Προκηρύξεις, Εγκυκλίους ή Οδηγίες της ΚΟΠΕ
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Καταστατικό,

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
1.

2.

Οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν από την Δικαστική
Επιτροπή της ΚΟΠΕ σε φυσικά πρόσωπα όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2 των
παρόντων :
α.

Προειδοποίηση

β.

Επίπληξη

γ.

Χρηματικό πρόστιμο με ανώτατο όριο τις € 5.000,00

δ.

Προσωρινό αποκλεισμό για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή αριθμό αγώνων

ε.

Αποκλεισμό εισόδου σε γήπεδο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή αριθμό
αγώνων

στ.

Απαγόρευση ή αποκλεισμό από την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων για
συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή αριθμό αγώνων

ζ.

Απαγόρευση ή αποκλεισμό από την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας
σχετίζεται με την πετοσφαίριση για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή αριθμό
αγώνων

η.

Διαγραφή προσωρινή ή οριστική από το μητρώο της ΚΟΠΕ

θ.

Επιβολή οποιαδήποτε άλλης ποινής προβλέπεται στο
Κανονισμούς, Προκηρύξεις, Εγκυκλίους ή Οδηγίες της ΚΟΠΕ

Καταστατικό,

Πέραν των πιο πάνω και προκειμένου για αθλητές των Εθνικών Ομάδων η Δικαστική
Επιτροπή μπορεί να επιβάλει και τις πιο κάτω ποινές :
α.

Χρηματικό πρόστιμο έναντι των τακτικών και / ή έκτακτων παροχών, πριμ,
οδοιπορικών κλπ ή των οφειλομένων σ’ αυτόν από την ΚΟΠΕ

β.

Στέρηση πριμ αγώνα ή διοργάνωσης.

γ.

Αποκλεισμός από τις υποχρεώσεις του σωματείου του για ορισμένο χρονικό
διάστημα.

3.

Το σωματείο στο οποίο ανήκει ή εργάζεται ή εκπροσωπεί ή ενεργεί κατ’ εντολή του το
φυσικό πρόσωπο, θεωρείται συνυπεύθυνο με αυτό για οποιαδήποτε χρηματική ποινή
ήθελε επιβληθεί στο τελευταίο και φέρει την πρώτη ευθύνη για την καταβολή της.

4.

Στις περιπτώσεις 1 δ, 1 ε, και 1 στ πιο πάνω το σωματείο στο οποίο ανήκει ή
εργάζεται ή εκπροσωπεί ή ενεργεί κατ’ εντολή του το φυσικό πρόσωπο, έχει το
δικαίωμα επιλογής της έναρξης έκτισης της ποινής σε ένα εκ των δύο άμεσα επόμενων
αγώνων της ομάδας του και ανεξάρτητα από το είδος της διοργάνωσης.
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ΑΡΘΡΟ 18ο : ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
1.

Μηδενισμός ομάδας σημαίνει την κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας
με τον μέγιστο αριθμό σετ και πόντων που προβλέπονται στην οικεία Ειδική
Προκήρυξη και χωρίς η μηδενιζόμενη ομάδα να παίρνει τον βαθμό ή βαθμούς που
κανονικά θα έπαιρνε η ηττημένη ομάδα.

2.

Νοείται ότι σε κάποιο αγώνα μπορεί να μηδενιστούν και οι δύο ομάδες.

3.

Η ποινή του μηδενισμού μπορεί πέραν των πιο πάνω αναφερόμενων να συνοδεύεται
και με αφαίρεση βαθμού ή βαθμών από την βαθμολογία της ομάδας που μηδενίζεται
είτε στην τρέχουσα είτε στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, νοουμένου ότι κάτι τέτοιο
προβλέπεται στην οικεία Ειδική Προκήρυξη της διοργάνωσης.

4.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά στις πιο κάτω περιπτώσεις οι ομάδες μηδενίζονται
αυτόματα και παραπέμπονται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ για τυχόν επιβολή
περαιτέρω ποινής σύμφωνα με τις πρόνοιες των οικείων Ειδικών προκηρύξεων

5.

α.

Σε περίπτωση που ομάδα δεν προσέλθει σε αγώνα που έχει οριστεί

β.

Σε περίπτωση που ομάδα αποχωρεί από αγώνα πριν την κανονική του λήξη

γ.

Σε περίπτωση που μια ομάδα με γραπτή δήλωση της προς το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, αποχωρεί από τους υπόλοιπους αγώνες της
διοργάνωσης ή του πρωταθλήματος

δ.

Σε περίπτωση που διαπραχθεί ή γίνει απόπειρα διάπραξης από σωματείο και /
ή ομάδα πλαστοπροσωπίας αθλητή ή διαπιστωθεί δόλια συμμετοχή ή δήλωση
συμμετοχής αθλητή σε αγώνα στον οποίο δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής

ε.

Σε περίπτωση που διαπραχθεί ή γίνει απόπειρα διάπραξης από σωματείο και /
ή πλαστοπροσωπίας του πρώτου προπονητή ή διαπιστωθεί δόλια συμμετοχή ή
δήλωση συμμετοχής του πρώτου προπονητή σε αγώνα στον οποίο δεν είχε
δικαίωμα συμμετοχής

Στις πιο κάτω περιπτώσεις τα σωματεία και / ή ομάδες υπόκεινται σε ποινή μέχρι του
μηδενισμού μετά από παραπομπή στην Δικαστική Επιτροπή
α.

Σε περίπτωση διακοπής αγώνα από το διαιτητή « υπαιτιότητι » του σωματείου

β.

Σε περίπτωση που η Τεχνική Επιτροπή και / ή ο Α’ Διαιτητής του αγώνα κρίνουν
ότι το γήπεδο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα από το σωματείο, δεν
πληροί τους όρους των Επίσημων Κανονισμών και / ή δεν διαθέτει τον
κατάλληλο φωτισμό και / ή δεν πληροί τους όρους και προδιαγραφές του
πιστοποιητικού καταλληλότητας που έχει εκδώσει για το γήπεδο η ΚΟΠΕ, με
συνέπεια να μην διεξαχθεί ο αγώνας.
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γ.

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής αγώνα από το διαιτητή λόγω επεισοδίων
που προκάλεσαν αθλητές, προπονητές, παράγοντες, μέλη της διοίκησης ή
οπαδοί σωματείου.

δ.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται στον
οποιοδήποτε λόγο δεν δικαιούνται συμμετοχής.

18α

αγώνα

αθλητές

που

για

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
Σε περίπτωση επιβολής από την Δικαστική Επιτροπή της ποινής της διεξαγωγής αγώνα
κεκλεισμένων των θυρών δικαίωμα εισόδου στην αίθουσα του αγώνα θα έχουν οι :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Οι δηλωμένοι στο Φύλλο Αγώνα αθλητές των ομάδων
Τα δηλωμένα στο Φύλλο Αγώνα προπονητικά team των ομάδων
Τα μέλη της στατιστικής ομάδας των ομάδων
Οι αξιωματούχοι τέλεσης του αγώνα ( διαιτητές, γυμνασίαρχος κλπ )
Το βοηθητικό προσωπικό τέλεσης του αγώνα ( moppers, ball boys κλπ )
Οι υπεύθυνοι ασφαλείας του αγώνα ( υπεύθυνος ασφάλειας, επιτηρητές )
Μέχρι 15 το μέγιστο μέλη των Δ. Σ. των ομάδων ανά σωματείο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ
Οι ομοσπονδιακοί προπονητές
Το αναγκαίο για την διεξαγωγή του αγώνα προσωπικό της ΚΟΠΕ
Εγκεκριμένοι από την ΚΟΠΕ εκπρόσωποι των ΜΜΕ
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ΑΡΘΡΟ 20ο : ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
Η καταδίκη για παρόμοιο πειθαρχικό παράπτωμα σε οποιοδήποτε σημείο των δύο τελευταίων
αγωνιστικών περιόδων θα θεωρείται ως προηγούμενο και θα επιμετρά ως επιβαρυντικός
παράγοντας για σκοπούς επιβολής ποινής.
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ΑΡΘΡΟ 21ο : ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
1.

Όλες οι χρηματικές ποινές είναι πληρωτέες εντός εξήντα ( 60 ) ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης. Σε περίπτωση μη πληρωμής οι καταγγελλόμενοι θα
παραπέμπονται στην Δικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής για παρακοή απόφασης
της Δικαστικής Επιτροπής.

2.

Σε περίπτωση που ο καταγγελλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο στην Δικαστική
Επιτροπή θα παραπέμπεται για ανυπακοή και το σωματείο στο οποίο το φυσικό
πρόσωπο ανήκει κατά την ημέρα επιβολής της ποινής.
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ΑΡΘΡΟ 22ο : ΙΣΧΥΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
Ποινές που επιβληθήκαν από ξένες Ομοσπονδίες σε αθλητές, προπονητές, διαιτητές και / ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μέλος της ΚΟΠΕ και οι οποίες έχουν επίσημα κοινοποιηθεί στην
Ομοσπονδία θα ισχύουν και στην Κύπρο από την μέρα που κοινοποιήθηκαν σ’ αυτή.
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ΑΡΘΡΟ 23ο : ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους εντός
σαρανταοκτώ ωρών από της λήψης τους και οι επηρεαζόμενοι μπορεί να τις εφεσιβάλουν
στην Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού – ΑΔΕΑ του ΚΟΑ εντός δεκαπέντε ημερών
από της κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης.
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ΑΡΘΡΟ 24ο : EΠΙΣΗΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕ
1.

Για την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών ως επίσημη ημερομηνία παραλαβής
οποιουδήποτε εγγράφου από την ΚΟΠΕ θα θεωρείται η ημερομηνία ταχυδρόμησής
του με συστημένη επιστολή προς αυτή ή η ημερομηνία της δια χειρός παράδοσης του
στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή η ημερομηνία αποστολής του στην ΚΟΠΕ με
τηλεομοιότυπο ( φαξ ) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e – mail ).

.
2.

Όταν η τελευταία μέρα οποιασδήποτε χρονικής προθεσμίας όπως αυτή καθορίζεται
στους παρόντες Κανονισμούς ( είτε αριθμητική π.χ. τριάντα μέρες είτε ημερολογιακή
π.χ. 15η Δεκεμβρίου ) συμπέσει με επίσημη αργία, αυτή μεταφέρεται αυτόματα στην
πρώτη επόμενη εργάσιμη ημερομηνία.
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ΑΡΘΡΟ 25ο : ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
1.

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους τίθενται σε
εφαρμογή αμέσως με την έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση της ΚΟΠΕ εκτός αν
η τελευταία αποφασίσει διαφορετικά.

2.

Για οποιοδήποτε θέμα δεν περιλαμβάνεται στους παρόντες Κανονισμούς ή όπου
υπάρχει ασάφεια ή σύγκρουση με άρθρα ή πρόνοιες του Καταστατικού, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΠΕ θα αποφασίζει εφαρμόζοντας κατά προτεραιότητα τις διατάξεις
του Καταστατικού.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ
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