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ΑΡΘΡΟ 5ο 
 

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 

Πέραν ποινής που τυχόν προβλέπεται στο καταστατικό ή στην ετήσια προκήρυξη του 
αθλήματος, η Δ.Ε. έχει δικαίωμα να επιβάλει τις ποινές που προνοούνται πιο κάτω: 
 
ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
1. Σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά προς το 

πρόσωπο του διαιτητή, κριτή, άλλου παράγοντα του  αγώνα, αθλητή της ομάδας του 
ή της αντίπαλης ομάδας, ή θεατή, επιβάλλεται έγγραφη επίπληξη. Η ανάρμοστη 
συμπεριφορά συνίσταται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απειλής, ειρωνικών σχολίων σε 
βάρος διαιτητών, επιδεικτικού πετάγματος της μπάλας ή νερού προς πρόσωπα 
σχετιζόμενα με τον αγώνα και γενικά συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε αθλητή. 
 

2. Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών 
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το 
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 2 αγωνιστικών ημερών για 
κάθε επανάληψη του παραπτώματος. 
 

3. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και σε αθλητή που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο,   
    μετά την έναρξη του αγώνα, χωρίς την άδεια του διαιτητή. 
 
ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 
1. Σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα για υβριστική συμπεριφορά προς     

αντίπαλο, συναθλητή του, θεατή ή άλλο πρόσωπο πλην των αρχόντων του αγώνα,  
επιβάλλεται αυτόματη ποινή αποκλεισμού 1 αγωνιστικής ημέρας. Η υβριστική 
συμπεριφορά συνίσταται ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις ασέμνων και προσβλητικών 
χειρονομιών, εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών, φτυσίματος. 
 
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών 
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το 
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 3 αγωνιστικών ημερών για 
κάθε επανάληψη του παραπτώματος. 
 

2. Σε αθλητή που αποβάλλεται από τον αγώνα εξαιτίας υβριστικής συμπεριφοράς με  
Λόγια προς τους ¨Άρχοντες¨ του αγώνα, επιβάλλεται αυτόματη ποινή αποκλεισμού 2 
αγωνιστικών ημέρων άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη συνέχεια από τα 
αρμόδια όργανα. Η υβριστική αυτή συμπεριφορά συνίσταται σε πράξεις που θίγουν 
την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των πιο πάνω προσώπων, όπως ύβρεις, 
προσβλητικές εκφράσεις και αποδοκιμασίες. 
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¨Άρχοντες¨ του αγώνα θεωρούνται οι διαιτητές, σημειωτές, κριτές, αλυτάρχες, 
γραμματείς και παρατηρητές και γενικά πρόσωπα που έχουν ορισθεί για τη διεξαγωγή 
του αγώνα. 
 
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών 
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το 
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 3 αγωνιστικών ημερών για 
κάθε επανάληψη του παραπτώματος άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη 
συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.. 
 

3. Αν η πιο πάνω υβριστική συμπεριφορά προς τους ¨Άρχοντες¨ του αγώνα εκδηλώνεται 
με έργα όπως το φτύσιμο, ή  απρεπείς χειρονομίες και γενικά χειρονομία που 
αποσκοπεί να θίξει την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των αρχόντων του αγώνα, η 
επιβαλλόμενη ποινή είναι αποκλεισμός 3 αγωνιστικών ημερών άσχετα με την ποινή 
που θα του επιβληθεί στη συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.. 

 
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών 
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το 
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 5 αγωνιστικών ημερών για 
κάθε επανάληψη του παραπτώματος άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη 
συνέχεια από τα αρμόδια όργανα. 
 

ΒΑΝΑΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 

1. Σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα για βάναυση συμπεριφορά προς 
αντίπαλο, συναθλητή του, θεατή ή άλλο πρόσωπο πλην των αρχόντων του αγώνα, ή 
για βλασφημία των Θείων επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού 3 αγωνιστικών ημέρων 
άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.. Η 
βάναυση συμπεριφορά έχει να κάνει με περιπτώσεις στις οποίες η σκόπιμη δυναμική 
ενέργεια του αθλητή που εκδηλώνεται με χτυπήματα χεριών ποδιών ή κεφαλής, έχει 
ως αποτέλεσμα την κακοποίηση των αναφερομένων προσώπων. 
 
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών 
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το 
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 6 αγωνιστικών ημερών για 
κάθε επανάληψη του παραπτώματος  άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη 
συνέχεια από τα αρμόδια όργανα. 
 

2. Ποινή αποκλεισμού 6 αγωνιστικών ημερών επιβάλλεται σε αθλητή που αποβλήθηκε 
από τον αγώνα για βάναυση συμπεριφορά κατά των αρχόντων του αγώνα άσχετα με 
την ποινή που θα του επιβληθεί στη συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.. Εάν 
διαπραχθούν τα πιο πάνω μετά τη λήξη του αγώνα, οι ανωτέρω προβλεπόμενες 
ποινές επαυξάνονται κατά 2 αγωνιστικές ημέρες. 
 
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών 
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το 
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 9 αγωνιστικών ημερών για 
κάθε επανάληψη του παραπτώματος άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη 
συνέχεια από τα αρμόδια όργανα. 
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ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ 
 
1. Ποινή αποκλεισμού 1 αγωνιστικής ημέρας επιβάλλεται σε αθλητή που αποβλήθηκε 

από τον διαιτητή του αγώνα για απόπειρα βιαιοπραγίας σε αντίπαλο, συναθλητή του, 
θεατή ή άλλο πρόσωπο πλην των αρχόντων του αγώνα. 

 
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών 
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το 
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 2 αγωνιστικών ημερών για 
κάθε επανάληψη του παραπτώματος. 
 

2. Ποινή  2 αγωνιστικών ημερών επιβάλλεται και σε αθλητή που αποβλήθηκε από  
τον αγώνα για απόπειρα βιαιοπραγίας κατά των αρχόντων του αγώνα η οποία όμως 
δεν συντελέστηκε λόγω της συγκράτησης του αθλητή από παράγοντες του αγώνα, 
άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη συνέχεια από τα αρμόδια όργανα. 
 
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών 
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το 
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 4 αγωνιστικών ημερών για 
κάθε επανάληψη του παραπτώματος άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη 
συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.. 

 
3. Σε περίπτωση αναγραφής παίχτη στο φύλο αγώνα για βιαιοπραγία και 

αποβολή του χωρίς αντικατάσταση επιβάλλεται σε αυτόν αυτόματη ποινή 1 
αγωνιστικής ημέρας άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη συνέχεια 
από τα αρμόδια όργανα. 
 
Διευκρινίζεται ότι η επιβαλλόμενη πιο πάνω ποινή της μιας (1) αγωνιστικής 
ημέρας επέρχεται και αν ακόμα ο αρμόδιος αλυτάρχης για οποιοδήποτε λόγο 
και αιτία δεν προβεί στην παρακράτηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του 
αθλητού αυτού. 
 
Σε περίπτωση επανάληψης του πιο πάνω παραπτώματος σε περίοδο 2 αγωνιστικών 
περιόδων (συμπεριλαμβανομένης της αγωνιστικής περιόδου που παρουσιάστηκε το 
παράπτωμα) η ποινή που επιβάλλεται είναι αποκλεισμός 3 αγωνιστικών ημερών για 
κάθε επανάληψη του παραπτώματος άσχετα με την ποινή που θα του επιβληθεί στη 
συνέχεια από τα αρμόδια όργανα.  
 
Η ποινή αυτή εκτελείται υποχρεωτικά στον αμέσως επόμενο αγώνα της ομάδας του 
παρεκτραπέντα αθλητή, σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα, ανεξάρτητα 
αν ο αγώνας αυτός ήθελε μετατεθεί λόγω αναβολής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 
  
Η ομάδα δε της οποίας ο διαπράξας το πιο πάνω αδίκημα είναι μέλος, τιμωρείται να 
αγωνισθεί στον αμέσως επόμενο αγώνα της με βάση το επίσημο αγωνιστικό 
πρόγραμμα με 1 παίκτη λιγότερο και υποχρεούται να παρουσιαστεί με 12 παίκτες αντί 
με 13. 
 

Η αναγραφή των πιο πάνω πειθαρχικών παραπτωμάτων στο Φ.Α. πρέπει να γίνεται από 
τους διαιτητές κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο. 
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Οι ποινές ισχύουν και εκτελούνται υποχρεωτικά στους αμέσως επόμενους επίσημους 
αγώνες της ομάδας του παρεκτραπέντα αθλητή, σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα 
της κατηγορίας του, ανεξάρτητα αν οι αγώνες μετατέθηκαν για οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία  

 


