
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/11/2017 

 

 ηελ Κνκνηελή ζήκεξα ηελ Σξίηε 28 Ννεκβξίνπ 2017, ζπλεδξίαζε ε Πεηζαξρηθή 

Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.. Θξάθεο, απνηεινχκελε απφ ηνπο Παπιίδε Υαξάιακπν, 

Καζηξηλάθε Αγγειηθή, Μνπκίλ Ογινχ Σδεκαιεληίλ. 

 

κε ζέκα ηα αλαθεξφκελα ζην θχιιν αγψλα κεηαμχ ησλ νκάδσλ «Π.Α.Δ. Πνληίσλ – 

ΑΔΣΟ Μίζρνπ» ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2017, γηα ην Πξσηάζιεκα ηεο Δ.Π.. Θξάθεο, 

ν νπνίνο δελ άξρηζε. 

ΑΦΟΤ ΔΛΑΒΔ ΤΠΟΦΗ ΣΗ 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠ Θξάθεο, ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ    
Πνδνζθαίξνπ Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο 
Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο. 
 

  Σν Φχιιν Αγψλνο ηεο 26/11/2017  ΠΑΔ Πνληίσλ – ΑΔΣΟ Μίζρνπ 

  Σελ Έθζεζε ηνπ Παξαηεξεηή . 

Σα φζα αλαθέξνληαη ζην ππ’ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 26858/ 13-09-2017 έγγξαθν ηεο 

Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο, κε ην νπνίν δηαβηβάζζεθε πξνο ηελ Δ.Π.. 

Θξάθεο γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο Δ.Π.Ο. γηα ην δήηεκα ηεο ζηνιήο 

ησλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ. 

Σν άξζξν 14 ηνπ ΚΑΠ  

 χκθσλα κε ην άξζξν 14, «απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο 

πνδνζθαηξηζηψλ ζηνπο αγψλεο είλαη λα θνξνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα απηψλ ηε ζηνιή 

ηνπο, ε νπνία ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη: Φαλέια - Παληεινλάθη - Κάιηζεο - 

Πνδνζθαηξηθά ππνδήκαηα θαη Δπηθαιακίδεο. 

α) Οη νκάδεο πνπ  κεηέρνπλ  ζηα  πξσηαζιήκαηα  δειψλνπλ  ζηε  δηνξγαλψηξηα ηα 

ρξψκαηά ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο ζηνιέο ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ (θαλέιεο - παληεινλάθηα - θάιηζεο). Η δήισζε απηή γίλεηαη 

ζπγρξφλσο κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξσηάζιεκα. 

β) Οη νκάδεο έρνπλ ην έκβιεκά ηνπο, πνπ  απνηππψλεηαη  ζην  επάλσ  αξηζηεξφ 

ζεκείν ηεο θαλέιαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ………….. 
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 Οκάδεο πνπ επηζπκνχλ λα δηαθεκίζνπλ πάλσ ζηηο ζηνιέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ 

δηάθνξα πξντφληα, αθνχ ηχρνπλ ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηελ δηνξγαλψηξηα, 

νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) Η δηαθήκηζε απνηππψλεηαη ζην εκπξφζζην θαη ζην νπίζζην κέξνο ηεο θαλέιαο θαη 

ηνπ παληεινληνχ ηνπ πνδνζθαηξηζηή, εθ’ φζνλ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηηο νκάδεο. 

β) Η δηαθήκηζε δελ έρεη θφλην, δελ ηνλίδεηαη θαη δελ πεξηθιείεηαη ζε πιαίζην. 

γ)     Η δηαθήκηζε έρεη ην φλνκα ή ην έκβιεκα ηνπ πξντφληνο. Δίλαη επηηξεπηή   ε 

δηαθήκηζε θάζε πξντφληνο εθ’ φζνλ απηφ επηηξέπεηαη γηα ηηο δηνξγαλψζεηο ηεο FIFA 

θαη ηεο UEFA. 

δ) Η δηαθήκηζε, άκεζε ή έκκεζε, πξντφλησλ πνπ είλαη αληίζεηα κε  ηελ αζιεηηθή ηδέα 

απαγνξεχεηαη. 

ε) Η δηαθήκηζε θαηαζθεπαζηψλ αζιεηηθψλ  ζηνιψλ  απνηππψλεηαη  ζην  επάλσ 

δεμηφ κέξνο ηεο θαλέιαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, δελ έρεη θφλην θαη δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα 15 ηεηξαγσληθά εθαηνζηά. 

ζη) Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ηζρχνπλ  θαη  γηα  ηελ δηαθήκηζε 

ζηηο ζηνιέο ησλ δηαηηεηψλ. Η άδεηα γηα ηα εζληθά πξσηαζιήκαηα (επαγγεικαηηθά θαη 

εξαζηηερληθά) δίδεηαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. θαη γηα ηα ηνπηθά  απφ ηελ νηθεία Δ.Π.. 

 Ο δηαηηεηήο ηνπ αγψλα κεηά απφ αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο νκάδαο αλαγξάθεη 

ζην Φ.Α. ηηο ηπρφλ ειιείςεηο. Η Π.Α.Δ. ή ζσκαηείν πνπ δελ εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 4 παξαπέκπνληαη ζηα αξκφδηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα κεηά απφ έγγξαθε 

αίηεζε ηεο δηνξγαλψηξηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεη ηελ παξάβαζε, θαη ηνπο επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ αλ πξφθεηηαη γηα ΠΑΔ θαη ρηιίσλ 

πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ, αλ πξφθεηηαη γηα ζσκαηείν… 

 Η γεπεδνχρνο νκάδα ζα πξέπεη λα θνξά πάληα ηελ επίζεκε ζηνιή ηεο πξψηεο 

επηινγήο πνπ έρεη αλαθνηλσζεί ζηελ δηνξγαλψηξηα κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο εθηφο 

εάλ νη ελδηαθεξφκελεο νκάδεο ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά ζε άκεζν ρξφλν. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε νη ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπκθσλίαο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γξαπηψο 

ζην δηαηηεηή ηνπ αγψλα. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ κία νκάδα αξλεζεί λα εθαξκφζεη ηελ απφθαζε πνπ ζα 

ιεθζεί ν αγψλαο καηαηψλεηαη κε ππαηηηφηεηα ηεο θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 Ι θαη ΙΙ ηνπ Κ.Α.Π.» 
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 χκθσλα κε ηα ηζρχνληα παγθνζκίσο ζην πνδφζθαηξν, φπσο απνηππψλνληαη 

ζην άξζξν 32 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο UEFA «Kit Regulations» - «Καλνληζκφο ζηνιψλ 

(εκθαλίζεσλ)» (νκάδσλ), απαγνξεχεηαη ε δηαθήκηζε (πξνβνιή) -ζηηο ζηνιέο ησλ 

νκάδσλ- πξντφλησλ θαπλνχ, δπλαηψλ αιθννινχρσλ πνηψλ θαη ζιφγθαλ πνιηηηθήο, 

ζξεζθεπηηθήο ή εζληθήο (θπιεηηθήο) θχζεσο ή άιισλ πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

κπνξνχλ λα πξνζβάιινπλ ηελ δεκφζηα αηδψ. Σηον ίδιο Κανονιζμό αναθέπονηαι 

με κάθε λεπηομέπεια οι επιηπεπόμενερ αναγπαθέρ ζε μία ποδοζθαιπική 

εμθάνιζη, ηα ζημεία ηηρ εμθάνιζηρ πος θα πποβάλλονηαι και οι διαζηάζειρ 

πος μποπεί να έσει η καθεμία από αςηέρ, οι οποίερ είναι: α) ν αξηζκφο ηεο 

εκθάληζεο (ζε θαλέια θαη ζνξηζάθη) β) φλνκα ηνπ πνδνζθαηξηζηή γ) ην έκβιεκα ηεο 

νκάδνο, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην ζήκα, ην φλνκα ή ηελ καζθφη ηεο νκάδνο, ή 

αθφκε θαη ηελ ζεκαία ηεο ρψξαο, ηεο επαξρίαο ή ηεο πφιεο απφ ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη θαη ην ζήκα ή ζεκαία ή «ηαπηφηεηα» ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο. δ)_ ην 

φλνκα ηνπ ρνξεγνχ (ζπφλζνξα) ηεο νκάδνο θαη ε) ην ζήκα ή ην φλνκα ηεο εηαηξείαο 

πνπ παξάγεη ηελ εκθάληζε. 

 Πέπαν ηων ανωηέπω δεν μποπεί να αναθέπεηαι ηίποηα άλλο. Η 

ποδοζθαιπική εμθάνιζη μίαρ ομάδορ δεν μποπεί να αποηελέζει «πλαηθόπμα» 

για ηην πποβολή οποιοςδήποηε μηνύμαηορ με πολιηικό, θπηζκεςηικό, 

κοινωνικό ή άλλο πεπιεσόμενο, ανεξάπηηηα από ηην βαπύηηηα, ηο ιζηοπικό, 

κοινωνικό ή ηθικό ςπόβαθπο πος μποπεί να διαθέηει. 

 Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη κάιηζηα απφ ην άξζξν 4 παξ. 5 ησλ Καλφλσλ 

Παηρληδηνχ πνπ εμέδσζε ε F.I.F.A. θαη είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Π.Ο. 

θαη εθαξκφδεηαη άκεζα θαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ζε θάζε πνδνζθαηξηθφ αγψλα. 

πγθεθξηκέλα ππφ ηνλ ηίηιν «Σλόγκαν, ζςνθήμαηα, εικόνερ και διαθήμιζη», 

νξίδεηαη φηη: «Ο εμνπιηζκφο δελ πξέπεη λα έρεη πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά ή πξνζσπηθά 

ζπλζήκαηα, αλαθνηλψζεηο ή εηθφλεο. Οη παίθηεο δελ πξέπεη λ’ απνθαιχπηνπλ ξνχρα, 

πνπ θνξνχλ θάησ απφ ηε θαλέια, ηα νπνία δείρλνπλ πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά, 

πξνζσπηθά ζπλζήκαηα, αλαθνηλψζεηο ή εηθφλεο ή θάπνηα άιιε δηαθήκηζε πέξαλ 

απφ ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα θάζε άιιε παξάβαζε ζα επηβάιινληαη ζηνλ 

παίθηεο θαη/ ή ζηελ νκάδα θπξψζεηο απφ ηελ δηνξγαλψηξηα, ηελ Δζληθή 

πνδνζθαηξηθή νκνζπνλδία ή  ζα θξηζνχλ γη' απηφ απφ ηελ FIFA.». 
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 ην άξζξν 21 ηνπ Κ.Α.Π. νξίδεηαη φηη έλαο αγψλαο  «…δελ ηειέζηεθε ή πνπ δελ 

έιεμε κε ππαηηηφηεηα ηεο κηαο εθ ησλ δχν νκάδσλ πξνζκεηξάηαη γηα ηελ έθηηζε 

πνηλψλ κφλνλ ηεο αλππαίηηαο νκάδαο θαη ηηκσξείηαη φπσο πξνβιέπεηαη θαησηέξσ. 

Ι. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα νκάδα ζεσξείηαη ππαίηηα γηα ηελ καηαίσζε αγψλα 

ελδεηθηηθά είλαη:………… 

ε) Με ηήξεζε απφ ηε γεπεδνχρν νκάδα ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 

άξζξν 14 παξ. 3β.  

ΙΙ. Η ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη σο εμήο: 

α) κε απψιεηα ηνπ αγψλα κε ηέξκαηα 0-3, εθηφο αλ  ην  απνηέιεζκα επλνεί ηελ 

αλππαίηηα νκάδα, ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαθνπήο αγψλα ή απνρψξεζεο νκάδνο , 

νπφηε ππνινγίδεηαη ην απνηέιεζκα πνπ πξαγκαηηθά ζεκεηψζεθε. 

β) Με ρξεκαηηθή πνηλή απφ νθηψ ρηιηάδεο (8.000) επξψ έσο ζαξάληα ρηιηάδεο 

(40.000) επξψ γηα ηηο νκάδεο ησλ  επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη κε ρξεκαηηθή 

πνηλή έσο 2.000,00 Δπξψ γηα ηα εξαζηηερληθά ζσκαηεία αλ ν αγψλαο δελ αξρίζεη.» 

 Δμάιινπ, ε έλλνηα ηεο ππαηηηφηεηαο ηεο νκάδαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Α.Π. ζα πξέπεη εξκελεπζεί ζχκθσλα κε ηνπο γεληθά ηζρχνληεο 

Καλνληζκνχο ηεο Παγθφζκηαο πλνκνζπνλδίαο Πνδνζθαίξνπ (F.I.F.A.), φπσο 

άιισζηε ξεηά πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π.Ο., 

ηνπ Κ.Α.Π. θαη ησλ Καλφλσλ Παηρληδηνχ. Δπνκέλσο, είλαη αδχλαηε ε ρξεζηκνπνίεζε 

πνδνζθαηξηθήο ζηνιήο πνπ εθθεχγεη απφ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο θαη 

πξναπαηηνχκελα, είλαη επζχλε ηνπ δηαηηεηή ηνπ αγψλα λα θξίλεη αλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε κίαο ζηνιήο θαη αλ ε νκάδα δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηηο 

ππνδείμεηο ηνπ δηαηηεηή γηα ηε κε  ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο ζηνιήο, θξίλεηαη ππαίηηα γηα 

ηελ ηπρφλ καηαίσζε ηνπ αγψλα απφ ηελ αηηία απηή.  

 Απφ ηα αλαγξαθφκελα ζην θχιιν αγψλα, είλαη ζαθέο φηη κεηά απφ έιεγρν πνπ 

έθαλε ν δηαηηεηήο ζηηο ζηνιέο ησλ νκάδσλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε ζηνιή ηεο νκάδαο ηεο 

ΠΑΔ ΠΟΝΣΙΧΝ ήηαλ αληηθαλνληθή, δεδνκέλνπ φηη πεξηείρε, φπσο θαη ε ίδηα 

ζπλνκνινγεί κε ηελ θξηλφκελε έλζηαζή ηεο, ηνπιάρηζηνλ ηηο θξάζεηο «ΓΔΝ ΞΔΥΝΧ, 

ΠΑΝΣΑ ΣΙΜΧ». Οη θξάζεηο απηέο, εκπίπηνπλ ζηε ξεηή απαγφξεπζε ησλ Καλφλσλ 

Παηρληδηνχ, πνπ νξίδνπλ φηη ν εμνπιηζκφο δελ πξέπεη λα έρεη πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά ή 

πξνζσπηθά ζπλζήκαηα, αλαθνηλψζεηο ή εηθφλεο. Μάιηζηα, ην ζσκαηείν ΠΑΔ 
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ΠΟΝΣΙΧΝ είρε πξνεηδνπνηεζεί απφ ηελ Έλσζε θαη ην δηαηηεηή ηνπ αγψλα γηα ηελ 

αληηθαλνληθφηεηα ηεο ζηνιήο απηήο θαη ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο ηεο, κε ηελ επίδεημε 

κάιηζηα ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο γλσκνδφηεζεο ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο Δ.Π.Ο., 

πιελ φκσο παξνπζηάζζεθε ζηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θνξψληαο ηνλ εμνπιηζκφ 

(ζηνιή) κε ην παξαπάλσ αληηθαλνληθφ πεξηερφκελν.  

 Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή δέρεηαη φηη ν δηαηηεηήο νξζά 

αξλήζεθε λα δηεμάγεη ηνλ αγψλα αθνχ ε νκάδα ηεο ΠΑΔ ΠΟΝΣΙΧΝ ΡΟΓΟΠΗ 

παξνπζηάζζεθε κε αληηθαλνληθή ζηνιή θαη αξλήζεθε λα ηελ αληηθαηαζηήζεη.  

     

   ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΙΔ 

 

1. Όηη ν αγψλαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ «Π.Α.Δ. Πνληίσλ – ΑΔΣΟ Μίζρνπ» ηεο 24εο 

Ννεκβξίνπ 2017, γηα ην Πξσηάζιεκα ηεο Δ.Π.. Θξάθεο δελ ηειέζζεθε απφ 

ππαηηηφηεηα ηνπ ζσκαηείνπ ΠΑΔ ΠΟΝΣΙΧΝ ΡΟΓΟΠΗ. 

 ΣΙΜΧΡΔΙ ηελ ππαίηηα γηα ηελ κε ηέιεζε ηνπ αγψλα νκάδα ηεο ΠΑΔ ΠΟΝΣΙΧΝ 

ΡΟΓΟΠΗ, κε απψιεηα ηνπ αγψλα κε ηέξκαηα 0-3, θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή δχν 

ρηιηάδεο επξψ (2.000 €).  

2.     Γηαπηζηψλεη φηη ε νκάδα ΠΑΔ Πνληίσλ γηα ηξίηε θνξά είλαη  ππαίηηα γηα ηελ κε 

ηέιεζε αγψλσλ πξσηαζιήκαηνο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2017 – 2018 θαη σο εθ 

ηνχηνπ βάζε ηνπ άξζξνπ 17 παξ.3 θαη 27 παξ.4 ηνπ ΚΑΠ 2017, απνβάιιεηαη απφ ην 

πξσηάζιεκα θαη ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία κε (ζπλνιηθή) 

πνηλή αθαίξεζεο κείνλ έμη (-6) βαζκψλ απφ ηνλ βαζκνινγηθφ πίλαθα πνπ ζα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν.  

  

Γηα ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή 

Παπιίδεο Υαξάιακπνο 

 

Καζηξηλάθε Αγγειηθή 

 

Μνπκίλ Ογινχ Σδεκαιεληίλ 


