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ΑΡΘΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ   61 /2021 

                            Η ΠΕΘΘΑΡΥΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΣΗ Ε.Π.Ο 

πγθξνηήζεθε από ηνπο Δηθαζηέο Ισάλλε Αζπξνγέξαθα Πξόεδξν – Εηζεγεηή, Αλησλία Μέγγνπιε, 

Μέινο, Κσλζηαληίλα Αιεμνπνύινπ, Μέινο, θαη από ηε Γξακκαηέα Γεσξγία Φώηε.  

 πλεδξίαζε δεκόζηα ζηα γξαθεία ηεο Ε.Π.Ο. ζηελ Αζήλα ζηηο 6 Μαΐνπ 2021, γηα λα δηθάζεη ηελ 

έλζηαζε ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑΚΟ ΑΣΕΡΑ» θαηά ηνπ 

ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΑΥΑΙΚΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΕΝΩΗ».  

 Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο ζην αθξναηήξην, πνπ έιαβε ρώξα, ιόγσ εμαηξεηηθώλ πγεηνλνκηθώλ 

ζπλζεθώλ (παλδεκία covid-19), κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθώλ κέζσλ (κέζσ ηειεδηάζθεςεο), θαηά ηα άξζξα 10 

παξ. 2 θαη 20 παξ. 5 ηνπ Δηθνλνκηθνύ Καλνληζκνύ ηεο Ε.Π.Ο., ην κελ εληζηάκελν ζσκαηείν εθπξνζσπήζεθε 

από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Αρηιιέα Μαπξνκάηε (Α.Μ. Δ..Θ. 3516), ν νπνίνο θαηέζεζε ην κε 

ζηνηρεία Α789506/06.05.2021 γξακκάηην πξνείζπξαμεο εηζθνξώλ θαη ελζήκσλ Δ..Θ. θαη ην από 7-5-2021 

ππόκλεκα ηνπ ζσκαηείνπ, ην δε θαζ’ νπ ε έλζηαζε ζσκαηείν εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην 

δηθεγόξν ηνπ Γξεγόξηνπ Θενράξε (Α.Μ. Δ..Α. 13283), ν νπνίνο θαηέζεζε ην κε ζηνηρεία 

Π3007028/07.05.2021 γξακκάηην πξνείζπξαμεο εηζθνξώλ θαη ελζήκσλ Δ..Α. θαη ην από 7-5-2021 

ππόκλεκα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ην κε ίδηα εκεξνκελία ζπκπιεξσκαηηθό απηνύ. 

                                 ΜΕΛΕΣΗΕ ΣΗ ΔΘΚΟΓΡΑΦΘΑ ΚΑΘ 

                                           ΚΕΦΘΗΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ, 

                          ΣΟ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΚΑΘ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΣΗ Ε.Π.Ο. 

 

     Με ηελ 8851/23-4-2021 θιήζε γηα ζπδήηεζεο ηεο Επηηξνπήο δηαβηβάζζεθε ζηα αλαθεξόκελα ζηελ 

αξρή ηεο παξνύζαο ζσκαηεία, ε 19-4-2021 έλζηαζε πνπ ππέβαιε ην πξώην θαηά ηνπ δεύηεξνπ αλαθνξηθά 

κε ηνλ πνδνζθαηξηθό αγώλα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ’ Εζληθήο Καηεγνξίαο Ειιάδνο πεξηόδνπ 2020-2021, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18-4-2021 ζην γήπεδν Παπαραξαιάκπην Ναππάθηνπ κεηαμύ ησλ νκάδσλ ησλ 

ζσκαηείσλ κε ηηο επσλπκίεο «ΠΑ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑΚΟ ΑΣΕΡΑ» θαη «ΑΥΑΙΚΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΕΝΩΗ», 

πξνθεηκέλνπ λα παξαζηνύλ θαηά ηε ζπδήηεζεο ηεο ζηηο 28-4-2021, νπόηε, παξηζηακέλσλ θαη ησλ δύν δηα 

ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ηνπο, αλαβιήζεθε γηα ηε ζεκεξηλή δηθάζηκν.  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην εληζηάκελν ζσκαηείν ππέβαιε ζηελ Ε.Π.Ο. κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ (βι. ην 8450/20-4-2021 αξηζκό εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ ηεο ΕΠΟ) θαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή  

(βι. ηνλ αξηζκό 5446427103 GR) ζηηο 20-4-2021 έληαζε, θαηά ηνπ θύξνπο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ 

πνδνζθαηξηθνύ αγώλα, πνπ έιεμε κε απνηέιεζκα 1-1, γηα ην ιόγν όηη, παξαβηάζηεθαλ ηα άξζξα 16 παξ. 3 

ηνπ ΚΑΠ, 11 ηεο Πξνθήξπμεο Αγώλσλ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ’ Εζληθήο Καηεγνξίαο Ειιάδνο θαη ησλ 



 

πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ Καλόλα 03.2 ησλ Καλόλσλ Παηρληδηνύ 2020-2021, κε βάζε ηα νπνία ε αληηθαηάζηαζε 

πνδνζθαηξηζηή ζε ηέηαξηε (4ε) θπζηθή δηαθνπή ηνπ αγώλα, ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή απηνύ, αθόκα 

θη αλ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αιιαγώλ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5). Εηδηθόηεξα, εθζέηεη όηη ην θαζ’ νπ ε 

έλζηαζε, ελώ είρε πξαγκαηνπνηήζεη έσο ην 85
ν
 ιεπηό ηνπ αγώλα ηέζζεξηο (4) αιιαγέο πνδνζθαηξηζηώλ ζε 

ηξείο (3) θπζηθέο δηαθνπέο ηνπ αγώλα, ζην πέκπην (5
ν
 ) ιεπηό ησλ θαζπζηεξήζεσλ (90 + 5), απνβιήζεθε ν 

ηεξκαηνθύιαθάο ηνπ Δ. Αλδξεόπνπινπ θαη αληηθαηαζηάζεθε από ηνλ Υ. Μπαθάιε ζε ηέηαξηε (4ε) όκσο 

θπζηθή δηαθνπή ηνπ αγώλα. Με ην ηζηνξηθό απηό δεηεί λα αλαγλσξηζηεί ε αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ ελ 

ιόγσ πνδνζθαηξηζηή ζηνλ επίδηθν αγώλα θαη λα θαηαθπξσζεί ππέξ ηνπ εληζηάκελνπ ν πξναλαθεξόκελνο 

αγώλαο, ζε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 6 εδ. α ηνπ ΚΑΠ. Με ην αλσηέξσ πεξηερόκελν, ε ελ 

ιόγσ έλζηαζε είλαη νξηζκέλε θαη εηζάγεηαη παξαδεθηά πξνο ζπδήηεζε ελώπηνλ ηεο παξνύζαο Πεηζαξρηθήο 

Επηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23 παξ. 1
ε
 Πεηζ. Κσδ. ζε ζπλδπαζκό κε άξζξν 24 παξ. 1β Κ.Α.Π., 

δεδνκέλνπ όηη έρεη θαηαηεζεί ην 5559/20-4-2021 παξάβνιν ΕΠΟ, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 

4γ ηνπ Κ.Α.Π. θαη έρεη αζθεζεί εκπξόζεζκα εληόο δύν εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα πνπ έγηλε ν 

αγώλαο, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 4
α
 θαη β ηνπ Κ.Α.Π. .  Ο ιόγνο απηόο όκσο ηεο έλζηαζεο, 

πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λόκσ αβάζηκνο.    

Εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ Εγθύθιην 19 ηεο 08.05.2020 ηεο IFAB πνπ απνθαζίδεη ηνπο Καλόλεο ηνπ 

Παηρληδηνύ (Laws of the Game), δειαδή ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ, ε FIFA εηζήγαγε πξνζσξηλή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλόλα 3 ησλ Καλόλσλ ηνπ Παηρληδηνύ (Laws of the Game), δίλνληαο ηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ζηηο εζληθέο νκνζπνλδίεο γηα ην αλ ζα εθαξκόζνπλ ή όρη ηε πξνζσξηλή απηή ηξνπνπνίεζε, δειαδή 

λα επηηξέςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ησλ δηνξγαλώζεσλ ηνπο πνπ νινθιεξώλνληαη εληόο ηνπ 2020 

ζηηο νκάδεο λα θάλνπλ πέληε αιιαγέο αληί γηα ηξεηο ζε κέγηζην όκσο αξηζκό ηξηώλ θπζηθώλ δηαθνπώλ ηνπ 

αγώλα. θνπόο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ήηαλ ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη ζα 

θαινύληαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ πξσηαζιεκάησλ πνπ είραλ δηαθνπεί ιόγσ ηεο 

παλδεκίαο COVID -19,  ζε κηα ζπκππθλσκέλε πεξίνδν θαη κε δηαθνξεηηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Η 

ηξνπνπνίεζε απηή επεθηάζεθε ζε όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο πνπ νινθιεξώλνληαη κέρξη 31.07.2021 κε ηελ 

Εγθύθιην 20 ηεο 20.07.2020, γηα ηνπο ίδηνπο αθξηβώο ιόγνπο.  ύκθσλα δε κε ηον Κανόνα 3 ηων Κανόνων 

ηος Παισνιδιού (Laws of the Game) ηεο FIFA/IFAB (βι. ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

hitps://www.theifab.com/laws/chapter/4), κε ην ηίηιν: 1. Οη πνδνζθαηξηζηέο: αξηζκόο αιιαγώλ θαη 2. 

Αξηζκόο αληηθαηαζηάζεσλ Επίζεκεο δηνξγαλώζεηο: Ο αξηζκόο ησλ αιιαγώλ, έσο ην πνιύ πέληε, πνπ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε νπνηνλδήπνηε αγώλα πνπ δηεμάγεηαη ζε επίζεκε δηνξγάλσζε, ζα 

απνθαζηζηεί από ηε FIFA, ηε ζπλνκνζπνλδία ή ηελ εζληθή έλσζε πνδνζθαίξνπ, εθηόο από ηνπο αγώλεο 

αλδξώλ θαη γπλαηθώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 1ε νκάδα ζπιιόγσλ ζηελ αλώηεξε θαηεγνξία ή ησλ εζληθώλ 

νκάδσλ Α, όπνπ ην κέγηζην είλαη ηξεηο αιιαγέο. Πξνζσξηλή ηξνπνπνίεζε: Οη δηνξγαλσηέο ηεο δηνξγάλσζεο 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εθαξκόζνπλ έλα ή θαη ηα δύν από ηα αθόινπζα: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, θάζε 

νκάδα: 1) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έσο θαη πέληε αιιαγέο, 2) έρεη ην πνιύ ηξεηο επθαηξίεο γηα αιιαγή,  3) 

κπνξεί επηπιένλ λα θάλεη αιιαγέο ζην εκίρξνλν. Όπνπ παίδεηαη επηπιένλ ρξόλνο, θάζε νκάδα: 1) κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κία επηπιένλ αιιαγή (αλεμάξηεηα από ην αλ ε νκάδα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ κέγηζην 

http://www.theifab.com/laws/chapter/4


 

αξηζκό αιιαγώλ ηεο), 2) έρεη κηα επηπιένλ επθαηξία γηα αιιαγή * (αλεμάξηεηα από ην αλ ε νκάδα έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ κέγηζην αξηζκό επθαηξηώλ γηα αιιαγή). Μπνξεί επηπιένλ λα θάλεη αιιαγέο: ζηελ 

πεξίνδν πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ επηπιένλ ρξόλνπ ζην εκίρξνλν ζε επηπιένλ ρξόλν. Εάλ κηα νκάδα δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ κέγηζην αξηζκό αιιαγώλ ή επθαηξηώλ γηα αιιαγή, νη αρξεζηκνπνίεηεο αληηθαηαζηάζεηο 

θαη επθαηξίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ παξάηαζε.  Όηαλ θαη νη δύν νκάδεο θάλνπλ κηα αιιαγή 

ηαπηόρξνλα, απηό ζα κεηξεζεί σο κηα ρξεζηκνπνηεκέλε επθαηξία γηα αιιαγή γηα θάζε νκάδα. Πεξαηηέξσ, κε 

ηελ από 8-7-2020 απόθαζε ηεο ΕΕ ηεο ΕΠΟ (αξηζκόο 38/8-7-20202), εγθξίζεθε η  Πποκήπςξηρ ηηρ Γ’ 

Εθνικήρ Καηηγοπίαρ πεπιόδος 2020-2021, όπνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν Άξζξν 11 θαη κε ην ηίηιν  

Πνδνζθαηξηζηέο, νξίζηεθε όηη επηηξέπεηαη, ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ε αληηθαηάζηαζε κέρξη 

ηεζζάξσλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ. Εηδηθόηεξα, ην άξζξν απηό αλαθέξεη  όηη: «Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή 

πνδνζθαηξηζηώλ ρσξίο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Κ.Α.Π. Είλαη ππνρξεσηηθή ε 

αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ ελδεθάδα θάζε ζσκαηείνπ θαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

αγώλα επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο, όπσο 

πξνβιέπεηαη από ηνλ Κ.Α.Π. Επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε έσο ηεζζάξσλ 

(4) πνδνζθαηξηζηώλ, πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο όπσο πξνβιέπεηαη 

από ηνλ Κ.Α.Π. Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2020 – 2021 είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ζε όιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ αγώλα, δύν (2) πνδνζθαηξηζηώλ γελλεζέλησλ ηελ 01.01.2000 θαη κεηά. Η κε ηήξεζε ηεο 

παξνύζαο πξόβιεςεο ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη ρνξεγεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσο θαη 

ηηκσξίαο ηεο παξαβάηηδνο νκάδνο κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΑΠ. Επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην 

θύιιν αγώλα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε έσο πέληε (5) πνδνζθαηξηζηώλ ειηθίαο άλσ ησλ ηξηάληα ηξηώλ (33) εηώλ. 

Γηα ην πξσηάζιεκα ηεο πεξηόδνπ 2020 – 2021 εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία νη γελλεζέληεο πξηλ από 

ηελ 01.01.1989. Η ζπκκεηνρή πεξηζζόηεξσλ πνδνζθαηξηζηώλ άλσ ηνπ ελ ιόγσ ειηθηαθνύ νξίνπ ζπληζηά 

αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή. ηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ΄ Εζληθήο εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο 

επηηξέπεηαη, ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ε αληηθαηάζηαζε κέρξη ηεζζάξσλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ. Όια ηα 

ζσκαηεία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εθδώζνπλ αηνκηθή θάξηα πγείαο γηα θάζε έλαλ πνδνζθαηξηζηή ηνπο, ηελ 

νπνία ππνρξενύληαη λα επηδεηθλύνπλ ζηνλ Δηαηηεηή».  Αθόκα, κε ηελ 42/31-8-2020 απόθαζή ηεο ΕΕ ηεο 

ΕΠΟ ςεθίζηεθε ε θσδηθνπνίεζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Κανονιζμού Αγώνων Ποδοζθαίπος (ΚΑΠ), όπος 

ζηο άπθπο 16 παπ. 3α πνπ αθνξά ηηο αιιαγέο πνδνζθαηξηζηώλ θαη δε ζην εδάθην ε΄ αλαθέξεηαη όηη «ηελ 

αγσληζηηθή πεξίνδν 2020-2021, θαη’ εμαίξεζε ζε όια ηα επαγγεικαηηθά θαη εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα 

θαη θύπειια επηηξέπνληαη κέρξη πέληε (5) αιιαγέο θαη δήισζε 20αδαο, αληί 18αδαο, κε ελλέα (9) 

αλαπιεξσκαηηθνύο παίθηεο ζηνλ πάγθν. ε πεξίπησζε πνπ αγώλαο νδεγεζεί ζηελ παξάηαζε, νη νκάδεο ζα 

έρνπλ δηθαίσκα κίαο επηπιένλ αιιαγήο πνδνζθαηξηζηή (έθηεο), πέξαλ ησλ πέληε (5) αιιαγώλ, πνπ 

πξνβιέπνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Κάζε νκάδα ζα κπνξεί λα θάλεη ρξήζε κηα πξόζζεηεο αιιαγήο 

θαη ζα έρεη πξόζζεηε επθαηξία γηα αιιαγή αλεμάξηεηα από ην εάλ έρεη θάλεη ρξήζε ηνπ κέγηζηνπ 

επηηξεπόκελνπ αξηζκνύ αιιαγώλ. Θα κπνξεί, επηπξόζζεηα, λα πξνβεί ζε αιιαγέο θαηά ην δηάζηεκα πξηλ 

από ηελ έλαξμε ηεο παξάηαζεο θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ εκηρξόλνπ ηεο παξάηαζεο. Εθόζνλ κία νκάδα δελ 

θάλεη ρξήζε ηνπ κέγηζηνπ [38] αξηζκνύ αιιαγώλ ή επθαηξηώλ γηα αιιαγή, επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ αιιαγώλ 



 

θαη ησλ επθαηξηώλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο. Εθόζνλ θαη νη δύν νκάδεο 

πξνβνύλ ζε αιιαγή ηαπηόρξνλα, απηή ζα ππνινγίδεηαη σο κία ρξεζηκνπνηνύκελε επθαηξία γηα αιιαγή γηα 

θάζε νκάδα», ελώ ζηελ παξ. 3 γ αλαθέξεηαη όηη ….. «γ) Παξάβαζε ησλ πεξηπηώζεσλ (α) θαη (β) ηεο 

παξνύζεο παξαγξάθνπ ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνπ εμεηάδεηαη θαηόπηλ ελζηάζεσο».  Σέινο, κε 

ηελ 01/05.04.2021 απόθαζε ηεο ΕΕ/ΕΠΟ απνθαζίζηεθε ε ηποποποίηζη ηηρ Πποκήπςξηρ ηος 

Ππωηαθλήμαηορ Γ’ Εθνικήρ Καηηγοπίαρ πεπιόδος 2020-2021, όπνπ ζην άξζξν 11 πξνζηέζεθε σο 

αθξνηειεύηηα δηάηαμε όηη: «ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2020-2021 θαη’ εμαίξεζε, ζηνπο αγώλεο ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ΄ Εζληθήο εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο, επηηξέπνληαη κέρξη πέληε (5) αιιαγέο, νη νπνίεο 

ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηξείο (3) θπζηθέο δηαθνπέο ηνπ αγώλα θαη δήισζε 20αδαο αληί 18αδαο, κε ελλέα 

(9) αλαπιεξσκαηηθνύο πνδνζθαηξηζηέο ζηνλ πάγθν. ε πεξίπησζε πνπ ν αγώλαο νδεγεζεί ζηελ παξάηαζε, 

νη νκάδεο ζα έρνπλ δηθαίσκα κίαο επηπιένλ αιιαγήο πνδνζθαηξηζηή έθηεο (6), πέξαλ ησλ πέληε (5) αιιαγώλ 

πνπ πξνβιέπνληαη, (Άξζξν 16 παξ 3α ηνπ Κ.Α.Π.)».  

Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη όηη ε πξνζσξηλή ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλόλα 3 ησλ Καλόλσλ ηνπ 

Παηρληδηνύ, ήηνη κέρξη πέληε (5) αιιαγέο ζε ηξεηο (3) θπζηθέο δηαθνπέο ηνπ αγώλα, πνπ επηθαιείηαη ην 

εληζηάκελν ζσκαηείν, απνζθνπνύζε, όπσο πξνθύπηεη από ην πεξηερόκελν ηεο ίδηαο ηεο Εγθπθιίνπ 19 θαη 

κεηαγέλεζηεξα 20 ηεο IFAB,  ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

πξσηαζιήκαηα πνπ είραλ δηαθνπεί ιόγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19 θαη ηνπ αλαγθαζηηθνύ ζπκππθλσκέλνπ 

ρξόλνπ δηεμαγσγήο ηνπο, ππό ην πιαίζην κάιηζηα δηαθνξεηηθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θαη όρη λα κελ 

πξνθιεζεί απμεκέλε θαζπζηέξεζε ηνπ θαζαξνύ αγσληζηηθνύ ρξόλνπ, όπσο επηθαιείηαη ην ηειεπηαίν. Η 

πξνζσξηλή απηή ηξνπνπνίεζε πνπ επεθηάζεθε θαη γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηνπ 2020- 2021, αθέζεθε 

κάιηζηα ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ εζληθώλ νξγαλώζεσλ, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ζην ίδην ην θείκελό ηεο 

νπνηαδήπνηε πνηλή γηα ηε ηπρόλ κε ηήξεζή ηεο  (βι. αληίζηνηρα γηα ην αληίζεην άξζξ. 12 παξ. 3 θαη 13 παξ. 

3 ζηνπο Καλόλεο Παηρληδηνύ). ην πιαίζην απηό θαη δεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1α ηνπ 

ΚΑΠ: « Όινη νη αγώλεο πξσηαζιεκάησλ δηέπνληαη θαη δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α) ησλ 

"θαλόλσλ ηνπ παηρληδηνύ" (Laws of the Game), ησλ απνθάζεσλ, εγθπθιίσλ θαη εξκελεηώλ πνπ ηζρύνπλ 

δηεζλώο θαη νξίδνληαη από ην Δηεζλέο Πνδνζθαηξηθό πκβνύιην (IFAB) θαη ηε FIFA», ε ΕΠΟ αξρηθά κε ηελ 

από 8-7-2020 Πξνθήξπμή ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ΄ Εζληθήο εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο, απνθάζηζε λα 

επηηξέςεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέρξη ηεζζάξσλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, όπσο 

άιισζηε ίζρπε θαη ζην άξζξν 16 παξ. 3 ΚΑΠ ηνπ 2019. Αξγόηεξα όκσο θαηά ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 

θσδηθνπνίεζε ηνπ ΚΑΠ ηνπ 2020 ζηηο 31-8-2020 (βι. ηελ 42/31-8-2020 απόθαζε ηεο ΕΕ ηεο ΕΠΟ) θαη ζε 

ελαξκόληζε πιένλ κε ηελ Εγθύθιην ηνπ 2020 ηεο IFAB, ζην άξζξν 16 παξ. 3 α πεξ. ε ηνπ ΚΑΠ, πνπ ην 

αθξηβέο πεξηερόκελό ηνπ πξναλαθέξεηαη, ελζσκαηώζεθε ν ελ ιόγσ Καλόλαο 3 ηεο IFAB θαηά ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, κε ξεηή πξόβιεςε ησλ πέληε (5) αιιαγώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αγώλα, ε ππέξβαζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ζεκειηώζεη ιόγν έλζηαζεο γηα αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή 

πνδνζθαηξηζηή, ρσξίο ηε πξόβιεςε όκσο όηη απηέο πξέπεη λα γίλνληαη εληόο ρξνληθνύ πιαηζίνπ ηξηώλ (3) 

θπζηθώλ δηαθνπώλ ηνπ αγώλα. Η ελζσκάησζε απηή ηεο πξνζσξηλήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλόλα 3 ησλ 

Καλόλσλ Παηρληδηνύ ηεο IFAB, θαηά έλα κέξνο ζην ΚΑΠ, δελ νθείιεηαη νύηε ζε ειιηπή δηαηύπσζε, νύηε 



 

ρξεηάδεηαη ζπκπιεξσκαηηθή εξκελεία κε βάζε ην άξζξν 5 παξ. 1
α
 θαη δ  θαη 48 παξ. 1 ηνπ ΚΑΠ, όπσο 

ηζρπξίδεηαη ην εληζηάκελν. Κη απηό, δηόηη ε ελ κέξεη ελζσκάησζε ηνπ Καλόλα 3 ζην ΚΑΠ, αθέζεθε όπσο 

ήδε πξναλαθέξζεθε ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ εζληθώλ δηνξγαλώζεσλ, θαζώο νη ελ ιόγσ ηξνπνπνηήζεηο 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, ελώ ε κε ή κεξηθή ελζσκάησζή ηνπο ζηνπο θαλνληζκνύο ησλ 

εζληθώλ δηνξγαλώζεσλ, δελ ζπλεπάγεηαη ηε κε εθαξκνγή ηνπο, αθνύ νη Καλόλεο Παηρληδηνύ εθαξκόδνληαη 

επζέσο ζηα εζληθά πξσηαζιήκαηα. Δεδνκέλνπ, όκσο όηη ε παξαβίαζε απηνύ ηνπ θαλόλα 3 σο Καλόλα ηνπ 

Παηρληδηνύ, δελ ζπλεπάγεηαη ζπγθεθξηκέλε πνηλή γηα ηελ νκάδα από ηνλ ίδην ηνλ θαλόλα, δελ κπνξεί λα 

ζπκπιεξσζεί εξκελεπηηθά κε πξνζθπγή ζην άξζξν 16 παξ. 3 α θαη γ ηνπ ΚΑΠ, δηόηη νη δύν απηνί θαλόλεο 

νύηε ζπγθξνύνληαη, νύηε πθίζηαηαη θελό ζην ΚΑΠ πνπ νθείιεηαη λα θαιπθζεί από ηνπο Καλόλεο 

Παηρληδηνύ. Καη απηό ιόγσ αθξηβώο ηνπ κε αλαγθαζηηθνύ ραξαθηήξα απηήο ηεο πξνζσξηλήο ηξνπνπνίεζεο 

πνπ ζα είρε κόλν ζε απηή ηε πεξίπησζε άκεζε ηζρύ εθαξκνγήο (βι. άξζξν 5 παξ. 2β ΚΑΠ), αιιά θαη δηόηη ν 

ΚΑΠ ξπζκίδεη ζε εζληθό επίπεδν ηνπο θαλόλεο δηεμαγσγήο ησλ πξσηαζιεκάησλ πνδνζθαίξνπ, 

επαγγεικαηηθώλ θαη εξαζηηερληθώλ, παλειιήλησλ θαη ηνπηθώλ, ηηο παξαβάζεηο ησλ θαλνληζκώλ θαη ηηο 

επηβαιιόκελεο πνηλέο γηα ηελ θάζε ζπγθεθξηκέλε ζηνλ ίδην ηνλ θαλνληζκό παξαβίαζεο ηνπο. πλεπώο, ε 

ππέξβαζε ησλ πέληε (5) αιιαγώλ πνδνζθαηξηζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα απνηειεί βάζηκν ιόγν 

έλζηαζεο ιόγσ αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο πνδνζθαηξηζηή, πνπ επηζύξεη πνηλέο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 

παξ. 1 ε θαη παξ. 6 ηνπ ΚΑΠ, ελώ ε παξάβαζε ηνπ θαλόλα 3 απεπζύλεηαη ζηνπο δηνξγαλσηέο θαη κέζσ 

απηώλ ζηνπο δηαηηεηέο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ 

ελόςεη ηεο παλδεκίαο COVID -19, ρσξίο λα επηζύξεη πνηλέο γηα ηηο νκάδεο, αιιά κπνξεί λα αμηνινγεζεί γηα 

ηελ επάξθεηα ή κε ηνπ δηαηηεηή ηνπ αγώλα. Tέινο, αλαθνξηθά κε ηελ από 05.04.2021 ηξνπνπνίεζε ηεο 

Πξνθήξπμεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Γ’ Εζληθήο Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2020-2021, πνπ πξνέβιεςε ζην άξζξν 

11 απηήο ηηο πέληε (5) αιιαγέο εληόο ηξηώλ (3) θπζηθώλ δηαθνπώλ ηνπ αγώλα, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη  

αθόκα θη αλ ήζειε ζεσξεζεί όηη ζπλδέεηαη κε ιόγν αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο ελόο πνδνζθαηξηζηή - ρσξίο 

βέβαηα απηό λα πξνθύπηεη από ην αθξηβέο πεξηερόκελν ηεο ή ηε ζέζε ηεο ζηελ ζπλνιηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

11, όπνπ κόλν γηα ζπγθεθξηκέλεο παξαβάζεηο πξνβιέπεη ηε ζεκειίσζε ζρεηηθήο έλζηαζεο θη όρη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε - δελ κπνξεί λα ππεξθεξάζεη ηε πξόβιεςε ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 3 α πεξ. ε ηνπ ΚΑΠ, πνπ 

ππεξηζρύεη έλαληη απηήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 6 ηνπ ΚΑΠ πνπ νξίδεη όηη: «ε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη δηαθνξεηηθή πξόβιεςε ζε πξνθήξπμε από ηελ αληίζηνηρε ησλ Καλνληζκώλ ππεξηζρύεη ε δηάηαμε 

ησλ Καλνληζκώλ ηεο Ε.Π.Ο.». Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, πξέπεη ε θξηλόκελε έλζηαζε, θαηά παξαδνρή 

ηνπ ζρεηηθνύ ηζρπξηζκνύ ηνπ θαζ’ νπ ε έλζηαζε ζσκαηείνπ, λα απνξξηθζεί σο κε λόκηκε, παξειθνκέλεο 

εμέηαζεο ησλ ινηπώλ ηζρπξηζκώλ ηνπ ηειεπηαίνπ θαη λα δηαηαρζεί ε θαηάπησζε ηνπ παξαβόινπ ππέξ ηεο 

Ε.Π.Ο. (άξζξν 32 παξ. 2 ηνπ Δηθνλνκηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Δηθαζηηθώλ Οξγάλσλ) .  

 

                                      ΓΘΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

 

ΔΘΚΑΖΕΘ παξόλησλ ησλ δηαδίθσλ. 

          ΑΠΟΡΡΘΠΣΕΘ ηελ έλζηαζε.  



 

         ΔΘΑΣΑΕΘ ηελ θαηάπησζε ηνπ παξαβόινπ ηεο έλζηαζεο ππέξ ηεο Ε.Π.Ο.   

  

ΚΡΙΘΗΚΕ, απνθαζίζζεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε έθηαθηε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηεο 

ζηελ Αζήλα ζηηο 12 Μαΐνπ 2021 , ρσξίο λα παξίζηαληαη ηα δηάδηθα ζσκαηεία.  

 

Γίλεηαη κλεία όηη θαηά απηήο ηεο απόθαζεο ρσξεί έθεζε εληόο πξνζεζκίαο δύν (2) εξγαζίκσλ εκεξώλ 

γηα ηνπο δηαδίθνπο θαη πέληε (5) εκεξώλ γηα ηνλ Τπεύζπλν Άζθεζεο Πεηζαξρηθήο Δίσμεο Πνδνζθαηξηθώλ 

Αδηθεκάησλ από ηε ζύκθσλα κε ην Δηθνλνκηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ησλ Δηθαζηηθώλ Οξγάλσλ ηεο 

Ε.Π.Ο. γλσζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζε απηνύο.      

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ- ΕΘΗΓΗΣΗ                 ΣΟ ΜΕΛΟ                       ΣΟ ΜΕΛΟ 

                                                        

 

ΘΩΑΝΝΗ ΑΠΡΟΓΕΡΑΚΑ        ΑΝΣΩΝΘΑ ΜΕΓΓΟΤΛΗ         ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ 

                                                                                  

 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

  

ΓΕΩΡΓΘΑ ΦΩΣΗ       

   

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 


