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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. 
της 24ης Οκτωβρίου 2009 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 

Κανονισμός αρ. 4    ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

4.1. Γενικά 

Σκοπός του  παρόντα Πειθαρχικού Κανονισμού (ΠΚ ΕΟΜ) είναι η προστασία του κύρους του αθλήματος 
και η εφαρμογή του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΟΜ και των διεθνών οργάνων του αγωνιστικού 
Μπριτζ. 
Πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται κάθε ενέργεια ή παράλειψη αντίθετη προς την αθλητική Νομοθεσία, το 
Φίλαθλο Πνεύμα και τους ηθικούς κανόνες που το διέπουν, το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τους 
σκοπούς της ΕΟΜ, τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων, του ΔΣ, του ΠΣ, των Σωματείων-Μελών της, της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Μπριτζ (EBL) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Μπριτζ 
(WBF). 
Αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΟΜ (ΠΣ ΕΟΜ ή ΠΣ), είναι να επιληφθεί μιας υπόθεσης, αυτε-
πάγγελτα ή μετά από καταγγελία ή αναφορά οποιουδήποτε, όταν παραβιάζονται ή προσβάλλονται τα προα-
ναφερόμενα, αρκεί το κάθε φορά προστατευόμενο αγαθό να συνδέεται άρρηκτα με το άθλημα του αγωνισ-
τικού Μπριτζ.  
Για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ (ΔΣ ΕΟΜ) προβ-
λέπει το άρθρο 26 παρ.1, εδάφιο 2 του καταστατικού της ΕΟΜ. 
Τα πειθαρχικά θέματα που αφορούν τους διαιτητές ρυθμίζονται στον Κανονισμό Διαιτησίας. 
Αρμόδιο όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του ΠΣ ΕΟΜ, κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, είναι η Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ (ΓΣ ΕΟΜ), η οποία συγκαλείται από το ΔΣ ΕΟΜ.  

4.2. Είδη παραπτωμάτων 

4.2.1. Ατομικά – Συλλογικά 
Τα πειθαρχικά παραπτώματα διακρίνονται σε: 
1. Ατομικά: χαρακτηρίζονται  εκείνα  στα  οποία  υποπίπτουν αθλητές, θεατές, μαθητές, δάσκαλοι, κα-

θηγητές και προπονητές μπριτζ, διαιτητές (όταν οι διαιτητές δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΚΕΔ) 
και γενικά άτομα που συμμετέχουν ή παρέχουν υπηρεσία ή ασκούν καθήκοντα, σε αγώνες ή άλλες 
δραστηριότητες του αγωνιστικού Μπριτζ.   

2. Συλλογικά: θεωρούνται εκείνα στα οποία υποπίπτουν Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ ή τμήματα Σωματείων, 
τα οποία είναι μέλη της ΕΟΜ. 

4.2.2. Παραπτώματα ιδιαίτερης βαρύτητας 
Χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης βαρύτητας: 
1. Βίαια παραπτώματα. Θεωρούνται εκείνα των οποίων χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η χρήση βίας ή η 

απειλή χρήσης βίας (π.χ. συμπλοκή, βιαιοπραγία, παρεμπόδιση διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης ή 
αρχαιρεσιών ή συνεδρίασης οργάνου ΕΟΜ ή Σωματείου-Μέλους ΕΟΜ), καθώς και εκείνα τα οποία 
είναι δυνατό να προκαλέσουν άμεση εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς (πρόκληση προς αναμέτρηση, 
έργω εξύβριση). 

2. Xρήση απαγορευμένων ουσιών ή μεθόδων, όπως αυτές αναγράφονται στον ειδικό κατάλογο της 
ΔΟΕ (ντόπινγκ). 

3. Ανέντιμη συμπεριφορά, αντίθετη με τη δεοντολογία του ερασιτεχνικού αθλητισμού και το Φίλαθλο 
Πνεύμα, με σκοπό την εξαπάτηση συναθλητών, διοργανωτών αγώνων, διαιτητών ή γενικά οργάνων αγω-
νιστικής ή άλλης δραστηριότητας του αγωνιστικού Μπριτζ. Τα σχετικά παραπτώματα αφορούν κυρίως σε 
περιπτώσεις όπου, ο υπαίτιος, με προσυνεννόηση, νόθευση, αλλοίωση, χάλκευση, αντικατάσταση, 
πλαστογραφία, ψευδομαρτυρία, διαβίβαση πληροφορίας, καταβολή ή συμφωνία περί καταβολής οικονο-
μικού ή άλλου ανταλλάγματος και οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά, επιχειρεί να: 
α) πετύχει βαθμολογία, θέση, κατάταξη, αποτέλεσμα  κ.λπ., διαφορετικό εκείνου, που μπορεί να 
σημειώσει με τις ικανότητες και την απόδοσή του, ή (και αν ακόμη μπορεί να το πετύχει) να το κάνει 
χωρίς κόπο και έχοντας εξασφαλισμένη, εκ των προτέρων, την επιτυχία, 
β) παραποιεί από πρόθεση αποτέλεσμα, 
γ) συμβάλλει ουσιαστικά στην αθώωση ή στην επιβολή ποινής σε βάρος άλλου με ψευδομαρτυρία ή 
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προκαλεί έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας με ψευδή καταγγελία - αναφορά. 
Ο χαρακτηρισμός ενός παραπτώματος ως ιδιαίτερης βαρύτητας δεν γίνεται αυτόματα, αλλά είναι στην κρίση 
του ΠΣ ΕΟΜ, που λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες τέλεσης του παραπτώματος. 
Για παραπτώματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας, ουδέποτε και με κανένα ελαφρυντικό 
δεν μπορεί να χορηγείται αναστολή εκτέλεσης ποινής. 

4.3. Ποινές. 
Οι ποινές, που μπορούν να επιβληθούν μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό δύο ή περισσότερων από αυτές, είνα-
ι: 
α) Σε αθλητές: 
1. Παρατήρηση 
2. Έγγραφη επίπληξη 
3. Μη έκδοση Αγωνιστικού Δελτίου (Α.Δ.) 
4. Αφαίρεση (αναστολή) Α.Δ. για ορισμένο χρονικό διάστημα έως και οριστική διαγραφή 
5. Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους για ορισμένο χρονικό διάστημα 
6. Αποκλεισμός συμμετοχής σε Εθνική Ομάδα (ΕΟ) για ορισμένο χρονικό διάστημα 
7. Αποκλεισμός συμμετοχής σε συγκεκριμένους αγώνες για ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. όλες τις τακτικές 
ετήσιες αγωνιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΜ, όπως εκάστοτε ορίζονται –άρθρο 2.1.3 Παγίων Κανονισμών 2008-, ή 
ορισμένες από αυτές, ή εξαήμερο Σωματείου ή ταυτόχρονου) 
8. Έκπτωση από δραστηριότητα που προβλέπεται από τον Κανονισμό και το Καταστατικό (για επόπτες, 

καθηγητές, αρχηγούς ΕΟ, έκτακτα μέλη επιτροπών εφέσεων, κ.λπ. της ΕΟΜ) 
9. Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) ως παρεπόμενης ποινής (σε περίπτωση που 

ενέργειές τους θίγουν το Φίλαθλο Πνεύμα, σύμφωνα με τα Διεθνώς κρατούντα και όσα στην Ελλάδα ισ-
χύουν) 

10. Χρηματικό πρόστιμο, σε περιπτώσεις που προβλέπεται ως πειθαρχική κύρωση από τον αθλητικό νόμο (π.χ. 
βία σε αθλητικούς χώρους, ντόπινγκ, δωροδοκία) 

β) Σε Σωματεία (και τμήματα Σωματείων), που είναι μέλη της ΕΟΜ 
1. Παρατήρηση 
2. Έγγραφη επίπληξη 
3. Στέρηση του δικαιώματος να διοργανώνει αγώνες στην έδρα του 
4. Απαγόρευση διεξαγωγής ορισμένων από τα εσωτερικά Πρωταθλήματα (3ης βαθμίδας), που δικαιούται 
5. Υποβιβασμός στην επόμενη, τουλάχιστον, κατώτερη κατηγορία 
6. Πρόταση για διαγραφή από τη δύναμη της ΕΟΜ (στη ΓΣ της ΕΟΜ) 
7. Πρόταση στη ΓΓΑ για στέρηση οικονομικής ενίσχυσης του τμήματος Αγωνιστικού Μπριτζ σε περίπτωση 

δημιουργίας επεισοδίων και διατάραξης αγώνων από υπαιτιότητα αθλητών του ή εκπροσώπων του  
8. Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. σε περίπτωση που ενέργειές του θίγουν το Φίλαθλο Πνεύμα, σύμφωνα με τα 

Διεθνώς κρατούντα και όσα στην Ελλάδα ισχύουν 
9. Χρηματικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ 

Το ΔΣ ΕΟΜ δεν έχει καμία ανάμειξη ή αρμοδιότητα να επικυρώσει ή να επιληφθεί για επιβαλλό-
μενες από το ΠΣ ποινές, οι οποίες προσβάλλονται μόνο ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. (βλ. άρθρο 4.14), 
με εξαίρεση τις ποινές σε Σωματείο, όπου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό 
της ΕΟΜ (βλ. άρθ. 4.5). 

4.4. Ατομικά παραπτώματα (ενδεικτικά) 

Ατομικά πειθαρχικά παραπτώματα είναι κυρίως:  
1. Απρεπής συμπεριφορά προς τη Διοίκηση της ΕΟΜ και τα όργανά της (ΓΣ, ΔΣ, ΠΣ, Επιτροπές ΕΟΜ, κ.λπ.), 

τις προϊστάμενες Αθλητικές Αρχές, τα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ και τα όργανά τους και τις διεθνείς μπριτ-
ζιστικές οργανώσεις.  

Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και έξι (6) μήνες. 
2. Μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις ή αποφάσεις των οργάνων που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο 1.  
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και τρεις (3) μήνες.  
Ειδικά στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με απόφαση του ΠΣ ΕΟΜ, με την οποία έχει επιβληθεί ποινή α-
ναστολής Α.Δ. (με συμμετοχή σε ημερίδα ή αγώνα), η διάρκεια αναστολής του Α.Δ. μπορεί να είναι μεγαλύ-
τερη, σε αναλογία με την διάρκεια της ποινής που παραβιάστηκε. 
3. Αντιαθλητική συμπεριφορά, παράβαση διατάξεων προκηρύξεων αγώνων και ενέργειες που δημιουργούν 
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ανωμαλία στη διεξαγωγή αγώνων, όπως λεκτικοί διαπληκτισμοί ή απρεπής συμπεριφορά προς συμπαίκτες 
ή αντιπάλους, παρατηρήσεις ή παροχή αθέμιτων πληροφοριών ή συμβουλών προς αγωνιζόμενους, χρήση 
βιβλίων και σημειώσεων κατά τη διάρκεια αγοράς - εκτέλεσης - άμυνας οποιασδήποτε διανομής, απο-
μάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια από διαιτητή, αποχώρηση από αγώνα χωρίς σοβαρό 
λόγο ή άρνηση αντιμετώπισης αντιπάλου ή μη προσέλευση σε αγώνες, στους οποίους δηλώθηκε συμμετο-
χή, παραβίαση περιορισμών για ετεροχρονισμένους αγώνες σε πολλούς ομίλους, δημιουργία θορύβου, 
κ.ο.κ. και γενικά ανάρμοστη συμπεριφορά, που δεν συμφωνεί με όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η ευτα-
ξία και η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού.  

Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και τρεις (3) μήνες ή/και απαγόρευση εισόδου σε αγωνισ-
τικούς χώρους μέχρι και τρεις (3) μήνες.  
4. Απρεπής συμπεριφορά προς διευθυντή αγώνα (διαιτητή), είτε εντός αγωνιστικού χώρου (για οποιαδήπο-

τε αιτία κατά τη διάρκεια του αγώνα και μόνο για θέματα συνδεόμενα με το άθλημα πριν ή μετά τη δι-
άρκεια του αγώνα), είτε εκτός αγωνιστικού χώρου (μόνο για λόγους απόλυτα συνδεδεμένους με το άθλη-
μα),  

Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και τρεις (3) μήνες. 
Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για απρεπή συμπεριφορά προς εκπαιδευτές του Μπριτζ 
(δάσκαλο, καθηγητή, προπονητή) σε μαθήματα, σεμινάρια ή προπονήσεις (απρεπής συμπεριφορά πριν, μετά και 
κατά την διάρκειά τους και εντός ή εκτός των χώρων). Για απρεπή συμπεριφορά προς προπονητή εθνικών – 
προεθνικών ομάδων, μπορεί να επιβληθεί και ποινή απαγόρευσης συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα μέχρι και 
τέσσερα (4) χρόνια (ως κύρια ή πρόσθετη). 
5. Συμπεριφορά αντίθετη προς το Φίλαθλο Πνεύμα και τους ηθικούς κανόνες διεξαγωγής του αγωνιστικού 

μπριτζ με σκοπό την επιτυχία βαθμολογίας, θέσης ή κατάταξης με δόλια ή παράνομα μέσα. Ενδεικτικά: 
προσυνεννόηση ζεύγους με νεύματα, κινήσεις, χειρονομίες, τοποθέτηση ή μετακίνηση αντικειμένων κ.ο.κ. 
(που έχουν σκοπό τη μετάδοση αθέμιτης πληροφορίας για τα φύλλα κάποιου αθλητή ως προς την δύνα-
μη, ποιότητα, μήκος χρωμάτων, κοντρόλ κ.λπ.), παραποίηση αποτελεσμάτων, δωροδοκία, διαβίβαση 
πληροφορίας, προσυνεννόηση για το αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα ή συμφωνία για την από πρόθεση 
παραποίηση αποτελέσματος ή νόθευση αποτελέσματος ή αντικατάσταση του φύλλου αποτελεσμάτων με 
άλλο, όπου αναγράφεται ευνοϊκότερο αποτέλεσμα. 

Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και δώδεκα (12) μήνες και σε περίπτωση υποτροπής ή 
σχετικής γνωμοδότησης – σύστασης από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΜ μέχρι και ισόβια αναστολή 
Α.Δ ή/και παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. Σε περίπτωση ισόβιας αναστολής, διαγραφή από τη δύναμη της ΕΟΜ και 
παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π.   
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του αθλητικού νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει, και μπορεί να επιβληθεί και οποιαδή-
ποτε άλλη από τις κυρώσεις που προβλέπονται εκεί, για περιπτώσεις δωροδοκίας – δωροληψίας για αλλοίωση 
αποτελέσματος αγώνα (άρθρο 132, Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3057/2002). 
6. Αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής σε Εθνική Ομάδα ή μη προσήκουσα συμμετοχή στην προετοιμασία 

της ή απρεπής συμπεριφορά κατά την διάρκεια συμμετοχής σε Εθνική Αποστολή ή παράβαση διατάξεων 
Κανονισμού Εθνικών Ομάδων.  

Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και τρεις (3) μήνες και αποκλεισμός από συμμετοχή στην 
Εθνική Ομάδα και διαδικασίες επιλογής Εθνικών Ομάδων, από ένα (1) έτος μέχρι και ισόβιος. 
7. Χρήση απαγορευμένων ουσιών ή μεθόδων, όπως αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο που εκδίδει η ΔΟΕ. 
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: μέχρι και ισόβια αναστολή Α.Δ., διαγραφή από τη δύναμη της ΕΟΜ και παρα-
πομπή στην Ε.ΦΙ.Π.  
Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί πειθαρχικών παραβάσεων ντόπινγκ του αθλητικού νόμου, όπως εκάστοτε ισχύ-
ει και μπορεί να επιβληθεί και οποιαδήποτε άλλη από τις εκεί προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις για αθλητές 
και συντελεστές (άρθρα 128Ζ και 128 Η Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με Ν.3057/2002 και 
Ν.3708/2008). 
8. Παράβαση καθήκοντος καθηγητών και δασκάλων Μπριτζ, προπονητών, μελών ΠΣ ΕΟΜ ή Επιτροπών ΕΟΜ 

και οποιωνδήποτε άλλων έχουν αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα σύμφωνα με το Καταστατικό ή τους Κα-
νονισμούς της ΕΟΜ (π.χ. βοηθοί, παρατηρητές, επόπτες, μέλη επιτροπής εφέσεων, διοργανωτές αγώνων), 
όπως τα καθήκοντα αυτά περιγράφονται σε αντίστοιχους κανονισμούς ή κείμενα, που έχουν εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα της ΕΟΜ. 

Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και τρεις (3) μήνες (επιπρόσθετα τυχόν ποινής, που 
επιβλήθηκε από την ΚΕΔ, στην περίπτωση βοηθών, παρατηρητών και λοιπών υποστηρικτικών οργάνων διαι-
τησίας) ή/και αναστολή της ιδιότητάς τους από τρεις (3) μέχρι και δώδεκα (12) μήνες ή/και έκπτωση από το 
αξίωμα ή από δραστηριότητα που προβλέπεται από τον Κανονισμό και το Καταστατικό (με την επιφύλαξη 
των αρμοδιοτήτων της ΚΕΔ, όσον αφορά τους  βοηθούς και παρατηρητές διαιτησίας). 
9. Άσκηση βίας ή απειλή άσκησης βίας (χειροδικία, συμπλοκή, εν γένει βιαιοπραγία) ή απειλή διάπραξης 
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βιαιοπραγίας εντός αγωνιστικών χώρων (ανεξάρτητα αν έγινε πριν, κατά ή μετά τη διάρκεια του αγώνα) 
ή και εκτός αγωνιστικών χώρων (εφόσον η αιτία αυτής της συμπεριφοράς σχετίζεται με το άθλημα).  

Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι και τρία (3) χρόνια, σε 
περιπτώσεις που προκλήθηκε και τραυματισμός ή σοβαρή δυσφήμιση του αθλήματος ή, γενικά, τελέστηκε 
ένα από τα εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα που περιγράφονται στο άρθρο 41ΣΤ παρ. 4 του Ν. 2725/1999, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3057/2002.  
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του αθλητικού νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει, και μπορεί να επιβληθεί και οποιαδή-
ποτε άλλη από τις κυρώσεις που προβλέπονται εκεί, για κάθε υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (άρθρο 
41Ζ για κυρώσεις και άρθρα 41 έως 41ΣΤ για παραπτώματα Ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 
Ν.3057/2002).  
10. Ψευδής αναφορά, ή ψευδής κατάθεση, από πρόθεση, κατά τη διαδικασία Πειθαρχικής δίωξης ή κατά τη 

συζήτηση υπόθεσης, ή παρακώλυση του έργου του ΠΣ ΕΟΜ με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και δώδεκα (12) μήνες. 
11. Άρνηση ή μη προσέλευση για κατάθεση μάρτυρα, που έχει κληθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.  
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και δύο (2) μήνες. 
12. Υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων εγγραφής του ίδιου αθλητή σε διάφορα Σωματεία ή υπογ-

ραφή αίτησης εγγραφής σε Σωματείο για έκδοση αγωνιστικού δελτίου, ενώ είναι ήδη εγγεγραμμένος 
σε άλλο Σωματείο. 

Επιβαλλόμενη ποινή: έγγραφη επίπληξη και αποκλεισμός από οποιονδήποτε αγώνα στην Ελλάδα για τρεις (3) 
μήνες. 
13. Ανάρμοστη συμπεριφορά θεατή ή αθλητικού παράγοντα (διοργανωτή, μέλους διοίκησης Σωματείου, 

κ.λπ.), μη κατόχου Α.Δ. ΕΟΜ, προς διευθυντή αγώνα ή γενικά αντιαθλητική συμπεριφορά, που δημι-
ουργεί ανωμαλία στην διεξαγωγή αγώνα. 

Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους μέχρι και δέκα (10) μήνες και 
απαγόρευση έκδοσης Α.Δ. ΕΟΜ από ένα (1) μήνα μέχρι και ένα (1) χρόνο (ημερολογιακά, από την έναρξη ισ-
χύος της ποινής). 
Για πειθαρχικά παραπτώματα που δεν αναφέρονται ρητά και δεν εμπεριέχονται σαφώς στα παραπάνω, το ΠΣ 
ΕΟΜ επιβάλλει, κατά την κρίση του, οποιαδήποτε ποινή ή συνδυασμό ποινών σκόπιμο, εύλογο και δίκαιο, ανα-
λογικά προς τα ήδη προβλεπόμενα. 
Σε περιπτώσεις που ο διωκόμενος πειθαρχικά δεν είναι κάτοχος Α.Δ. της ΕΟΜ, στην θέση της ποινής της α-
ναστολής Α.Δ. επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης έκδοσης Α.Δ. για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

4.5. Συλλογικά παραπτώματα Σωματείων - Μελών 

Συλλογικά παραπτώματα είναι εκείνα στα οποία υποπίπτει Σωματείο ή τμήμα Σωματείου, που είναι μέλος της 
ΕΟΜ και είναι κυρίως : 
1. Η παράβαση του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΟΜ. 
2. Η μη νόμιμη λειτουργία ή η μη τήρηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας του Σωματείου, καθώς και η 

επιβολή πειθαρχικών ποινών χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες (προβλέψεις ΠΚ Σωματείου ή ΠΚ 
ΕΟΜ). 

3. Η παράλειψη ή η άρνηση εφαρμογής των αποφάσεων της ΕΟΜ και των οργάνων της. 
4. Η ανοχή αθλητών, η συμπεριφορά των οποίων αντιβαίνει και παρακωλύει τους σκοπούς της ΕΟΜ, χωρίς 

να κινούνται οι εσωτερικές πειθαρχικές διαδικασίες του Σωματείου για τιμωρία τέτοιων συμπεριφορών. 
5. Η παράλειψη ανάρτησης των αποφάσεων, εγκυκλίων και ανακοινώσεων της ΕΟΜ. 
6. Η μη έγκαιρη και μη προσήκουσα αποστολή προς την ΕΟΜ των φύλλων αγώνων των αθλητικών του 

εκδηλώσεων. 
7. Οι σοβαρές παραλείψεις κατά τη διοργάνωση αγώνων, τους οποίους αναλαμβάνει, όπως η μη έγκαιρη 

έκδοση προκήρυξης αγώνα ή η ελλιπής κοινοποίησή της (π.χ. μη εμφανής ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώ-
σεων), η χρήση αγωνιστικού χώρου μη εγκεκριμένου από την ΕΟΜ, η μη τήρηση των όρων συμμετοχής 
κ.λπ. 

8. Η συστηματική αποδοχή συμμετοχής αθλητών οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι Α.Δ. ΕΟΜ ή δεν έχουν καταβάλει 
το παράβολο για το αγωνιστικό τους δελτίο. 

9. Η αποδοχή συμμετοχής σε αγώνες αθλητών στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αναστολής Α.Δ. ή απαγό-
ρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους από το ΠΣ της ΕΟΜ και δεν έχουν εκτίσει το σύνολο της ποινής 
τους. 

10. Η από πρόθεση αναγραφή ανακριβών στοιχείων σε φύλλα βαθμολογίας αγώνων. 
11. Η μη έγκαιρη καταβολή ή η άρνηση καταβολής των οικονομικών δικαιωμάτων της ΕΟΜ, εφόσον αυτά 

έχουν παρακρατηθεί από τους συμμετέχοντες. 
Για όλα τα παραπάνω επιβάλλεται μία ή περισσότερες από τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από το Άρ-
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θρο 4.3.β, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος.   
Σε περίπτωση επιβολής χρηματικού προστίμου, ως κύριας ή επιπρόσθετης ποινής, αυτό θα πρέπει να είναι εύ-
λογο σε σχέση με το είδος του παραπτώματος και την οικονομική ευρωστία του Σωματείου.  
Για τις ποινές σε Σωματεία, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό της ΕΟΜ, όπως εκάστοτε 
ισχύει. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 1 του Καταστατικού που εγκρίθηκε το 2003, η διαγ-
ραφή Σωματείου μπορεί να γίνει με απόφαση του ΔΣ ΕΟΜ, που επικυρώνεται από την ΓΣ ΕΟΜ. Επομένως, το 
ΠΣ ΕΟΜ δεν μπορεί να επιβάλλει σε Σωματείο την ποινή της διαγραφής από την δύναμη της ΕΟΜ, αλλά μπο-
ρεί να εισηγηθεί στο ΔΣ ΕΟΜ. τη διαγραφή ενός Σωματείου. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Καταστα-
τικού ΕΟΜ (2003), το ΔΣ ΕΟΜ λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή ποινών σε 
Σωματεία. Προφανώς, αυτό αφορά τις πειθαρχικές διαδικασίες εντός ΕΟΜ. Επομένως, ποινές που επιβάλλον-
ται από το ΠΣ ΕΟΜ σε Σωματεία, προσβάλλονται κατά πρώτο βαθμό στο ΔΣ ΕΟΜ, που επικυρώνει την ποινή 
που επιβλήθηκε ή την μετατρέπει. Η προθεσμία προσφυγής στο ΔΣ ΕΟΜ ορίζεται, με τον παρόντα Κανονισμό, 
σε 8 ημέρες (ημερολογιακές) από την επίδοση για Σωματεία με έδρα την Αττική και σε 15 ημέρες (ημερολο-
γιακές) από την επίδοση ή την αποστολή με συστημένη επιστολή για Σωματεία με έδρα εκτός Αττικής. Κατά 
της απόφασης του ΔΣ ΕΟΜ, μπορεί να ασκηθεί έφεση  στο Α.Σ.Ε.Α.Δ,, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύ-
οντος Αθλητικού Νόμου (βλ. άρθ. 4.14).  

4.6. Πειθαρχικές ποινές και αναφορές διαιτητών και Σωματείων 

4.6.1. Διαιτητές 
Ο διευθυντής αγώνα (διαιτητής) οφείλει να συντάξει και να παραδώσει στον διοργανωτή έκθεση για τον αγώνα, 
στην οποία πρέπει να κάνει μνεία για οποιοδήποτε αξιοσημείωτο γεγονός, ιδιαίτερα αν πρόκειται περί πειθαρ-
χικού παραπτώματος.  
Στην περίπτωση αγώνα Σωματείου, η υποβολή έκθεσης (αναφοράς) είναι υποχρεωτική μόνο αν υπήρξε 
αξιοσημείωτο γεγονός. Η αναφορά υποβάλλεται, στο Σωματείο – διοργανωτή, το αργότερο επτά (7) εργά-
σιμες ημέρες από την τέλεση του συμβάντος, με κοινοποίηση στην ΕΟΜ. Σε περίπτωση που πιθανολογε-
ίται πειθαρχικό παράπτωμα, στην κοινοποίηση στην ΕΟΜ θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται 
«Υπόψη ΠΣ ΕΟΜ», ή «Κοινοποίηση σε ΠΣ ΕΟΜ» (σε περίπτωση που η αναφορά αναφέρεται και σε άλ-
λα θέματα).  
Η αναφορά του διαιτητή πρέπει να κοινοποιείται στην ΕΟΜ, τηρώντας τα παραπάνω, ανεξάρτητα από οποια-
δήποτε άλλη ενέργεια από πλευράς Σωματείου (όπως, έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης από το αρμόδιο πει-
θαρχικό όργανο του Σωματείου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.6.2). 
Για αγώνα οργανωμένο από την ΕΟΜ, είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση η σύνταξη έκθεσης και η 
υποβολή της στην ΕΟΜ. Αν στην έκθεση περιγράφονται συμβάντα που, κατά την κρίση του διαιτητή 
πιθανολογούν πειθαρχικό παράπτωμα, θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή, να αποστέλλεται με 
σημείωση «Κοινοποίηση σε ΠΣ ΕΟΜ». 
Σε περίπτωση που ο διαιτητής άσκησε τις πειθαρχικές του εξουσίες με βάση τον Διεθνή Κανονισμό Αγωνιστι-
κού Μπριτζ της WBF (άρθρο 91, ΔΚΑΜ 2007), αυτό θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στην τυχόν έκθεσή του 
για το περιστατικό, καθώς και το είδος της ποινής που επέβαλε(αφαίρεση βαθμών, αποβολή αθλητή από ημε-
ρίδα ή αποκλεισμός του από τον συγκεκριμένο αγώνα).  
Δεν είναι υποχρεωτική η αναφορά, ως αξιοσημείωτου γεγονότος αγώνα, κάθε περίπτωση επιβολής πειθαρχικής 
ποινής από τον διαιτητή για την διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας. 
Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον Διαιτητή. Αμέσως μόλις το ΠΣ ΕΟΜ δια-
πιστώσει σχετική παράβαση, θα επιλαμβάνεται ή/και θα διαβιβάζει τα στοιχεία στο αρμόδιο όργανο (ΚΕΔ), με 
βάση τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΟΜ.  

4.6.2. Σωματεία 
Σωματείο (ή τμήμα αγωνιστικού μπριτζ Σωματείου) – διοργανωτής αγώνα εγκεκριμένου από την ΕΟΜ, που 
πληροφορείται με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναφορά διαιτητή, αναφορά ή καταγγελία αθλητή ή άλλου συμ-
μετέχοντα στον αγώνα, ίδια αντίληψη εκπροσώπου του Σωματείου) ότι πιθανολογείται διάπραξη πειθαρχικού 
παραπτώματος στο πλαίσιο του αγώνα, οφείλει να επιληφθεί άμεσα, με το αρμόδιο όργανό του και να διερε-
υνήσει την υπόθεση, συλλέγοντας κάθε σχετικό στοιχείο, το συντομότερο δυνατό. Η υποχρέωση αυτή υ-
πάρχει και για το Σωματείο έδρας (ακόμα και αν δεν είναι ο κύριος διοργανωτής) στην περίπτωση συνδιορ-
γάνωσης. 
Δηλαδή, αμέσως μόλις το Σωματείο πληροφορηθεί το αξιοσημείωτο γεγονός, το αρμόδιο όργανο πρέπει να 
αναζητήσει μαρτυρίες από όσους εμπλέκονται ή ήταν παρόντες στα συμβάντα, ώστε να συγκεντρωθούν 
συγκεκριμένα στοιχεία ως προς την έκταση των γεγονότων και τις διαθέσιμες μαρτυρίες.  
Το Σωματείο οφείλει να διαβιβάσει στο ΠΣ ΕΟΜ, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες (ημερολογιακές) από την 
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ημερομηνία του συμβάντος ή την παραλαβή αναφοράς, όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προ-
καταρκτική εξέτασή του και αφορούν τα γεγονότα, όπως π.χ. την αναφορά ή μαρτυρία του διαιτητή αγώνα 
και είτε γραπτές μαρτυρίες των βασικών εμπλεκόμενων και παρόντων είτε αναφορά του αρμόδιου οργάνου 
του Σωματείου, που συνοψίζει πληροφορίες από προφορικές συζητήσεις με εμπλεκόμενους και παρόντες 
μάρτυρες. Σε περίπτωση που το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του Σωματείου έχει εκδώσει και απόφαση ή α-
ποφάσεις σχετικά με το συμβάν, θα πρέπει να συνυποβάλλονται.  
Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το Σωματείο. 
Σε κάθε περίπτωση, κάθε απόφαση επιβολής ποινής από πειθαρχικό όργανο Σωματείου – μέλους της ΕΟΜ, σε 
αθλητή κάτοχο Α.Δ. της ΕΟΜ, ή σε άλλο πρόσωπο αλλά για θέματα που συνδέονται άμεσα με το άθλημα του 
αγωνιστικού μπριτζ, διαβιβάζεται υποχρεωτικά στην ΕΟΜ, με έγγραφο στο οποίο αναγράφεται απαραίτητα 
«Υπόψη ΠΣ ΕΟΜ», εντός επτά (7) ημερών (ημερολογιακών), από την λήψη της ή από την τελεσιδικία της (σε 
περίπτωση που επιτρέπεται η απ’ ευθείας προσβολή της στο Α.Σ.Ε.Α.Δ.). Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολο-
γημένη και να συνοδεύεται από τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη (π.χ. έκθεση διαιτητή, 
έγγραφες μαρτυρίες, Πρακτικά συνεδρίασης οργάνου).  
Η διαβίβαση στην ΕΟΜ γίνεται ταυτόχρονα ή και αμέσως μετά την επίδοση της απόφασης από το Σωματείο 
στον τιμωρούμενο και δεν επηρεάζει την έναρξη της ισχύος της, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται στην α-
πόφαση ή στο έγγραφο με το οποίο επιδίδεται στον τιμωρούμενο και στο διαβιβαστικό προς την ΕΟΜ. 
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ δεν δικαιούται να μειώσει ή να εξαλείψει ποινές που επιβάλλονται από τα 
πειθαρχικά όργανα των Σωματείων-Μελών. Σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από το Σωματείο ή από τους έ-
χοντες έννομο συμφέρον, το ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να επικυρώσει την απόφαση επιβολής ποινής Σωματείου- Μέ-
λους της ΕΟΜ, σε αθλητή κάτοχο Α.Δ. της ΕΟΜ, εφόσον δεν αναγράφεται ρητά ούτε στην απόφαση ούτε 
στο έγγραφο επίδοσής της στον αθλητή, ότι ο τιμωρούμενος έχει δικαίωμα απ’ ευθείας προσφυγής στο 
Α.Σ.Ε.Α.Δ. 
Ρητές διευκρινίσεις:  
- Η εξέταση πειθαρχικής υπόθεσης από το ΠΣ ΕΟΜ και η τυχόν επιβολή πειθαρχικής ποινής σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον παρόντα ΠΚ ΕΟΜ, γίνεται επιπρόσθετα του πειθαρχικού ελέγχου από αρμόδιο όργα-
νο Σωματείου – Μέλους της ΕΟΜ, όπως και της επιβολής (ή όχι) πειθαρχικής, διαδικαστικής ή άλλου εί-
δους ποινής ή/και κυρώσεων από άλλα αρμόδια όργανα της ΕΟΜ για το ίδιο συμβάν (π.χ. διαιτητή, Κ.Ε.Δ. 
–για την περίπτωση διαιτητών, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Διαιτησίας της 
ΕΟΜ-, αρχηγό Εθνικής Αποστολής –για μέλη Εθνικών Ομάδων-). 

- Ακόμα και αν δεν αναγράφεται αυτό ρητά στην απόφαση Σωματείου – Μέλους, ποινή απαγόρευσης συμ-
μετοχής σε αγώνες για ορισμένη διάρκεια, που επιβάλλεται από Σωματείο σε αθλητή κάτοχο Α.Δ. ΕΟΜ, 
αφορά μόνο διοργανώσεις του Σωματείου (συμπεριλαμβάνονται και τα εκδρομικά τουρνουά) και το Δια-
συλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων και όχι τις υπόλοιπες αγωνιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΜ ή αγωνιστικές 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Σωματείο κατ’ ανάθεση της ΕΟΜ (ακόμα και στην έδρα του). Για 
τις ποινές απαγόρευσης εισόδου στις εγκαταστάσεις του Σωματείου για ορισμένο διάστημα, ισχύουν τα 
ανάλογα (δηλ., δεν ισχύει –αναστέλλεται-  τυχόν απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους ή γε-
νικά στα εντευκτήρια του Σωματείου για το διάστημα διεξαγωγής αγωνιστικής εκδήλωσης της ΕΟΜ ή κατ’ 
ανάθεση της ΕΟΜ, στους χώρους αυτούς). 

- Για την επιβολή ποινής από τα πειθαρχικά όργανα των Σωματείων – Μελών της ΕΟΜ τηρείται ο πειθαρχι-
κός κανονισμός του Σωματείου και, γενικά, τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και τους Κώδικες Συμπε-
ριφοράς, που έχει ανακοινώσει και τηρεί το Σωματείο.  Επομένως, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του 
ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΟΜ, Σωματείο – μέλος της 
ΕΟΜ δικαιούται να επιβάλλει ποινή σε αθλητή ή άλλο άτομο (όπως, π.χ. μέλος του Σωματείου, που δεν 
είναι κάτοχος Α.Δ. ΕΟΜ), που συμμετέχει σε εκδηλώσεις μπριτζ στις εγκαταστάσεις του, αγωνιστικές ή μη 
(π.χ. φιλικό αγώνα, προπόνηση, κ.λπ.), για επιλήψιμη συμπεριφορά, που δεν τιμωρείται ως πειθαρχικό 
παράπτωμα του αγωνιστικού Μπριτζ με βάση τον παρόντα ΠΚ ΕΟΜ.  

- Δεν υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης στο ΠΣ ΕΟΜ απόφασης Σωματείου – Μέλους, που επιβάλλει ποινή 
σε μέλος του Σωματείου, για θέματα που δεν αφορούν άμεσα το αγωνιστικό Μπριτζ, ακόμα και αν το 
πρόσωπο που τιμωρείται είναι και αθλητής κάτοχος Α.Δ. ΕΟΜ, εφόσον η ποινή αφορά την ιδιότητά του 
ως μέλος του Σωματείου και όχι ως αθλητή του αγωνιστικού Μπριτζ και εφόσον δεν επηρεάζει τα δικαι-
ώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την αθλητική του ιδιότητα. 

4.7. Έναρξη Πειθαρχικής διαδικασίας – Κλήση – Δικαιώματα - Απόφαση 

4.7.1. Προκαταρκτική εξέταση 
Αμέσως μόλις το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ πληροφορηθεί παράβαση του παρόντος Πειθαρχικού Κανο-
νισμού, με οποιονδήποτε τρόπο, (ενδεικτικά: με διαβιβαστικό του ΔΣ της ΕΟΜ ή μέλους του, με αναφορά 
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διαιτητή ή οποιουδήποτε, με απόφαση Σωματείου - Μέλους της ΕΟΜ, με αντίληψη μέλους του, με δημοσίευ-
ση στον Τύπο ή σε Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας), υποχρεούται, άμεσα, να επιληφθεί της υπόθεσης ενεργών-
τας ως εξής: 
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο σαν σώμα ή ο Πρόεδρός του ή μέλος του (με εντολή Προέδρου), εξετάζουν προ-
καταρκτικά αν τα υπόψη στοιχεία πιθανολογούν διάπραξη παραπτώματος.  
Είναι ευνόητο ότι, σε περίπτωση που το υπό εξέταση παράπτωμα αφορά συμβάντα σε αγώνα, που διοργα-
νώθηκε από την ΕΟΜ ή Σωματείο, τα στοιχεία που εξετάζονται, σε αυτό το στάδιο, περιλαμβάνουν τις ανα-
φορές του διαιτητή, του παρατηρητή, του διοργανωτή, κ.λπ., καθώς και τυχόν αποφάσεις επιβολής ποινής 
σύμφωνα με το άρθρο 4.6. Σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί τέτοιες αναφορές, ή όταν οι εκθέσεις 
διαιτητή και παρατηρητή δεν περιλαμβάνουν σχετική μνεία, ζητούνται έγγραφες απόψεις από τα Σωματεία 
(από εκπροσώπους τους) και από τους διαιτητές και τους παρατηρητές, αντίστοιχα. Η προκαταρκτική εξέταση 
συνεχίζεται ανάλογα με τις πληροφορίες που λαμβάνονται και από αυτούς (π.χ. συλλογή επιπλέον στοιχείων 
και από άτομα που ήταν παρόντα, παρότι δεν κατονομάζονται στην υπό εξέταση αναφορά), μπορεί δε να 
διευρυνθεί για να περιλάβει και διερεύνηση τυχόν διάπραξης παραπτωμάτων του άρθρου 4.6.  
Όπου αρμόζει, κατά την προκαταρκτική εξέταση, ζητούνται επίσης και λαμβάνονται υπόψη γνωμοδοτήσεις, 
απόψεις, ή και αποφάσεις άλλων οργάνων της ΕΟΜ, με σχετικές αρμοδιότητες  σύμφωνα με τους Πάγιους 
και Ειδικούς Κανονισμούς της ΕΟΜ (π.χ. Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.ΔΕ.), Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας 
(Κ.Ε.Δ.), Επιτροπή Αγώνων (ΕΑ), ΔΣ ΕΟΜ). Εφόσον η ενέργεια αυτή δεν προβλέπεται ως αυτόματη, εντός 
ορισμένου χρόνου, από τον παρόντα ή άλλους Κανονισμούς της ΕΟΜ, ο Πρόεδρος του ΠΣ τάσσει εύλογη 
προθεσμία για την ενέργειά του αυτή στο αρμόδιο όργανο κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν τα 
παραπάνω συνιστούν κύρια στοιχεία, κατά την κρίση του ΠΣ ΕΟΜ, η εξέταση της υπόθεσης αναστέλλεται, 
έως ότου συγκεντρωθούν/παρασχεθούν. Σε κάθε περίπτωση, αν παρέλθει άπρακτος ο χρόνος που προβλέ-
πεται για ενέργεια οποιουδήποτε οργάνου της ΕΟΜ (ή η προθεσμία που ορίστηκε από το ΠΣ ΕΟΜ όταν ζήτη-
σε την ενέργεια), το ΠΣ ΕΟΜ μπορεί, αν το κρίνει εφικτό, να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της προκαταρ-
κτικής εξέτασης με βάση τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία. 
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι ελεύθερο να συγκεντρώνει και επιπλέον 
αποδεικτικά στοιχεία, από την Γραμματεία της ΕΟΜ (βλ. άρθρο 4.16), ή από την ιστοσελίδα της ΕΟΜ στο 
Διαδίκτυο, ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή. 
Η προκαταρκτική εξέταση ολοκληρώνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
1. Αν δεν πιθανολογείται τέλεση παραπτώματος, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και μόνο, μπορεί ως σώμα, να 

θέσει την υπόθεση στο Αρχείο. Η απόφαση είναι ανέκκλητη.  
Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή, είναι στην κρίση του ΠΣ ΕΟΜ να εξετάσει αυτεπάγγελτα αν συντρέ-
χει περίπτωση διάπραξης του παραπτώματος της ψευδούς αναφοράς (παρ. 4.4.10).  
2. Αν τεκμηριωθεί αναμφισβήτητα η διάπραξη αθλητικού παραπτώματος μικρής σπουδαιότητας (ήσσονος 

σημασίας), για το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρακάτω άρθρου 4.7.2, το Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο μπορεί να επιβάλλει ποινή, ως σώμα και υπό αίρεση, με την συνοπτική διαδικασία που προβλέπε-
ται εκεί. Εφόσον δεν υποβληθεί ένσταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η απόφαση γίνεται τε-
λεσίδικη και άμεσα εκτελεστή. 

3. Αν πιθανολογείται διάπραξη παραπτώματος, η υπόθεση συζητείται σε συνεδρίαση του ΠΣ, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στις παραγράφους 4.7.3 και επόμενες, του παρόντος άρθρου. 

Στις περιπτώσεις των παραπάνω σημείων 2 και 3, η υπόθεση παίρνει αρίθμηση ως πειθαρχική υπόθεση του 
τρέχοντος έτους (βλέπε Άρθρο 4.16). 

4.7.2. Επιβολή ποινής με το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης 
Αν το ΠΣ ΕΟΜ κρίνει (ομόφωνα) ότι πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. Έχει τεκμηριωθεί αναμφισβήτητα, είτε παράβαση των διατάξεων διεξαγωγής αγώνα, όπως αυτές  προβ-

λέπονται από το Διεθνή Κώδικα Αγωνιστικού Μπριτζ, τους Κανονισμούς της ΕΟΜ ή/και την προκήρυξη 
του αγώνα, είτε παράπτωμα για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή από διαιτητή, που άσκησε τις 
πειθαρχικές του εξουσίες. 

2. Τα πραγματικά περιστατικά περιγράφονται πλήρως και σαφώς σε ένα τουλάχιστον επίσημο έγγραφο ορ-
γάνου της ΕΟΜ, όπως, κυρίως, Έκθεση ή Αναφορά διαιτητή ή παρατηρητή αγώνα, ή οργάνου Σωματείου 
(ή τμήματος Σωματείου) - μέλους της ΕΟΜ (πειθαρχικού συμβουλίου ή ΔΣ) και υποστηρίζονται από το 
σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να αμφισβητούνται τα γεγονότα από οποιονδήποτε παρόντα 
(συμπεριλαμβανόμενου και του παραβάτη). 

3. Το πειθαρχικό παράπτωμα προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα 4.4.3 ή 4.4.4 του παρόντος ΠΚ Ε-
ΟΜ. 

4. Το παράπτωμα είναι μικρής σοβαρότητας (ήσσονος σημασίας) και είναι εύλογο και δίκαιο να τιμωρηθεί με 
μικρή ποινή, που δεν υπερβαίνει την αναστολή αγωνιστικού δελτίου για επτά (7) ημέρες. 
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5. Έχει παρασχεθεί στον παραβάτη η δυνατότητα να δώσει εξηγήσεις, γραπτά ή προφορικά, στο ΠΣ ΕΟΜ, 
είτε κατά την διάρκεια Συνεδρίασής του, είτε στο μέλος του ΠΣ που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση 
της υπόθεσης.   

το ΠΣ μπορεί, ως σώμα, να προχωρήσει, με αιτιολογημένη απόφαση, στην επιβολή ποινής σύμφωνα με τα 
παραπάνω (δηλ. παρατήρησης, έγγραφης επίπληξης, αναστολής Α.Δ. ή απαγόρευσης εισόδου σε αγωνιστι-
κούς χώρους έως και 7 ημέρες), με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς να συζητήσει την υπόθεση σε ανοικτή 
συνεδρίαση. Η απόφαση αυτή δεν είναι άμεσα εκτελεστή και τελεί υπό την αίρεση της μη υποβολής γραπτής 
ένστασης από τον παραβάτη ή άλλον άμεσα ενδιαφερόμενο, κατά τα παρακάτω. 
Η απόφαση του ΠΣ ΕΟΜ επιδίδεται στον παραβάτη και κοινοποιείται και σε όποιον υφίσταται άμεση ή έμμεση 
βλάβη από αυτήν (π.χ. καταγγέλλοντα, άμεσα θιγμένο από την τιμωρούμενη παράβαση, ή διαιτητή, ή Σωμα-
τείο, που σε αναφορά τους ζήτησαν την τιμωρία του παραβάτη). Η επίδοση και η κοινοποίηση γίνονται όπως 
προβλέπεται και για την κλήση για παροχή εξηγήσεων (άρθρο 4.7.4 παρ. 2 και εφαρμόζεται, ανάλογα και το 
άρθρο 4.7.4 παρ. 4).  
Όλοι οι παραλήπτες της απόφασης (κατά τα παραπάνω) έχουν προθεσμία οκτώ (8) ημερών (ημερολογιακών) 
να υποβάλουν γραπτή ένσταση ως προς την ορθότητα της εφαρμογής της συνοπτικής  διαδικασίας (κατά τα 
ανωτέρω) στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η μη υποβολή ένστασης θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή των γε-
γονότων. Η ένσταση γίνεται δεκτή, σε κάθε περίπτωση (δηλ. και χωρίς καμία αιτιολόγηση), αλλά είναι συ-
νιστώμενο να προτάσσονται συγκεκριμένοι λόγοι, όπως, αμφισβήτηση της πληρότητας της περιγραφής των 
πραγματικών περιστατικών, που λήφθηκαν υπόψη, ή της ορθότητας της κρίσης του ΠΣ ΕΟΜ. Χρονικό σημείο 
έναρξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων θεωρείται η επίδοση της απόφασης (με υπογραφή) ή, η παρέ-
λευση επτά (7) εργάσιμων ημερών από την αποστολή της με συστημένη επιστολή. 
Αν υπάρξει ένσταση, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, από οποιονδήποτε από τους παραλήπτες της 
υπό αίρεση απόφασης, το ΠΣ ανακαλεί την απόφασή του, η οποία θεωρείται ως ουδέποτε ληφθείσα και 
προχωρεί στη συζήτηση της υπόθεσης σε συνεδρίαση, όπως προβλέπεται παρακάτω (παρ. 4.7.3 και επόμε-
νες), χωρίς να δεσμεύεται από την αρχική του κρίση. Επομένως, το ΠΣ ΕΟΜ, μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, 
μπορεί είτε να αποφασίσει ότι δεν τελέστηκε παράπτωμα, είτε, σε περίπτωση που αποφασίσει ότι τελέστηκε, 
να επιβάλλει ανώτερη ποινή, από αυτήν που είχε επιβληθεί αρχικά. Είναι ευνόητο ότι, για την απόφαση του 
ΠΣ ΕΟΜ μετά την συζήτηση της υπόθεσης, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 4.7.3 και επόμενα (π.χ., 
εφόσον η ποινή είναι εφέσιμη, η απόφαση προσβάλλεται στο Α.Σ.Ε.Α.Δ.). 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής ενστάσεων, η ποινή θεωρείται τελεσίδικη (βλ. άρθρο 4.14 παρ. 
3) και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρα 4.7.10 και επόμενα (ανακοίνωση στα Σωματεία, εγγρα-
φή στο ποινολόγιο, κ.λπ.). 

4.7.3. Θεμελιώδεις αρχές συζήτησης πειθαρχικής υπόθεσης 
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4.7.2., κάθε απόφαση του ΠΣ είναι άκυρη, αν δεν κληθεί ο πειθαρχικά δι-

ωκόμενος για παροχή εξηγήσεων (απολογία). Η πειθαρχική διαδικασία όμως μπορεί να προχωρήσει και να 
ολοκληρωθεί έγκυρα, ερήμην του πειθαρχικά διωκόμενου, σε περίπτωση που δεν γίνει δυνατή η επίδοση 
κλήσης λόγω άγνωστης διεύθυνσης, απουσίας του από την μόνιμη διεύθυνσή του (με αποτέλεσμα να μην 
παραληφθεί κλήση που στάλθηκε εμπρόθεσμα), ή άρνησης παραλαβής της από τον ίδιο ή από άτομο που 
βρίσκεται στην οικία του κατά την επίδοση (βλ. άρθρο 4.7.4, παρ. 4). Είναι αυτονόητο ότι, ανεξάρτητα 
από αυτό, το ΠΣ ΕΟΜ οφείλει να εξαντλήσει κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με ενεργό, τουλάχιστον, αθ-
λητή του χώρου του αγωνιστικού Μπριτζ (π.χ. μέσω του Σωματείου του ή μέσω Σωματείων, στις ημερί-
δες των οποίων είναι γνωστό ότι συμμετέχει, μέσω άλλων συναθλητών του, κ.λ.π.) πριν προχωρήσει σε 
συζήτηση υπόθεσης ερήμην πειθαρχικά διωκόμενου, ιδίως αν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος παραγραφής 
παραπτώματος. 

2. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των άρθρων 4.7.2 και 4.15 και, ενδεχομένως, περιπτώσεων όπου 
υπόθεση αναπέμπεται από το Α.Σ.Ε.Α.Δ. για επανεξέταση, υπόθεση για την οποία εκδόθηκε απόφαση από 
το ΠΣ ΕΟΜ, δεν μπορεί να ξανασυζητηθεί από το ίδιο όργανο στο μέλλον. 

4.7.4. Κλήση προς παροχή εξηγήσεων (απολογία).  
1. Αφού οριστεί ο τόπος και ο χρόνος συζήτησης μιας πειθαρχικής υπόθεσης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως 

σώμα, είτε ο Πρόεδρός του, είτε μέλος του (με εντολή Προέδρου), συντάσσει κλήση για παροχή εξηγή-
σεων (απολογία), προς τον πειθαρχικά διωκόμενο και κλήσεις για μαρτυρία, προς όσους έχουν προσδιο-
ριστεί ως εξεταζόμενοι μάρτυρες κατά την προκαταρκτική εξέταση της υπόθεσης.  

2. Η κλήση για παροχή εξηγήσεων (απολογία) είναι έγγραφη (όπως και η κλήση προς τους μάρτυρες), κοι-
νοποιείται δε με οποιονδήποτε τρόπο (συστημένη επιστολή, τηλεγράφημα, επίδοση απ’ ευθείας στα χέρια 
του πειθαρχικά διωκόμενου, επίδοση με δικαστικό επιμελητή, επίδοση με διαιτητή κατά τη διάρκεια ημε-
ρίδας (παρουσία και άλλων ή με υπογραφή παραλαβής), επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (ημερολο-
γιακές) πριν από τη συζήτηση.  
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Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος των επτά (7) ημερών είναι «καθαρός», αρχίζει την επομένη της αποστολής 
της συστημένης επιστολής ή της επίδοσης και συμπληρώνεται την προηγούμενη της συζήτησης της υπό-
θεσης. 
Η παραπάνω ημερομηνία εκτείνεται σε δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες (ημερολογιακές), αν ο  πειθαρχικά 
διωκόμενος έχει την κατοικία ή την έδρα του εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής. 
Οι παραπάνω προθεσμίες ισχύουν και για την κλήση των μαρτύρων. 

3. Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες κλήτευσης από το ΠΣ (π.χ. καθυστέρηση αποστολής κλήσης ή 
μη έγκυρη κλήτευση): 
α) Αν ο πειθαρχικά διωκόμενος δεν προσέλθει, η συζήτηση αναβάλλεται και ορίζεται νέα ημερομηνία συ-

ζήτησης (αν οριστεί παρουσία των παρόντων μαρτύρων, δεν απαιτείται νέα, έγγραφη κλήτευσή το-
υς). 

β) Αν ο πειθαρχικά διωκόμενος προσέλθει και δεν ζητήσει αναβολή, γίνεται έναρξη της συζήτησης κανο-
νικά (όπως αν είχε κληθεί εμπρόθεσμα/έγκυρα). 

γ)  Αν δεν προσέλθει μάρτυρας, γίνεται έναρξη της συζήτησης και εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι η κατάθεση 
του μάρτυρα, που δεν κλήθηκε εμπρόθεσμα και νόμιμα, είναι ουσιώδης και απαραίτητη, αναβάλλεται 
η συζήτηση και ορίζεται νέα ημερομηνία συζήτησης (χωρίς νέα έγγραφη κλήτευση των παρόντων). 

4. Αν η κλήση στάλθηκε εμπρόθεσμα, αλλά δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί για οποιονδήποτε λόγο (όπως, π.χ. 
επιστροφή της ως άγνωστης διεύθυνσης, ή απουσία του παραλήπτη από τη μόνιμη κατοικία του, ή άρνησης 
παραλαβής, κ.ο.κ.), γίνεται μεν κάθε δυνατή συμπληρωματική προσπάθεια ώστε να ειδοποιηθεί ο πειθαρχικά 
διωκόμενος (π.χ. μέσω του Σωματείου του, αν είναι κάτοχος Α.Δ., μέσω συμπαικτών του ή γενικά συναθλη-
τών του, μέσω της εργασίας του, κ.λπ.), αλλά σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι ο πειθαρχικά διωκόμενος 
έχει κληθεί νόμιμα και το ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης ερήμην του. 

Ρητή διευκρίνιση: Η απόφαση που επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή είναι ισχυρή και παράγει έννομα αποτελέσμα-
τα αν η συζήτηση της υπόθεσης έγινε ερήμην του πειθαρχικά διωκόμενου, επειδή δεν παρέλαβε έγκαιρα 
κλήση προς παροχή εξηγήσεων (απολογία), που στάλθηκε εμπρόθεσμα, είτε με δική του υπαιτιότητα (π.χ. 
άρνηση παραλαβής, παράληψη ενημέρωσης της Γραμματείας ΕΟΜ ή, έστω, του Σωματείου του για αλλαγή 
της διεύθυνσής του, μετά την έκδοση του αγωνιστικού του δελτίου), είτε και χωρίς υπαιτιότητα (π.χ. απου-
σία από την μόνιμη διεύθυνσή του κατά το κρίσιμο διάστημα ή δυσχέρεια εντοπισμού του –ιδίως σε περίπ-
τωση μη κατόχου Α.Δ., χωρίς ενεργή παρουσία στον χώρο του αγωνιστικού Μπριτζ-). 

4.7.5. Περιεχόμενο κλήσης προς παροχή εξηγήσεων (απολογία) 
Η κλήση προς παροχή εξηγήσεων (απολογία) περιλαμβάνει υποχρεωτικά : 
α) πλήρη και συγκεκριμένη παράθεση και περιγραφή των συμβάντων, που συγκροτούν το υπό εξέταση πει-

θαρχικό παράπτωμα, κατά χρόνο, τόπο και τρόπο,  
β)  τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΜ, που πιθανολογείται ότι παραβιάστηκαν, 
γ)  το χρόνο και τον τόπο συζήτησης, 
δ)  τα δικαιώματα του πειθαρχικά διωκόμενου,  
ε)  τα ονόματα των μαρτύρων που κλητεύθηκαν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, 
στ) υπενθύμιση, ότι αν ο πειθαρχικά διωκόμενος δεν προσέλθει, η συζήτηση θα προχωρήσει ερήμην του, 
ζ)  ενημέρωση ότι, αντίγραφα όλων των εγγράφων της πειθαρχικής υπόθεσης, μπορούν να παραληφθούν 

από τη Γραμματεία της ΕΟΜ (ή και από μέλος του ΠΣ - στην περίπτωση αυτή, θα παρέχονται τα σχετικά 
στοιχεία επικοινωνίας). 

Συνημμένα με την κλήση αποστέλλονται: 
1. Αντίγραφο της αναφοράς ή του εγγράφου, αιτία του οποίου ξεκίνησε η πειθαρχική δίωξη. 
2. Κατάλογος των εγγράφων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων, που λήφθηκαν υπόψη από το ΠΣ ΕΟΜ 

κατά την προκαταρκτική εξέταση και από τα οποία πιθανολογήθηκε η διάπραξη πειθαρχικού παραπ-
τώματος.  

Όταν το επιτρέπει ο όγκος και το είδος (ως προς την ευκολία αναπαραγωγής), των σχετικών εγγράφων του 
σημείου 2 παραπάνω, μπορεί να επισυνάπτονται και αντίγραφά τους στην κλήση, μαζί με τον κατάλογο.  
Σε κάθε περίπτωση, ο πειθαρχικά διωκόμενος δικαιούται να ζητήσει και να πάρει αντίγραφα όλων των εγ-
γράφων της υπόθεσης από τη Γραμματεία της ΕΟΜ (μετά από συνεννόηση και εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, από τη χρονική στιγμή του αιτήματος, δεδομένου και του απόρρητου του πειθαρχικού αρ-
χείου, βλ. άρθρο 4.16. παρ 8 και παρ. 9). 

4.7.6. Έγγραφες καταθέσεις 
Κατά την Πειθαρχική διαδικασία εν γένει  και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη τόσο μαρτυρικές καταθέσεις όσο και έγγραφα. 
Το ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να δέχεται κατά την εκδίκαση της υπόθεσης οποιονδήποτε μάρτυρα προταθεί από οποια-
δήποτε πλευρά, ή και να δεχτεί ως μαρτυρία οποιοδήποτε έγγραφο κατατεθεί. 
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Όλα τα έγγραφα της πειθαρχικής διαδικασίας, πριν από την τελεσιδικία απόφασης του ΠΣ ΕΟΜ, θεωρούνται 
απόρρητα και γνωστοποιούνται μόνο υπ' ευθύνη των αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων στους παράγοντες που 
είναι αναγκαίοι για τη διαλεύκανση της πειθαρχικής υπόθεσης. 

4.7.7. Δικαιώματα πειθαρχικά διωκόμενου. 
Ο πειθαρχικά διωκόμενος δικαιούται: 
1. Να μην εμφανισθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καίτοι έχει κλητευθεί νόμιμα. 
2. Να προσέλθει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της συζήτησης και να αποχωρήσει οποτεδήποτε. 
3. Να λάβει, με την έναρξη της συζήτησης, κάθε γραπτή κατάθεση ή έγγραφο, που έχει έρθει σε γνώση του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά την κοινοποίηση της κλήσης προς απολογία και γενικά κάθε έγγραφο της 
υπόθεσης, που δεν του είχε σταλεί και δεν είχε παραλάβει από την Γραμματεία της ΕΟΜ, για οποιονδή-
ποτε λόγο.  Σε αυτή την περίπτωση, του δίνεται εύλογος χρόνος να μελετήσει τα έγγραφα. 

4. Να παρίσταται μόνος ή με δικηγόρο (ή σύμβουλο, που δεν είναι απαραίτητα νομικός). 
5. Να παρέχει προφορικές ή και έγγραφες εξηγήσεις, μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης. 
6. Να καλεί, με επιμέλειά του, όσους μάρτυρες επιθυμεί, υποβάλλοντας γραπτή κατάσταση μαρτύρων στο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο, με την έναρξη της συζήτησης. Επαφίεται στην κρίση του ΠΣ, η αποδοχή τυχόν 
μεταγενέστερου αιτήματός του για κλήση και νέων μαρτύρων (κατά τη διάρκεια της συζήτησης). Πάντως, 
τυχόν απόρριψη τέτοιου αιτήματος, δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της πειθαρχικής διαδικασίας (και της 
απόφασης του ΠΣ ΕΟΜ). 

7. Να παρίσταται στην εξέταση όλων των μαρτύρων και να τους υποβάλει ερωτήσεις, αμέσως μετά την ο-
λοκλήρωση της εξέτασής τους από το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

8. Αν και οι μάρτυρες υπεράσπισης καταθέτουν, συνήθως, μετά την εξέταση των μαρτύρων που  κλητεύ-
θηκαν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο πειθαρχικά διωκόμενος δικαιούται να υποβάλλει προφορικά αίτη-
μα, να εξετάζει τους μάρτυρές του ανά πάσα χρονική στιγμή της συζήτησης και όχι απαραίτητα με σειρά 
αρίθμησης, αλλά όπως κρίνει προσφορότερο.  

9. Ο πειθαρχικά διωκόμενος δικαιούται με την απολογία του, προφορική ή γραπτή, να ζητήσει η οποια-
δήποτε ποινή να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα  

Διευκρινίζεται ρητά ότι, αν ο πειθαρχικά διωκόμενος επιλέξει να μην εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΟΜ: 
α)  Επιτρέπεται να εκπροσωπηθεί με πληρεξούσιο και να προτείνει μάρτυρες υπεράσπισης. 
β)  Η έγγραφη απολογία του γίνεται δεκτή και διαβάζεται, αμέσως μετά την εξέταση όλων των μαρτύρων. 
Εάν κατά τη συζήτηση και για την ίδια υπόθεση προκύψουν ενδείξεις τέλεσης και άλλης ή άλλων παραβάσεων 
του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΜ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, μπορεί: 
α)  Να συνεχίσει τη συζήτηση της υπόθεσης και να εκδώσει απόφαση επ’ αυτής, προσδιορίζοντας το χρόνο 
    της συζήτησης των λοιπών παραβάσεων, είτε 
β)  Να αναβάλει τη συζήτηση με σκοπό να συνεξεταστούν όλες οι παραβάσεις σε νέα συζήτηση. 
Είναι ευνόητο ότι αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεχίσει τη συζήτηση και επιβάλει ποινή, στη μεταγενέστερη 
συζήτηση δεν τιμωρεί τον παραβάτη ως υπότροπο (αν κρίνει ότι διέπραξε και άλλα παραπτώματα). 

4.7.8. Συζήτηση - Απόφαση - Περιεχόμενο.  
1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε απαρτία με την παρουσία και των τριών μελών του, όταν 

αυτό είναι τριμελές και τουλάχιστον τεσσάρων μελών, όταν αυτό είναι πενταμελές. Στη σύνθεση του 
ΠΣ καλούνται και μπορούν να παρίστανται και τα αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να είναι ενήμε-
ρα της υπόθεσης, αν χρειαστεί να αναπληρώσουν τακτικό μέλος σε περίπτωση που έχει κώλυμα. Αν 
δεν υπάρξει τέτοια αναπλήρωση, τα αναπληρωματικά μέλη δεν έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου. Αναπ-
λήρωση μπορεί να υπάρξει, σε οποιοδήποτε στάδιο, μέχρι και την έκδοση της απόφασης.  

2.  Μέλος ή μέλη του ΠΣ που έχουν προσωπικούς λόγους, άμεσο, έννομο ή ηθικό συμφέρον στην έκβαση 
της πειθαρχικής διαδικασίας, εξαιρούνται από τη σύνθεσή του. Προφορικό αίτημα μέλους του Πειθαρχι-
κού Συμβουλίου να εξαιρεθεί από την πειθαρχική δίωξη γίνεται υποχρεωτικά δεκτό από τον Πρόεδρο ή 
τον Προεδρεύοντα. Ο πειθαρχικά διωκόμενος μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση μέλους του ΠΣ, μόνον με 
την έναρξη της συζήτησης, προβάλλοντας εγγράφως τους λόγους. Επί του αιτήματος αυτού αποφασίζουν 
τα λοιπά μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση, αφού ακούσουν το υπό εξαίρεση μέλος και υποβάλουν διευκ-
ρινιστικές ερωτήσεις στον πειθαρχικά διωκόμενο. Αν το αίτημα δεν γίνει δεκτό, η συζήτηση συνεχίζεται 
κανονικά. Εφόσον αποφασιστεί η εξαίρεση καλείται αναπληρωματικό μέλος προς αντικατάσταση (απαρα-
ίτητο σε περίπτωση τριμελούς ΠΣ) ή συνεχίζεται η συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον υπάρχει α-
παρτία (στην περίπτωση πενταμελούς ΠΣ). 

3. Όταν τα τακτικά μέλη δηλώσουν αδυναμία ή κώλυμα συμμετοχής στην ορισθείσα συνεδρίαση του ΠΣ, ο 
πρόεδρος ή o προεδρεύων υποχρεούται να καλέσει εγκαίρως αναπληρωματικά μέλη, ώστε να επιτευχθεί 
η κατά το δυνατό μέγιστη απαρτία. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται, αναπληρώνει το πρεσβύτερο μέλος της 
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εκάστοτε σύνθεσης 
4. Όλα τα προσκομιζόμενα στοιχεία και μαρτυρίες λαμβάνονται υπόψη. Στοιχείο που δεν αμφισβητείται από 

κανένα (διωκόμενο πειθαρχικά, μάρτυρες, τυχόν εμπλεκόμενα όργανα ΕΟΜ ή Σωματείου – μέλους, κ.λπ.) 
μπορεί να γίνει δεκτό από το ΠΣ σε οποιαδήποτε μορφή (π.χ. απλό φωτοαντίγραφο, ηλεκτρονικό μήνυμα, 
προφορική δήλωση, κ.λπ.). Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή αμφιβολίας, ζητούνται επίσημα στοιχεία από 
την ΕΟΜ, επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων, υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ. 

5. Η πειθαρχική διαδικασία στο ΠΣ ΕΟΜ είναι ανεξάρτητη οποιασδήποτε άλλης εξέτασης ή εκδίκασης της 
ίδιας υπόθεσης ή τμήματος αυτής ή άλλης ευρύτερης υπόθεσης από Διεθνείς ή Ελληνικές αρχές, αθλητι-
κές ή μη (ως τέτοιες νοούνται και τα ποινικά ή πολιτικά δικαστήρια). Κατά τη συζήτηση της πειθαρχικής 
υπόθεσης, το ΠΣ ΕΟΜ δέχεται ως στοιχεία και συνεκτιμά τυχόν αποφάσεις ή κρίσεις για τα γεγονότα άλ-
λων αρχών, χωρίς όμως να δεσμεύεται στην τελική κρίση του από αυτές. Ευνόητο είναι πως είναι στην 
κρίση του ΠΣ ΕΟΜ, να αναβάλει την συζήτηση μιας πειθαρχικής υπόθεσης, είτε ορίζοντας νέα ημερομηνία 
(χωρίς νέα κλήτευση των παρόντων) είτε και επ’ αόριστο, σε περίπτωση που θεωρήσει σκόπιμο, ή ακόμα 
και αναγκαίο, να αναμείνει την έκδοση πορίσματος ή απόφασης άλλης αρχής (που εκκρεμεί). Η αναβολή 
αυτή δεν αναστέλλει τον χρόνο παραγραφής του υπό εξέταση παραπτώματος. 

6. Το ΠΣ αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύ-
ει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος. 

7. Οι αποφάσεις του ΠΣ ΕΟΜ πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες, να αναφέρουν τη σύνθεση του ΠΣ, το 
ονοματεπώνυμο του πειθαρχικά διωκόμενου (κατηγορούμενου), τον τόπο και το χρόνο συνεδρίασης, τον 
τόπο και το χρόνο διάπραξης παραπτώματος, λεπτομερή περιγραφή της αντικανονικής συμπεριφοράς 
(πράξης ή παράλειψης), την διάταξη του Πειθαρχικού Κανονισμού που παραβιάστηκε, ποια έγγραφα και 
δεδομένα λήφθηκαν υπόψη, αξιολόγηση των στοιχείων και, τέλος, την κρίση του ΠΣ ως προς την τέλεση 
πειθαρχικού παραπτώματος. Σε περίπτωση που το ΠΣ ΕΟΜ δεχτεί ότι τελέστηκε παράπτωμα, θα αναφέ-
ρονται η κρίση του για την βαρύτητα του παραπτώματος (αν κρίνεται ως ιδιαίτερης βαρύτητας, αυτό 
αναφέρεται ρητά και, στο βαθμό που δεν είναι πρόδηλο, με πλήρη αιτιολόγηση), τα ελαφρυντικά ή επι-
βαρυντικά στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη και η ποινή που επιβάλλεται. 

8. Η απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει δύο ή και συνδυασμό περισσότερων ποινών (βλ. 4.10). Ιδίως για 
βίαια και ατιμωτικά παραπτώματα, μπορεί να επιβάλλεται τέτοιο πλέγμα ποινών, ώστε ο υπαίτιος να απο-
ξενώνεται πλήρως και να μην έρχεται σε επαφή με αγωνιζόμενους (π.χ. αναστολή αγωνιστικού δελτίου, 
συν απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους).. 

4.7.9. Απόφαση - Επίδοση. 
1. Η απόφαση επιδίδεται πάντοτε σε όποιον διώχθηκε πειθαρχικά, είτε απαλλάχτηκε είτε του επιβλήθηκε 

ποινή. 
2. Για την επίδοση απόφασης επιβολής ποινής ισχύει ό,τι και για την κλήση προς παροχή εξηγήσεων - απο-

λογία (έγγραφος τύπος, επίδοση με τον προσφορότερο τρόπο, επταήμερη προθεσμία κ.λπ.). 
3. Αν δεν καταστεί δυνατό να επιδοθεί η απόφαση στον τιμωρούμενο, είτε επειδή αυτός παρέλειψε να 

ενημερώσει τα αρμόδια όργανα της ΕΟΜ (Γραμματεία, ΠΣ) για την αλλαγή της διεύθυνσης, που είχε δη-
λώσει κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, είτε για ανάλογους λόγους με αυτούς που αναφέρονται για την 
περίπτωση της κλήσης προς παροχή εξηγήσεων (άρθρο 4.7.4.4), η απόφαση είναι ισχυρή και παράγει 
έννομα αποτελέσματα, μετά την παρέλευση επτά (7) εργάσιμων ημερών. 

4.7.10. Απόφαση - Έναρξη ισχύος 
1. Απόφαση με την οποία επιβάλλονται μία ή περισσότερες ποινές ισχύει : 
1.1. από την παραλαβή της, αν επιδοθεί στα χέρια του τιμωρούμενου (η επίδοση αποδεικνύεται με την υπογ-

ραφή εκείνου που το παραλαμβάνει), 
1.2. από την κατάθεση του τηλεγραφήματος ή από την επίδοση με δικαστικό επιμελητή, 
1.3. μετά την παρέλευση επτά (7) εργάσιμων ημερών, αν αποσταλεί με συστημένη επιστολή. 
Οι παραπάνω παράγραφοι είναι αμετακίνητες, απρόσβλητες και ισχύουν ανεξάρτητα από το είδος της ποινής, 
με την επιφύλαξη της περίπτωσης της επιβολής ποινής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.7.2, όπου η α-
πόφαση ισχύει με την πάροδο (άπρακτης) της προθεσμίας για υποβολή ενστάσεων. 
2. Απόφαση με την οποία κρίνεται ότι δεν τελέστηκε πειθαρχικό παράπτωμα (απαλλακτική απόφαση), ισχύει 

με την έκδοσή της. 

4.7.11. Απόφαση - Ανακοίνωση. 
Αρμόδια για την επίδοση των αποφάσεων και την ανακοίνωση των ποινών (που επιβλήθηκαν από το ΠΣ ΕΟΜ) 
στα Σωματεία – μέλη, στην EBL και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, είναι η Γραμματεία της ΕΟΜ. 
Σύνοψη των αποφάσεων του ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να δημοσιεύεται στον Τύπο της ΕΟΜ ή να κοινοποιείται με α-
νακοινώσεις (π.χ. στους πίνακες ανακοινώσεων Γραφείων και εντευκτηρίων ΕΟΜ και Σωματείων – μελών). 
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Οι αποφάσεις του ΠΣ ΕΟΜ και τα πλήρη Πρακτικά της Συνεδρίασης του ΠΣ ΕΟΜ, κατά την οποία έγινε η συ-
ζήτηση της υπόθεσης, όπως και τα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση, παραμένουν στο αρχείο του ΠΣ 
ΕΟΜ. Πιστά αντίγραφα τους (ή αποσπάσματα των Πρακτικών, που αφορούν τη συγκεκριμένη συζήτηση) πα-
ρέχονται μόνο από τον Πρόεδρο του ΠΣ (ή από μέλος του ΠΣ, κατ’ εντολή του), στους άμεσα ενδιαφερόμε-
νους (πειθαρχικά ελεγχόμενο ή καταγγέλλοντα, εμπλεκόμενο Σωματείο ή όργανο της ΕΟΜ, κ.λπ.), για την 
ενημέρωσή τους ή και, ενδεχομένως, για να χρησιμοποιηθούν σε προσφυγή τους στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. Αντίγραφα ή 
αποσπάσματα μπορεί να κοινοποιηθούν και σε μη εμπλεκόμενα όργανα της ΕΟΜ, για ενημέρωσή τους (π.χ. 
ΔΣ ΕΟΜ), ή να δοθούν και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετά από αίτημά τους και για συγκεκριμένο 
λόγο και χρήση (βλ. άρθρο 4.16.8) 

4.8. Αναβολή λήψης απόφασης 

Η συζήτηση της υπόθεσης είναι δυνατό να αναβληθεί: 
1. Για λόγους ανωτέρας βίας (όπως αυτή περιγράφεται στην Ελληνική Νομοθεσία). 
2. Λόγω έλλειψης απαρτίας (υποχρεωτικά). 
3. Κατόπιν αίτησης του πειθαρχικά διωκόμενου ή εκπροσώπου του, μόνο για λόγους υγείας, ως εξής: 

α)  Το αίτημα για πρώτη αναβολή, πρέπει να υποστηρίζεται από απλή ιατρική γνωμάτευση – βεβαίωση, 
για αδυναμία του να παραστεί. 

β) Το αίτημα για δεύτερη φορά και πέρα, πρέπει να συνοδεύεται από γνωμάτευση - βεβαίωση Νοσοκο-
μείου ή Κλινικής για αδυναμία του να παραστεί. 

Στην περίπτωση αναβολής της συζήτησης, ορίζεται, αν είναι δυνατό, νέα ημερομηνία συζήτησης, χωρίς νέα 
κλήτευση των παρόντων. 

4.9. Αναστολή εκτέλεσης ποινής 

1. Αναστολή εκτέλεσης επιβληθείσας ποινής μπορεί να αποφασιστεί από το ΠΣ για λόγους επιείκειας και κυ-
ρίως για ποινές επιβαλλόμενες στα Σωματεία – Μέλη της ΕΟΜ. 

2. Ο χρόνος διάρκειας αναστολής εκτέλεσης της ποινής είναι τουλάχιστον τα δύο (2) έτη. 
3. Αν ο υπέρ ου η αναστολή, διαπράξει, εντός του χρόνου αναστολής, νέο παράπτωμα και επιβληθεί γι’ αυ-

τό ποινή, τότε επιβάλλεται να εκτίσει και την ποινή που είχε ανασταλεί.   
Η ποινή που είχε ανασταλεί εκτίεται αν η διάπραξη του νέου παραπτώματος έγινε μέσα στο χρόνο αναστολής 
της, ανεξάρτητα από την ημερομηνία επιβολής της νέας ποινής. 
Γενική διάταξη: Δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης ποινής για παραπτώματα που έχουν χαρακτηριστεί ως 
ιδιαίτερης βαρύτητας, ή για τις ποινές έκπτωσης από αξίωμα ή έκπτωσης από δραστηριότητα που προβλέ-
πεται από το Καταστατικό ή από Κανονισμό ΕΟΜ. 
Διευκρινίζεται ρητά ότι απαγορεύεται να δοθεί, με μεταγενέστερη απόφαση, αναστολή εκτέλεσης ποινής, που 
επιβλήθηκε με προηγούμενη απόφαση. 

4.10. Ελαφρυντικά ή επιβαρυντικά στοιχεία – Συγχώνευση ποινών  

Κατά την επιβολή ποινής, τo Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει για το ύψος της λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 
ελαφρυντικά ή επιβαρυντικά στοιχεία, την προσωπικότητα του υπαιτίου και την προσφορά του στο άθλημα. 
Αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά στην σχετική απόφαση του ΠΣ ΕΟΜ. 
Τα ελαφρυντικά ή επιβαρυντικά στοιχεία προκύπτουν κυρίως από τις περιστάσεις και τις συνθήκες  τέλεσης 
του τιμωρούμενου παραπτώματος, καθώς και από την προγενέστερη διαγωγή ή την ιδιότητα του ενεχόμενου. 
Ενδεικτικά: 
α) Ελαφρυντικά στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν η ιδιότητα του μαθητή ή αρχάριου παίκτη, η καθομολογο-
ύμενη προηγούμενη άψογη συμπεριφορά κατά μακροχρόνια παρουσία στον χώρο του αγωνιστικού μπριτζ, η 
πρόκληση της επιλήψιμης συμπεριφοράς από άλλους ή από αγαθά κίνητρα, κ.λπ. 
β) Επιβαρυντικά στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν η διάπραξη παραπτώματος ενώ ο αθλητής βρίσκεται σε 
αναστολή εκτέλεσης άλλης ποινής, η υποτροπή, ή η κατοχή ιδιότητας που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τι-
μωρούμενο πειθαρχικό παράπτωμα (όπως π.χ. αθλούμενος διαιτητής ή διοικητικός παράγοντας, που διαπ-
ράττει πειθαρχικό παράπτωμα ως αθλητής).  
Αρχάριος παίκτης, κατ’ αρχήν, θεωρείται αθλητής που είναι κάτοχος Α.Δ. για λιγότερο από τρία (3) χρόνια. 
Είναι όμως στην κρίση του ΠΣ ΕΟΜ να δεχτεί ως αρχάριο και αθλητή, που είναι κάτοχος Α.Δ. για περισσότερο 
χρόνο, αν αποδεικνύεται και από τα αρχεία της ΕΟΜ ότι είχε περιορισμένη συμμετοχή σε εκδηλώσεις αγωνισ-
τικού μπριτζ. 
Υπότροπο θεωρείται : 
1. Κάθε πρόσωπο, ομάδα ή όργανο, το οποίο καταδικάστηκε με ποινή βαρύτερη της παρατήρησης ή της 

έγγραφης επίπληξης και υποπίπτει σε νέο παράπτωμα εντός διετίας από το χρόνο αποτίσεως της ποινής το-
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υ. 
2. Κάθε Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ, το οποίο έχει καταδικαστεί με ποινή  έστω και έγγραφης επίπληξης και 

υποπίπτει, εντός έτους από της αποτίσεως της ποινής του, σε νέο παράπτωμα. 
Η συνδρομή των παραπάνω περιπτώσεων πρέπει να αναφέρεται ρητά και να αιτιολογείται στη σχετική απόφαση 
επιβολής ποινής του ΠΣ ΕΟΜ. 
Στα υπότροπα Σωματεία - Μέλη, η ελάχιστη επιβαλλόμενη ποινή είναι ο υποβιβασμός στην τελευταία κα-
τηγορία, συν απαγόρευση τέλεσης του πρώτου, χρονολογικά, μετά την έναρξη ισχύος της ποινής, αγώνα 
τρίτης (3ης) βαθμίδας (εφ' όσον δεν έχει προκηρυχτεί ακόμα, διαφορετικά του αμέσως επόμενου). Επίσης, 
ανάλογα με τη βαρύτητα του νέου παραπτώματος, μπορεί να επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο, ως επιπρόσθετη ποινή. 
Σε περίπτωση περισσότερων από ένα πειθαρχικών παραπτωμάτων, επιβάλλεται συνολική πειθαρχική ποινή 
με βάση τη βαρύτερη, προσαυξημένη. Η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα (3/4) του 
αθροίσματος των υπόλοιπων ποινών. 

4.11. Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων 

1. Κάθε πειθαρχικό παράπτωμα παραγράφεται δώδεκα (12) μήνες μετά την τέλεσή του αν δεν έχει ασκηθεί 
πειθαρχική δίωξη. 

2. Η κλήση προς παροχή εξηγήσεων - απολογία (εντός του δωδεκάμηνου) αναστέλλει την παραγραφή για 
δώδεκα (12) μήνες. 

Ορίζεται ρητά ότι η προθεσμία των δώδεκα (12) μηνών επιμηκύνεται απεριόριστα, αν υπάρξει παράβαση του 
άρθρου 4.6., από οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία, μέχρι η αναφορά Διαιτητή ή η απόφαση Σωματείου 
έρθουν σε γνώση του ΠΣ της ΕΟΜ, με πρωτοκολλημένη επιστολή. Η διάταξη αυτή του παρόντος άρθρου κα-
τισχύει από κάθε άλλη, ακόμη και από αντίθετη ή διαφορετική διάταξη. 
Ορίζεται επίσης ρητά ότι, εφόσον έχει επιδοθεί κλήση προς παροχή εξηγήσεων και ο πειθαρχικά διωκό-
μενος ζητήσει και λάβει αναβολή της συζήτησης της υπόθεσής του για λόγους υγείας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 4.8 του παρόντος, μία ή περισσότερες φορές, αναστέλλεται η παραγραφή της πράξης για όσο χρόνο δι-
ήρκεσαν οι αναβολές. 

4.12. Διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής μέλους Πειθαρχικού Συμβουλίου 

Η διαδικασία εκλογής των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο αριθμός των μελών του κ.λπ., αναφέρονται 
στο σχετικό άρθρο του Καταστατικού της ΕΟΜ (Άρθρο 26, Καταστατικού ΕΟΜ έτους 2003).  
Για να εκλεγεί κάποιος μέλος του ΠΣ, πρέπει σωρευτικά να πληροί τις εξής προϋποθέσεις : 

1. Να έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος ηλικίας 
2. Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια κατοχής αγωνιστικού δελτίου ΕΟΜ (ημερολογιακά, 
όχι απαραίτητα συνεχόμενα και όχι απαραίτητα Α.Δ. εν ισχύ) 
3. Να μην έχει τιμωρηθεί για ατιμωτικό πειθαρχικό παράπτωμα του ΠΚ ΕΟΜ 

4.13. Έκπτωση μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου 

1. Αν επέλθει παραγραφή παραπτώματος, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων μερικών ή και 
όλων των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΟΜ και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του ΔΣ, 
συγκαλείται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών έκτακτη Γεν. Συνέλευση, για την έκπτωση όσων 
μελών ευθύνονται. Αν ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών δεν επαρκεί προς πλήρωση των τριών (3) 
ή των πέντε (5) θέσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η Γεν. Συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, προ-
βαίνει σε εκλογή νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του. 

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία το σύνολο των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΠΣ ΕΟΜ 
είναι μικρότερο των τριών (3) ή πέντε (5), τότε η Γεν. Συνέλευση της ΕΟΜ εκλέγει – συμπληρώνει άμεσα 
με νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του ΠΣ. 

4.14. Πειθαρχικά όργανα - Εφέσεις (Προσφυγές)  

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ είναι το αρμόδιο όργανο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτω-
μάτων του αγωνιστικού Μπριτζ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού της ΕΟΜ. 

2. Η εξέταση πειθαρχικής υπόθεσης από το ΠΣ ΕΟΜ και η τυχόν επιβολή πειθαρχικής ποινής, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον παρόντα ΠΚ ΕΟΜ, γίνεται επιπρόσθετα του πειθαρχικού ελέγχου από αρμόδιο όργα-
νο Σωματείου – μέλους της ΕΟΜ και της επιβολής (ή όχι) πειθαρχικής, διαδικαστικής ή άλλου είδους ποι-
νής ή/και κυρώσεων από άλλα αρμόδια όργανα της ΕΟΜ (π.χ. διαιτητές, Κ.Ε.Δ. –για την περίπτωση διαι-
τητών-, αρχηγό Εθνικής Αποστολής –για μέλη εθνικών ομάδων-), για το ίδιο συμβάν. 

3. Δεν είναι εφέσιμες: 
- οι αποφάσεις που επιβάλλουν τελεσίδικη ποινή με την διαδικασία του άρθρου 4.7.2. (όπου η μη υποβολή 
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ένστασης, ενώ η απόφαση τελεί υπό αίρεση, θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή των πραγματικών περιστατικών 
για τα οποία επιβλήθηκε η ποινή και ως σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωμα προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., το 
οποίο θα υπήρχε, αν είχε γίνει ένσταση) και 

- οι αποφάσεις που επιβάλουν την ποινή της παρατήρησης ή της έγγραφης επίπληξης.  
4. Εφέσιμες είναι όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις του ΠΣ ΕΟΜ, που επιβάλλουν ποινή. 
5. Η έφεση ασκείται ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου. 
6. Η άσκηση της έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής. 
7. Αν γίνει δεκτή η έφεση και εξαφανιστεί η απόφαση του ΠΣ, τα πράγματα επαναφέρονται στην πρότερη 

κατάσταση γι’ αυτόν που τιμωρήθηκε. 
8. Οποιαδήποτε, γενικά, απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ. είναι δεσμευτική για την ΕΟΜ. 

4.15. Εξαφάνιση – ακύρωση απόφασης λόγω ψευδούς κατάθεσης 

1. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τιμωρήθηκε από το ΠΣ ΕΟΜ συνεπεία ψευδούς κατάθεσης, μπορεί να υ-
ποβάλει αίτηση για εξαφάνιση - ακύρωση της απόφασης με την οποία επιβλήθηκε η ποινή, μία φορά 
μόνο και χωρίς χρονικό περιορισμό, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που έχει εκδώσει την 
απόφαση. Είναι ευνόητο ότι, ο αιτούμενος την ακύρωση, πρέπει να αποδείξει πλήρως το βάσιμο της 
αίτησής του και το ψευδές της κατάθεσης. 

2. Αν μία κατάθεση ήταν το μόνο ή το κύριο αποδεικτικό στοιχείο, βάσει του οποίου εκδόθηκε απόφα-
ση επιβολής ποινής από το ΠΣ ΕΟΜ, η απόφαση αυτή εξαφανίζεται - ακυρώνεται με νεώτερη α-
πόφαση του  ίδιου οργάνου. . 

3. Στον ψευδώς καταθέσαντα επιβάλλεται η ανώτατη ποινή του άρθρου 4.4.10, ανεξάρτητα από το ύψος της 
εξαφανιζόμενης ποινής, εκτός εάν το ΠΣ ΕΟΜ δεχθεί ελαφρυντικά. Σε αυτήν την περίπτωση, θα υπάρχει 
συγκεκριμένη αναφορά στο σκεπτικό της απόφασης του ΠΣ. 

4. Είναι αυτονόητο ότι αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο, εξετάζοντας μία άλλη υπόθεση,  διαπιστώσει αναμ-
φισβήτητα ότι προγενέστερη απόφαση με την οποία επιβλήθηκε ποινή είχε εκδοθεί συνεπεία ψευδούς 
κατάθεσης, αυτεπάγγελτα επανεξετάζει την υπόθεση, ακυρώνει την απόφαση και ασκεί πειθαρχική δίωξη 
στον ψευδώς καταθέσαντα (για την ποινή που επιβάλλεται στον ψευδώς καταθέσαντα, ισχύει ότι και στην 
παρ. 3 του παρόντος). 

Ρητή διευκρίνιση: Χρόνος έναρξης της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος της ψευδούς κατάθεσης, 
αλλά και αυτού της ψευδούς αναφοράς – καταγγελίας (εάν συντρέχει στην συγκεκριμένη υπόθεση), θεωρείται ο 
χρόνος έκδοσης της νεώτερης απόφασης (εξαφάνισης – ακύρωσης) του ΠΣ ΕΟΜ. 

4.16. Ποινολόγιο – Πειθαρχικό αρχείο – Γραμματειακή υποστήριξη ΠΣ ΕΟΜ 

1. Τηρείται βιβλίο Πρωτοκόλλου ΠΣ ΕΟΜ, όπου καταγράφονται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγρα-
φα.  

2. Κάθε νέα αναφορά – καταγγελία για φερόμενο πειθαρχικό παράπτωμα παίρνει αρίθμηση, ξεκινώντας από 
τον αριθμό 1, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. 

3. Οι αναφορές – καταγγελίες με τις οποίες, μετά την προκαταρκτική του εξέταση του ΠΣ, κρίνεται ότι πιθα-
νολογείται η διάπραξη παραπτώματος, θεωρούνται πειθαρχικές υποθέσεις και αριθμούνται και αυτές σει-
ριακά, ξεκινώντας από τον αριθμό 1, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. Οι αποφάσεις του ΠΣ ΕΟΜ, 
μετά την συζήτηση υποθέσεων, παίρνουν επίσης σειριακή αρίθμηση, με την σειρά που εκδίδονται, μέσα 
στο ημερολογιακό έτος. 

4. Κάθε τελεσίδικη απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΟΜ, που επιβάλλει ποινή, καταχωρείται στο, ειδικά, 
τηρούμενο βιβλίο, το ποινολόγιο. Εξαιρούνται και δεν καταχωρούνται οι αποφάσεις με τις οποίες επιβλή-
θηκε μόνο η ποινή της παρατήρησης. Γίνεται χωριστή καταχώρηση: α) αθλητών κατόχων Α.Δ. ΕΟΜ, β) 
Σωματείων και γ) λοιπών προσώπων που δεν είναι κάτοχοι Α.Δ. ΕΟΜ. Το ποινολόγιο μπορεί επίσης να τη-
ρείται ή /και ηλεκτρονικά, είτε ανεξάρτητα είτε και στο πλαίσιο της βάσης δεδομένων της ΕΟΜ ή/και του 
μητρώου αθλητών (στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εξασφαλίζεται περιορισμένη πρόσβαση στα στοι-
χεία, μόνο από τα μέλη του ΠΣ ΕΟΜ). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρείται και «ενεργό» (τρέχον) 
ποινολόγιο, που να ανανεώνεται τακτικά, ώστε να περιλαμβάνει τις ποινές που δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί η 
έκτισή τους. 

5. Τα στοιχεία του μη ενεργού ποινολογίου είναι απόρρητα και, κατ’ αρχήν, δίνονται μόνο αποσπάσματα από 
τον Πρόεδρο του ΠΣ ή μέλος του ΠΣ (εξουσιοδοτημένο από αυτόν), στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
αφορούν (αθλητή ή Σωματείο – Μέλος ή σε οποιονδήποτε άλλον είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή). Σε ειδι-
κές περιπτώσεις, μπορούν να δοθούν αντίγραφα ή αποσπάσματα, είτε σε αρμόδια όργανα της ΕΟΜ, είτε 
και σε άλλους ενδιαφερόμενους, μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους και για συγκεκριμένη χρήση, εφόσον 



ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  Κανονισμός αρ. .4 (2009) - Σελίδα 15 
 

γίνει δεκτός ο προτεινόμενος λόγος από το ΠΣ ΕΟΜ. 
6. Σε κάθε περίπτωση, διαγράφονται και από το μη ενεργό ποινολόγιο (και επομένως, δεν μπορούν να δημο-

σιοποιηθούν από κανέναν και για οποιονδήποτε λόγο) όλες οι εγγραφές, ως εξής:   
6.1. μετά από τη πάροδο τριών (3) ετών από την έκτιση της ποινής ή τη λήξη της περιόδου αναστολής, όλες 

οι ποινές, εκτός αν αφορούν βίαια και ατιμωτικά παραπτώματα (ιδιαίτερης βαρύτητας) του επόμενου 
σημείου, 

6.2. μετά από τη πάροδο είκοσι (10) ετών από την έκτιση της ποινής, για ποινές αναστολής Α.Δ. μεγαλύτερες 
από ένα (1) χρόνο για βίαια και ατιμωτικά παραπτώματα (ιδιαίτερης βαρύτητας), 

6.3. σε περίπτωση θανάτου. 
Αν ακυρωθεί Α.Δ. αθλητή, για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφεται από τις καταχωρήσεις των αθλητών και μετα-
φέρεται στις καταχωρήσεις των λοιπών προσώπων. 
Οποιοδήποτε απόσπασμα του Ποινολογίου ή σχετικό έγγραφο (π.χ. βεβαίωση) χορηγείται από το ΠΣ ΕΟΜ, για 
οποιαδήποτε χρήση, θα πρέπει να αναφέρει τον προβλεπόμενο χρόνο διαγραφής εγγραφών σύμφωνα με τον 
ΠΚ ΕΟΜ (3 ή 10 έτη κατά τα παραπάνω), όπως επίσης και το έτος έναρξης της καταχώρησης όλων των ποινών 
(2003, μετά την εισαγωγή της σχετικής πρόβλεψης στον ΠΚ ΕΟΜ, που εγκρίθηκε από την ΓΣ ΕΟΜ της 
15/3/2003). 
7. Στα γραφεία της ΕΟΜ τηρείται Αρχείο του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΟΜ, όπου φυλάσσονται όλες οι ανα-

φορές και πειθαρχικές υποθέσεις για τις οποίες δεν επιβλήθηκε ποινή, με τα σχετικά έγγραφα κατάλληλα 
αρχειοθετημένα (ανά έτος, αλλά υποθέσεις με σημαντικό όγκο σχετικών εγγράφων μπορούν να αρχειοθε-
τούνται χωριστά). Τηρούνται ανάλογα και πειθαρχικοί φάκελοι, για τις υποθέσεις όπου επιβλήθηκε οποιαδή-
ποτε ποινή από το ΠΣ ΕΟΜ. Όταν το επιτρέπει το πλήθος των υποθέσεων και ο όγκος των σχετικών εγ-
γράφων, είναι δυνατό (και συνιστώμενο), οι «φάκελοι» να αρχειοθετούνται ενιαία, ανά έτος, σε ντοσιέ, με 
διαχωριστικά και λίστα περιεχομένων ανά υπόθεση.  

8. Όλα τα έγγραφα του ΠΣ ΕΟΜ (τρέχουσες αναφορές και υποθέσεις, πειθαρχικοί φάκελοι, πειθαρχικό αρχείο, 
ποινολόγιο, κ.λπ.) είναι απόρρητα και, στο βαθμό του εφικτού, θα φέρουν και σχετική σφραγίδα ή σημείωση 
«Απόρρητο». Οι Διοικητικές Υπηρεσίες της ΕΟΜ οφείλουν να διαθέτουν στο ΠΣ ΕΟΜ κατάλληλο ασφαλή 
χώρο στα γραφείο της ΕΟΜ (ερμάριο με κλειδί), όπου θα έχουν πρόσβαση (κλειδί) μόνο τα μέλη του ΠΣ 
ΕΟΜ. Κλειδί μπορεί να χορηγείται και στο Διευθυντή της ΕΟΜ ή άτομο των Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΟΜ, 
που έχει οριστεί από αυτόν, για να χρησιμοποιείται, υπ’ ευθύνη του, για τη διεκπεραίωση πρακτικών θεμά-
των, σε συνεννόηση με τα μέλη του ΠΣ. Έγγραφα του ΠΣ ΕΟΜ (ή αντίγραφά τους) μπορεί να απομακρύ-
νονται προσωρινά από τα γραφεία της ΕΟΜ μόνο από τον Πρόεδρο του ΠΣ ή άλλο μέλος του ΠΣ, κατ’ εν-
τολή του, για σύντομο χρονικό διάστημα και με δική τους ευθύνη (για χρήση στην προετοιμασία τρέχουσας 
υπόθεσης, λόγους οργάνωσης και αρχειοθέτησης, κ.λπ.).  

9. Διευκρινίζεται ρητά ότι μόνο το ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να παρέχει έγκυρα αντίγραφα Αποφάσεων, Πρακτικών (ή 
αποσπασμάτων Πρακτικών) Συνεδριάσεών του, ή έγγραφα που αφορούν οποιαδήποτε αναφορά ή πει-
θαρχική υπόθεση, σε συγκεκριμένους παραλήπτες και για συγκεκριμένους λόγους, με διαβιβαστικά έγ-
γραφα που θα καταχωρούνται στο βιβλίο εξερχομένων του ΠΣ (άρθρο 4.16.1). Οι παραλήπτες των υ-
πόψη εγγράφων οφείλουν να τα χρησιμοποιούν μόνο για το σκοπό που τα έλαβαν και με δική τους ευ-
θύνη. Κάθε άλλη χρήση ή αδικαιολόγητη δημοσιοποίηση των εγγράφων απαγορεύεται και, ανεξάρτητα 
από οποιαδήποτε άλλη κύρωση ή δίωξη του υπαίτιου, μπορεί να εξεταστεί ως πειθαρχικό παράπτωμα και 
να επιβληθεί ποινή από το ΠΣ ΕΟΜ, με βάση τον παρόντα Κανονισμό. Σε περίπτωση εμπλοκής υπαλλή-
λου της ΕΟΜ, η απόφαση του ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να περιλαμβάνει και εισήγηση προς το ΔΣ ΕΟΜ για την 
επιβολή προστίμου ή άλλης κύρωσης. Είναι ευνόητο ότι το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε κάνει χρήση 
απόρρητων εγγράφων του ΠΣ ΕΟΜ, χωρίς να εμφανίζεται ως παραλήπτης τους στο Πρωτόκολλο του ΠΣ 
ΕΟΜ, αν δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα παρέλαβε νόμιμα από νόμιμο παραλήπτη. 

10. Οι διοικητικές Υπηρεσίες της ΕΟΜ (Γραμματεία ΕΟΜ) παρέχουν την απαιτούμενη γραμματειακή υποστήριξη 
για την ομαλή λειτουργία του ΠΣ ΕΟΜ (αποστολή κλήσεων, συνεννοήσεις για την παραλαβή εγγράφων, 
απομαγνητοφωνήσεις –σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί-, κ.λπ.). Η Γραμματεία της ΕΟΜ οφείλει επίσης να 
ενημερώνει άμεσα τον Πρόεδρο του ΠΣ ή άλλο μέλος του για κάθε εισερχόμενο στην ΕΟΜ, που αφορά α-
ναφορά ή καταγγελία πειθαρχικού παραπτώματος ή απευθύνεται ή κοινοποιείται προς το ΠΣ ΕΟΜ, είτε ε-
φαρμόζονται τα του άρθρου 4.6 είτε όχι (π.χ. αναφορά αθλητή ή θεατή αγώνα, για πειθαρχικό παράπτωμα, 
που στέλνεται απ’ ευθείας στην ΕΟΜ, χωρίς να απευθύνεται σε συγκεκριμένο άτομο ή όργανο, ανεξάρτητα 
του αν έχει ήδη διαβιβαστεί σχετική αναφορά διαιτητή ή Σωματείου). 

11. Η Γραμματεία της ΕΟΜ οφείλει να παρέχει σε οποιοδήποτε μέλος του ΠΣ ΕΟΜ, το συντομότερο δυνατό, 
οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο αφορά αναφορά – καταγγελία ή πειθαρχική υπόθεση, στη μορφή 
που θα της ζητηθεί (π.χ. έγγραφη δήλωση ή βεβαίωση για γεγονότα, σε ηλεκτρονική μορφή ή επικυρω-
μένο αντίγραφο για έγγραφα, κ.λπ.). Στοιχείο που είναι βέβαιο ότι είναι άμεσα διαθέσιμο (π.χ. εμφανίζε-
ται ως εισερχόμενο στο βιβλίο Πρωτοκόλλου της ΕΟΜ, υπάρχει διαβεβαίωση εμπλεκόμενου ότι έχει στα-
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λεί ηλεκτρονικά, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ κ.λπ.), κατ’ αρχήν, παραδίνεται αυθημερόν. Αν 
αυτό δεν είναι δυνατό ή πρακτικό για σοβαρό λόγο, όπως ασθένεια υπαλλήλου ή προσωρινή του δέσμε-
υση σε επείγουσα εργασία ή δραστηριότητα στα γραφεία της ΕΟΜ (π.χ. συνεδρίαση οργάνου), που 
δυσχεραίνει την αναζήτηση εγγράφων, τα υπόψη στοιχεία παραδίνονται οπωσδήποτε, τουλάχιστον σε 
απλό αντίγραφο (όχι επικυρωμένο), εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που ζητείται από-
φαση, γνωμοδότηση, πρακτικό συνεδρίασης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Διοίκησης ή οργάνου της 
ΕΟΜ, που δεν είναι ήδη διαθέσιμο στη Γραμματεία της ΕΟΜ, αυτή αναλαμβάνει την ευθύνη αναζήτησης 
και εξασφάλισής του από το αρμόδιο όργανο και, σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση, επικύρωση, 
κ.λπ., οφείλει να παρακολουθεί το θέμα (π.χ. τακτική υπενθύμιση της εκκρεμότητας), να ενεργεί, όπου 
είναι εφικτό, για την ολοκλήρωση της εκκρεμότητας (π.χ. οργάνωση συνεδρίασης Επιτροπής) και, σε 
κάθε περίπτωση, να παρέχει στο ΠΣ ΕΟΜ πλήρες ιστορικό της εξέλιξης της υπόθεσης (αν ζητηθεί και εγ-
γράφως), ώστε να μπορεί να γίνει καταμερισμός τυχόν ευθυνών και διαπίστωση τυχόν παραβάσεων κα-
θήκοντος. 

4.17. Γενικές διατάξεις 
1. Στον παρόντα Κανονισμό, όπου χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος νοείται και το θηλυκό (π.χ. «αθλητής» 

νοείται και «αθλήτρια») και ο ενικός μπορεί να εναλλαχθεί με τον πληθυντικό (π.χ. «μέλος» ή «παράπτω-
μα» νοείται και «μέλη» ή «παραπτώματα») και το αντίστροφο, εκτός αν είναι προφανές από τη διατύπωση 
ότι αυτό δεν ισχύει. 

2. Σε όλες τις προβλεπόμενες στο παρόν προθεσμίες, δεν υπολογίζεται ο μήνας Αύγουστος, είτε για διενέργεια 
ενέργειας είτε για παραγραφή αδικήματος. 

3. Οι προβλέψεις των Πάγιων Κανονισμών της ΕΟΜ, όπως εκάστοτε ισχύουν, που αφορούν πειθαρχικό έ-
λεγχο αθλητών και Σωματείων – Μελών, γενικά, καθώς και συγκεκριμένων ομάδων αθλητών (π.χ. Εθ-
νικών Ομάδων, συμμετεχόντων σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, κ.λπ.), λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων από το ΠΣ ΕΟΜ και, όπου  αρμόζει, ζητούνται αποφάσεις ή γνωμοδο-
τήσεις των αρμόδιων οργάνων της ΕΟΜ. 

4. Το ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να εκδίδει διευκρινιστικές αποφάσεις (ερμηνευτικές εγκυκλίους) και ανακοινώσεις για 
την ενημέρωση αθλητών και Σωματείων ως προς τις διατάξεις του παρόντα Πειθαρχικού Κανονισμού και 
για τα πρακτικά θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή τους. 

5. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικών με το αντικείμενο 
του παρόντος Κανονισμού που ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. 

6. Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει 17 άρθρα και εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση της από 
24/10/2009 Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων – μελών της ΕΟΜ, θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα έγ-
κρισής του από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού, όπως προβλέπει ο Ν. 2725/99. 
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Το παραπάνω κείμενο του Πειθαρχικού Κανονισμού ΕΟΜ ψηφίστηκε ομόφωνα από την Γενική 
Συνέλευση των Σωματείων – μελών της ΕΟΜ της 24ης Οκτωβρίου 2009. 

 
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2009 
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