
 1

Αθλητικό 
παράπτωµα 

«Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή 
παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή 
διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική 
δεοντολογία προς τούτο δεν περιλαµβάνει κάθε αντιαθλητική 
συµπεριφορά ή ενέργεια. 
 

Αθλητικός 
χώρος 

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος 
προπονήσεως. 
 

Αθλητής Αθλητής περιλαµβάνει χειροσφαιριστή ή χειροσφαιρίστρια µε 
κυπριακή ιθαγένεια συµπεριλαµβανοµένων και των 
κοινοτικών χειροσφαιριστών/στριών οι οποίοι έχουν την 
υπηκοότητα κράτους µέλους της Ε.Ε. καθώς επίσης των 
χειροσφαιριστών/στριών µε ξένη ιθαγένεια. 
 

Γήπεδα Γήπεδα περιλαµβάνει στάδια και χώρους προπονήσεως. 
 

Ποινές για 
παραπτώµατα 
αθλητών 

1.  Τα αθλητικά παραπτώµατα κάθε φύσης καθώς και οι  
παραβάσεις των διατάξεων αυτών των Κανονισµών  
τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του  
Παραρτήµατος των Ε.Κ., που αποτελεί το Πειθαρχικό  
∆ίκαιο µε την επιφύλαξη της επιβολής παραπέρα ποινών, 
που δυνατό ν΄ αναφέρονται στους εκάστοτε αθλητικούς  
νόµους.  ΄Ολες οι ποινές επιβάλλονται πρωτοβάθµια από 
τη ∆ικαστική Επιτροπή της ΚΟΧ εκτός αν σε ειδικές  
περιπτώσεις προβλέπεται διαφορετικά σ΄ αυτούς τους 
Ε.Κ. 
 
α)  Αυστηρή έγγραφη επίπληξη ή/και αποκλεισµός µέχρι 2
     αγωνιστικών ηµερών 
 

(i) Σε αθλητή, που καταγγέλλεται από το 
διαιτητή ως συνέπεια ανάρµοστης 
συµπεριφοράς του στη διάρκεια του αγώνα ή 
στο ηµίχρονο προς τους διαιτητές ή την 
γραµµατεία (δηλ. Για διαµαρτυρία σε πολύ 
έντονο ύφος, απειλές, άρνηση ανύψωσης 
του χεριού παρά τις επανειληµµένες σχετικές 
συστάσεις του διαιτητή, ειρωνικά σχόλια σε 
βάρος των αρχόντων του αγώνα, σπρώξιµο 
των διαιτητών, κλώτσηµα της σφαίρας και 
γενικά για συµπεριφορά που δεν αρµόζει σε 
παίκτη). 

 
(ii)  Σε αθλητή, που εγκαταλείπει αδικαιολόγητα και 

χωρίς άδεια του διαιτητή τον αγωνιστικό χώρο 
µετά την έναρξη του αγώνα. 
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β)  Αποκλεισµός µέχρι 4 αγωνιστικών ηµερών 
 

(i) Σε αθλητή, που καταγγέλλεται από διαιτητή, για 
       υβριστική συµπεριφορά σε αντίπαλο, συµπαίκτη 
       ή θεατή, στη διάρκεια του αγώνα ή στο  
       ηµίχρονο (δηλ. για βρισιές, απρεπείς  
       χειρονοµίες, φτύσιµο, φασκέλωµα κλπ).  

 
(ii) Σε αθλητή που καταγγέλλεται από διαιτητή για 

απόπειρα να βιαιοπραγήσει πάνω σε αντίπαλο, 
συµπαίκτη ή θεατή στη διάρκεια του αγώνα ή στο 
ηµίχρονο (περιλαµβάνεται κάθε ενέργεια που 
αποσκοπεί στην κακοποίηση των πιο πάνω). 

 
(iii) Σε αθλητή που καταγγέλλεται από διαιτητή ως 

συνέπεια βάναυσης συµπεριφοράς του σε 
αντίπαλο, συµπαίκτη ή θεατή, στη διάρκεια του 
αγώνα ή στο ηµίχρονο (δηλ. για ράπισµα, 
κλώτσηµα και γενικά για κάθε ενέργεια που είχε ως 
αποτέλεσµα την κακοποίηση των πιο πάνω). 

 

(iv) Σε αθλητή που έχει επιλεγεί από Οµοσπονδιακό 
Προπονητή για συµµετοχή σε Εθνική Οµάδα και 
αρνείται ή παραλείπει ή αµελεί για οποιονδήποτε 
λόγο να ανταποκριθεί σε κλήση του προπονητή για 
συµµετοχή σε αγώνα ή προπόνηση ή άλλη 
εκδήλωση της Εθνικής όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2(α) των Κανονισµών Εθνικών Οµάδων. 

Εάν αποδειχθεί ότι ο αθλητής είχε εµποδιστεί από 
το σωµατείο του από το να συµµετάσχει σε αγώνα 
ή προπόνηση ή άλλη εκδήλωση της Εθνικής τότε, 
πέραν της ποινής που αναφέρεται πιο πάνω 
µπορεί να επιβληθεί στο υπαίτιο σωµατείο 
χρηµατική ποινή µέχρι £ 200. 

 
 
 

(γ)  Αποκλεισµός µέχρι 6 αγωνιστικών ηµερών 
 
             Σε αθλητή που καταγγέλλεται από το διαιτητή για 

υβριστική, µε λόγια ή µε έργα συµπεριφορά του προς 
τους διαιτητές ή την γραµµατεία (δηλ. βρισιές, 
απρεπείς χειρονοµίες, φτύσιµο, φασκέλωµα, βίαιο 
σπρώξιµο καθώς και κάθε χειρονοµία πάνω σ΄ 
αυτούς, που θίγει την αξιοπρέπεια και το λειτούργηµά 
τους). 
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 (δ)  Αποκλεισµός µέχρι 8 αγωνιστικών ηµερών 

 
             Σε αθλητή, που καταγγέλλεται από διαιτητή για 

απόπειρα να βιαιοπραγήσει πάνω στους διαιτητές ή 
την γραµµατεία είτε στη διάρκεια του αγώνα είτε στο 
ηµίχρονο (περιλαµβάνει κάθε ενέργεια που 
αποσκοπεί στην κακοποίηση των πιο πάνω). 

  
(ε)  Αποκλεισµός µέχρι 10 αγωνιστικών ηµερών 

 
Σε αθλητή που στη διάρκεια του αγώνα ή στο 
ηµίχρονο συµπεριφέρεται προς τους διαιτητές ή την 
γραµµατεία µε τρόπο βάναυσο (δηλ. για ράπισµα, 
κλώτσηµα και γενικά για την κακοποίηση των πιο 
πάνω. 
 

 (στ)  Αποκλεισµός µέχρι 14 ηµερών 
 
               Σε αθλητή που καταγγέλλεται για βάναυση 

συµπεριφορά σε αντίπαλο, συµπαίκτη ή θεατή που 
συνεπάγεται τραυµατισµό εφόσον ο τραυµατισµός 
διαπιστώνεται και βεβαιώνεται από το διαιτητή στο 
φύλλο αγώνα. 

 
 (ζ)  Αποκλεισµός µέχρι 22 αγωνιστικών ηµερών 

 
             Σε αθλητή που στη διάρκεια του αγώνα ή στο 

ηµίχρονο συµπεριφέρθηκε προς τους διαιτητές ή την 
γραµµατεία µε τρόπο βάναυσο που συνεπάγεται 
τραυµατισµό, εφόσον ο τραυµατισµός αναφέρεται στο 
φύλλο αγώνα ή προκύπτει από ιατρική βεβαίωση που 
υποβάλλεται στην ΚΟΧ µέσα σε 3 ηµέρες από τον 
τραυµατισµό. 

 
 (η)  Αποκλεισµός µέχρι 30 αγωνιστικών ηµερών 

 
Σε αθλητή που καταγγέλθηκε από διαιτητή, 
γυµνασίαρχο ή Μέλος του ∆.Σ. της ΚΟΧ ότι 
προκάλεσε σοβαρά επεισόδια στη διάρκεια του 
αγώνα ή στο ηµίχρονο ή µετά τη λήξη του αγώνα και 
που η ενοχή του αποδεικνύεται χωρίς αµφιβολία από 
την ακροαµατική διαδικασία µπροστά στη ∆ικαστική 
Επιτροπή της ΚΟΧ. 
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 (ι)  Οριστική διαγραφή από το Μητρώο και αποβολή από 
τη δύναµη της ΚΟΧ. 

             Σε αθλητή που καταδικάστηκε από τη ∆ικαστική 
Επιτροπή της ΚΟΧ για σοβαρή παράβαση των 
βασικών ή θεµελιωδών αρχών και σκοπών της ΚΟΧ.  
(περιλαµβάνεται και η δωροδοκία ή η απόπειρα 
δωροδοκίας συµπαικτών ή αντιπάλων για µειωµένη 
απόδοση καθώς και η σκόπιµα µειωµένη απόδοση 
του ίδιου για επίτευξη άδικου ή ανήθικου 
αποτελέσµατος, που αντίκειται στα χρηστά ήθη και 
στις βασικές αρχές της αθλητικής αγωγής και νοθεύει 
το γνήσιο αθλητικό πνεύµα. 

 
Γενικές 
διατάξεις 

2.  (α)  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους (ζ) και (η) του άρθρου 1 πιο πάνω, το 
Σωµατείο, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, είναι 
υποχρεωµένο να επανορθώσει οποιαδήποτε υλική 
ζηµιά που επέρχεται σε αθλητή, παράγοντα του 
αντίπαλου Σωµατείου, διαιτητή, µέλος της 
γραµµατείας, γυµνασίαρχο, µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΚΟΧ, γιατρό ή θεατή. 

 
 
 

(β)  ΄Ολες οι ποινές αποκλεισµού που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 πιο πάνω, επαυξάνονται στο µισό για τους 
αρχηγούς των οµάδων, που διαγωνίζονται.  Αρχηγός 
της οµάδας θεωρείται εκείνος που ήταν ορισµένος 
κατά το χρόνο της παράβασης.  Η ιδιότητα του 
αρχηγού σταµατά µετά το κλείσιµο του φύλλου 
αγώνα. 

 
 (γ)  Ποινή αποκλεισµού που επιβλήθηκε σε αθλητή και 

δεν συµπληρώθηκε στην αγωνιστική περίοδο όπου 
διανύεται, συνεχίζεται και στην επόµενη ή επόµενες 
αγωνιστικές περιόδους έστω και αν ο αθλητής 
µεταγράφηκε σε οποιαδήποτε άλλη οµάδα. 

 
 (δ)  Πέρα και πάνω από τις ποινές αποκλεισµού που 

αναφέρονται στο άρθρο 1 πιο πάνω, η ∆ικαστική 
Επιτροπή έχει δικαίωµα να επιβάλει σε αθλητή που 
υπέπεσε σε παράπτωµα και χρηµατική ποινή µέχρι 
£100.- καθώς και να καταδικάζει τον αθλητή ή το 
Σωµατείο στο οποίο ανήκει στην πληρωµή εξόδων για 
την υπόθεση. 

 
 (ε)  Οι ποινές αποκλεισµού ισχύουν για όλους τους 

επίσηµους αγώνες και αρχίζουν από την επόµενη 
µέρα του αγώνα, στον οποίο έγινε η παράβαση.  Είναι 
αυτονόητο ότι στην επιµέτρηση οποιασδήποτε ποινής 
δεν προσµετράτε η τέλεση φιλικών αγώνων ή Ειδικών 
Τουρνουά. 



 5

 
 (στ)  Οι ποινές επιβάλλονται το συντοµότερο µετά την  

        παράβαση έστω και αν αυτή (η παράβαση)  
        διαπράχθηκε πριν, κατά και µετά τη λήξη του   
        αγώνα, µέσα στα αποδυτήρια και τις υπόλοιπες  
        εγκαταστάσεις του αγωνιστικού χώρου.  
 

 (z) (ι)Οι ποινές επιβάλλονται µόνο µε βάση το φύλλο 
αγώνα και/ή κατόπιν γραπτής έκθεσης των 
διαιτητών, παρατηρητών, γραµµατείας και 
οποιουδήποτε µέλους του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.  Η έκθεση πρέπει να κατατεθεί στην 
Οµοσπονδία µέσα στην πρώτη εργάσιµη ηµέρα 
µετά την τέλεση του αγώνα..   

 
    (ιι)Οι διαιτητές την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την  
        τέλεση του αγώνα υποβάλλουν στα γραφεία της  
        Οµοσπονδίας έκθεση σχετικά µε τα γεγονότα που  
        µπορεί να ληφθεί υπόψη στο βαθµό που περιέχει  
        διευκρινιστικά στοιχεία του παραπτώµατος που δεν  
        διαφέρουν ουσιαστικά απ΄ όσα εκτέθηκαν στο φύλλο 
        αγώνα και αν αυτό κριθεί αναγκαίο υπό τις    
        περιστάσεις. 

 
 (η)  Για παραπτώµατα που δεν προσδιορίζονται µε  

      σαφήνεια πιο πάνω, εφαρµόζονται ανάλογα κατά την 
      κρίση της ∆ικαστικής Επιτροπής οι πρόνοιες του  
      άρθρου 1 πιο πάνω και επιβάλλονται οι αντίστοιχες  
      ποινές. 
 

Παραπτώµατα 
που δεν 
αναφέρθηκαν 
στο φύλλο 
αγώνα. 

3.  Σε περίπτωση που οποιαδήποτε παράβαση διαπράχθηκε 
πριν από την έναρξη στη διάρκεια ή µετά τη λήξη του 
αγώνα και πριν από το κλείσιµο του φύλλου αγώνα και 
που βεβαιώνεται από το Γυµνασίαρχο ή από Μέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΟΧ ότι δεν υπέπεσε στην 
αντίληψη των διαιτητών του αγώνα ή ότι υπέπεσε στην 
αντίληψη τους αλλά κατά παράβαση καθήκοντος, δεν 
γράφτηκε από αυτούς στο φύλλο αγώνα, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ΚΟΧ έχει δικαίωµα να παραπέµψει κατά 
την απόλυτη κρίση του, οποιαδήποτε σχετική καταγγελία 
στη ∆ικαστικής Επιτροπή για εκδίκαση. 

 
    Στις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις αυτού του 

άρθρου οι παραβάτες καλούνται υποχρεωτικά σε 
απολογία ενώ παράλληλα πρέπει να γίνει ακρόαση ή 
γραπτή κατάθεση οποιουδήποτε αρµόδιου προσώπου 
µεταξύ των οποίων υποχρεωτικά εκείνου που κατάγγειλε 
την υπόθεση καθώς και των διαιτητών και γραµµατείας 
του αγώνα.  Οι ποινές που µπορούν να επιβληθούν αν 
αποδειχθεί η ενοχή του παραβάτη, είναι οι ίδιες που 
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αναφέρονται στο άρθρο 1 πιο πάνω (εννοείται χωρίς να 
υπάρχει αυτόµατος αποκλεισµός). 

 
Ποινές που 
επιβάλλονται 
στα Σωµατεία 

4.  Σε Σωµατεία, των οποίων οι διοικητικοί παράγοντες, 
προπονητές, αθλητές, οπαδοί κλπ, υπέπεσαν σε αθλητικό 
παράπτωµα, µπορούν να επιβληθούν από τη ∆ικαστική 
Επιτροπή ύστερα από απολογία του Σωµατείου ή άρνηση 
του ν’  απολογηθεί, οι παρακάτω ποινές: 

 
(α)  Αυστηρή έγγραφη επίπληξη ή/και χρηµατική 

ποινή µέχρι £200., µε δηµοσίευση στον τύπο, αν 
το παράπτωµα ήταν δυσφηµιστικό για το άθληµα 
(π.χ. άρνηση διάθεση γηπέδου από Σωµατείο, 
προβλ. Άρθρο 11 των Ε.Κ.). 

 
 (β)  Μηδενισµός σε περίπτωση που κάποιος αγώνας 

δεν άρχισε µε υπαιτιότητα του Σωµατείου αυτού 
(π.χ. µη προσέλευση της οµάδας του Σωµατείου 
στον αγώνα ή προσέλευση µε λιγότερους από 
πέντε παίκτες, µη συµµόρφωση γηπεδούχου 
Σωµατείου στις υποχρεώσεις του που 
αναφέρονται στο άρθρο 12 των Ε.Κ. κλπ. 

 
 (γ)  Σε περίπτωση που Σωµατείο παραιτήθηκε από 

κάποιο αγώνα ή αποχώρησε από αγώνα στη 
διάρκεια του για οποιοδήποτε λόγο η υπήρξε αιτία 
συλλογικά ή µε αθλητή του για τη µη έναρξη ή 
διακοπή κάποιου αγώνα ή και την καταστροφή του 
φύλλου ή των οργάνων του αγώνα, ή για την 
πρόκληση επεισοδίων δυσφηµιστικών για το 
άθληµα, που στρέφονται ενάντια στους διαιτητές, 
τη γραµµατεία, γυµνασίαρχο, παίκτες ή 
παράγοντες της αντίπαλης οµάδας, ή που 
διασάλευσαν την τάξη στον αγωνιστικό χώρο ή 
στις εξέδρες περιλαµβανοµένης της 
παρενόχλησης διαιτητών, γραµµατείας, παικτών 
από θεατές (πρβλ. Άρθρο 13 των Ε.Κ.), εφόσον 
δεν πήρε τα κατάλληλα µέτρα ύστερα από σχετική 
προειδοποίηση των διαιτητών, τιµωρείται µε 
µηδενισµό για τον αγώνα αυτό και επιπρόσθετα µε 
αφαίρεση 2 µέχρι 4 βαθµών από τη βαθµολογία 
της οµάδας του Σωµατείου αυτού, ο δε αγώνας 
κατακυρώνεται µε σκορ 10-0 υπέρ της αντίπαλης 
οµάδας εκτός αν έληξε κανονικά υπέρ της 
αντίπαλης οµάδας οπότε ισχύει το τελικό 
αποτέλεσµα του αγώνα. 
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     Παράλληλα η ∆ικαστική Επιτροπή της ΚΟΧ έχει 

εξουσία να αποκλείσει την οµάδα του Σωµατείου 
αυτού µέχρι 4 αγώνες από την έδρα της και να 
διατάξει τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών σε 
ουδέτερα γήπεδα που θ΄ απέχουν τουλάχιστο 25 
χιλιόµετρα από την έδρα της.  Σε περίπτωση 
υποτροπής η έδρα του Σωµατείου µπορεί ν’  
αποκλεισθεί µέχρι 6 αγωνιστικές µέρες. 

 
(δ)  “Σωµατείο του οποίου οπαδοί δηµιούργησαν σε 

αθλητικό χώρο προ ή µετά το τέλος του αγώνα 
επεισόδια, παραπέµπεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ΚΟΧ στη ∆ικαστική Επιτροπή της 
ΚΟΧ και εάν βρεθεί υπαίτιο του επιβάλλονται 
ανάλογα µε τη σοβαρότητα των επεισοδίων οι 
ποινές που αναφέρονται στην πιο πάνω 
παράγραφο”. 

 
(ε)  Σε περίπτωση µη συµµετοχής, αποχώρησης ή 

παραίτησης Σωµατείου από τους υπόλοιπους 
αγώνες οποιουδήποτε Πρωταθλήµατος, τούτο 
διαγράφεται από τη δύναµη της Οµοσπονδίας µε 
απόφαση των ¾ της Γενικής Συνέλευσης όπως 
ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 5. Β του 
Καταστατικού της ΚΟΧ. 

 
      Αν η .Γ.Σ. δε συγκατατεθεί στη διαγραφή του 

Σωµατείου αυτού από το Μητρώο της 
Οµοσπονδίας τότε τούτου υποβιβάζεται αυτόµατα 
στην αµέσως κατώτερη κατηγορία αφού 
τοποθετηθεί στην τελευταία θέση του οικείου 
βαθµολογικού πίνακα.  Αν δεν υπάρχει κατώτερη 
κατηγορία ή αν το παράπτωµα αφορά 
Πρωτάθληµα Κυπέλλου, το Σωµατείο τιµωρείται 
αυτόµατα µε αφαίρεση 5 βαθµών από το 
Πρωτάθληµα της επόµενης αγωνιστικής περιόδου.  
Παρόµοια ποινή (αφαίρεση 5 βαθµών από το 
οικείο Πρωτάθληµα της επόµενης αγωνιστικής 
περιόδου) επιβάλλεται και αν η υπαίτια οµάδα του 
σωµατείου συµµετέχει σε άλλες διοργανώσεις 
(π.χ. Εφήβων, Παίδων κλπ) στα πρωταθλήµατα 
της επόµενης αγωνιστικής περιόδου (και τούτο 
ανεξάρτητα και άσχετα από οποιαδήποτε τυχόν 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όπως 
αναφέρεται πιο πάνω. 

 
(ζ)  Με αυτόµατη αφαίρεση 3 βαθµών από τη 

βαθµολογία του Πρωταθλήµατος της επόµενης 
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αγωνιστικής περιόδου τιµωρείται το Σωµατείο που 
κατά παράβαση της αθλητικής δεοντολογίας είτε 
σε ένδειξη διαµαρτυρίας είτε για βαθµολογική 
διευκόλυνση άλλου Σωµατείου και άλλους 
συναφείς λόγους αποσύρει τη βασική τους οµάδα 
από αγώνες Πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου και 
αγωνίζεται µε την αναπληρωµατική του οµάδα. 

 
(η)  Σε περίπτωση τελεσίδικης αποδοχής ένστασης 

πλαστοπροσωπίας αφαιρούνται από το υπαίτιο 
Σωµατείο 4 βαθµοί.  Η ίδια ποινή επιβάλλεται και 
για πλαστοπροσωπία, που βεβαιώνεται από τους 
διαιτητές πάνω στο φύλλο αγώνα.  Σε περίπτωση 
υποτροπής το υπαίτιο Σωµατείο αποκλείεται από 
τα Πρωταθλήµατα της επόµενης αγωνιστικής 
περιόδου. 

 
(θ)  Αν εξαιτίας οποιασδήποτε αφαίρεσης βαθµών 

σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου η 
τελική βαθµολογία κάποιου σωµατείου στο οικείο 
πρωτάθληµα είναι αρνητική, τότε το σωµατείο 
αυτό θα ξεκινά βαθµολογικά το Πρωτάθληµα της 
επόµενης αγωνιστικής περιόδου µε την αρνητική 
αυτή βαθµολογία. 

 
Ποινές για 
παραπτώµατα 
προπονητών 

 
5.  Για παραπτώµατα προπονητών ή προσώπων που 

ασκούν καθήκοντα προπονητή (π.χ. που ενεργούν τις 
αλλαγές των παικτών) µπορούν να επιβληθούν από τη 
∆.Σ. οι παρακάτω ποινές: 
 

(α)  Αυστηρή έγγραφη επίπληξη µε δηµοσίευση στον   
      τύπο. 
 
(β)  Προσωρινή, µέχρι ένα χρόνο, στέρηση του 

δικαιώµατος άσκησης των καθηκόντων του 
προπονητή και ταυτόχρονη στέρηση του 
δικαιώµατος εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους 
µε οποιαδήποτε ιδιότητα. 

 
(γ)  Οριστική στέρηση του δικαιώµατος άσκησης των 

καθηκόντων του προπονητή και του δικαιώµατος 
εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους στις 
περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας του 
παραπτώµατος ή λόγω υποτροπής δεν µπορεί να 
επιβληθεί επιεικέστερη ποινή. 

 
       ΄Ολες οι ποινές για παραπτώµατα προπονητών   
       επιβάλλονται ύστερα από προηγούµενη έγγραφη 
       απολογία τους ή άρνηση τους ν΄ απολογηθούν. 
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Ποινές για 
παραπτώµατα 
διαιτητών ή 
κριτών 

7.  Για παραπτώµατα διαιτητών ή κριτών αρµόδια να 
επιληφθεί σχετικών καταγγελιών και να επιβάλει ποινές 
είναι η Επιτροπή ∆ιαιτησίας της ΚΟΧ που ενεργά 
σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς. 

 
Ποινές για  
Παραπτώµατα  
∆ιοικητικών 
παραγόντων 
Σωµατείων 

8. (α)  Για οποιαδήποτε παραπτώµατα που διαπράχθηκαν  
        πριν την έναρξη, στη διάρκεια, στο ηµίχρονο ή µετά  
        τη λήξη αγώνα από διοικητικό παράγοντα  
        Σωµατείου, που διαγωνίζεται (π.χ. Μέλος του ∆.Σ.  
        του Σωµατείου, έφορο, συνοδό και οποιοδήποτε  
        άλλο πρόσωπο που έχει διοικητική σχέση ή  
        εξάρτηση µε το Σωµατείο που διαγωνίζεται) και που  
        αναφέρονται στο φύλλο αγώνα ή βεβαιώνονται από  
        τους διαιτητές, γυµνασίαρχο, µέλος του ∆.Σ. της 
        ΚΟΧ ή άλλο αξιόπιστο πρόσωπο, επιβάλλεται από  
        τη ∆.Ε. της ΚΟΧ ύστερα από απολογία ή άρνηση του 
        εν λόγω διοικητικού παράγοντα ν΄ απολογηθεί, ποινή 
        απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους  
        µέχρι 6 µηνών ανάλογα µε τη σοβαρότητα του  
        παραπτώµατος. 

      
  (β)  Σε περίπτωση υποτροπής ή σε περίπτωση, που το 

παράπτωµα έχει ιδιάζουσα βαρύτητα (π.χ. δηλώσεις 
στον τύπο, που καθάπτονται του κύρους της 
Οµοσπονδίας ή Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της ΚΟΧ ή οποιουδήποτε οργάνου ή επιτροπής της 
ΚΟΧ), το θέµα παραπέµπεται, µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΟΧ, στη ∆ικαστική 
Επιτροπή µε εισήγηση για επιβολή κυρώσεων είτε 
στο υπαίτιο διοικητικό παράγοντα είτε στο Σωµατείο 
στο οποίο ανήκει κατά την κρίση της ∆ικαστικής 
Επιτροπής. 

 
Μη αναστολή 
υποχρεωτική 
εκτέλεση της 
ποινής. 

9. Οποιαδήποτε απόφαση για επιβολή ποινής ισχύει 
αµέσως µετά την έκδοση και απαγγελία της όπως 
ειδικότερα προνοείται και στο άρθρο 26(5)(γ) του 
καταστατικού της ΚΟΧ.  Η προθεσµία για άσκηση 
προσφυγής και η άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της ποινής που έχει επιβληθεί. 

 
∆ικαίωµα 
άσκησης 
προσφυγής 
στην Α.∆.Ε.Α. 

10. Οποιαδήποτε ποινή που επιβλήθηκε µε βάση τις 
διατάξεις του Πειθαρχικού ∆ικαίου που περιέχονται σ΄ 
αυτό το παράρτηµα των Ε.Κ. της ΚΟΧ µπορεί να 
εφεσιβληθεί ή να προσβληθεί από οποιοδήποτε έχει 
έννοµο συµφέρον µε προσφυγή στην Ανώτατη ∆ικαστική 
Επιτροπή Αθλητισµού (Α.∆.Ε.Α.) του ΚΟΑ, αλλά 
απαγορεύεται αυστηρά (προβλ. άρθρο 31 του 
Καταστατικού της ΚΟΧ) οποιαδήποτε προσφυγή στα 
πολιτικά ∆ικαστήρια για το σκοπό αυτό. 
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