∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 1
∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ.
Για την άσκηση της ∆ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η
λειτουργία των παρακάτω οργάνων:
Α. Από το Καταστατικό και το Νόµο προβλέπονται
1. η Γενική Συνέλευση των σωµατείων - µελών (Καταστατικό άρθ. 8 - 11
και Νόµος άρθ.24)
2. το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας (Καταστατικό άρθ. 12 - 13 και Νόµος άρθ 22)
3. η Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας (Καταστατικό άρθ. 25 και Νόµος άρθ.
44)
Β. Από τις διατάξεις του Καταστατικού προβλέπονται
1. η Εκτελεστική Επιτροπή
2. οι ∆ιοικητικές Επιτροπές Πρωταθληµάτων (άρθ. 19)
3. οι Αθλητικές Ενώσεις και Επιτροπές (άρθ. 20 –21)
4. η Εξελεγκτική Επιτροπή (άρθ. 22)
5. η Εφορευτική Επιτροπή (άρθ.23)
6. η Υγειονοµική Επιτροπή (άρθ. 24)
7. η Κεντρική Οικονοµική Επιτροπή (άρθ. 26)
8. η Επιτροπή Μεταγραφών (άρθ. 27)
9. η ∆ικαστική Επιτροπή (άρθ. 28)
10. Οι Επιτροπές που συνιστώνται, σύµφωνα µε το άρθρο 31, µε ειδικές
αποφάσεις του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. και που καθορίζουν, επίσης, τα περί
λειτουργίας, αρµοδιοτήτων και δικαιοδοσιών τους.
Γ. Από τον Νόµο 2725/1999 (άρθρο 44) η Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας,
η σύσταση και η λειτουργία της οποίας καθορίζεται στον ισχύοντα
Κανονισµό ∆ιαιτησίας.
∆. Από τον Νόµο 2725/1999 προβλέπονται Πειθαρχικά και ∆ικαιοδοτικά
όργανα (Αθλητικός ∆ικαστής -Α.Σ.Ε.Α.∆. ) καθώς και Επιτροπές
Επίλυσης Οικονοµικών ∆ιαφορών για την επαγγελµατική καλαθόσφαιρα,
η σύνθεση και η αρµοδιότητα των οποίων προβλέπεται στο N. 3262/15-92004, που τροποποίησε τον Ν.2725/1999.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ε.Ο.Κ.
Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ., σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Καταστατικού της,
καταρτίζει τις Επιτροπές και Υποεπιτροπές, που αναφέρονται στο
προηγούµενο άρθρο 1, αλλά και κάθε άλλη που θα θεωρήσει αναγκαία για
την εκπλήρωση των σκοπών του.
• Η σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών καθορίζονται ως εξής
α. Η κάθε Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3), τουλάχιστον, µέλη ο δε
Πρόεδρός της και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή
στο Νόµο, δύναται να είναι µέλος ή µη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Ε.Ο.Κ.

β. Τα υπόλοιπα µέλη ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. µετά από εισήγηση
του Προέδρου της Επιτροπής και θα πρέπει να πληρούν τους όρους που
προβλέπονται από το Νόµο και το Καταστατικό
γ. Των Επιτροπών αυτών δικαίωµα να συµµετέχουν, χωρίς, όµως, ψήφο,
έχουν ο Πρόεδρος ή και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆.Σ. Το δικαίωµα αυτό
δεν ισχύει για τις Επιτροπές που προβλέπονται από το Νόµο.
• Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει να συµµετέχουν σε
περισσότερες από δύο Επιτροπές.
ε. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν οπωσδήποτε µια φορά την εβδοµάδα, πριν
από την συνεδρίαση του ∆.Σ. και οποτεδήποτε θεωρηθεί αναγκαίο. Των
συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα
παρόντα µέλη.
• Για τον σχηµατισµό απαρτίας, απαιτείται η παρουσία του µισού συν ένα
του συνόλου των µελών κάθε Επιτροπής.
στ. Ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής υποβάλλει τα Πρακτικά, στη πρώτη
συνεδρίαση του ∆.Σ. για επικύρωσή τους. Της διαδικασίας αυτής
εξαιρούνται οι Επιτροπές ∆ιαιτησίας που προβλέπονται από το Νόµο, των
οποίων οι αποφάσεις είναι οριστικές.
ζ. Η σύνθεση, η διαδικασία ορισµού των µελών και ο τρόπος λειτουργίας
των Επιτροπών ∆ιαιτησίας καθορίζονται από το άρθρο 44 του Αθλητικού
Νόµου.
ΑΡΘΡΟ 3
1. Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των σωµατείων και Ενώσεων απέναντι
στην Ε.Ο.Κ. καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 1 του
Καταστατικού της Οµοσπονδίας.
2. Ειδικότερα οικονοµικά θέµατα, που αναφέρονται σε προσφερόµενες
υπηρεσίες της Ε.Ο.Κ.:
α. τα δικαιώµατα της Ε.Ο.Κ. από τους κάθε είδους αγώνες, που
διοργανώνονται στην Ελλάδα, τα οποία δεν µπορούν να υπερβαίνουν το
15% των καθαρών εισπράξεων και καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ.
αυτής.
β. οι αιτήσεις εγγραφής των αθλητών στη δύναµη της Ε.Ο.Κ. που
διατίθενται από την Οµοσπονδία
γ. οι αιτήσεις µεταγραφής αθλητή, που διατίθενται από την Ε.Ο.Κ.
δ. το τέλος ανανέωσης των δελτίων εγγραφής των αθλητών
ε. το ειδικό τέλος µεταγραφής, για κάθε αίτηση µεταγραφής
στ. Τα δικαιώµατα της Ε.Ο.Κ. από τις τηλεοπτικές µεταδόσεις αγώνων
των διαφόρων πρωταθληµάτων
3. Τα ποσά, για κάθε περίπτωση καθορίζονται, εκάστοτε µε απόφαση του
∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 4
Όλες οι δαπάνες της Ε.Ο.Κ. αποφασίζονται από το ∆.Σ. της, σύµφωνα και
µέσα στα όρια που καθορίζονται στα σχετικά Κεφάλαια και Άρθρα του
Προϋπολογισµού της.
• Επιτρέπεται, σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και µε αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆.Σ. η µεταφορά κονδυλίων, µέχρι ποσοστού 10%, για τα

ποσά που χορηγούνται από το ∆ηµόσιο ή τον Ο.Π.Α.Π., για µεγαλύτερο
δε ποσοστό µόνο µε έγκριση της Γ.Γ.Α.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
1. Οι Αθλητικές Ενώσεις Καλαθοσφαίρισης είναι νοµικά πρόσωπα µε
διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια.
Η λειτουργία και η κατά τόπο και καθ΄ ύλη αρµοδιότητά τους
καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και των
Κανονισµών της Ε.Ο.Κ.
• Ο Προϋπολογισµός τους υποβάλλεται στην Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού και διακινείται µέσω της Οµοσπονδίας.
2. Εφόσον τηρηθούν οι νόµιµες προϋποθέσεις, είναι δυνατή η συγχώνευση
δύο ή περισσοτέρων Αθλητικών Ενώσεων σε µία ή και η διαίρεση σε
περισσότερες, όταν, κυρίως, λόγω της ύπαρξης µεγάλου αριθµού
σωµατείων, σε υφιστάµενη Ένωση ή λόγω των µεγάλων αποστάσεων, που
απαιτούν µεγάλες µετακινήσεις, προκειµένου περί επαρχιακών Ενώσεων
που στην κατά τόπο αρµοδιότητά τους περιλαµβάνουν πολλούς Νοµούς,
κρίνεται αναγκαία η διαίρεσή τους σε µία ή περισσότερες Ενώσεις, µε
σκοπό να καταστεί ορθολογικότερη, λειτουργικότερη και οικονοµικότερη
η εν γένει λειτουργία τους.
3. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται στην Οµοσπονδία σχετικό αίτηµα,
υπογραφόµενο από τα δύο τρίτα (2/3), τουλάχιστον των σωµατείων που η
έδρα τους ευρίσκεται στη περιοχή της υπό ίδρυση Ένωσης, συνοδευόµενο
από σχετικό υπόµνηµα-µελέτη, η οποία να τεκµηριώνει το αίτηµα από
κάθε άποψη (π.χ. λειτουργική, οικονοµική, τοπική αρµοδιότητα κ.λ.π.).
4. Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, µετά από εισήγηση της οικείας µητρικής
Ένωσης, θετική ή αρνητική, αποφαίνεται επί του θέµατος οριστικά και
αµετάκλητα.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Οι Τοπικές Επιτροπές συνιστώνται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. και
υπάγονται στην άµεση εποπτεία της, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
Καταστατικού της.
2. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απ΄ ευθείας αλληλογραφία των
Τοπικών Επιτροπών µε τις υπερκείµενες αρχές, η οποία πρέπει να
πραγµατοποιείται πάντοτε µέσω της Οµοσπονδίας.
3. Η παρεχόµενη αρµοδιότητα των Τοπικών Επιτροπών συνίσταται:
α. στον καταρτισµό προγράµµατος τέλεσης των τοπικών πρωταθληµάτων
µέσα στη χρονική περίοδο που έχει καθορισθεί από την Οµοσπονδία.
β. στην µέριµνα για τη σύνταξη των Προκηρύξεων κάθε Πρωταθλήµατος
και στην κοινοποίησή τους στα ενδιαφερόµενα σωµατεία της δύναµής
τους 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξή τους.
γ. στον καταρτισµό του αγωνιστικού προγράµµατος κάθε πρωταθλήµατος
δ. στον ορισµό των γηπέδων διεξαγωγής των αγώνων
ε. στον ορισµό των διαιτητών, µέσω της δικής τους Κ.Ε.∆. καθώς και του
κοµισάριου και των κριτών κάθε αγώνα

στ. στην εκδίκαση, πρωτοβάθµια, των τυχόν ενστάσεων, για την
οριστικοποίηση δε των σχετικών αποφάσεων απαιτείται η επικύρωσή τους
από το ∆.Σ.. της Ε.Ο.Κ.
ζ. στην υποβολή εισηγήσεων στο ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. για την επιβολή ποινών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού της και των παρόντων
Κανονισµών.
η. στην παραποµπή ενώπιον του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. διοικητικών παραγόντων
προπονητών, κόουτς, γυµνασιαρχών και κριτών, για παραπτώµατα που
έχουν διαπραχθεί σε αγώνες της αρµοδιότητάς τους,
σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Νόµου, του
Καταστατικού και των Κανονισµών Πρωταθληµάτων
θ. στην παραποµπή στην Κ.Ε.∆. των διαιτητών και κριτών.
ι. στο να επιλαµβάνονται όλων των θεµάτων αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα
µε τους Κανονισµούς.
4. Οι Τοπικές Επιτροπές έχουν την ευθύνη της οικονοµικής διαχείρισης
όλων των αγώνων των πρωταθληµάτων, που διεξάγονται στη περιφέρεια
δικαιοδοσίας τους, εκτός αντίθετης ρύθµισης της Ειδικής
Προκήρυξης Πρωταθλήµατος και αποδίδουν το προϊόν των εισπράξεων
στην Ε.Ο.Κ.
5. Κάθε Τοπική Επιτροπή θεωρείται και σαν αγωνοδίκη και υποχρεούται
να υποβάλει έγκαιρα στην Ε.Ο.Κ. για έγκριση την Προκήρυξη κάθε
Πρωταθλήµατος που ανήκει στην αρµοδιότητά της.
6. Πρέπει, επίσης, να υποβάλει στην Ε.Ο.Κ. σε δύο αντίτυπα, τα
παρακάτω στοιχεία:
α. Τους αγώνες Πρωταθληµάτων, που θα διοργανωθούν από την Επιτροπή
µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίηση της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθληµάτων της Ε.Ο.Κ.
β. Τη χρονική περίοδο που στη διάρκειά της προβλέπεται πως θα διεξαχθεί
το κάθε πρωτάθληµα, εφόσον αυτή δεν καθορίζεται από την Ε.Ο.Κ. ή που
λόγω των τοπικών συνθηκών δεν είναι δυνατό να ισχύσει αυτή που έχει
καθορισθεί από την Ε.Ο.Κ. Στη περίπτωση, όµως, αυτή θα πρέπει να
υπάρχει πλήρης αιτιολογία της µεταβολής.
γ. Τους διαιτητές που θα χρησιµοποιηθούν
7. Μετά τη λήξη κάθε πρωταθλήµατος, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει
στην Ε.Ο.Κ. τα παρακάτω στοιχεία:
α. Τα σωµατεία που συµµετείχαν στο πρωτάθληµα.
β. Τη σειρά κατάταξης των οµάδων.
γ. Τα αποτελέσµατα του κάθε αγώνα και τα ονοµατεπώνυµα των αθλητών
της νικήτριας οµάδας.
δ. Τον αριθµό των αθλητών που συµµετείχαν στους αγώνες.
ε. Το ονοµατεπώνυµο των διαιτητών που χρησιµοποιήθηκαν και τον
αριθµό των αγώνων καθενός από αυτούς.
στ. Τα γήπεδα που χρησιµοποιήθηκαν.
ζ. Κάθε άλλο στοιχείο ή πρόβληµα που προέκυψε κατά τη διεξαγωγή του
πρωταθλήµατος.
8. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Σε κάθε Αθλητική Ένωση και Επιτροπή πρέπει να συσταθεί και να
λειτουργήσει η από το άρθρο 44 του Νόµου 2725/1999 προβλεπόµενη
Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας (Κ.Ε.∆.), σύµφωνα και µε τις σχετικές
διατάξεις του ισχύοντος Κανονισµού ∆ιαιτησίας.

9. Σε γεωγραφικές ενότητες, περιορισµένης σηµασίας, που δεν υπάγονται
στη περιφέρεια αρµοδιότητας Τοπικής Επιτροπής ή Αθλητικής Ένωσης,
δύναται, µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. να ιδρύονται προσωρινές
Επιτροπές για τη διεξαγωγή Τοπικών πρωταθληµάτων.
10. Η έδρα των Τοπικών Επιτροπών καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της
Ε.Ο.Κ. Μεταβολή της έδρας είναι πάντοτε δυνατή εφόσον συντρέχουν
σοβαροί λόγοι.
ΑΡΘΡΟ 7
Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. δύναται µε απόφασή του να εκχωρεί προς τις
Αθλητικές Ενώσεις και Επιτροπές το δικαίωµα να διεκπεραιώνουν
διάφορα πρωταθλήµατα αρµοδιότητάς της.
• Το δικαίωµα αυτό δύναται να παρασχεθεί µε ορισµένες προϋποθέσεις ή
και χωρίς κανένα περιορισµό και σε έκταση από τη σύνταξη των σχετικών
Προκηρύξεων µέχρι και την οριστική περάτωση του Πρωταθλήµατος.
• Στην τελευταία περίπτωση, οι Τοπικές Επιτροπές και οι Υποεπιτροπές
που λειτουργούν υπό την αιγίδα τους πρέπει να συµµορφώνονται απόλυτα
µε τις διατάξεις των γενικών Προκηρύξεων και φυσικά, των
Κανονισµών Πρωταθληµάτων, που σε κάθε περίπτωση αποτελούν έργο
του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. καθώς και µε κάθε γενικής φύσης απόφασή του που
θα αφορά τα πρωταθλήµατα.
• Τα οικονοµικά θέµατα που αναφέρονται στα διάφορα πρωταθλήµατα
ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της ∆ιοίκησης της Ε.Ο.Κ.
AΡΘΡΟ 8 - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.
1.∆ικαίωµα εγγραφής στη δύναµη της Ε.Ο.Κ. έχουν σωµατεία και
Ενώσεις σωµατείων που σύµφωνα µε το Καταστατικό τους έχουν σαν
σκοπό τους απαραίτητα και την καλλιέργεια µεταξύ των µελών του
αθλήµατος της καλαθοσφαίρισης.
2. Κάθε σωµατείο που επιθυµεί να γίνει µέλος της Ε.Ο.Κ. πρέπει να
συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του
Καταστατικού της και οφείλει να προσκοµίσει µαζί µε την έγγραφο
Αίτησή του τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό και
συγκεκριµένα:
α. επικυρωµένο Καταστατικό του, από το οποίο να προκύπτει το δικαίωµα
εγγραφής του στη δύναµη της Ε.Ο.Κ.
β. πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του ότι είναι καταχωρηµένο
στο Βιβλίο αναγνωρισµένων σωµατείων
γ. ονοµαστικό κατάλογο των µελών, που αποτελούν το ∆.Σ. του
σωµατείου καθώς και των µελών της Ειδικής Επιτροπής ή του υπεύθυνου
Εφόρου Αρχηγού του Τµήµατος Καλαθοσφαίρισης
δ. διορισµό αντιπροσώπου στην Οµοσπονδία
ε. την προβλεπόµενη από το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ.
συνδροµή έτους εγγραφής και του εφ΄ άπαξ δικαιώµατος εγγραφής
στ. αντίγραφο του Εσωτερικού Κανονισµού του, εφόσον υπάρχει
3. Κάθε Ένωση, που επιθυµεί να γίνει µέλος της Ε.Ο.Κ. οφείλει να
προσκοµίζει µαζί µε την έγγραφο Αίτησή της πέρα από τα όσα
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο και:

α. πίνακα, που να περιέχει το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και το
επάγγελµα των µελών του ∆.Σ. της, την έδρα της Ένωσης και τα χρώµατα
εµφάνισης της αντιπροσωπευτικής της οµάδας
β. κατάλογο µε τα σωµατεία που ανήκουν στη δύναµή της.
γ. συνοπτική έκθεση των προβλεπόµενων πόρων της και κάθε άλλου
συναφούς στοιχείου.
ΑΡΘΡΟ 9
Σωµατεία - Μέλη της Ε.Ο.Κ. που καλλιεργούν και άλλα, πέρα από τη
καλαθοσφαίριση, αθλήµατα, έχουν δικαίωµα να ενταχθούν στη δύναµη
των Οµοσπονδιών των αθληµάτων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 10
Τα σωµατεία - µέλη της Ε.Ο.Κ. οφείλουν να γνωστοποιούν στην
Οµοσπονδία τα παρακάτω στοιχεία:
1. Το ονοµατεπώνυµο των µελών του ∆.Σ. τους, των υπευθύνων των
τµηµάτων του αθλήµατος και εφόσον έχει συσταθεί, των µελών της
Επιτροπής Καλαθοσφαίρισης.
2. Κάθε τροποποίηση που επέρχεται στο Καταστατικό και στον
Εσωτερικό Κανονισµό τους καθώς και κάθε µεταβολή στη σύνθεση των
παραπάνω αναφεροµένων οργάνων.
3. Πίνακα µε τη συνολική δραστηριότητα των τµηµάτων
καλαθοσφαίρισης κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Ο πίνακας
αυτός πρέπει να διαβιβάζεται στην Ε.Ο.Κ. µέχρι τέλος Ιουλίου κάθε
χρόνου.
4. Τις ποινές που τυχόν επιβάλουν στους αθλητές τους. Στη περίπτωση,
που το σωµατείο θέλει να έχει η ποινή που επιβάλει δεσµευτική και µη
ανακλητή ισχύ, πρέπει να ζητήσει να επικυρωθεί από την Ε.Ο.Κ. µε
ρητή έγγραφο αναφορά της µαζί µε πλήρη φάκελο της υπόθεσης. Η
κοινοποίηση της απόφασης χωρίς τη ρητή δήλωση για επικύρωση, έχει το
χαρακτήρα της µη δεσµευτικής απλής γνωστοποίησης της ποινής που
επιβλήθηκε.
ΑΡΘΡΟ 11 - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της
Ε.Ο.Κ. τα σωµατεία, για να ασκήσουν το δικαίωµα της ψήφου στις
Γενικές Συνελεύσεις της Οµοσπονδίας, πρέπει να έχουν συµµετάσχει σε
ένα τουλάχιστον πρωτάθληµα κατά το χρόνο που αυτές διεξάγονται.
• Στερείται του δικαιώµατος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις κάθε
αθλητικό σωµατείο εφόσον στο προ της Γενικής Συνέλευσης
ηµερολογιακό έτος δεν είχε συµµετοχή σε αγώνες µε είκοσι τουλάχιστον
αθλητές.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ
Στην Ελλάδα είναι δυνατόν να διοργανωθούν από την Ε.Ο.Κ. τις Τοπικές
Ενώσεις και Επιτροπές της ή και από σωµατεία κάθε Κατηγορίας µετά
από έγκριση της Οµοσπονδίας διεθνείς ή εσωτερικοί αγώνες,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα παρακάτω άρθρα.
ΑΡΘΡΟ 13
Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων ισχύουν οι επίσηµοι
Κανονισµοί της Ε.Ο.Κ. και αυτοί της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 14
1. Κάθε σωµατείο που επιθυµεί να διοργανώσει αγώνες, οφείλει να
υποβάλει στην Ε.Ο.Κ. έγγραφο αίτηση για την έγκρισή τους.
2. Με την αίτηση αυτή πρέπει να είναι συνηµµένη λεπτοµερής Προκήρυξη
και Πρόγραµµα αγώνων, που θα περιέχει τις ηµεροµηνίες και ώρες
διεξαγωγής των αγώνων και άλλες δυνατές πληροφορίες.
3. Υποβάλλεται, επίσης, από το διοργανωτή - σωµατείο έγκαιρα στις
αρµόδιες αρχές αίτηση για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής των αγώνων.
4. Στην Προκήρυξη των αγώνων που θα κυκλοφορήσει στα
ενδιαφερόµενα σωµατεία και πρόσωπα θα πρέπει να µνηµονεύεται ο
αριθµός πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία του εγγράφου της Ε.Ο.Κ. στο
οποίο αναφέρεται η εγκριτική απόφαση της Οµοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 15
Μετά το τέλος των αγώνων, υποβάλλεται από τα σωµατεία - διοργανωτές
λεπτοµερή έκθεση, στην οποία περιλαµβάνονται, απαραίτητα, πέρα από
άλλες πληροφορίες και αναφορές για την όλη διοργάνωση, ονοµαστικός
πίνακας των αθλητών που αγωνίσθηκαν καθώς και τα αποτελέσµατά τους.
ΑΡΘΡΟ 16
1. Όλα τα σωµατεία, που διοργανώνουν αγώνες, υποχρεούνται να
καταβάλουν στην Ε.Ο.Κ. το υπέρ αυτής ποσοστό επί των εισπράξεων
(άρθ. 3 παρ. 2α του Κανονισµού αυτού.)
2. Σε περίπτωση που τα σωµατεία, που διοργανώνουν αγώνες,
παραλείψουν να καταβάλουν το οφειλόµενο ποσοστό της Ε.Ο.Κ.
υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωµα, που επισύρει την ποινή επιβολής
προστίµου το οποίο είναι δυνατόν να φθάσει µέχρι το διπλάσιο του
οφειλόµενου ποσού.
3. Το παράπτωµα αίρεται µε την καταβολή των οφειλοµένων στην Ε.Ο.Κ.
ποσών, µε απόφαση πάντα του ∆.Σ. της.
ΑΡΘΡΟ 17

1. Στους αγώνες που τελούνται µε την έγκριση της Ε.Ο.Κ., συµµετέχουν
µόνο αθλητές που έχουν ενταχθεί στη δύναµη της Οµοσπονδίας και έχουν
εφοδιασθεί µε το ατοµικό δελτίο φιλάθλου αθλητή. Στη Προκήρυξη
πρέπει να αναφέρεται ρητά η διάταξη αυτή.
2. Σε περίπτωση που τα σωµατεία θέλουν να χρησιµοποιήσουν αθλητές,
που δεν έχουν τις ιδιότητες της προηγούµενης παραγράφου, οφείλουν
απαραίτητα να ζητήσουν την έγκριση για το σκοπό αυτό της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 18
Απαγορεύεται ρητά η διεξαγωγή οποιουδήποτε διεθνή αγώνα στην
Ελλάδα ή η συµµετοχή σε οποιοδήποτε αγώνα στο εξωτερικό, σωµατείου
που ανήκει στη δύναµη της Ε.Ο.Κ. χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση
της Οµοσπονδίας, όπως σχετικά ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 6 του
Αθλητικού Νόµου 2725/1999.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 19
Με απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. προκηρύσσονται τα ετήσια
Πρωταθλήµατα, αρµοδιότητας της Οµοσπονδίας κατά Κατηγορία. Οι όροι
διεξαγωγής τους προβλέπονται από τις σχετικές Γενικές και Ειδικές
Προκηρύξεις που εκδίδονται µε απόφαση της Ε.Ο.Κ. σύµφωνα µε τα
άρθρα 23 - 25 των Κανονισµών.
ΑΡΘΡΟ 20
1. Οι επίσηµες διοργανώσεις που υπάγονται στην αποκλειστική
αρµοδιότητα της Ε.Ο.Κ. και στις οποίες συµµετέχουν τα σωµατεία - µέλη
της, είναι:
α. τα Εθνικά Πρωταθλήµατα ανδρών και γυναικών
β. οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας, ανδρών και γυναικών
γ. οι αγώνες που διεξάγονται στα πλαίσια των Εθνικών Πρωταθληµάτων
όλων των Κατηγοριών
δ. τα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα εφήβων, παίδων, νεανίδων και
κορασίδων καθώς και τα τοπικά Πρωταθλήµατα που διεξάγονται µε την
ευθύνη των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, στα πλαίσια των
Εθνικών
ε. τα Πρωταθλήµατα που διεξάγονται, µε την ευθύνη των Τοπικών
Επιτροπών.
2. Τα παραπάνω Πρωταθλήµατα διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
α. του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ. και των ισχυόντων Νόµων
β. των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ.
γ. των Κανονισµών Παιδιάς του αθλήµατος
δ. της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων καθώς και της Ειδικής
Προκήρυξης κάθε Πρωταθλήµατος, στο πλαίσιο που συµπληρώνουν τους
παρόντες Κανονισµούς.

3. Σε περίπτωση που πρέπει να διεξαχθούν αγώνες ή Πρωταθλήµατα, που
δεν προβλέπονται από τους Κανονισµούς αυτούς, οι σχετικοί όροι
διεξαγωγής τους ρυθµίζονται µε ειδικές αποφάσεις του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ
που κοινοποιούνται στα ενδιαφερόµενα σωµατεία, 20 µέρες πριν από την
διεξαγωγή τους.
ΑΡΘΡΟ 21 - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
1. Η αρµοδιότητα της οργάνωσης και διεξαγωγής των αγώνων των
Πρωταθληµάτων, που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο, ανήκει στην
Ε.Ο.Κ. και ειδικότερα στην Επιτροπή Πρωταθληµάτων που προβλέπεται
από το Καταστατικό και τους Κανονισµούς αυτούς.
2. Τα τοπικά πρωταθλήµατα ανήκουν στην αρµοδιότητα των Αθλητικών
Ενώσεων και Επιτροπών, οι οποίες και τα διεξάγουν, τηρούσες το
Καταστατικό, τους Κανονισµούς της Ε.Ο.Κ. όπως επίσης και τις Γενικές
Προκηρύξεις της, σχετικές µε ορισµένους περιορισµούς, δεσµεύσεις και
όρους που αφορούν κυρίως πρωταθλήµατα που διεξάγονται κατά φάσεις
(π.χ. Πανελλήνια πρωταθλήµατα, που η τελική τους φάση ανήκει στην
αρµοδιότητα
της
Οµοσπονδίας,
αριθµός
ανερχοµένων
και
υποβιβαζόµενων σωµατείων κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ 22 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
1. Η χρονική περίοδος, κατά την οποία θα πρέπει να διεξαχθούν τα
πρωταθλήµατα, καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. µετά από
σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθληµάτων. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται τόσο στα σωµατεία της κάθε Κατηγορίας όσο και στις
Τοπικές Ενώσεις και Επιτροπές.
2. Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωµα να παρατείνει την ηµεροµηνία
λήξης των πρωταθληµάτων, εφόσον τη λήψη αυτής της απόφασης την
επιβάλουν σοβαροί λόγοι καθώς και να αποφασίσει, για τους αυτούς
λόγους, τη µη διεξαγωγή ορισµένων Πρωταθληµάτων.
ΑΡΘΡΟ 23 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. Στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου καταρτίζεται από την Ε.Ο.Κ. η
Γενική Προκήρυξη διεξαγωγής των Πρωταθληµάτων, που ανήκουν στην
αρµοδιότητά της.
2. Η Γενική Προκήρυξη κοινοποιείται από την Ε.Ο.Κ. σε όλα τα
ενδιαφερόµενα σωµατεία 20 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
προβλεπόµενη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.
3. Στην Γενική Προκήρυξη πρέπει να περιλαµβάνονται:
α. τα πρωταθλήµατα όλων των Κατηγοριών που προκηρύσσονται
β. οι τυχόν αναδιαρθρώσεις Κατηγοριών καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο
θα πραγµατοποιηθούν.

γ. οι οικονοµικοί όροι κάθε πρωταθλήµατος, όπως π.χ. τυχόν δικαιώµατα
της Οµοσπονδίας από την εκκαθάριση κάθε αγώνα ή από τις τηλεοπτικές
µεταδόσεις των αγώνων από τα τηλεοπτικά κανάλια, που
µεταδίδουν αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του Ν.2725/1999 ή από τις
διαφηµιστικές επιχειρήσεις
δ. Οι όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής των Πρωταθληµάτων που δεν
προβλέπονται από τους Κανονισµούς Πρωταθληµάτων.
ΑΡΘΡΟ 24 - ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. Η Ειδική Προκήρυξη κάθε Πρωταθλήµατος καταρτίζεται
α. για τα πρωταθλήµατα αρµοδιότητας της Ε.Ο.Κ., από την Επιτροπή
Πρωταθληµάτων της Οµοσπονδίας και εκδίδεται από το ∆ιοικητικό της
Συµβούλιο
β. για τα τοπικά πρωταθλήµατα, από την κάθε Αθλητική Ένωση και
Επιτροπή µετά από έγκριση της από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. στην οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά.
Η παράλειψη της κοινοποίησης συνιστά λόγο ακυρότητάς της µε όλες τις
εκ τούτου συνέπειες.
2. Η Ειδική Προκήρυξη, µετά από την έγκριση της από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
κοινοποιείται στα ενδιαφερόµενα σωµατεία 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν
από την προβλεπόµενη έναρξη κάθε πρωταθλήµατος.
3. Η Ειδική Προκήρυξη πρέπει να περιλαµβάνει:
α. τη Κατηγορία του συγκεκριµένου πρωταθλήµατος στο οποίο
αναφέρεται
β. την Επιτροπή που έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής του
γ. την ηµεροµηνία έναρξης του
δ. την προθεσµία υποβολής των δηλώσεων συµµετοχής των σωµατείων
ε. το τόπο διεξαγωγής των αγώνων
στ. τα σωµατεία που δικαιούνται συµµετοχής στο πρωτάθληµα
ζ. το σύστηµα διεξαγωγής του
η. τις µέρες διεξαγωγής των αγώνων
θ. τα γήπεδα που θα χρησιµοποιηθούν για τους αγώνες
ι. τη δαπάνη που θα καταβληθεί από την Οµοσπονδία, για τη µετακίνηση
κάθε σωµατείου
ια. τα οδοιπορικά έξοδα των διαιτητών, κριτών και γυµνασιαρχών
ιβ. την τιµή των εισιτηρίων
ιγ. τα παράβολα των ενστάσεων που υποβάλλονται
ιδ. το καθορισµό του αριθµού των οµάδων, που προβιβάζονται και
υποβιβάζονται
ιε. πρόβλεψη, στη περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσοτέρων οµάδων
ιστ. προβλεπόµενα έπαθλα και βραβεία
ιζ. περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων Κατηγοριών.
ιη. Τα παράβολα συµµετοχής των οµάδων στα Πρωτάθληµα
ιθ. Την ή τις κατηγορίες που θα υποβιβασθεί οµάδα, που αποχώρησε από
το Πρωτάθληµα ή δεν προσήλθε να αγωνισθεί σε δύο αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 25
1. Η Γενική και Ειδική Προκήρυξη πρέπει να ρυθµίζουν, µε κάθε δυνατή
λεπτοµέρεια, τη διοργάνωση και διεξαγωγή των πρωταθληµάτων,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις των Κανονισµών αυτών.
2. Οι Προκηρύξεις των Επιτροπών Πρωταθληµάτων της Ε.Ο.Κ. και των
Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών υποβάλλονται, έγκαιρα, για έγκριση
στο ∆.Σ., της Ε.Ο.Κ. Μετά δε τη σχετική εγκριτική απόφαση του ∆.Σ.
της Οµοσπονδίας καθίστανται οριστικές και δεσµευτικές, τόσο για τις
παραπάνω Επιτροπές όσο και για τα σωµατεία της δύναµής τους.
3. Εάν συντρέχει λόγος που αποκλείει την εφαρµογή άρθρων του
παρόντος Κανονισµού, αυτός θα πρέπει να αναφέρεται, ρητά, στη σχετική
Προκήρυξη καθώς και η σχετική απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
4. Καµιά µεταβολή Προκήρυξης επιτρέπεται µετά την έναρξη του οικείου
πρωταθλήµατος. Κάθε τυχόν τροποποίηση ή συµπλήρωση δύναται να
γίνει πριν από την έναρξη του Πρωταθλήµατος.
• Εάν όµως γίνουν τροποποιήσεις µετά την έναρξη του Πρωταθλήµατος,
αυτές ισχύουν από την επόµενη αγωνιστική περίοδο, εκτός και αν
αφορούν µεταβολές των προβιβαζοµένων ή υποβιβαζοµένων οµάδων,
οπότε ισχύουν από την µεθεπόµενη περίοδο (άρθ. 131 παρ. 3 του Ν.
2725/1999.
5. Για κάθε θέµα, που δεν προβλέπεται από τις Προκηρύξεις, αποφασίζει
το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 26 - ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Οι αναδιαρθρώσεις των Κατηγοριών είναι έγκυρες, µόνο εφόσον
προβλέπονται, ρητά, στις Προκηρύξεις των σχετικών πρωταθληµάτων και
ισχύουν από την επόµενη αγωνιστική περίοδο πλην ειδικών περιπτώσεων,
που προβλέπουν αναδιάρθρωση Κατηγορίας κατά φάσεις.
ΑΡΘΡΟ 27
1. Η συµµετοχή των σωµατείων στα πρωταθλήµατα ανδρών, που
διοργανώνονται από την Ε.Ο.Κ. και τις Αθλητικές Ενώσεις και Επιτροπές,
είναι υποχρεωτική.
• Στις άλλες αγωνιστικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική, µόνο εφόσον
αυτό ορίζεται ρητά στις Προκηρύξεις των εκδηλώσεων αυτών.
2. Στα σωµατεία, που, αν και υποχρεώνονται, σύµφωνα µε τη
προηγούµενη παράγραφο, να συµµετάσχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις
και, όµως, δεν συµµετέχουν ή αποσύρονται των υπολοίπων αγώνων από
οποιοδήποτε πρωτάθληµα, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στις
σχετικές διατάξεις των παρόντων Κανονισµών και από τις Προκηρύξεις
των Πρωταθληµάτων.
3. Απαγορεύεται η διεξαγωγή δύο αγώνων της αυτής οµάδας, µέσα σε
διάστηµα 48 ωρών εφόσον για τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών απαιτηθεί
η µετακίνηση της µιας ή και των δύο οµάδων σε απόσταση πέρα των 250
χιλιοµέτρων.

ΑΡΘΡΟ 28 - ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Κάθε σωµατείο υποχρεούται, µέσα στην προβλεπόµενη από την Ειδική
Προκήρυξη προθεσµία να υποβάλει δήλωση συµµετοχής στο
Πρωτάθληµα που προκηρύσσεται και δικαιούται συµµετοχής. Η δήλωση
αυτή υποβάλλεται στην αρµόδια Οργανωτική Επιτροπή, Οµοσπονδία ή
Τοπικές Ενώσεις και Επιτροπές.
2. Η δήλωση συµµετοχής πρέπει να είναι έγγραφη, να υπογράφεται από
τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του σωµατείου και να φέρει την
σφραγίδα του σωµατείου.
3. Στη δήλωση αυτή πρέπει να αναφέρονται:
α. τα χρώµατα εµφάνισης της οµάδας, σε δύο τύπους
β. το γήπεδο το οποίο θέλει να χρησιµοποιεί σαν έδρα του. Σε περίπτωση
που το σωµατείο δεν διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο θα πρέπει, µαζί µε τη
δήλωση συµµετοχής, να υποβάλει στην Οργανωτική Επιτροπή επίσηµο
έγγραφο, µε το οποίο θα βεβαιώνεται η παραχώρηση της χρήσης του
δηλωµένου ως έδρας γηπέδου.
• Μόνο µε την υποβολή του εγγράφου αυτού αναγνωρίζεται σαν έδρα το
γήπεδο της δήλωσης.
ΑΡΘΡΟ 29 - ΓΗΠΕ∆Α
1. Με βάση τις δηλώσεις συµµετοχής του προηγούµενου άρθρου,
καθορίζονται και τα γήπεδα που θα χρησιµοποιηθούν σαν έδρες των
σωµατείων κάθε Κατηγορίας, τα οποία γνωστοποιούνται µε το
κοινοποιούµενο πρόγραµµα αγώνων.
2. Τα γήπεδα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να χαρακτηρισθούν σαν
κατάλληλα και σύµφωνα µε το Νόµο και να τους έχει χορηγηθεί
απαραίτητα η σχετική άδεια λειτουργίας.
3. Για να χαρακτηρισθεί ένα γήπεδο κατάλληλο για την τέλεση αγώνων
Πρωταθλήµατος θα πρέπει να συγκεντρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις.
α. ο κύριος αγωνιστικός χώρος αλλά και ο χώρος που τον περιβάλλει θα
πρέπει να είναι επίπεδος, χωρίς εδαφικές ανωµαλίες, σκληρός και
απαλλαγµένος από κάθε εµπόδιο και οιοδήποτε αντικείµενο σταθερό ή
µετακινούµενο που είναι δυνατόν να προκαλέσει τραυµατισµό στους
συµµετέχοντες στους αγώνες.
β. η κατασκευή και οι διαστάσεις των πινάκων, το ύψος και το πάχος της
στεφάνης καθώς και τα δίκτυα πρέπει να είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται
από τους Κανονισµούς Παιδιάς
γ. τα στηρίγµατα των πινάκων να είναι τοποθετηµένα µε τρόπο που να
αποκλείεται ο τραυµατισµός των αθλουµένων
δ. τα στηρίγµατα των πινάκων να είναι στερεά τοποθετηµένα έτσι ώστε να
αποφεύγονται οι κινήσεις των πινάκων µε τα κτυπήµατα της µπάλας
ε. να διαθέτει αποδυτήρια για τα µέλη δύο τουλάχιστον οµάδων καθώς και
ένα για τους διαιτητές
στ. να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης και αποχωρητήρια
ζ. να διαθέτει επαρκή ηλεκτροφωτισµό, για τη διεξαγωγή νυκτερινών και
µη αγώνων
θ. να διαθέτει, επίσης, πίνακα αποτελεσµάτων
η. πλήρες φαρµακείο, για την προσφορά πρώτων βοηθειών

ι. οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου να είναι σύµφωνες µε τα όσα
ορίζουν οι Κανονισµοί Παιδιάς
ια. η απόσταση των θεατών από τις γραµµές των ορίων του αγωνιστικού
χώρου να είναι τουλάχιστον 2 µέτρα
ιβ. κατ΄ εξαίρεση, τα τοπικά πρωταθλήµατα αρµοδιότητας Αθλητικών
Ενώσεων και Επιτροπών επιτρέπεται να διεξαχθούν και σε γήπεδα που δεν
πληρούν τους όρους των παραγράφων ε και στ µε απόφαση της Ε.Ο.Κ.
µετά από εισήγηση της αρµόδιας Οργανωτικής Επιτροπής.
3. Πριν από την έναρξη του Πρωταθλήµατος, η Οργανωτική Επιτροπή
πρέπει να επιθεωρήσει τα γήπεδα που έχουν γνωστοποιηθεί µε τις
δηλώσεις συµµετοχής των σωµατείων, στα οποία υποδεικνύει µε έγγραφο
τις τυχόν ατέλειες που διαπιστώνονται.
4. Τα σωµατεία υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τις υποδείξεις της
Επιτροπής και να γνωστοποιήσουν την αποκατάσταση των ατελειών, 5
ηµέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήµατος.
5. Σε αντίθετη περίπτωση, το σωµατείο που δεν συµµορφώνεται µε τις
υποδείξεις, αποβάλει την ιδιότητα του γηπεδούχου, για το διάστηµα που
απαιτείται για την αποκατάσταση των ατελειών που έχουν διαπιστωθεί,
σύµφωνα µε την κρίση της αρµόδιας Οργανωτικής Επιτροπής.
6. Εάν, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του αγωνιστικού θεσµού,
διαπιστωθούν ατέλειες στο γήπεδο σωµατείου, αυτό οφείλει να
συµµορφωθεί αµέσως µε τις έγγραφες υποδείξεις της αρµόδιας Επιτροπής.
Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται η κύρωση της προηγούµενης
παραγράφου.
• Κάθε µεταβολή ή τροποποίηση, που πραγµατοποιείται στα δηλωθέντα
γήπεδα θα πρέπει να γνωστοποιείται στην Οργανωτική Επιτροπή και µέσω
αυτής στην Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 30
1. Κάθε Οργανωτική Επιτροπή υποχρεούται, πριν από την έναρξη του
κάθε πρωταθλήµατος, να υποβάλει στην Ε.Ο.Κ. πίνακα των εγκριθέντων
από αυτή γηπέδων.
2. Η Ε.Ο.Κ. εγκρίνει ή απορρίπτει τα προτεινόµενα γήπεδα. Μέχρι την
πράξη αυτή της Οµοσπονδίας το γήπεδο που εγκρίνεται σαν κατάλληλο
από µια Οργανωτική Επιτροπή δύναται να χρησιµοποιηθεί για τα
πρωταθλήµατά της.
3. Όλα τα σωµατεία που διαθέτουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο
αναγνωρισµένο από την Οργανωτική Επιτροπή ή την Ε.Ο.Κ. σαν
κατάλληλο υποχρεούνται να διαθέτουν αυτό για τη διεξαγωγή των
αγωνιστικών θεσµών αρµοδιότητας Ε.Ο.Κ. ή Οργανωτικών Τοπικών
Επιτροπών.
4. Σε σωµατείο που δεν συµµορφώνεται, µε τα όσα ορίζει η προηγούµενη
παράγραφος, επιβάλλονται από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
α. χρηµατικό πρόστιµο
β. σε περίπτωση υποτροπής υποβάλλεται πρόταση στην Γ.Γ.Α. για
στέρηση της ιδιότητας του γηπεδούχου µέχρι και 4 αγωνιστικές µέρες.

ΑΡΘΡΟ 31 - ΓΗΠΕ∆ΟΥΧΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1. Γηπεδούχα σωµατεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών
αυτών είναι
α. τα σωµατεία που αγωνίζονται σε γήπεδα ιδιοκτησίας τους ή:
β. τα σωµατεία που έχουν εξασφαλίσει για τους αγώνες τους, την έγγραφη
άδεια χρησιµοποίησης γηπέδου άλλου σωµατείου ή δηµόσιου φορέα,
όπως ειδικότερα, ορίζονται στα άρθ. 28 και 29
• Η έννοια, όµως, του γηπεδούχου σωµατείου όσον αφορά τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις σχετικές
διατάξεις των Νόµων και Κανονισµών, αποκτάται ευθύς ως τούτο
κληρωθεί πρώτο από τη διαδικασία των κληρώσεων, γεγονός που
αποτυπώνεται στο µετά ταύτα καταρτιζόµενο πρόγραµµα.
2. Στις περιπτώσεις που το σωµατείο στερείται την ιδιότητα του
γηπεδούχου για οποιαδήποτε αιτία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις του Νόµου, του Καταστατικού και του Κανονισµού
Πρωταθληµάτων της Ε.Ο.Κ. οι αγώνες που θα έδινε στην έδρα του θα
διεξάγονται σε γήπεδο που θα καθορίζεται µε απόφαση της Ε.Ο.Κ. ή της
αρµόδιας Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής, σύµφωνα µε όσα σχετικά
ορίζονται στις οικείες διατάξεις των Κανονισµών αυτών.
• Ειδικότερα, όταν το γηπεδούχο σωµατείο χάνει την έδρα του, λόγω
ποινής, διατηρεί την ιδιότητα του γηπεδούχου όσον αφορά όλες τις
υπόλοιπες υποχρεώσεις του που προβλέπονται από τους Κανονισµούς.
3. Στα προγράµµατα των αγώνων αναγράφεται πρώτα το σωµατείο που
έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου.
4. Το γηπεδούχο σωµατείο θα πρέπει να µεριµνά για την ενηµέρωση της
αστυνοµικής αρχής για τη διεξαγωγή του αγώνα
5. Το γηπεδούχο σωµατείο οφείλει να τοποθετεί τραπέζι για τη
γραµµατεία του αγώνα, στο οποίο θα βρίσκονται το Φύλλο Αγώνα, τα
χρονόµετρα και γενικά όσα προβλέπουν οι Κανονισµοί Παιδιάς.
•Τονίζεται, ιδιαίτερα, ότι τα χρονόµετρα πρέπει να είναι τα ειδικά για τους
αγώνες καλαθοσφαίρισης και όχι τα για ιδιωτική χρήση προοριζόµενα. Η
χρήση των τελευταίων επιτρέπεται µόνο σε ιδιαίτερα εξαιρετικές
περιπτώσεις και µετά από σύµφωνη γνώµη των διαιτητών του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 32 - ΓΗΠΕ∆Ο ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ
1. Γήπεδο αγώνα δύναται να χαρακτηρισθεί αντικανονικό µόνο πριν από
την έναρξή του και σε µια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α. όταν οι κύριες γραµµές του αγωνιστικού χώρου, διαχωριστική, χώρος
ελεύθερης βολής, δεν έχουν καθόλου χαραχθεί
β. όταν οι κύριες γραµµές έχουν µεν χαραχθεί, αλλά κατά τρόπο
αντικανονικό και πληµµελή και για το λόγο αυτό δεν εξασφαλίζουν την
κανονική διεξαγωγή του αγώνα
γ. όταν το ύψος της στεφάνης ή του πίνακα από το έδαφος δεν είναι το
προβλεπόµενο από τους Κανονισµούς Παιδιάς
δ. όταν το στεφάνι δεν έχει "δίκτυ" ή η κατάσταση του υπάρχοντος είναι
τέτοια ώστε να µην γίνεται µε ευχέρεια αντιληπτή η διέλευση της µπάλας
στο καλάθι
ε. όταν ο φωτισµός είναι, καταφανώς, ελαττωµατικός

στ. όταν, στον αγωνιστικό χώρο, υπάρχουν κάθε φύσης εµπόδια
2. Για τη δυνατότητα διεξαγωγής ή όχι του αγώνα, λόγω
αντικανονικότητας του γηπέδου, µόνος αρµόδιος να αποφασίσει είναι ο Α΄
διαιτητής, των αγωνιζοµένων οµάδων υποχρεούµενων να συµµορφωθούν
µε τη σχετική απόφασή του.
3. Οι διαιτητές πρέπει να αξιώνουν και τα σωµατεία υποχρεούνται, πριν
από την έναρξη του αγώνα, να µεριµνούν για την αποκατάσταση της
κανονικότητας του γηπέδου.
4. Οι διαιτητές υποχρεούνται, µε έκθεσή τους προς την Οργανωτική
Επιτροπή, να αναφέρουν κάθε αντικανονικότητα γηπέδου που θα
διαπιστώσουν. Σε περίπτωση δε υποβολής ένστασης, τους λόγους που
οδήγησαν στη λήψη της απόφασης περί διεξαγωγής του αγώνα.
5. Η µαταίωση αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, βαρύνει το
σωµατείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, µε συνέπεια την απώλεια
του αγώνα και το µηδενισµό της οµάδας του.
ΑΡΘΡΟ 33 - ΓΗΠΕ∆Ο ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
1. Ένα γήπεδο χαρακτηρίζεται σαν ακατάλληλο, πριν ή και µετά την
έναρξη του αγώνα, στις παρακάτω εξαιρετικές περιπτώσεις:
α. Όταν, εξ αιτίας βροχής, το έδαφος του γηπέδου καθίσταται ολισθηρό,
σε σηµείο που να αποτελεί κίνδυνο για τους αθλητές.
β. Όταν, για τον ίδιο λόγο, το έδαφος του γηπέδου, έστω και διάφορα µέρη
αυτού, έχουν καλυφθεί µε νερά ή λάσπες, σε σηµείο που η αναπήδηση της
µπάλας στο έδαφος να µην είναι η ενδεδειγµένη.
γ. Όταν, µετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή ολικής ή µερικής
βλάβης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η διεξαγωγή του αγώνα
καθίσταται αδύνατη.
3. Αρµόδιος να αποφασίσει για τη δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα ή
συνέχισής του, µετά τη διακοπή, είναι ο Α΄ διαιτητής. Οι διαγωνιζόµενες
οµάδες υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τις αποφάσεις του διαιτητή.
4. Σε περίπτωση συνέχισης ή όχι του αγώνα µετά από διακοπή, για
οποιοδήποτε λόγο που αναφέρεται στις προηγούµενες παραγράφους, ο
διαιτητής οφείλει να ειδοποιήσει για την απόφασή του τους αρχηγούς των
δύο οµάδων.
5. Το γηπεδούχο σωµατείο είναι υποχρεωµένο να συµµορφωθεί µε την
απόφαση του διαιτητή να αποµακρυνθούν υπάρχοντα νερά ή λάσπες, για
να γίνει δυνατή η διεξαγωγή ή συνέχιση του αγώνα.
6. Αγώνας που διακόπηκε από τον διαιτητή, για έναν από τους
αναφερόµενους στις προηγούµενες παραγράφους λόγους, για να
συνεχισθεί θα πρέπει να µην περάσουν 30 λεπτά από τη διακοπή του.
7. Ειδικά, για την περίπτωση της παραγράφου 1γ του άρθρου αυτού, το
γηπεδούχο σωµατείο σε εύλογο χρόνο, που καθορίζεται από τον διαιτητή,
χωρίς κατάφορη παραβίαση της αµέσως, προηγούµενης παραγράφου,
οφείλει να επισκευάσει την ηλεκτρολογική βλάβη.

ΑΡΘΡΟ 34 - ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
1. Το σύστηµα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθληµάτων, που ενδεικτικά
αναφέρεται στον αριθµό των αγώνων και των αγωνιστικών ηµερών, στο
σχηµατισµό οµίλων και υποοµίλων κ.λ.π. καθορίζεται µε απόφαση του
∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. και αναλύεται µε σαφήνεια στις σχετικές Προκηρύξεις.
2. Οι συναντήσεις των πρωταθληµάτων καθορίζονται µε κλήρωση από την
Επιτροπή Πρωταθληµάτων, µε την παρουσία των εκπροσώπων των
σωµατείων που δεν θεωρείται όµως υποχρεωτική.
3. Μετά την κλήρωση, καταρτίζονται από την Οµοσπονδία τα σχετικά
Προγράµµατα των αγώνων, στα οποία πρέπει να αναφέρονται
α. η ηµεροµηνία και η ώρα έναρξης των αγώνων και
β. τα γηπεδούχα σωµατεία και η έδρα τους.
4. Τα προγράµµατα αγώνων κοινοποιούνται στα ενδιαφερόµενα σωµατεία,
τουλάχιστον 8 ηµέρες πριν από την έναρξη του κάθε πρωταθλήµατος.
5. Η Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωµα της τροποποίησης του αρχικού
προγράµµατος και µετά την έναρξη του πρωταθλήµατος µόνο για
δικαιολογηµένη αιτία, τηρουµένης κατά το δυνατόν της σειράς των
αγώνων του αρχικού προγραµµατισµού.
6. Η τροποποίηση του προγράµµατος θα πρέπει να κοινοποιείται στα
ενδιαφερόµενα σωµατεία, 48 τουλάχιστον ώρες πριν από τον
προγραµµατισθέντα αγώνα.
7. Ειδικά, για τους αγώνες ΜΙΝΙ, θα πρέπει το σύστηµα διεξαγωγής τους
να αποφεύγει την έντονη ανταγωνιστικότητα της βαθµολογίας, τονίζοντας
ιδιαίτερα την σηµασία και αξία της συµµετοχής των µικρών αθλητών
στους αγώνες αυτούς.
ΑΡΘΡΟ 35 - ΤΡΟΠΟΣ _∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ
1. Στα πρωταθλήµατα κάθε Κατηγορίας και εφόσον το σύστηµα
προβλέπει διπλές συναντήσεις, το κάθε σωµατείο δικαιούται να
χρησιµοποιεί ως έδρα του το γήπεδο της επιλογής του, σύµφωνα πάντα µε
τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3β και 29 των
Κανονισµών αυτών.
2. Οι αγώνες αυτοί θα διεξάγονται εναλλάξ στα γήπεδα - έδρες των
σωµατείων, της σειράς καθοριζόµενης µε τη διαδικασία της κλήρωσης, ή,
εφόσον αυτό επιβάλλεται, και µε ορισµό από την Οµοσπονδία.
3. Σωµατείο που δεν διαθέτει γήπεδο - έδρα, σύµφωνα µε τη παράγραφο 1
του άρθρου αυτού, χρησιµοποιεί το γήπεδο που καθορίζει µε απόφασή της
η Οργανωτική Επιτροπή.
4. Στη περίπτωση, που το σύστηµα διεξαγωγής πρωταθλήµατος προβλέπει
ότι οι συναντήσεις θα είναι απλές θα διεξάγονται σε γήπεδα ουδέτερα, που
θα καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήµατος.
5. Σε περίπτωση επαναληπτικού αγώνα, αυτός θα διεξάγεται σε ουδέτερο
γήπεδο που καθορίζεται από την Ε.Ο.Κ.
6. Οι αγώνες όλων των Εθνικών Κατηγοριών διεξάγονται, απαραίτητα, σε
κλειστά γήπεδα.

7. Οι αγώνες πρωταθληµάτων όλων των Κατηγοριών, ειδικών τουρνουά
και Πανελληνίων πρωταθληµάτων, είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε ένα ή
περισσότερα γήπεδα εκλογής της Ε.Ο.Κ., εφόσον είναι κλειστά.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται η λήψη απόφασης από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος και η αναφορά της στις
σχετικές Προκηρύξεις.
ΑΡΘΡΟ 36 - ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στους αγωνιστικούς θεσµούς του αθλήµατος (πρωταθλήµατα, κύπελλο)
δικαιούνται συµµετοχής αθλητές που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, είναι
γραµµένοι στο µητρώο αθλητών της Ε.Ο.Κ. και κατέχουν αθλητικό
δελτίο, που έχει εκδώσει η Οµοσπονδία για την διανυόµενη αγωνιστική
περίοδο και φέρει ιατρική βεβαίωση, όπως ο Νόµος καθορίζει.
2. Αθλητές που έχουν ξένη ιθαγένεια, δικαιούνται συµµετοχής στους
αγωνιστικούς αυτούς θεσµούς µε τους όρους και προϋποθέσεις που
καθορίζουν οι διατάξεις Νόµων και των εγκυκλίων περί εγγραφής
αθλητών.
3. ∆ικαιούνται επίσης συµµετοχής και οι αθλητές που η µεταγραφή τους
έχει εγκριθεί µε απόφαση της Ε.Ο.Κ. όπως καθορίζεται από τις εγκυκλίους
περί Μεταγραφών.
4. Αθλητής ή αθλήτρια που αποκτά το δικαίωµα να συµµετέχει στα
Ελληνικά Πρωταθλήµατα ως Έλληνας ή Ελληνίδα, ύστερα από την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε οποιοδήποτε τρόπο, στερείται
αυτοδίκαια του δικαιώµατος αυτού στην περίπτωση που αγωνισθεί
µεταγενέστερα µε Εθνική Οµάδα άλλης χώρας.
• Η απαγόρευση αυτή είναι γενική και ισχύει και για τους επαγγελµατίες
καλαθοσφαιριστές οµάδων Τ.Α.Κ. και Κ.Α.Ε.
5. ∆εν δικαιούται συµµετοχής αθλητής που έχει τιµωρηθεί από την Ε.Ο.Κ.
6. Αθλητής δεν δικαιούται συµµετοχής, την ίδια αγωνιστική περίοδο, σε
δύο διαφορετικά σωµατεία στην Ελλάδα.
Καλαθοσφαιριστής
που
αγωνίζεται σε σωµατείο του εξωτερικού και µετά την λήξη της
συνεργασίας τους επιστρέψει στην Ελλάδα έχει δικαίωµα να αγωνισθεί
την αυτή αγωνιστική περίοδο σε ελληνικό σωµατείο εκτός και αν ο
καλαθοσφαιριστής αυτός έχει µεταγραφεί την αυτή αγωνιστική περίοδο
από ελληνικό σωµατείο σε σωµατείο αλλοδαπό.
7. Αθλητής δεν δικαιούται να αγωνισθεί σε περισσότερους από ένα αγώνα
την ίδια ηµεροµηνία. Κατ΄ εξαίρεση τούτο είναι δυνατό σε Πανελλήνια
Πρωταθλήµατα και τουρνουά Ενώσεων κ.λ.π. και εφόσον τούτο
υπαγορεύεται από την ανάγκη έγκαιρης περαίωσής τους.
8. Η Ε.Ο.Κ. και οι Αθλητικές Ενώσεις έχουν δικαίωµα να ρυθµίζουν µε
διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού και των Ειδικών Προκηρύξεων
Πρωταθληµάτων τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης των
καλαθοσφαιριστών/τριών σε ελληνικά σωµατεία; Και της αγωνιστικής
τους συµµετοχής, στους οποίους ενδεικτικά περιλαµβάνονται και οι
περιορισµοί που αφορούν το όριο ηλικίας τους που επιτρέπει ή
απαγορεύει την µεταγραφή και την αγωνιστική τους συµµετοχή στους
επίσηµους αγωνιστικούς θεσµούς.
ΑΡΘΡΟ 37 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΩΝ

1. Κάθε οµάδα που συµµετέχει σε αγώνα οφείλει:
α. να δίνει στον σηµειωτή τα δελτία των αθλητών της που θα αγωνισθούν
καθώς και τα ονόµατα του προπονητή και του βοηθού του δέκα λεπτά πριν
από την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του αγώνα
β. στην προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του αγώνα να έχει πέντε
τουλάχιστον αθλητές έτοιµους να αγωνιστούν
2. Σε περίπτωση που µια οµάδα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί µετά
όσα ορίζει η προηγούµενη παράγραφος, τότε και µόνο δικαιούται να της
δοθεί 15λεπτη καθυστέρηση για την έναρξη του αγώνα. Ο χρόνος αυτός
καθορίζεται µε βάση την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του αγώνα και
δεν είναι δυνατόν να παραταθεί από τον αναφερόµενο χρόνο περισσότερο
από 15 λεπτά.
3. ∆ιευκρινίζεται ότι ώρα προσέλευσης των οµάδων είναι η αναγραφόµενη
στο πρόγραµµα των αγώνων το δε σφύριγµα του διαιτητή σηµαίνει την
κλήση τους για την έναρξη του αγώνα.
4. Επίσης η κάθε οµάδα οφείλει να έχει στη διάθεση του διαιτητή, από την
έναρξη µέχρι το τέλος του αγώνα, µπάλα οποιασδήποτε Εταιρείας σε καλή
κατάσταση και σύµφωνη µε τα οριζόµενα στους Κανονισµούς Παιδιάς, η
δε σχετική κρίση ανήκει αποκλειστικά στον Α΄ διαιτητή.
5. Οι συµβάσεις που συνάπτουν Τοπικές Ενώσεις µε αθλητικές Εταιρείες
για την προµήθεια µπαλών δεν δεσµεύουν τα σωµατεία, για την
υποχρεωτική χρησιµοποίησή τους στους αγώνες.
ΑΡΘΡΟ 38 - ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
1. Ο κοµισάριος κάθε αγώνα ορίζεται από τη Κεντρική Επιτροπή
∆ιαιτησίας και πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. να µην έχει οποιοδήποτε συµφέρον από το αποτέλεσµα του
διεξαγόµενου αγώνα
β. να µην έχει την ιδιότητα του µέλους ή οποιαδήποτε άλλη σχέση και
εξάρτηση µε ένα από τα σωµατεία του αγώνα και παράγοντές του
γ. η όλη του εµφάνιση και συµπεριφορά θα πρέπει να είναι ανάλογη της
ευθύνης που χαρακτηρίζει το έργο του.
2. Καθήκοντα του Κοµισάριου είναι:
α. να προσέρχεται στον αγώνα µισή ώρα πριν από την προγραµµατισµένη
ώρα έναρξης του αγώνα
β. να µεριµνά, µέσω του υπεύθυνου του γηπεδούχου σωµατείου, για την
έγκαιρη τοποθέτηση στο τραπέζι της Γραµµατείας των απαραίτητων
οργάνων (Φύλλο Αγώνα, χρονόµετρα κ.λ.π.), για την έναρξη του αγώνα
στην προγραµµατισµένη ώρα
γ. σε περίπτωση µη προσέλευσης των κριτών, να ορίζει αντικαταστάτες
τους
δ. κατά τη διάρκεια του αγώνα, να παρακολουθεί, χωρίς όµως να έχει
δικαίωµα επέµβασης, τους κριτές για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων
τους
ε. σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο της Αστυνοµικής δύναµης, να µεριµνά
για τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων τήρησης της τάξης, για την
απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα

στ. µετά τη λήξη του αγώνα, να υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, το πρότυπο
του οποίου λαµβάνει και υποβάλει στην Οργανωτική Επιτροπή την
επόµενη ηµέρα της διεξαγωγής του
ζ. να επιστρέφει τα δελτία των αθλητών στα δύο σωµατεία, εκτός εκείνων
που ανήκουν σε αθλητές που αναφέρθηκαν από τους διαιτητές στο Φύλλο
Αγώνα ή εκείνων κατά των οποίων υποβλήθηκε ένσταση αντικανονικής
συµµετοχής.
3. Ο Κοµισάριος θα πρέπει, απαραίτητα, να είναι κάτοχος απολυτηρίου
Λυκείου ή του εξαταξίου παλαιού Γυµνασίου και να µην υπερβαίνει το
60ο έτος της ηλικίας του.
4. Τον Κοµισάριο, που αν και έχει ορισθεί δεν προσήλθε σε αγώνα,
αναπληρώνει πρόσωπο που έχει τις ιδιότητες των παραγράφων 1 και 3 του
παρόντος άρθρου, που ορίζεται από παριστάµενο µέλος της Κ.Ε.∆.
και σε περίπτωση απουσίας αυτών, από τον Α΄ διαιτητή του αγώνα κατά
την απόλυτη κρίση του µεταξύ προσώπων που προτείνουν οι αρχηγοί των
διαγωνιζόµενων οµάδων.
ΑΡΘΡΟ 39 - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
1. Η Κ.Ε.∆. έχει δικαίωµα να ορίσει παρατηρητή σε κάθε αγώνα είτε από
τα µέλη της είτε από τα µέλη του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή των Τοπικών
Ενώσεων και Επιτροπών αλλά και από τα µέλη ειδικού σώµατος
Παρατηρητών.
- Η Επιτροπή Πρωταθλήµατος έχει δικαίωµα να ορίσει στους αγώνες
Πρωταθληµάτων και Κυπέλλου Ελλάδας Παρατηρητή αγώνων είτε από το
∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή των Αθλητικών Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών είτε
από τα µέλη της είτε από τα µέλη ειδικού σώµατος Παρατηρητών οι
οποίοι θα εκθέτουν µε έγγραφη έκθεσή τους προς την Επιτροπή γεγονότα
που συνέβησαν στον αγώνα που είχαν οριστεί και τα οποία πρέπει να
αντιµετωπισθούν από τα αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα.
3. Ο Παρατηρητής δεν έχει δικαίωµα να κάθεται εντός του αγωνιστικού
χώρου και να επεµβαίνει στις αποφάσεις των άλλων παραγόντων του
αγώνα.
4. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του Παρατηρητή είναι τα ίδια µε
εκείνα του Κοµισάριου.
5. Ο Παρατηρητής ενεργεί παράλληλα µε τον ορισµένο Κοµισάριο του
αγώνα, αλλά δεν τον καλύπτει και δεν τον αναπληρώνει, εκτός µόνο στη
περίπτωση της αποχώρησής του για οποιαδήποτε αιτία από τον αγώνα.
6. Η αρµοδιότητα του Παρατηρητή διαιτησίας περιορίζεται στην
υποχρέωση σύνταξης έκθεσης για το έργο των διαιτητών του αγώνα, η
οποία λαµβάνεται υπόψη κατά την εκδίκαση των ενστάσεων, σε
πειθαρχική σε βάρος τους δίκη καθώς και από την Ε.Π. αν περιέχει
στοιχεία που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν εισηγήσεις αυτής όπως
π.χ. για παραποµπή των διαιτητών στην Κ.Ε.∆. για καταλογισµό ευθυνών.
ΑΡΘΡΟ 40 - ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
1. Τα Φύλλα Αγώνα είναι βιβλιοδετηµένα, µε την ευθύνη της Ε.Ο.Κ. η
οποία και τα χορηγεί στα σωµατεία.

2. Το γηπεδούχο σωµατείο έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στη
Γραµµατεία το Φύλλο Αγώνα.
3. Το Φύλλο Αγώνα συντάσσεται σε 4 αντίγραφα. Το πρώτο, που
θεωρείται και το πρωτότυπο, παραδίδεται στον Γυµνασίαρχο ή σε ένα από
τους διαιτητές, το δεύτερο και τρίτο στους υπεύθυνους των δύο οµάδων,
το δε τελευταίο παραµένει στο Βιβλίο.
4. Η κυκλοφορία του Φύλλου Αγώνα στα χέρια τρίτων απαγορεύεται.
5. Το Φύλλο Αγώνα συµπληρώνεται 10 λεπτά πριν από την
προγραµµατισµένη έναρξη του αγώνα και πρέπει να αναγράφει:
α. την Οργανωτική Επιτροπή
β. την Κατηγορία και την αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήµατος που
ανήκει ο αγώνας
γ. τις οµάδες που αγωνίζονται, το γήπεδο και την ώρα έναρξης του αγώνα
δ. Το ονοµατεπώνυµο των διαιτητών, κατά σειρά ορισµού τους, του
κοµισάριου και των κριτών του αγώνα
ε. το ονοµατεπώνυµο αθλητών και των προπονητών, που έχουν την
ευθύνη της καθοδήγησης των πρώτων στον συγκεκριµένο αγώνα
• Οι αναγραφές αυτές πρέπει να γίνονται µε Κεφαλαία γράµµατα.
6. Μετά τη λήξη του αγώνα θα αναγράφεται:
α. Το αποτέλεσµα σε κάθε ηµίχρονο (των δεκαλέπτων και της τυχόν
παράτασης) στην συνέχεια δε το τελικό αποτέλεσµα και η νικήτρια οµάδα
β. παρατηρήσεις των διαιτητών και σε περίπτωση αποβολής
1β το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός του αποβληθέντος
2β η οµάδα στην οποία ανήκει
3β η τυχόν ιδιότητά του σαν αρχηγού της οµάδας του τη στιγµή της
αποβολής του
4β η αιτία της αποβολής και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή (π.χ.
εξύβριση κ.λ.π.)
7. Επίσης, αναγράφονται
α. η διακοπή του αγώνα σε βάρος της µίας ή και των δύο οµάδων και η
κατακύρωσή του υπέρ της µίας οµάδας, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι για
τη λήψη αυτής της απόφασης
β. ενστάσεις που θα υποβληθούν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κανονισµό αυτόν.
8. Το Φύλλο Αγώνα υπογράφεται από τον Κοµισάριο, τους Κριτές και
τους ∆ιαιτητές και σε περίπτωση ένστασης και από τον αρχηγό της
οµάδας που ενίσταται.
9. Παράλειψη υπογραφής του Φύλλου Αγώνα δεν αποτελεί ισχυρό λόγο
ακυρότητάς του, αποτελεί όµως πειθαρχικό παράπτωµα εκείνων που δεν
τηρούν αυτή την υποχρέωσή τους.
10. Μετά την υπογραφή του Φύλλου Αγώνα και από τους δύο διαιτητές,
απαγορεύεται οποιαδήποτε συµπλήρωση ή διόρθωσή του καθώς και η
αναγραφή ενστάσεων στο κείµενό του.
11. Κατά την διάρκεια του αγώνα, η διόρθωση στο Φύλλο Αγώνα
επιτρέπεται µόνο µε την έγκριση του Α΄ διαιτητή και αφού ειδοποιηθούν
για την ενέργεια αυτή οι αρχηγοί των δύο οµάδων.
• Η διόρθωση αυτή πρέπει να γίνει κατά τη στιγµή διαπίστωσης του
λάθους ή κατά την πρώτη φυσική διακοπή του αγώνα και µονογράφεται
από τους διαιτητές.

12. Η αρµόδια οργανωτική αρχή έχει δικαίωµα, σε περίπτωση
διαπίστωσης λαθών στις αναγραφές του Φ.Α. που αλλοιώνουν το
αποτέλεσµα του αγώνα, να ενεργήσει όσα απαιτούνται (κλήση διαιτητών
– κριτών – κοµισάριου – οµάδων), για την διόρθωση των λανθασµένων
αναγραφών και την επικύρωση του ορθού αποτελέσµατος.
13. Το δικαίωµα της οργανώτριας αρχής της προηγούµενης παραγράφου
ασκείται µετά την διαπίστωσή του είτε µετά από γνωστοποίηση των
λανθασµένων αναγραφών από τα ενδιαφερόµενα φυσικά (διαιτητές,
κριτές, κοµισάριος) η νοµικά (οµάδες) πρόσωπα, µέχρι την λήξη του
πρωταθλήµατος ή φάσης αυτού.

ΑΡΘΡΟ 41 - ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Οι οµάδες που συµµετέχουν σε αγώνα οφείλουν να προσκοµίζουν τα
αθλητικά δελτία των αθλητών τους που πρόκειται να αγωνιστούν. Τα
δελτία αυτά θα πρέπει να φέρουν τη θεώρηση που ο Νόµος ορίζει.
2. Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητών σε αγώνες, όταν στερούνται
δελτίου της Ε.Ο.Κ. αλλά και όταν αυτό που προσκοµίζεται στερείται
ιατρικής θεώρησης, που θα πρέπει να γίνεται, υποχρεωτικά, κάθε εξάµηνο.
3. Ο έλεγχος των δελτίων θα γίνεται από τον Α΄ διαιτητή, πριν από την
έναρξη του αγώνα.
4. Τον έλεγχό τους δικαιούνται να ζητήσουν και οι αρχηγοί ή οι
εκπρόσωποι των οµάδων.
5. Τα δελτία επιστρέφονται στις οµάδες, µετά τη λήξη του αγώνα, εκτός
των περιπτώσεων:
α. υποβολής ένστασης για τη ταυτότητα ή την κανονική συµµετοχή
αθλητή και
β. αναγραφής αθλητή, για οποιαδήποτε αιτία, από τους διαιτητές στο
Φύλλο Αγώνα.
• Μη προσκόµιση δελτίων - αποτελέσµατα
6. Εάν το σωµατείο δεν προσκοµίσει σε αγώνα τα δελτία της παρ.1 του
άρθρου αυτού, ο διαιτητής υποχρεούται να µη προχωρήσει στη διεξαγωγή
του.
• Υπαίτιο για τη µη διεξαγωγή θεωρείται το σωµατείο που δεν
προσκοµίζει τα δελτία.
• Έλλειψη ιατρικής θεώρησης
7. Αυτά τα οποία ορίζει η προηγούµενη παράγραφος, ισχύουν και στην
περίπτωση που τα προσκοµιζόµενα δελτία στερούνται ιατρικής θεώρησης.
• Αντικανονική συµµετοχή αθλητών. Ένσταση κακής συµµετοχής
8. Στην περίπτωση που αθλητής, αν και δεν δικαιούται συµµετοχής για
οποιαδήποτε αιτία κατέχει το δελτίο της Ε.Ο.Κ., η συµµετοχή του σε
αγώνα είναι αντικανονική, το δε αντίπαλο σωµατείο δικαιούται να
υποβάλει ένσταση κακής συµµετοχής του αθλητή.
ΑΡΘΡΟ 42 - XPΩMATA TΩN OMA∆ΩN

1. Μαζί µε τη δήλωση συµµετοχής στο πρωτάθληµα που προκηρύσσεται,
κάθε σωµατείο οφείλει να γνωστοποιήσει στην Οργανωτική Επιτροπή τα
χρώµατα των αθλητικών του στολών σε δύο τύπους.
2. Σε περίπτωση που οι δύο οµάδες του αγώνα έχουν το ίδιο ή και
παραπλήσιο χρώµα φανέλας, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της από το
σωµατείο που:
α. έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου ή
β. αυτό που θα κληρωθεί πρώτο, µε τη διαδικασία της κλήρωσης, στην
περίπτωση που κανένα από τα σωµατεία δεν έχει την ιδιότητα του
γηπεδούχου.
• Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται στην Ελλάδα και υπερισχύει της σχετικής
διάταξης που περιλαµβάνεται στους Κανονισµούς της F.I.B.A, η οποία
εφαρµόζεται µόνο για τα σωµατεία που λαµβάνουν µέρος στα διάφορα
πρωταθλήµατα Ευρώπης.
3. Στη περίπτωση που ένας αθλητής φορά στολή διαφορετικού χρώµατος
από αυτό της οµάδας του, είναι δυνατόν να µη του επιτραπεί από το
διαιτητή η συµµετοχή του στον αγώνα, µέχρι ότου να συµµορφωθεί µε τα
όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 43 - APIΘMOI AΘΛHTΩN
1. Οι αθλητές κάθε οµάδας θα πρέπει να φέρουν στις φανέλες τους
αριθµούς που προβλέπονται από τους Κανονισµούς Παιδιάς και που θα
πρέπει να είναι ευδιάκριτοι και σε αντίθετο µε της στολής χρώµα.
2. Οι αριθµοί που θα χρησιµοποιούνται, θα είναι από το 4 µέχρι το 15.
3. ∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση του ίδιου αριθµού από αθλητές της
αυτής οµάδας.
4. Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητή σε αγώνα, ο οποίος δεν θα έχει
στην φανέλα του αριθµό.
ΑΡΘΡΟ 44 - XPONIKH ∆IAPKEIA TΩN AΓΩNΩN
Η χρονική διάρκεια των αγώνων κάθε Πρωταθλήµατος ρυθµίζεται πάντα
από τις σχετικές διατάξεις των Κανονισµών Παιδιάς.
ΑΡΘΡΟ 45 -∆IAITHΣIEΣ AΓΩNΩN
1. Η διαιτησία όλων των αγώνων ανατίθεται σε επίσηµους διαιτητές της
Ε.Ο.Κ.
• Ορισµοί και αρµοδιότητες
2. Για τον ορισµό των διαιτητών των αγώνων, αρµόδια είναι η Κεντρική
Επιτροπή ∆ιαιτησίας (Κ. Ε.∆.), που λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.Ο.Κ.
3. Για τα τοπικά πρωταθλήµατα, οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από
τις αντίστοιχες Κεντρικές Επιτροπές ∆ιαιτησίας των Τοπικών
Οργανωτικών Επιτροπών .
4. Τους αγώνες διαιτητεύουν δύο διαιτητές, που χαρακτηρίζονται σε
πρώτο και δεύτερο.
5. Ο πρώτος διαιτητής έχει ιδιαίτερες αρµοδιότητες να:
α. ελέγχει τα δελτία των αθλητών
β. ελέγχει την κανονικότητα της Γραµµατείας

γ. ορίζει τον Κοµισάριο του αγώνα, στην περίπτωση µη προσέλευσης
εκείνου που όρισε η Οµοσπονδία όταν δεν παρίσταται µέλος της Κ.Ε.∆. ή
του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
δ. εκλέγει τη µπάλα του αγώνα
ε. αποφασίζει για τον καταλογισµό ή όχι του καλαθιού
στ. αποφασίζει για την αντικανονικότητα του γηπέδου
ζ. αποφασίζει για τη συνέχιση ή όχι του αγώνα που έχει διακοπεί για
ακαταλληλότητα του γηπέδου ή για άλλη αιτία
η. κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ µιας των οµάδων και εφόσον συντρέχουν
οι λόγοι για την απόφαση αυτή
θ. λαµβάνει αποφάσεις για περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να
προβλέψει ο Κανονισµός αυτός.
6. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι δύο διαιτητές έχουν τις ίδιες
αρµοδιότητες.
7. Η διεξαγωγή αγώνα µε ένα διαιτητή είναι έγκυρη.
8. Στις περιπτώσεις που δεν προσέλθει ένας από τους διαιτητές και δεν
έχει αντικατασταθεί έγκαιρα µε απόφαση της Κ.Ε.∆., ο κοµισάριος, αφού
ακούσει τη γνώµη των αρχηγών των διαγωνιζοµένων οµάδων,
ορίζει αντικαταστάτη του µη προσελθόντος από τους υπάρχοντες στο
γήπεδο επίσηµους διαιτητές, εφόσον κρίνει ότι οι συνθήκες και η
σπουδαιότητα του αγώνα το επιτρέπουν.
• Όταν όµως οι διαγωνιζόµενες οµάδες ή η µία από αυτές έχει µετακινηθεί
από άλλη περιφέρεια, ο ορισµός είναι υποχρεωτικός και δεσµεύει τα
σωµατεία και τον προσελθόντα διαιτητή να συµµορφωθούν µε την
απόφαση αυτή.
9. Ένας αγώνας µπορεί να αρχίσει και µε ένα διαιτητή, όταν αυτός
αναλαµβάνει τη διεύθυνσή του. Κατά το πρώτο 10λεπτο του αγώνα,
δύναται να συµµετάσχει στη διεύθυνσή του και ό άλλος διαιτητής που έχει
οριστεί.
10. Ο διαιτητής που ανέλαβε την διεύθυνση του αγώνα από την έναρξή
του, εξακολουθεί να θεωρείται µέχρι το τέλος του πρώτος διαιτητής, έστω
και αν αρχικά είχε οριστεί σαν δεύτερος.
11. Ο ορισµός, σύµφωνα µε τα παραπάνω, διαιτητή απαγορεύεται σε
όσους διαιτητές είναι τιµωρηµένοι.
12. Ο Κοµισάριος οφείλει να καταγγείλει αµέσως στην Κ.Ε.∆. τους
διαιτητές που αρνούνται να αναλάβουν στην περίπτωση της παρ. 8,
καθήκοντα διαιτησίας αγώνα.
13. Οι διαιτητές, σε περιπτώσεις ανωµαλίας, επεισοδίων ή αποβολής
αθλητών, οφείλουν να αναγράψουν στο Φύλλο Αγώνα την ακριβή αιτία
τους καθώς και την περίπτωση κατακύρωσης του αγώνα υπέρ της µιας
των οµάδων. Οφείλουν επίσης να υποβάλουν, εντός δύο εργασίµων
ηµερών, στην Οργανωτική Επιτροπή πλήρη και λεπτοµερή έκθεση των
όσων έγιναν. Η προθεσµία παρατείνεται για δύο ακόµη εργάσιµες ηµέρες
στις περιπτώσεις που ο αγώνας έγινε σε πόλη διαφορετική της διαµονής
των διαιτητών, η οποία και σε κάθε περίπτωση δεν είναι αποκλειστική.
14. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων από τις οµάδες για κακή
εφαρµογή των Κανονισµών από τους διαιτητές ή κριτές του αγώνα,
υποχρεούνται, τόσο οι διαιτητές όσο και οι κριτές και ο κοµισάριος, να

υποβάλουν, στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην προηγούµενη
παράγραφο, έκθεση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται και η προσωπική
τους άποψη.
ΑΡΘΡΟ 46 - AΠOTEΛEΣMATA AΓΩNA ΠOY ∆IAKOΠHKE
1. Αγώνας που διακόπηκε, συνεπεία της ακαταλληλότητας του γηπέδου, ή
άλλων λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπής ηλεκτροφωτισµού,
τραυµατισµού διαιτητή κ.λ.π.) επαναλαµβάνεται, µε απόφαση της
Επιτροπής Πρωταθλήµατος, από του χρονικού σηµείου που συντελέσθηκε
η διακοπή, διατηρουµένων όλων των στοιχείων, που αναγράφονται στο
Φύλλο Αγώνα (π.χ. σκορ, φάουλ, ταϊµ - άουτ, αποβολές αθλητών, µη
επιτρεπόµενης της αναπλήρωσής τους κ.λ.π.).
• Ο αγώνας αυτός θα πρέπει να επαναληφθεί την επόµενη ηµέρα, στο ίδιο
γήπεδο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η ηµέρα διεξαγωγής του ορίζεται από
την Οργανωτική Επιτροπή, το ταχύτερο δυνατόν.
2. Αν αγώνας διακοπεί, συνεπεία επεισοδίων που δηµιουργήθηκαν από
τους αθλητές, παράγοντες ή οπαδούς της µιας ή και των δύο οµάδων,
υπεύθυνο για την διακοπή θεωρείται το ή και τα δύο υπαίτια σωµατεία.
3. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, ο διαιτητής
υποχρεούται:
α. να αναγράψει στο Φύλλο Αγώνα την υπαίτια της διακοπής οµάδας
β. να κατακυρώσει τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης οµάδας µε αποτέλεσµα
της στιγµής της διακοπής αν αυτό ήταν υπέρ της οµάδας υπέρ της οποίας
κατακυρώνεται ο αγώνας.
γ. να κατακυρώσει τον αγώνα, µε σκορ 20 - 0 υπέρ της αντίπαλης οµάδας,
εφόσον το αποτέλεσµα ήταν υπέρ της υπαίτιας της διακοπής οµάδας, η
οποία και µηδενίζεται.
4. Στην περίπτωση ισοβαθµίας της οµάδας, υπέρ της οποίας
κατακυρώθηκε αγώνας, µε την διαδικασία που προβλέπεται στην
παράγραφο 3β του άρθρου αυτού, το αποτέλεσµα του διακοπέντος αγώνα
δεν θα υπολογίζεται αλλά θα διεξάγεται µε απόφαση της Επιτροπής
Πρωταθλήµατος, αγώνας ή αγώνες κατάταξης µε την ή τις οµάδες που
ισοβάθµησαν µαζί της, εξαιρουµένης της περίπτωσης, κατά την οποία
ισοβαθµούν οι οµάδες του διακοπέντος ή µη τελεσθέντος αγώνα.
5. Αν υπαίτιες της διακοπής θεωρηθούν και οι δύο οµάδες, δεν
κατακυρώνεται υπέρ µιας αλλά µηδενίζονται και οι δύο οµάδες.
• Μη προσέλευση ή αποχώρηση οµάδας
6. Στη περίπτωση µη προσέλευσης ή αποχώρησης οµάδας, για
οποιοδήποτε λόγο, πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, αυτός
κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης οµάδας µε το αποτέλεσµα και τις
συνέπειες της παρ. 3β.
7. Η κατακύρωση του αγώνα, για όλες τις αναφερόµενες περιπτώσεις,
πρέπει να γίνει από τον Α΄ διαιτητή στο Φύλλο Αγώνα. Αν ο διαιτητής δεν
αναγράψει στο Φύλλο Αγώνα, όπως οφείλει, υπέρ ποιας οµάδας
κατακυρώνεται ο αγώνας και σε βάρος ποιας το διέκοψε, υποχρεούται να
αναφέρει στην σχετική έκθεσή του τους λόγους για τους οποίους έλαβε
αυτή την απόφαση.
• Στην περίπτωση αυτή, την απόφαση της κατακύρωσης του αγώνα
λαµβάνει το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 47
• Βαθµοί των οµάδων σε αγώνες
1.Οι οµάδες που συµµετέχουν σε ένα αγώνα, βαθµολογούνται µε:
α. δύο βαθµούς (2), στη περίπτωση νίκης
β. ένα βαθµό (1), στη περίπτωση ήττας.
• Μηδενισµός οµάδων
2. Εκτός των περιπτώσεων µηδενισµού µιας οµάδας, που προβλέπονται
από άλλες διατάξεις των Κανονισµών Πρωταθληµάτων ή άλλων
Κανονισµών, οµάδα µηδενίζεται και στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε συµµετοχή σε αγώνα αθλητών που δεν δικαιούνται συµµετοχής
(κακή συµµετοχή).
- Αντικανονική σύνθεση οµάδας θεωρείται η σύνθεση οµάδας που δεν
απαρτίζεται από τις κατηγορίες των αθλητών που η δήλωσή τους στο
Φύλλο Αγώνα προβλέπεται ως υποχρεωτική από τις Προκηρύξεις
Πρωταθληµάτων.
β. Σε µαταίωση αγώνα συνέπεια της έλλειψης της σχετικής άδειας της
κρατικής ή αστυνοµικής αρχής.
γ. Σε µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42, που
προβλέπουν την αλλαγή της φανέλας, όταν ο διαιτητής θεωρήσει αδύνατη
την διεξαγωγή του αγώνα.
δ. Όταν οι αθλητές δεν φέρουν τους διακριτικούς αριθµούς, που προβλέπει
το άρθρο 43 και ο διαιτητής θεωρήσει αδύνατη τη διεξαγωγή του αγώνα.
ε. Όταν οµάδα, που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου σωµατείου, δεν
διαθέτει το γήπεδό της έτοιµο για την έναρξη του αγώνα, την ώρα που έχει
προγραµµατισθεί.
στ. Όταν το γήπεδο είναι αντικανονικό. Η αντικανονικότητα κρίνεται από
τους διαιτητές του αγώνα, µε απόφασή τους που λαµβάνεται πριν από την
έναρξη του αγώνα.
ζ. Όταν δεν διεξαχθεί ένας αγώνας, συνεπεία της έλλειψης αθλητικών
δελτίων ή όταν δεν υπάρχει στα δελτία η απαιτούµενη από το Νόµο
ιατρική θεώρηση
η. Όταν µια οµάδα δεν προσέρχεται στον αγώνα.
• Οµάδα, η οποία δεν θα προσέλθει να αγωνισθεί σε δύο αγώνες, πλην των
σε βάρος της µηδενισµών που θα υποστεί για την µη προσέλευσή της,
υποβιβάζεται δύο Κατηγορίες στην οποία δε καταλαµβάνει την τελευταία
θέση στον οριστικό πίνακα της περιόδου που συντελέσθηκε ο
υποβιβασµός. Τα αποτελέσµατα των αγώνων που έδωσε µέχρι τότε που
υποβιβάσθηκε µε τον τρόπο αυτό λαµβάνονται υπόψη στη διαµόρφωση
του γενικού βαθµολογικού πίνακα της περιόδου.
θ. Όταν, κατά τη διάρκεια αγώνα, διαγωνιζόµενη οµάδα αποχωρήσει για
οποιαδήποτε λόγο.
ι. Όταν κατά την διάρκεια του αγώνα, επιχειρηθεί από παράγοντες και
αθλητές διαγωνιζόµενης οµάδας η δυσφήµηση και ο χλευασµός των
αρχόντων του αγώνα, µε πράξεις που τείνουν επίσης στην δυσφήµηση του
αθλήµατος.
ΑΡΘΡΟ 48

• Κατάταξη των οµάδων
1. Πρωταθλήτρια οµάδα, κάθε πρωταθλήµατος, ανακηρύσσεται η οµάδα
που συγκεντρώνει την µεγαλύτερη βαθµολογία.
• Ισοβαθµία οµάδων
2. Κατά τη λήξη κάθε πρωταθλήµατος ή και φάσεών του και σε
περιπτώσεις ισοβαθµίας οµάδων για όλες τις θέσεις εφαρµόζονται όσα
προβλέπονται σε κάθε Προκήρυξη, µε την οποία ρυθµίζεται το σύστηµα
που θα εφαρµοστεί σε κάθε πρωτάθληµα, όπως π.χ. αγώνες κατάταξης,
αποτελέσµατα των µεταξύ των οµάδων που ισοβαθµούν αγώνων κ.λ.π.
3. Εφόσον στις Προκηρύξεις προβλέπονται αγώνες κατάταξης, αυτοί θα
διεξαχθούν κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α. Σε διάστηµα 20 ηµερών από τη λήξη του πρωταθλήµατος, χωρίς όµως η
προθεσµία αυτή να είναι αποκλειστική.
β. Όταν οι οµάδες έχουν έδρα την ίδια πόλη ή περιφέρεια τότε
1β. αν οι οµάδες είναι δύο, ο αγώνας κατάταξης θα διεξαχθεί σε γήπεδο
ουδέτερο, της αυτής πόλης ή περιφέρειας που θα ορισθεί από την
Οµοσπονδία
2β. αν οι οµάδες είναι περισσότερες από δύο, σε απλούς αγώνες και στα
γήπεδα της προηγούµενης παραγράφου 1β
3β. όταν οι οµάδες έχουν έδρα διαφορετική πόλη ή περιφέρεια, τότε
διεξάγεται αγώνας ή αγώνες σε ουδέτερη πόλη και σε γήπεδο που ορίζεται
από την Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 49 - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟ∆ΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ
1. Ο αριθµός των οµάδων, που υποβιβάζονται αγωνιστικά από κάθε
Κατηγορία στην αµέσως κατώτερη καθώς και ο αριθµός των οµάδων που
ανέρχονται στην αµέσως ανώτερη, καθορίζεται από τις οικείες
Προκηρύξεις Πρωταθληµάτων.
2. Ρητά αναφέρεται ότι, ανεξάρτητα από τις τυχόν προβλεπόµενες
αναδιαρθρώσεις Κατηγοριών, οι οµάδες που από τις σχετικές
Προκηρύξεις Πρωταθληµάτων προβλέπονται ότι θα υποβιβασθούν
οπωσδήποτε αυτές υποβιβάζονται και καταλαµβάνουν τη τελευταία
βαθµολογική θέση της κατώτερης Κατηγορίας.
3. Οµάδα που αποχωρεί από το Πρωτάθληµα Κατηγορίας στην οποία
συµµετέχει ή δεν δηλώσει ως οφείλει συµµετοχή στο Πρωτάθληµα
υποβιβάζεται δύο κατηγορίες οι δε αθλητές – τριες της, λαµβανοµένου
υπόψη της διάταξης του άρθρου 36 παρ. 6 του παρόντος Κανονισµού, δεν
έχουν δικαίωµα να µετακινηθούν κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει
αγωνιστικής περιόδου σε άλλη οµάδα οποιασδήποτε κατηγορίας.
Στην ρύθµιση της παραγράφου αυτής περιλαµβάνονται και οι οµάδες που
δεν δηλώνουν συµµετοχή στο πρωτάθληµα.
Στις περιπτώσεις υποβιβασµού οµάδων για µη αγωνιστικούς λόγους (µη
δήλωση συµµετοχής, διάλυση ή αναστολή δραστηριότητας σωµατείου ή
του τµήµατος καλαθοσφαίρισης κ.λ.π.) η θέση ή οι θέσεις που µένουν
κενές τις καταλαµβάνουν οµάδα ή οµάδες που έχουν το βαθµολογικό
προβάδισµα στην αµέσως κατώτερη κατηγορία από αυτήν που θα
συµµετείχε η οµάδα ή οι οµάδες που υποβιβάζονται µε τους ως άνω
αναφερόµενους λόγους.

- Όταν η οµάδα ή οι οµάδες υποβιβάζονται µε τους ως άνω τρόπους από
την Γ΄ Εθνική Κατηγορία οι θέσεις τους παραµένουν κενές, εκτός και αν
για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους αποφασίσει διαφορετικά το ∆.Σ. της
Οµοσπονδίας καθορίζοντας µε την αυτή απόφαση τη διαδικασία
συµπλήρωσης των θέσεων που κενώνονται.
ΑΡΘΡΟ 50 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
1. Σωµατείο έχει δικαίωµα να ζητήσει από την αρµόδια Οργανωτική
Επιτροπή αναβολή αγώνα του, εφόσον συντρέχουν απόλυτα
δικαιολογηµένοι λόγοι και συγκεκριµένα:
α. αν η οµάδα του, την ηµέρα του αγώνα, αγωνίζεται για τα Κύπελλα
Ευρώπης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
β. αν η οµάδα του την ηµέρα του αγώνα αναχωρεί ή επιστρέφει από το
εξωτερικό όπου αγωνίσθηκε για τα Κύπελλα Ευρώπης
γ. αν η οµάδα του έχει διαθέσει αθλητή της στις Εθνικές Οµάδες και κατά
την ηµέρα του αγώνα της είναι απασχοληµένος µε τις υποχρεώσεις των
Εθνικών οµάδων. Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνεται και ο προπονητής
της οµάδας εφόσον κριθεί ότι η συµµετοχή του τόσο στην οµάδα του
σωµατείου όσο και στην Εθνική Οµάδα είναι απαραίτητη.
δ. αν η οµάδα του έχει διαθέσει αθλητή της σε αντιπροσωπευτική σχολική
οµάδα Εθνικού επιπέδου και την ηµέρα του αγώνα της είναι
απασχοληµένος σε επίσηµες διεθνείς εκδηλώσεις της αντιπροσωπευτικής
οµάδας.
ε. εφόσον δεν δηµιουργείται πρόβληµα στην έγκαιρη και οµαλή διεξαγωγή
των αγωνιστικών θεσµών, αναβολή χορηγείται στην περίπτωση που
αθλητής οµάδας συµµετέχει στην Εθνική Οµάδα Ενόπλων ∆υνάµεων σε
επίσηµο αγώνα ή σε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π.»
2. Η αρµοδιότητα για τη λήψη της απόφασης για την αναβολή του αγώνα
ανήκει στην Οργανωτική Επιτροπή του Πρωταθλήµατος.
3. Η απόφαση για την αναβολή γνωστοποιείται στα ενδιαφερόµενα
σωµατεία 24 τουλάχιστον ώρες πριν από την ηµέρα που είχε καθορισθεί
για την διεξαγωγή του αγώνα.
4. Αγώνας που αναβλήθηκε ή µαταιώθηκε, για οποιαδήποτε αιτία και
κρίνεται ότι πρέπει να επαναληφθεί, διεξάγεται αν αυτό είναι εφικτό σε
διάστηµα 8 ηµερών από την ηµέρα που αρχικά είχε προγραµµατισθεί η
διεξαγωγή του.
5. Η απόφαση για την επανάληψη του αγώνα γνωστοποιείται στα
ενδιαφερόµενα σωµατεία 48 τουλάχιστον ώρες πριν από τη διεξαγωγή
του.
6. Η Επιτροπή Πρωταθλήµατος, µετά από έγκριση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
έχει δικαίωµα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για απόλυτα
δικαιολογηµένους λόγους, να αναβάλει ή µεταθέσει αγώνες, όχι όµως
πέρα από την ηµεροµηνία λήξης του Πρωταθλήµατος που έχει καθορισθεί
µε την οικεία Προκήρυξη Πρωταθλήµατος.
7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήµατος, σε περιπτώσεις που είναι
αδύνατη η συνεδρίαση της Επιτροπής, έχει δικαίωµα να ενεργεί και να
αποφασίζει σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη προηγούµενη παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 51 - ∆ΕΛΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ

Στους αγώνες Καλαθοσφαίρισης, δικαίωµα ελεύθερης εισόδου έχουν
α. όσοι κατέχουν δελτία ελεύθερης εισόδου που εκδίδονται από την Γ.Γ.Α.
και την Ε.Ο.Κ.
β. τα µέλη του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. - των Τοπικών Ενώσεων και Επιτροπών
της Ε.Ο.Κ.
γ. οι διαιτητές, κριτές, γυµνασίαρχος και παρατηρητές των αγώνων καθώς
και ένας γιατρός του αγώνα
δ. τα µέλη των οµάδων, που αγωνίζονται και συγκεκριµένα για κάθε
οµάδα, οι αθλητές που θα συµµετάσχουν στον αγώνα, ένας έφορος, ένας
φυσιοθεραπευτής, ο προπονητής µε τον βοηθό του, ο διερµηνέας του
τυχόν αλλοδαπού προπονητή

ΑΡΘΡΟ 52 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι οικονοµικοί όροι, µε τους οποίους θα διεξάγονται τα διάφορα
Πρωταθλήµατα, καθορίζονται σύµφωνα µε τις Ειδικές Προκηρύξεις του
κάθε Πρωταθλήµατος.
2. Οµάδα που αποχωρεί από αγώνα, πριν από την κανονική του λήξη,
πέρα από τις άλλες κυρώσεις του Π.∆. δεν δικαιούται να διεκδικήσει
κανένα µερίδιο από τα έσοδα του αγώνα.
3. Το γηπεδούχο σωµατείο οφείλει, µέσα σε τρείς ηµέρες από την
διεξαγωγή του αγώνα, να αποστείλει στην Οργανωτική Επιτροπή τη
σχετική εκκαθάριση, µε το ποσοστό που της αναλογεί καθώς και τα
οδοιπορικά έξοδα διαιτητών, κριτών και γυµνασίαρχου, εφόσον δεν
προβλέπεται διαφορετικά στη σχετική Προκήρυξη.
4. Σε περίπτωση που οι εισπράξεις δεν καλύπτουν τα έξοδα διεύθυνσης
του αγώνα, αυτά καταβάλλονται από την Ε.Ο.Κ.
5. Στις Προκηρύξεις των Πρωταθληµάτων είναι δυνατή η διαφορετική
ρύθµιση του θέµατος αυτού.
6. Η Ε.Ο.Κ. δικαιούται ποσοστού 3% επί του συνολικού ποσού, από
οποιαδήποτε σύµβαση, που συνάπτεται µεταξύ Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή
Καλαθοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών µελών της και οιουδήποτε
τρίτου, για την παραχώρηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών δικαιωµάτων
µετάδοσης αγώνων του Πρωταθλήµατος Α1 Εθνικής Κατηγορίας, όπως
ορίζεται και στο άρθ. 84 παρ. 8 του Αθλητικού Νόµου.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι Κ.Α.Ε.. αρνούνται να αποδώσουν στην
Ε.Ο.Κ. το παραπάνω αναφερόµενο ποσοστό 3%, η Ε.Ο.Κ. δεν εκδίδει
δελτία αθλητικής ιδιότητας όλων εν γένει των αθλητών που οι Εταιρείες
αυτές ζητούν να εντάξουν στο δυναµικό της καλαθοσφαιρικής τους
οµάδας, µέχρι άρσης της παράβασης.
• Το ποσό αυτό υποχρεούται να παρακρατά ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. είτε
συµβάλλεται ο ίδιος για λογαριασµό τους είτε οι Κ.Α.Ε. αυτοτελώς και να
το αποδίδει στην Ε.Ο.Κ. και αυτό θα διατίθεται για τη κάλυψη των εξόδων
του Αναπτυξιακού Προγράµµατος της Ε.Ο.Κ.
8. Απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητας, η έκδοση δελτίων αθλητικής
ιδιότητας στις Κ.Α.Ε. που δεν έχουν τακτοποιήσει εµπρόθεσµα τις πάσης
φύσεως οφειλές τους προς την Ε.Ο.Κ. και την FIBA (οφειλές από τις

επιβληθείσες ποινές από την FIBA σε βάρος Κ.Α.Ε. που µετέχουν σε
διοργανώσεις της FIBA, µη καταβολή χρηµατικών ποσών συµµετοχής
τους σε αυτές κ.λ.π.).
APΘPO 53 - THPHΣH NOMΩN - KANONIΣMΩN, ΠOINEΣ
1. Τα σωµατεία υποχρεούνται να σέβονται και να τηρούν όλα όσα
ορίζονται στις διατάξεις των Νόµων, των Εγκυκλίων, του Καταστατικού,
των Κανονισµών και των Γενικών και Ειδικών Προκηρύξεων
Πρωταθληµάτων και του Κυπέλλου Ελλάδας.
2. Η παράβαση των όσων ορίζει η προηγούµενη παράγραφος συνεπάγεται
για το υπαίτιο σωµατείο την επιβολή των ποινών που προβλέπονται στις
σχετικές επιµέρους διατάξεις που παραβιάζονται.
ΑΡΘΡΟ 54 - ENΣTAΣEIΣ – ΛOΓOI
YΠOBOΛHΣ KAI AΠO∆OXHΣ TOYΣ

KAI

ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ

1. ∆ικαίωµα υποβολής ενστάσεων έχουν µόνο οι οµάδες που συµµετέχουν
σε αγώνα, για τους παρακάτω λόγους και προϋποθέσεις για την τυπική και
ουσιαστική αποδοχή τους.
α. Για αντικανονικότητα του γηπέδου, που είναι συνέπεια από τη µη
τήρηση των σχετικών διατάξεων των Κανονισµών Πρωταθληµάτων και
Παιδιάς.
β. Για αντικανονική συµµετοχή αθλητή.
• Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να είναι συγκεκριµένες και, ειδικά για τη
περίπτωση της αντικανονικής συµµετοχής αθλητή, να αναφέρουν τόσο το
ονοµατεπώνυµο όσο και το πατρώνυµό του και τους λόγους για τους
οποίους υποβάλλεται η ένσταση.
• Οι ενστάσεις αυτές για να γίνουν τυπικά δεκτές θα πρέπει να
υποβάλλονται πριν από την έναρξη του αγώνα.
γ. Για πλαστοπροσωπία ή πλαστογραφία στοιχείων αθλητικού δελτίου
αθλητή.
δ. Για σοβαρή παράβαση ή κακή εφαρµογή των Κανονισµών Παιδιάς, από
τους διαιτητές ή τους κριτές, της οποίας συνέπεια ήταν η συγκεκριµένη
διαµόρφωση του αποτελέσµατος, που σε αντίθετη περίπτωση ενδεχόµενα
να ήταν υπέρ της οµάδας που υποβάλει την ένσταση αυτή.
• Οι ενστάσεις της παρ. γ για να γίνουν τυπικά δεκτές υποβάλλονται από
τον αρχηγό ή τον προπονητή της οµάδας σε κάθε χρόνο από τη γνώση της
πλαστοπροσωπίας µέχρι και το τέλος του αγώνα και πριν το "κλείσιµο"
του Φύλλου Αγώνα ενώ οι ενστάσεις της παρ. δ θα πρέπει να
υποβάλλονται από τα αυτά πρόσωπα στο τέλος του ηµιχρόνου ή του
αγώνα και εφόσον έχει δηλωθεί η σχετική πρόθεση υποβολής των.
• Οι διαιτητές οφείλουν να γράφουν στο Φύλλο Αγώνα, αν ή ένσταση έχει
υποβληθεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η προηγούµενη παράγραφος.
ε. Για κατακύρωση, από τους διαιτητές, αγώνα, που έχει διακοπεί
συνεπεία επεισοδίων.
στ. Για τη µη τέλεση, από τους διαιτητές αγώνα επειδή δεν
προσκοµίσθηκαν τα δελτία ταυτότητας και υγείας των αθλητών.

• Οι ενστάσεις αυτές για να γίνουν τυπικά, δεκτές πρέπει να υποβάλονται,
αµέσως µετά την κατακύρωση του αγώνα, από τον διαιτητή και την
αναγραφή της στο Φύλλο Αγώνα.
2. Σε όλες τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, η ένσταση θα πρέπει
να υπογραφεί από τον αρχηγό ή τον προπονητή της οµάδας που την
υποβάλει. Οι διαιτητές και ο αρχηγός ή ο προπονητής της αντίπαλης
οµάδας πρέπει να βεβαιώσουν, ενυπόγραφα ότι έλαβαν γνώση της
ένστασης που υποβλήθηκε. Γνώση επίσης της υποβολής πρέπει να
λαµβάνουν και ο Γυµνασίαρχος και οι κριτές του αγώνα.
3. Αιτιολογηµένη απάντηση στο Φύλλο Αγώνα.
• Μετά την υποβολή της ένστασης της περίπτωσης 1δ, ο υπεύθυνος
διαιτητής υποχρεούται να απαντήσει συνοπτικά στο Φύλλο Αγώνα και να
αιτιολογήσει την απόφαση ή την παράλειψή του που προσβάλλεται.
• Την απάντηση αυτή θα πρέπει να συνυπογράψει και ο άλλος διαιτητής.
• Περισσότερες λεπτοµέρειες, που όµως δεν είναι δυνατόν να
διαφοροποιούν την προηγούµενη απάντησή τους στο Φύλλο Αγώνα,
αναφέρονται από τους διαιτητές στις έγγραφες εκθέσεις τους
4. Υποστήριξη της ένστασης και καταβολή παραβόλου
α. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται όπως ορίζουν οι προηγούµενες
παράγραφοι, για να γίνουν τυπικά δεκτές προς συζήτηση πρέπει να
υποστηριχθούν µε έγγραφο του ενδιαφερόµενου σωµατείου, που θα έχει
νόµιµα υπογραφεί, σε διάστηµα 48 ωρών από τη διεξαγωγή του αγώνα
διαφορετικά απορρίπτονται σαν απαράδεκτες (αποκλειστική προθεσµία).
β. Για την τυπική αποδοχή της ένστασης επίσης είναι απαραίτητη η
καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται από την Ειδική Προκήρυξη
του κάθε πρωταθλήµατος, µέχρι και την προηγούµενη από τη συζήτησή
της από τη Επιτροπή, ηµέρα.
γ. Τα παράβολα της προηγούµενης παραγράφου, σε περίπτωση απόρριψης
της ένστασης, καταπίπτουν υπέρ της Ε.Ο.Κ., διαφορετικά επιστρέφονται
στο δικαιούχο σωµατείο.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ
5. Οι διαιτητές υποχρεούνται να δέχονται την αναγραφή στο Φύλλο
Αγώνα κάθε ένστασης που υποβάλλεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις
προηγούµενες παραγράφους του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε ένστασης
σχετικής µε τον αγώνα, που διεξήχθηκε ή αναβλήθηκε, µαταιώθηκε ή
διακόπηκε, για οποιοδήποτε λόγο.
• Αν, αποδεδειγµένα, οι διαιτητές αρνηθούν την καταχώρηση στο Φύλλο
Αγώνα οποιασδήποτε ένστασης, το θιγόµενο σωµατείο έχει δικαίωµα να
υποβάλει και υποστηρίξει την ένσταση, που δεν του επετράπη να
υποβάλει λόγω της άρνησης των διαιτητών, µε το κατά την άνω
παράγραφο 4 υπόµνηµά τους, εντός 48 ωρών από τη τέλεση του αγώνα.
6. Μη συµµόρφωση των διαιτητών µε την προηγούµενη παράγραφο (εδ.
1) θεωρείται πειθαρχικό παράπτωµα και τιµωρείται µε την ποινή που
προβλέπεται στο άρθρο 98 των Κανονισµών αυτών.
7. Αρµοδιότητα για την εκδίκαση των ενστάσεων
1. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται εκδικάζονται:
α. Για τα πρωταθλήµατα αρµοδιότητας της Ε.Ο.Κ.
1α. για την εκδίκαση των ενστάσεων κακής εφαρµογής των Κανονισµών,
αρµοδιότητα έχουν τα δικαιοδοτικά όργανα που προβλέπονται στον

ισχύοντα Κανονισµό ∆ιαιτησίας, που λειτουργεί στα πλαίσια της
Οµοσπονδίας και συγκροτείται όπως ο Νόµος ορίζει.
2α. για την εκδίκαση των άλλων ενστάσεων, η αρµοδιότητα ανήκει στο
πρωτοβάθµιο δικαιοδοτικό όργανο του άρθρου 119 παρ. 2β΄ του
Ν.2725/1999 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ενώ
για τις άλλες περιπτώσεις, στην Επιτροπή Πρωταθλήµατος της Ε.Ο.Κ. που
εισηγείται σχετικά στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.
2β. Για τα τοπικά πρωταθλήµατα των Τοπικών Ενώσεων και Επιτροπών, η
αρµοδιότητα της εκδίκασης των ενστάσεων ανήκει, αναλογικά και
σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν τα εδάφια της προηγούµενης παραγράφου,
στην Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας (ενστάσεις κακής εφαρµογής
Κανονισµών Παιδιάς) και στην Επιτροπής Πρωταθλήµατός τους για τις
άλλες ενστάσεις.

8. IΣXYΣ TYN AΠOΦAΣEΩN
Όλες οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαιτησίας που αφορούν την
εκδίκαση σε δεύτερο βαθµό των ενστάσεων κακής εφαρµογής
Κανονισµών Παιδιάς είναι αµετάκλητες και δεν προσβάλλονται ενώπιον
άλλου δικαιοδοτικού οργάνου.
9. Κατά την εκδίκαση των ενστάσεων στην αρµόδια Επιτροπή, το
ενδιαφερόµενο σωµατείο έχει δικαίωµα να καταθέσει έγγραφο υπόµνηµα,
που θα περιέχει τις απόψεις του για την υπό κρίση ένσταση.
. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει και τη
προφορική ανάπτυξη, µε την παράσταση νόµιµα εξουσιοδοτηµένων
αντιπροσώπων των ενδιαφεροµένων σωµατείων.
10. Σε κάθε περίπτωση αντικανονικής συµµετοχής αθλητή που
αναφέρεται στην παρ. 1β και 1γ του άρθρου αυτού η διοργανώτρια αρχή
έχει δικαίωµα να ερευνήσει την βασιµότητα των λόγων που
στοιχειοθετούν κάθε σχετική παράβαση αυτεπάγγελτα είτε στις
περιπτώσεις που το ενιστάµενο σωµατείο δεν υποστηρίξει την συζήτηση
της υποβληθείσης ένστασής του είτε να ερευνήσει κάθε περίπτωση
µεταγενέστερης του αγώνα
σχετικής καταγγελίας που θα υποβληθεί από σωµατείο στην Οµοσπονδία
και πάντως εντός πέντε (5) πλήρων εργασίµων ηµερών από της ηµέρας
διεξαγωγής του αγώνα που έλαβε χώρα η παράβαση .
Σε περίπτωση που υπάρξει πλήρης τεκµηρίωση και πλήρης απόδειξη της
υποβληθείσης ένστασης ή καταγγελίας επιβάλλεται στο υπαίτιο σωµατείο
η ποινή που προβλέπεται στο άρθρο 82 (Β¨ Ειδικές Περιπτώσεις περ. α΄ )
διπλασιαζοµένης σε περίπτωση υποτροπής. Μετά ταύτα και στις
περιπτώσεις της παρ. 1γ αν το υπαίτιο σωµατείο υποπέσει στην αυτή
παράβαση διαγράφεται οριστικά από το µητρώο των σωµατείων - µελών
της Ε.Ο.Κ.
Στον υπαίτιο αθλητή/τρια επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο
άρθρο 70 των Εσωτερικών Κανονισµών της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 55 - ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. Τα αποδεικτικά στοιχεία, που τα µέλη των δικαιοδοτούντων οργάνων
έχουν δικαίωµα να λάβουν υπόψη για τον σχηµατισµό της γνώµης τους
προς έκδοση απόφασης, χαρακτηρίζονται σε:
α. αποδεικτικά στοιχεία µε πλήρη αποδεικτική ισχύ, όπως είναι όλα τα
επίσηµα έγγραφα του αγώνα (Φύλλο Αγώνα, Εκθέσεις ∆ιαιτητών, Κριτών,
Παρατηρητών, Κοµισάριου), η µαγνητοφώνηση «Video» του αγώνα, η
αναφορά του αρµόδιου για τον αθλητισµό εισαγγελέα, ή του κατά τόπου
αρµόδιου για τον αθλητισµό εισαγγελέα, ή της αρµόδιας αστυνοµικής
αρχής ή της ∆.E.A.B. ή της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας (E.O.K.) ή του
οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου (E.Σ.A.K.E.) καθώς και οποιοδήποτε
άλλο νόµιµο αποδεικτικό στοιχείο µη δεσµευοµένων των δικαιοδοτικών
οργάνων από τυχόν µη αναφορά της πειθαρχικής παράβασης στο φύλλο
αγώνα.
β. αποδεικτικά στοιχεία µε συµβουλευτική ισχύ (δηµοσιεύσεις Tύπου
κ.λ.π.), τα οποία λαµβάνονται υπόψη, κατά την ελεύθερη προς τούτο
κρίση των µελών των δικαιοδοτούντων οργάνων, σε συνδυασµό πάντα µε
τα αποδεικτικά στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου α΄.
ΑΡΘΡΟ 56 - EN∆IKA MEΣA
1.Κατά των αποφάσεων του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας ή της Αθλητικής
Ένωσης, δύναται να ασκηθεί το ένδικο µέσο της Προσφυγής ενώπιον του
Α.Σ.ΕΑ.∆.
2.Προθεσµία άσκησης
Η προθεσµία για την άσκηση των προσφυγών αρχίζει από την επόµενη
ηµέρα της κοινοποίησης της απόφασης στα ενδιαφερόµενα µέρη. Η
κοινοποίηση της πλήρως αιτιολογηµένης απόφασης του ∆.Σ. γίνεται µε
έγγραφο ή και τηλεγράφηµα, µετά την επικύρωση των Πρακτικών της
συνεδρίασης του ∆.Σ. κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση.
Αρµοδιότητα εκδίκασης
3. Οι προσφυγές που ασκούνται, εκδικάζονται από το Ανώτατο Συµβούλιο
Επίλυσης Αθλητικών ∆ιαφορών (Α.Σ.Ε.Α.∆.) ή την Κεντρική Επιτροπή
∆ιαιτησίας (Κ.Ε.∆.), σύµφωνα µε όσα ορίζει ο Νόµος, που προβλέπει τη
λειτουργία και τις αρµοδιότητες των δικαιοδοτικών αυτών οργάνων.
4. Μετά την άσκηση της προσφυγής, το ∆.Σ. διαβιβάζει στο Συµβούλιο
της προηγούµενης παραγράφου τον πλήρη φάκελο της συγκεκριµένης
απόφασης.
5. Για τη τυπική αποδοχή της προσφυγής, το σωµατείο που προσφεύγει,
θα πρέπει να καταθέσει το παράβολο που προβλέπεται από το Νόµο.
ΑΡΘΡΟ 57 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από τους Κανονισµούς αυτούς και
δεν ρυθµίζεται από την Γενική και Ειδική Προκήρυξη Πρωταθληµάτων,
καθώς επίσης για την αποσαφήνιση και συµπλήρωση ασαφειών και κενών
που τυχόν θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή των διατάξεών τους, η
αρµοδιότητα ρύθµισής τους ανήκει στο ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. είτε αυτεπάγγελτα
είτε µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήµατος.

2. Οι αποφάσεις αυτές του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. θεωρούνται ότι έχουν την αυτή
νοµική ισχύ µε τις διατάξεις που διασαφηνίζουν ή συµπληρώνουν και
είναι άµεσα εφαρµόσιµες.
3. Η εφαρµογή των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ. είναι υποχρεωτική για όλα τα
πρωταθλήµατα που διεξάγονται στην Ελλάδα, Εθνικά και Τοπικά καθώς
και στο Κύπελλο Ελλάδας, χωρίς καµία εξαίρεση.
4. Σε περίπτωση εφαρµογής διατάξεων που δεν έχουν εγκριθεί από την
Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των σωµατείων - µελών της Ε.Ο.Κ.,
θα έχει σαν έννοµη συνέπεια ακόµη και την ακύρωση αγώνων του
Πρωταθλήµατος στο οποίο εφαρµόσθηκαν.
5. Κανονισµοί, αποφάσεις, προκηρύξεις και εγκύκλιοι, που έρχονται σε
αντίθεση µε την διάταξη της προηγούµενης παραγράφου καθώς και µε το
σύνολο των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ., δεν έχουν καµία ισχύ και εφαρµογή.
6. ∆ιατάξεις τις οποίες ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. θα θεωρήσει ότι θα συµβάλουν στην
οµαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, του
οποίου έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, συµπεριλαµβάνονται στην
Προκήρυξη αυτού, υπό την προϋπόθεση να µην έρχονται σε αντίθεση µε
το πνεύµα και το γράµµα των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ. και ταυτόχρονα να
έχουν τύχει της πλήρους αποδοχής του ∆.Σ. της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης.
ΙΣΧΥΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
7. Το Πειθαρχικό ∆ίκαιο της Ε.Ο.Κ. ισχύει στο σύνολό του και για τους
αγώνες της Α1 Εθνικής Κατηγορίας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. δικαιουµένου να
προβλέπει στην Προκήρυξη του Πρωταθλήµατος την επιβολή χρηµατικών
και µόνο προστίµων, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη αυτή
Προκήρυξη.
∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 58
1. Είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή καθώς και του κριτή
καλαθοσφαίρισης µε την ιδιότητα εκείνου που απασχολείται ως
δηµοσιογράφος, επαγγελµατικά ή κατά συνήθεια, είτε ως κόουτς είτε ως
προπονητής, οποιασδήποτε οµάδας και τµήµατός της.
2. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι ιδιότητες της προηγούµενης
παραγράφου, αφαιρείται αυτόµατα η ιδιότητα του διαιτητή και
επανακτάται µετά τη πάροδο ενός χρόνου από την άρση του κωλύµατος.
ΑΡΘΡΟ 59
Η Ε.Ο.Κ., µέσω της Κ.Ε.∆. έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί όλους τους
διαιτητές όλων των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, σε αγώνες που
ανήκουν στην αρµοδιότητά της ή και στην αρµοδιότητα Αθλητικών
Ενώσεων και Επιτροπών. Οι διαιτητές υποχρεούνται να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους αναντίρρητα σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ισχύοντα
Κανονισµό ∆ιαιτησίας.
ΑΡΘΡΟ 60 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ _ΙΚΑΙΟ

1. Τα αθλητικά παραπτώµατα κάθε Κατηγορίας και οι παραβάσεις των
διατάξεων του Καταστατικού, των Κανονισµών της Οµοσπονδίας και των
Προκηρύξεων των Πρωταθληµάτων που σηµειώνονται µε αφορµή τη
διεξαγωγή αγώνων, επίσηµου ή φιλικού χαρακτήρα, καθώς και οι έννοµες
συνέπειες αυτών, προβλέπονται από τις διατάξεις που αποτελούν το
Πειθαρχικό ∆ίκαιο της Ε.Ο.Κ., των Αθλητικών Ενώσεων και Τοπικών
Επιτροπών καθώς και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 57
παρ. 7 του Κανονισµού αυτού.
• Ισχύουν, επίσης, παράλληλα και εφαρµόζονται οι διατάξεις που
προβλέπουν επιβολή ποινών και περιλαµβάνονται σε άλλα άρθρα των
Κανονισµών ή των Αθλητικών Νόµων.
2. Αρµόδια όργανα, για την επιβολή ποινών πρωτοβάθµια, είναι:
α. το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
β. τα ∆.Σ. των Αθλητικών Ενώσεων, για πειθαρχικά παραπτώµατα σε
αγώνες των πρωταθληµάτων αρµοδιότητάς τους.
γ. οι διοικητικές Επιτροπές Πρωταθληµάτων ή οι Τοπικές Επιτροπές, των
οποίων όµως οι αποφάσεις υπόκεινται στην έγκριση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
δ. Η Κ.Ε.∆.
ε. Οι αθλητικοί δικαστές, ο διορισµός των οποίων, η καθ΄ ύλη
αρµοδιότητα και η ενώπιον αυτών διαδικασία προβλέπονται από το
Νοµικό πλαίσιο του αθλήµατος.
3. Το αρµόδιο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου δικαιοδοτικό όργανο
κατά την επιµέτρηση της πειθαρχικής ποινής σε βάρος αθλητή, προπονητή
ή παράγοντα έχει το δικαίωµα να εκτιµά τις συνθήκες στις οποίες έλαβε
χώρα ή παράβαση αλλά και την προηγούµενη συµπεριφορά που έχει
επιδείξει το πειθαρχικά ελεγχόµενο πρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 61 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Σε αθλητή που αγωνίζεται υπέρµετρα, σκληρά και επικίνδυνα κατά τη
διάρκεια αγώνα, επιβάλλεται η ποινή αποκλεισµού του από τον αγώνα
αυτό µε απόφαση των διαιτητών (περίπτωση ντισκαλιφιέ).
ΑΡΘΡΟ 62 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ανάρµοστη συµπεριφορά.
1. Σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα από τον διαιτητή, συνεπεία
ανάρµοστης συµπεριφοράς προς το πρόσωπο του διαιτητή, κριτή ή άλλου
παράγοντα του αγώνα, αθλητή της οµάδας του ή της αντίπαλης ή θεατή,
επιβάλλεται ποινή αποκλεισµού µιας (1) αγωνιστικής ηµέρας.
• Η ανάρµοστη συµπεριφορά συνίσταται, ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις
απειλής, ειρωνικών σχολίων σε βάρος των διαιτητών, επιδεικτικού
λακτίσµατος της µπάλας προς παράγοντα του αγώνα και γενικά
συµπεριφοράς που δεν αρµόζει σε αθλητή.
2. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και σε αθλητή, που εγκαταλείπει τον
αγωνιστικό χώρο µετά την έναρξη του αγώνα χωρίς την άδεια του
διαιτητή.
ΑΡΘΡΟ 63 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ∆ΥΟ (2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Η ποινή αυτή επιβάλλεται στις περιπτώσεις:
1. Υβριστικής συµπεριφοράς.
Σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον διαιτητή του αγώνα, συνεπεία της
υβριστικής του συµπεριφοράς προς αντίπαλο, συναθλητή του, θεατή ή
άλλο παράγοντα του αγώνα.
• Η υβριστική συµπεριφορά συνίσταται, ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις
άσεµνων και προσβλητικών εκφράσεων, απρεπών χειρονοµιών,
φτυσίµατος.
2. Απόπειρας βιαιοπραγίας
Σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον διαιτητή του αγώνα, επειδή
αποπειράθηκε να βιαιοπραγήσει κατά των παραπάνω προσώπων.
• Απόπειρας βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που έχει άµεσο σκοπό
την κακοποίηση των προαναφεροµένων προσώπων.
ΑΡΘΡΟ 64 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Βάναυση συµπεριφορά
Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα,
συνεπεία βάναυσης συµπεριφοράς του προς συναθλητή, αντίπαλό του ή
θεατή.
• Η βάναυση συµπεριφορά συνίσταται σε περιπτώσεις, που η σκόπιµη
δυναµική ενέργεια του αθλητή που εκδηλώνεται µε κτυπήµατα χεριών και
ποδιών έχει σαν αποτέλεσµα τη κακοποίηση των αναφεροµένων
προσώπων.
ΑΡΘΡΟ 65 - ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΕΡΓΩ ΕΞΥΒΡΙΣΗ
1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Λόγω εξύβριση
Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε αθλητή, που αποβάλλεται από τον αγώνα,
συνέπεια της δια λόγου υβριστικής του συµπεριφοράς προς τους διαιτητές
• Η υβριστική αυτή συµπεριφορά συνίσταται σε πράξεις που θίγουν την
αξιοπρέπεια και το λειτούργηµα των διαιτητών, µε ύβρεις και
προσβλητικές εκφράσεις και αποδοκιµασίες.
2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Έργω εξύβριση
Αν η υβριστική συµπεριφορά εκδηλώνεται µε έργα, όπως το φτύσιµο, οι
απρεπείς χειρονοµίες και γενικά κάθε χειρονοµία που αποσκοπεί να θίξει
την αξιοπρέπεια και το λειτούργηµα των διαιτητών, η επιβαλλόµενη ποινή
είναι αποκλεισµός πέντε (5) αγωνιστικών ηµερών.
ΑΡΘΡΟ 66 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞI (6) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Βιαιοπραγία κατά των "αρχόντων” του αγώνα
Η ποινή του άρθρου αυτού επιβάλλεται σε αθλητή που αποβλήθηκε από
τον αγώνα, επειδή αποπειράθηκε να βιαιοπραγήσει κατά των "αρχόντων"
του αγώνα, η βιαιοπραγία όµως δεν συντελέσθηκε λόγω της συγκράτησης
του αθλητή από

παράγοντες του αγώνα (συναθλητές, διοικητικοί παράγοντες κ.λ.π.)
• "Άρχοντες" του αγώνα θεωρούνται οι διαιτητές, κριτές, γυµνασίαρχοι
και παρατηρητές, που έχουν αρµόδια ορισθεί για τη διεύθυνσή του.
Απόπειρα βιαιοπραγίας
• Απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια, που αποσκοπεί στην
κακοποίηση των αναφεροµένων προσώπων.
ΑΡΘΡΟ 67 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ∆ΕΚΑ (10) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Βάναυση συµπεριφορά κατά των "αρχόντων" του αγώνα
• Η ποινή αυτή επιβάλλεται σε αθλητή που αποβλήθηκε από τον αγώνα,
συνεπεία βάναυσης συµπεριφοράς του κατά των "αρχόντων" του αγώνα.
• Η έννοια της βάναυσης συµπεριφοράς καθορίζεται στο άρθρο 73.

ΑΡΘΡΟ 68 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΏΝ
ΗΜΕΡΩΝ
Τραυµατισµός από βάναυση συµπεριφορά
• Η ποινή του άρθρου αυτού επιβάλλεται σε αθλητή που αποβλήθηκε από
τον αγώνα επειδή από την βάναυση συµπεριφορά που επέδειξε σε ένα
παράγοντα του αγώνα, προκλήθηκε τραυµατισµός του και εφόσον ο
τραυµατισµός αυτός διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε από το διαιτητή στο
Φύλλο Αγώνα ή από Βεβαίωση παριστάµενου ιατρού ή Νοσοκοµείου, στο
οποίο µεταφέρθηκε ο παθών.
• Παράγοντες του αγώνα θεωρούνται τα πρόσωπα, που αναφέρονται στα
προηγούµενα άρθρα του Π.∆. όπως οι αθλητές, προπονητές, θεατές.
ΑΡΘΡΟ 69 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ∆ΕΚΑ ΕΞI (16) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ
Τραυµατισµός "αρχόντων" του αγώνα, από βάναυση συµπεριφορά
• Η ποινή του άρθρου αυτού επιβάλλεται σε αθλητή που αποβάλλεται από
τον αγώνα, επειδή από τη βάναυση συµπεριφορά του σε βάρος
"αρχόντων" του αγώνα προκλήθηκε τραυµατισµός ενός ή περισσοτέρων
από αυτούς. Ο τραυµατισµός αυτός πρέπει να αναφέρεται στο Φύλλο
Αγώνα ή να αποδεικνύεται από ιατρική βεβαίωση, που χορηγείται µόνο
από ιατροδικαστή ή γιατρό δηµόσιου ή δηµοτικού νοσοκοµείου και που
πρέπει να υποβληθεί µέσα σε τρείς ηµέρες από το τραυµατισµό στην
Ε.Ο.Κ. ή σε άλλη διοργανώτρια Ένωση.
ΑΡΘΡΟ 70 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ MEXPI EIKOΣITEΣΣAPΩN (24)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
1. Αν το παράπτωµα που διαπράχθηκε, δεν υπάγεται σε κάποια από τις
αναφερόµενες στο Π.∆. περιπτώσεις, είναι δε τόσο σοβαρό, ώστε κατά την
κρίση του ∆.Σ. πρέπει να επιβληθεί στον υπαίτιο ποινή αποκλεισµού
ανώτερη των 16 αγωνιστικών ηµερών, τότε αυτό έχει δικαίωµα να

επιβάλει ποινή, η οποία να φθάνει στο ανώτατο όριο των είκοσι τεσσάρων
(24) αγωνιστικών ηµερών.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία αθλητής έχει τιµωρηθεί µε την επιβολή
ποινής αποκλεισµού από 16 µέχρι 24 αγωνιστικών ηµερών, σε τυχόν
υποτροπή του εντός της αυτής αγωνιστικής περιόδου, η ποινή
αποκλεισµού επαυξάνεται κατά τα 2/3.
Ποινή ∆ιαγραφής
3. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, ο υπαίτιος αθλητής διαγράφεται
οριστικά από τα Μητρώα της Ε.Ο.Κ.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων του άρθρου αυτού, η απόφαση θα
πρέπει να ληφθεί µε την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του
∆.Σ.

ΑΡΘΡΟ 71 - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στις περιπτώσεις των άρθρων 69 και 70, το σωµατείο στο οποίο ανήκει ο
αθλητής που αποβλήθηκε, υποχρεούται να επανορθώσει κάθε υλική ζηµιά
που προκλήθηκε σε πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα αυτά.
ΑΡΘΡΟ 72 - EΠIBOΛH ΠOINHΣ ΣE APXHΓO OMA∆AΣ
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αθλητής που αποβλήθηκε είχε την
ιδιότητα του αρχηγού της οµάδας, οι ποινές που επιβάλλονται
επαυξάνονται, µε την προσθήκη του µισού της προβλεπόµενης από τη
διάταξη ποινής.
• Εάν κατά την επαύξηση αυτή προκύψει κλάσµα, αυτό δεν υπολογίζεται.
• Αρχηγός οµάδας θεωρείται εκείνος που κατά την στιγµή της παράβασης
είχε ορισθεί να φέρει την ιδιότητα αυτή.
ΑΡΘΡΟ 73 - YΠOTPOΠH
Σε περίπτωση υποτροπής, κατά τη διάρκεια της αυτής αγωνιστικής
περιόδου, οι ποινές που επιβάλλονται στους υπαίτιους επαυξάνονται, µε
την προσθήκη του µισού της προβλεπόµενης για την παράβαση ποινής.
ΑΡΘΡΟ 74 - IΣXYΣ ΠOINΩN
Οι ποινές αποκλεισµού ισχύουν για κάθε αγώνα, επίσηµο ή φιλικό, από
την επόµενη του αγώνα που σηµειώθηκε η παράβαση. Είναι όµως
αυτονόητο, ότι η συµµετοχή της οµάδας του αθλητή σε φιλικά παιχνίδια ή
ειδικά τουρνουά, φιλικού χαρακτήρα δεν προσµετρείται στην έκτιση της
ποινής.
• ∆ιευκρινίζεται, επίσης, ότι ποινή αποκλεισµού, η οποία έχει επιβληθεί σε
καλαθοσφαιριστή και εφόσον δεν έχει εκτιθεί στο σύνολό της, τον
ακολουθεί και σε περίπτωση µετακίνησής του σε άλλη οµάδα.

ΑΡΘΡΟ 75 - ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ
Οι αποφάσεις επιβολής ποινών πρέπει να λαµβάνονται µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα από την ηµέρα της παράβασης, έστω και αν
διαπράχθηκε µετά τη λήξη του αγώνα, στα αποδυτήρια ή στις άλλες
εγκαταστάσεις του αγωνιστικού χώρου ή του γηπέδου, σε κάθε όµως
περίπτωση µέχρι τη σύνταξη και υπογραφή του Φύλλου Αγώνα και
εφόσον βεβαιώθηκε από τον διαιτητή στην σχετική στήλη παρατηρήσεων
του Φ.Α. µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν
παραπτώµατα, που δεν έχουν γραφεί στο Φ.Α.
ΑΡΘΡΟ 76
1.Οι ποινές, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων των άρθρων 79 και 80,
επιβάλλονται µόνο µε βάση όσα αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα, στο
οποίο πρέπει να αναγράφονται περιληπτικά αλλά µε σαφήνεια οι ενέργειες
του παραβάτη, που στοιχειοθετούν την συγκεκριµένη παράβαση.
2. Πάντως, οι διαιτητές, εντός δύο εργασίµων ηµερών αν αυτό είναι
δυνατόν θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη έκθεση για τα γεγονότα, που
λαµβάνεται υπόψη µόνο στο µέρος που περιέχει διευκρινιστικά στοιχεία
του παραπτώµατος και δεν διαφέρει µε την ουσία αυτών που
περιγράφονται στο Φύλλο Αγώνα.
2. Οι αθλητές οι οποίοι αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα έχουν το
δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης.
Για το λόγο αυτό κάθε αθλητής, που αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνα ως
υπαίτιος πειθαρχικής παράβασης, έχει το δικαίωµα να ακουστεί από το
αρµόδιο πειθαρχικό όργανο ή να καταθέσει έγγραφη απολογία εντός δύο
εργασίµων ηµερών από την ηµέρα διεξαγωγής του αγώνα. Τα δικαιώµατα
αυτά αναφέρονται ρητά
στις οικείες Προκηρύξεις Πρωταθληµάτων, που κοινοποιούνται σε όλα τα
σωµατεία, τα οποία ειδοποιούν τους αθλητές τους για τα προαναφερόµενα
δικαιώµατα.
3. Σε περίπτωση άρνησης του αθλητή να ενεργήσει σύµφωνα µε όσα
ορίζει η προηγούµενη παράγραφος, το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο
επιµελείται της υπόθεσης και λαµβάνει την σχετική απόφαση, χωρίς να
απαιτείται η έγγραφη κλήτευση του αρνούµενου να απολογηθεί αθλητή.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται η διενέργεια περαιτέρω
εξέτασης των γεγονότων, η έκτιση της ποινής δεν αναστέλλεται.
ΑΡΘΡΟ 77 - ANAΛOΓIKH EΦAPMOΓH
1. Παραπτώµατα αθλητών που δεν προσδιορίζονται µε τρόπο σαφή από τα
παραπάνω άρθρα του Π.∆. το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο έχει το
δικαίωµα να τα εντάξει αναλογικά σε ένα από τα άρθρα αυτά, µε την
εφαρµογή των όσων καθορίζουν.
2. Παραπτώµατα αθλητών, προπονητών, κόουτς, παραγόντων κ.λ.π.
τιµωρούνται και όταν διαπραχθούν σε αγώνες που έχουν φιλικό
χαρακτήρα, για την τέλεση των οποίων έχει ζητηθεί σχετική έγκριση από
την Ε.Ο.Κ. και εφόσον το Φύλλο Αγώνα ή οι σχετικές αναφορές

διαιτητών, παρατηρητών και άλλων αρµοδίων προσώπων κοινοποιηθούν
εµπρόθεσµα στην Επιτροπή Πρωταθλήµατος της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 78 - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ
1. Κατά αθλητών που είναι υπαίτιοι περισσοτέρων του ενός
παραπτωµάτων, που το κάθε ένα από αυτά προβλέπεται από διαφορετικά
άρθρα του Π.∆. και µετά τη χωριστή επιµέτρηση αυτών, επιβάλλεται µια
συνολική ποινή, η οποία σχηµατίζεται από την βαρύτερη από τις
συντρέχουσες ποινές που επαυξάνεται όχι όµως σε διάρκεια µεγαλύτερη
από τα τρία τέταρτα (3/4) του αθροίσµατος των υπολοίπων ποινών.
2. Οι ποινές των αθλητών υπολογίζονται σε αγωνιστικές ηµέρες.
Σαν αγωνιστικές ηµέρες θεωρούνται οι επίσηµοι αγώνες πρωταθλήµατος
της οµάδας που συµµετείχε ο αθλητής που τιµωρήθηκε, προσµετρούµενων
και των αγώνων των υπολοίπων οµάδων του σωµατείου του, που λόγω
ιδιότητας έχει δικαίωµα να µετάσχει (ανδρική, εφηβική, παιδική) µε την
απαραίτητη προϋπόθεση, ότι έχει συµµετοχή (Σ) στην πρώτη οµάδα του
σωµατείου του δύο τουλάχιστον φορές στην ίδια ή και σε προηγούµενη
αγωνιστική περίοδο. Αν όµως ο αγώνας που τιµωρήθηκε είναι ο πρώτος
στον οποίο έχει συµµετοχή τότε εφόσον δεν συντρέχει η άνω προϋπόθεση,
η ποινή εκτίεται µόνο στους αγώνες που θα δώσει εν συνεχεία η οµάδα
που συµµετείχε όταν τιµωρήθηκε.
3. Αγώνας που δεν έγινε λόγω παραίτησης, αποχώρησης ή µη
προσέλευσης σε αγώνα ενός σωµατείου, που κατακυρώθηκε υπέρ της
αντίπαλης οµάδας, θεωρείται σαν αγωνιστική ηµέρα για την έκτιση
ποινών αθλητών µόνο του σωµατείου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο
αγώνας.
4. Αγώνας, που διακόπηκε σε βάρος οµάδας ενός σωµατείου και
κατακυρώθηκε υπέρ της αντιπάλου του θεωρείται σαν αγωνιστική ηµέρα
των αθλητών και των δύο οµάδων.
ΑΡΘΡΟ 79 – ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
1. Σε περιπτώσεις που σηµειώνονται παραβάσεις, αλλά δεν έγιναν για
διάφορους λόγους αντιληπτές από τους διαιτητές ή αν και υπέπεσαν στην
αντίληψή τους δεν τις ανέφεραν στο Φύλλο Αγώνα, κατά παράβαση
οφειλόµενου καθήκοντος, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθ.68
πριν από την έναρξη του αγώνα, κατά τη διάρκειά του, των διακοπών ή
µετά τη λήξη του και σε κάθε όµως περίπτωση πριν από το κλείσιµο του
Φ.Α. αλλά βεβαιώθηκαν, µε έκθεση του αρµόδιου κοµισάριου του αγώνα,
επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Π.∆.
2. Στις περιπτώσεις αυτές το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο, µετά από
ακρόαση ή την ανάγνωση έγγραφης κατάθεσης κάθε αρµόδιου, κατά τη
κρίση του, προσώπου µεταξύ των οποίων των διαιτητών και κριτών του
αγώνα και τη λήψη πληροφοριών από το αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα ή τη
διοίκηση των κρατικών γυµναστηρίων, επιβάλλει την προβλεπόµενη
ποινή, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής της.

3. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, τα ενδιαφερόµενα σωµατεία και οι
υπό κατηγορία αθλητές δικαιούνται να παραστούν ή να υποβάλουν
απολογητικό υπόµνηµα.
ΑΡΘΡΟ 80 - ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΑΠΡΑΧΘΕΙ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΑ
Στις περιπτώσεις που οι αναφερόµενες παραβάσεις σηµειωθούν µετά το
κλείσιµο του Φ.Α., µέσα ή έξω από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου που
διεξήχθηκε ο αγώνας, επιβάλλονται στους υπαίτιους αθλητές οι
αντίστοιχες ποινές, που προβλέπονται στις διατάξεις του Π.∆. των
αθλητών, µε τη τήρηση της διαδικασίας που καθορίζει το προηγούµενο
άρθρο. Απαραίτητη προϋπόθεση, η βεβαίωση των παραβάσεων µε έκθεση
των διαιτητών, των κοµισάριων των αγώνων ή της αρµόδιας Αστυνοµικής
δύναµης, που πρέπει να υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο από τη διεξαγωγή
τους.
ΑΡΘΡΟ 81
1. Στις ρυθµίσεις και τις ποινές, που καθορίζονται στα άρθρα 62 - 80 του
Κανονισµού αυτού υπόκειται κάθε αθλητής, που ανήκει σε σωµατεία της
δύναµης της Ε.Ο.Κ. και υποπίπτει σε παράπτωµα που επισύρει ποινή και
µε οποιαδήποτε ιδιότητα και αν τα διαπράξει, όπως αυτή του αθλητή που
αγωνίζεται ή όχι.
2. Σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται η προσήκουσα ποινή, η
αντιστοιχούσα στην ιδιότητα που είχε όταν περιέπεσε στο παράπτωµα,
χωρίς αυτή να εκτείνεται σε άλλες ιδιότητές του, όπως π.χ. του κόουτς ή
του προπονητή.
3.Η επιβληθείσα ποινή επεκτείνεται όµως και στις άλλες ιδιότητες που
φέρει ο τιµωρηθείς όταν αυτή περιλαµβάνει την απαγόρευση εισόδου του
στον αγωνιστικό χώρο.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 82
1. Στους διεξαγόµενους αγώνες Πρωταθληµάτων, Κυπέλλου ή και φιλικού
ακόµα χαρακτήρα, τα σωµατεία που διαγωνίζονται έχουν υποχρέωση να
παίρνουν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη και
καταστολή αδικηµάτων και αντιαθλητικών πράξεων που προκαλούνται
από αθλητές, προπονητές, κόουτς, διοικητικούς παράγοντες και γενικά
από φιλάθλους ή οπαδούς τους, που έχουν σαν συνέπεια τη δυσφήµηση
του αθλήµατος.
• Στις περιπτώσεις αυτές το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. των Αθλητικών Ενώσεων και
Τοπικών Επιτροπών, ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού ή ο Αθλητικός
∆ικαστής και εφόσον έχουν αρµοδιότητα έχουν δικαίωµα να επιβάλουν
ποινές, ανάλογες µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος, κατά τα παρακάτω,
ειδικότερα αναφερόµενα.
2. ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
A. ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΟΧΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Όταν το αθλητικό παράπτωµα που βαρύνει σωµατείο, δεν χαρακτηρίζεται
σαν ιδιαίτερης βαρύτητας, θεωρείται ελαφρό και σε καµιά περίπτωση δεν
είναι δυσφηµιστικό για το άθληµα, τιµωρείται δε µε τις παρακάτω ποινές.
α. Με έγγραφη σύσταση
β. Με έγγραφη επίπληξη και παράλληλη ανακοίνωσή της σε όλα τα
σωµατεία της δύναµης της Ε.Ο.Κ.
Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Στις παρακάτω περιπτώσεις, που χαρακτηρίζονται ειδικές, οι ασκούντες τη
πειθαρχική εξουσία επιβάλλουν σε βάρος των υπαίτιων σωµατείων, τις
ακόλουθες ποινές:
α. Της αφαίρεσης τριών (3) βαθµών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
έγιναν τελεσίδικα δεκτές ενστάσεις για χρησιµοποίηση αθλητών
διαφορετικών από αυτών που δικαιούνται συµµετοχής (περίπτωση
πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας στοιχείων αθλητικού δελτίου).
β. Της αφαίρεσης ενός (1) βαθµού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το
υπαίτιο σωµατείο, είτε σε ένδειξη διαµαρτυρίας, ανεξάρτητα από την αιτία
της, είτε για ανεπίτρεπτη βαθµολογική διευκόλυνση άλλων σωµατείων δεν
συµµετέχει σε αγώνα Πρωταθλήµατος ή Κυπέλου, ή αποχωρεί πριν από
την λήξη του ή
αποσύρει την βασική του οµάδα από αγώνα και αγωνίζεται µε
αναπληρωµατική, εφηβική ή παιδική οµάδα.
• Σε περίπτωση υποτροπής στην παράβαση της παραγράφου αυτής, το
υπαίτιο σωµατείο διαγράφεται για ένα χρόνο, από τη δύναµη της Ε.Ο.Κ.
µε όλες τις από εδώ και στο εξής συνέπειες (όπως πχ. νέα εγγραφή στα
µητρώα, κατάταξη στη κατώτερη Κατηγορία κ.λ.π.).
Γ. ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ - ΡΙΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.
1. Στις περιπτώσεις δηµιουργίας επεισοδίων (π.χ. συµπλοκές οµαδικές
µεταξύ θεατών - οπαδών, ρίψεις διαφόρων αντικειµένων στον αγωνιστικό
χώρο) από τα προαναφερόµενα πρόσωπα, που στρέφονται εναντίον
φιλάθλων, θεατών, διαιτητών , κριτών, αθλητών και κάθε γενικά
προσώπου που µε
οποιαδήποτε ιδιότητα έχει σχέση µε το άθληµα και τους διεξαγόµενους
αγώνες και συνεπεία των οποίων είναι η δυσφήµηση του αθλήµατος και η
προσβολή του φίλαθλου πνεύµατος, µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή
των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, ή του Αθλητικού ∆ικαστή, στις
περιπτώσεις θεµάτων αρµοδιότητάς τους, επιβάλλονται οι παρακάτω
ποινές:
α. Ποινή διεξαγωγής µιας (1) αγωνιστικής ηµέρας, κεκλεισµένων των
θυρών, από αγώνες Πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου, στην περίπτωση που τα
επεισόδια (ρίψεις αντικειµένων κ. ά. άδικες πράξεις) δηµιουργηθούν στον
άµεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά τη
λήξη του αγώνα και έχουν σχέση µε τα διαγωνιζόµενα σωµατεία,
σύµφωνα, µε την ανέλεγκτη κρίση του ασκούντος την πειθαρχική εξουσία.
β. Ποινή δύο (2) αγωνιστικών ηµερών, κεκλεισµένων των θυρών, στην
περίπτωση που τα επεισόδια κ.λ.π. δηµιουργηθούν ή λάβουν χώρα µέσα
στο γήπεδο ( κερκίδες, αποδυτήρια), αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο.
γ. Ποινή τριών (3) αγωνιστικών ηµερών, κεκλεισµένων των θυρών, στην
περίπτωση που τα επεισόδια κ.λ.π. δηµιουργηθούν ή λάβουν χώρα µέσα
στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο αγώνας δεν διακόπηκε οριστικά συνεπεία
των επεισοδίων αυτών.

δ. Ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών ηµερών, κεκλεισµένων των θυρών,
στην περίπτωση που ο αγώνας διακόπηκε οριστικά συνεπεία των εντός
του αγωνιστικού χώρου παραπάνω άδικων πράξεων.
YΠOTPOΠH
Σε περιπτώσεις υποτροπής σωµατείων κατά την αυτή αγωνιστική περίοδο,
επιβάλλεται ποινή σύµφωνα µε τα παραπάνω, που επαυξάνεται κατά µία
αγωνιστική, κεκλεισµένων των θυρών, (ανά περίπτωση).
ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ
1. Σε περιπτώσεις που οι οπαδοί των οµάδων που αγωνίζονται, εκτραπούν
σε οµαδικές ύβρεις ή οµαδικά υβριστικά ή αντεθνικά συνθήµατα, οι
διαιτητές υποχρεούνται να διακόψουν προσωρινά τον αγώνα,
προειδοποιώντας παράλληλα τους υπεύθυνους των οµάδων, των οποίων οι
θεατές - οπαδοί ασχηµονούν, ότι σε περίπτωση επανάληψής τους θα
επιβληθεί η ποινή της χωρίς θεατές (κεκλεισµένων των θυρών)
διεξαγωγής του αµέσως εποµένου εντός έδρας αγώνα τους, ενώ θα
διακόψουν οριστικά τον αγώνα, σε βάρος της ή σε βάρος των υπαίτιων
οµάδων, εφόσον η ίδια κατάσταση εξακολουθήσει και καταστήσει
αδύνατη τη συνέχιση του.
2. Η παρατήρηση της προηγούµενης παραγράφου δεν παραγράφεται µετά
τη λήξη του αγώνα στον οποίο είχε επιβληθεί αλλά λαµβάνεται υπόψη και
τους επόµενους αγώνες της οµάδας.
3. Μετά την συµπλήρωση την αυτή αγωνιστική περίοδο πέντε (5)
προειδοποιήσεων - επιπλήξεων επιβάλλεται σε βάρος της οµάδας η ποινή
της διεξαγωγής ενός αγώνα «κεκλεισµένων των θυρών».
4. Στις περιπτώσεις όµως που συντρέχουν λόγοι οριστικής διακοπής του
αγώνα επειδή οι θεατές - οπαδοί δεν συµµορφώνονται µε την
προειδοποίηση και συνεχίζουν τις οµαδικές ύβρεις και συνθήµατα, οι
διαιτητές είναι υποχρεωµένοι να διακόψουν οριστικά τον αγώνα σε βάρος
της ή των υπαίτιων οµάδων.
5. Η ποινή, που επιβάλλεται στις περιπτώσεις αυτές της οριστικής
διακοπής, είναι ο µηδενισµός της υπαίτιας οµάδας, εφόσον αποδεδειγµένα
αυτοί που διοικούν το σωµατείο, οι αθλητές, οι προπονητές και γενικά
όσοι έχουν σχέση µε το σωµατείο κατέβαλαν προσπάθειες για την
πρόληψη, αποσόβηση και καταστολή των αναφερόµενων άδικων πράξεων
(ελαφρυντικές περιπτώσεις).
6. Στην περίπτωση όµως κατά την οποία τα αναφερόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο άτοµα συνετέλεσαν στη δηµιουργία των άδικων
πράξεων (π.χ. µε δηµοσιεύµατα στο Τύπο, πριν από τον αγώνα, µε ρίψεις
προκηρύξεων εµπρηστικού περιεχοµένου, µε επίδειξη αντιαθλητικής
συµπεριφοράς κατά τους αγώνες κ.λ.π.), αφαιρείται από το βαθµολογικό
πίνακα ένας (1) βαθµός (επιβαρυντικές περιπτώσεις).
7. Πέρα από τις παραπάνω κυρώσεις των παρ. 3 και 4, το ∆.Σ. ή το
αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο δικαιούνται επί πλέον να αποφασίσει τη
διεξαγωγή ενός, µερικών ή και όλων των υπόλοιπων αγώνων των
σωµατείων, που βρίσκονται σε τιµωρία, "κεκλεισµένων των θυρών",
προκειµένου να διασφαλισθεί η διεξαγωγή τους µε οµαλές συνθήκες.
8. Στη περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου, δικαίωµα εισόδου στο
γήπεδο έχουν συνολικά 30 άτοµα από το κάθε σωµατείο και συγκεκριµένα
οι αθλητές, οι δύο προπονητές, ο γιατρός, ο φυσιοθεραπευτής και 14
ακόµη άτοµα, που αναγράφονται σε ειδική κατάσταση.

9. ∆ιευκρινίζεται ότι οι αναφερόµενες παραπάνω ποινές, εκτός της
αυτεπάγγελτης ποινής επιβάλλονται µόνο εφόσον από τα στοιχεία του
φακέλου που σχηµατίζεται, καταστεί δυνατός, έστω και κατά
πιθανολόγηση, ο σχηµατισµός γνώµης για τη σωµατειακή τοποθέτηση
εκείνων που προκάλεσαν τα επεισόδια και τις λοιπές προαναφερόµενες
άδικες πράξεις.
ΣΟΒΑΡΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ Κ.Λ.Π. - Α∆ΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1. Στις περιπτώσεις εκείνες, που λάβουν χώρα σοβαρότατα επεισόδια
άκρως δυσφηµιστικά για το άθληµα που λόγω της έκτασης και
σοβαρότητάς τους καθιστούν αδύνατη, κατά τη κρίση των διαιτητών του
αγώνα, την οµαλή και ακίνδυνη διεξαγωγή του, ή όταν συνεπεία των
αντιαθλητικών άδικων πράξεων προκλήθηκε τραυµατισµός διαιτητών,
κριτών, αθλητών κ.λ.π προσώπων, συνεπεία του οποίου καθίσταται καθ΄
οιονδήποτε τρόπο αδύνατη η συνέχισή του, οι διαιτητές υποχρεούνται να
διακόψουν οριστικά τον αγώνα, χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση.
2. Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός από τον µηδενισµό της υπαίτιας οµάδας ή
οµάδων, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθµών από τον
βαθµολογικό πίνακα του οικείου Πρωταθλήµατος, που αγωνίζεται η
υπαίτια οµάδα, έστω και αν η οριστική διακοπή συντελέσθηκε σε αγώνα
Κυπέλλου.
3. Στη περίπτωση κατά τη οποία, από τα επεισόδια που δηµιουργήθηκαν,
προκλήθηκαν σωµατικές βλάβες, που αποδεικνύονται µε κάθε πρόσφορο
προς τούτο τρόπο, σε βάρος των διαιτητών, κριτών, γυµνασιαρχών,
παρατηρητών ή µελών του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή των Επιτροπών της, κατ΄
αντιπάλων αθλητών, θεατών και παραγόντων, το αρµόδιο δικαιοδοτικό
όργανο έχει το δικαίωµα να διαγράψει το υπαίτιο σωµατείο από τη δύναµή
τους, µέχρι τρία (3) χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής του µετά την
επανεγγραφή του οριστικά.
4. Στην περίπτωση, που, συνεπεία της επιβολής ποινών για αφαίρεση
βαθµών, κατά τη λήξη του Πρωταθλήµατος, η τιµωρηµένη οµάδα
παρουσιάζει αρνητική βαθµολογία, αυτή θα λαµβάνεται σαν βάση για τη
βαθµολογία της οµάδας αυτής, κατά την έναρξη του νέου
Πρωταθλήµατος.
5. Οι ποινές που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους,
επιβάλλονται µετά από προηγούµενη έγγραφη απολογία των σωµατείων,
που θεωρούνται υπαίτια των άδικων πράξεων ή αποδεδειγµένη άρνησή
τους να απολογηθούν.
6. Ποινές που επιβλήθηκαν από το ∆.Σ. και έχουν σαν συνέπεια τη
διαγραφή του σωµατείου - µέλους από τη δύναµη της Ε.Ο.Κ., πρέπει
απαραίτητα να επικυρωθούν από τη πρώτη Γενική Συνέλευση της
Οµοσπονδίας, που πρόκειται να συνέλθει µετά την επιβολή της ποινής
αυτής.
7. Σε σωµατείο που χρησιµοποιεί κόουτς που έχει τιµωρηθεί, σύµφωνα, µε
τα άρθρα 93 - 94, ή τιµωρηµένο αθλητή σαν κόουτς, επιβάλλεται η ποινή
της αφαίρεσης ενός (1) βαθµού από το Πρωτάθληµα στο οποίο
συµµετέχει.
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σε περιπτώσεις που θα προκληθούν ζηµιές σε αθλητικές εγκαταστάσεις
από αθλητές, παράγοντες ή οπαδούς των οµάδων που αγωνίζονται,

εξακριβωθεί δε µε κάθε αποδεικτικό µέσο, η ταυτότητα ή η σωµατειακή
τους τοποθέτηση, γίνεται λεπτοµερής και ακριβής καταγραφή τους από
Επιτροπή που αποτελείται από ένα µέλος της ∆ιοίκησης του γηπέδου που
υπέστη τις ζηµιές (κρατικού, δηµοτικού ή σωµατειακού), ένα µέλος που
ορίζεται από τη Γ.Γ.Α. και προέρχεται από τις τεχνικές υπηρεσίες της, ένα
µέλος της Ε.Ο.Κ. ή των Ενώσεων, κατά περίπτωση και ένα µέλος του
υπαίτιου σωµατείου ακολουθούµενης της διαδικασίας που προβλέπεται
στο άρθρο 57 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, σύµφωνα µε την οποία τα ποσά
των ζηµιών που καταλογίζονται σε βάρος των Κ.Α.Ε. των Τ.Α.Κ. και των
αθλητικών σωµατείων, σε περίπτωση δε άρνησης καταβολής των,
παρακρατούνται από τον Ο.Π.Α.Π. ή την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
και αποδίδονται στους ζηµιωθέντες µε βάση τα προσκοµισθέντα
τιµολόγια, αφού
προηγηθεί έκθεση πιστοποίησης των από το Ελεγκτικό Συµβούλιο του
άρθρου 52 του Ν. 2725/1999.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΘΕΙ
ΑΠΟ
ΤΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΝΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚOΟΥΤΣ)
ΑΡΘΡΟ 83 - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΚOΟΥΤΣ
1. Σε περιπτώσεις που σηµειώνονται αθλητικά παραπτώµατα, κάθε είδους,
ανάλογα µε εκείνα που προβλέπονται για τους αθλητές και άλλους
παράγοντες, πριν, κατά ή µετά τη λήξη του αγώνα και για τα οποία
υπαίτια πρόσωπα θεωρούνται οι προπονητές και κόουτς, επιβάλλονται µε
απόφαση του αρµόδιου δικαιοδοτικού οργάνου οι παρακάτω ποινές,
ύστερα από ελεύθερη εκτίµηση και αξιολόγηση κάθε περίπτωσης:
α. Έγγραφη αυστηρή επιτίµηση, µε παράλληλη ανακοίνωσή της.
β. Προσωρινή, µέχρι ένα χρόνο, στέρηση του δικαιώµατος άσκησης των
καθηκόντων τους (διεύθυνση οµάδας, αλλαγές αθλητών κ.λ.π.), ανάλογα
µε την βαρύτητα του παραπτώµατος ο χαρακτηρισµός του οποίου ανήκει
στην αποκλειστική κρίση του κρίνοντος δικαιοδοτικού οργάνου.
γ. Οριστική στέρηση του δικαιώµατος αυτού, σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες, λόγω της βαρύτητας του παραπτώµατος, δεν δύναται να επιβληθεί
επιεικέστερη ποινή ή στη περίπτωση της υποτροπής.
2. Οι προπονητές και κόουτς των οµάδων έχουν υποχρέωση να ασκούν τα
καθήκοντά τους, κατά την διάρκεια των αγώνων, µε τρόπο απόλυτα
σύµφωνο µε το αθλητικό πνεύµα, τον ρόλο και την αποστολή τους στον
χώρο αποφεύγοντας ενέργειες που προκαλούν την βίαιη αντίδραση των
θεατών και τη δηµιουργία επεισοδίων που δυσφηµούν το άθληµα.
3. Οι κόουτς και προπονητές οφείλουν να καθοδηγούν την οµάδα τους
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των κανονισµών παιδιάς, όπως
εκάστοτε ισχύουν.
4. Είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα του κόουτς και προπονητή µε την
ιδιότητα του αθλητή (άρθρο 131 παρ. 11 του Ν. 2725/1999).
ΑΡΘΡΟ 84

Οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 83 επιβάλλονται, µετά από
προηγούµενη έγγραφη απολογία των προσώπων που αναφέρονται στα
άρθρα αυτά ή µετά από άρνησή τους να απολογηθούν που πρέπει να
αποδεικνύεται, από τα αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 85
1. Στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις του Πειθαρχικού ∆ικαίου
σηµειώνονται µε πράξεις των διοικητικών παραγόντων των σωµατείων
(π.χ. µελών του ∆.Σ. εφόρων και συνοδών και άλλων προσώπων, που
έχουν οποιαδήποτε σχέση ή εξάρτηση µε τα σωµατεία του αγώνα), που
συµµετέχουν στον αγώνα, πριν, κατά τη διάρκεια, την ανάπαυλα και µετά
τη λήξη του και που αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα ή βεβαιώνονται από
τους διαιτητές, τους κοµισάριους του αγώνα ή από εκθέσεις των αρµόδιων
αστυνοµικών αρχών ή της διοίκησης των Εθνικών και ∆ηµοτικών
Γυµναστηρίων, το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή της διοργανώτριας Ένωσης ή
Επιτροπής επιβάλλει, µετά από προηγούµενη κλήση σε απολογία, στους
υπαίτιους την ποινή της έγγραφης σύστασης ή επίπληξης (ελαφρυντικές
περιπτώσεις) και της απαγόρευσης εισόδου στον κύριο αγωνιστικό χώρο
των γηπέδων που αγωνίζεται, οποιαδήποτε οµάδα του σωµατείου τους,
διάρκειας από ένα µέχρι έξι µήνες, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
παραπτώµατος, ο χαρακτηρισµός του οποίου ανήκει στην ανέλεγκτη
κρίση του οργάνου που δικαιοδοτεί.
2. Εάν το παράπτωµα που διαπράχθηκε εµπίπτει παράλληλα και στις
διατάξεις του Νόµου "Περί Φιλάθλου Ιδιότητας" ή του Αθλητικού Νόµου,
τότε ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στα αρµόδια όργανα, για κάθε
νόµιµη ενέργεια.
ΓΕΝΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 86 - ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ
Ο χρόνος έκτισης των ποινών, που υπολογίζονται σε ηµερολογιακές
ηµέρες, δεν είναι δυνατόν να συµπίπτει µε τον χρόνο της εποχιακής
διακοπής των πρωταθληµάτων.
ΑΡΘΡΟ 87
Παραπτώµατα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από τις διατάξεις
του Κανονισµού αυτού, το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή των Αθλητικών Ενώσεων
και Επιτροπών έχει δικαίωµα να τα εντάξει αναλογικά σε µία από τις
παραπάνω διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 88 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Απόφαση που επιβάλει ποινή εκτελείται, υποχρεωτικά, από τη λήψη της
από τα αρµόδια όργανα που δικαιοδοτούν, εκτός και αν στον Κανονισµό
αυτό ορίζεται διαφορετικά.
2. Η προθεσµία για την άσκησή ένδικου µέσου κατά της απόφασης ή και
αυτή η άσκησή του δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα, για την εκτέλεση
της απόφασης που προσβάλλει.
3. Στις περιπτώσεις που εκείνοι σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί ποινή,
µε οποιαδήποτε ιδιότητα και σχέση αναφέρονται, δεν συµµορφωθούν µε
τα οριζόµενα στην απόφαση και η παράβαση αυτή αποδειχθεί επιβάλλεται
η ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθµών, για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση
από το βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος ή απώλεια αγώνων
Κυπέλλου της οµάδας στην οποία ο απείθαρχος συµµετέχει, µε την
ιδιότητα του αθλητή, του κόουτς ή του διοικητικού παράγοντα.
4. Όλες οι ποινές, εκτός εκείνων που επιβάλλονται σε αθλητές,
υπολογίζονται ηµερολογιακά και διακόπτονται κατά τη λήξη της
αγωνιστικής περιόδου για να συνεχισθούν από την έναρξη της νέας
περιόδου.
5. Αποφάσεις που αφορούν αποκλεισµό έδρας οµάδας αθλητικού
σωµατείου, Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε. εκτελούνται την εποµένη από την έκδοσή
τους αγωνιστική ηµέρα κατά την οποία η οµάδα είναι γηπεδούχος εκτός
αν µεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα
µεσολαβεί χρονικό διάστηµα µικρότερο των
πέντε (5) ηµερών, οπότε η απόφαση εκτελείται από την µεθεπόµενη
αγωνιστική ηµέρα.
6. Αθλητής, προπονητής ή παράγοντας οµάδας στον οποίο επιβάλλεται
ποινή αποκλεισµού παρουσίας του στον αγωνιστικό χώρο στερείται του
δικαιώµατος να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο επικαλούµενος την
οποιαδήποτε άλλη ιδιότητά του.
Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διάταξης επιβάλλεται στον
παραβάτη αθλητή ποινή αποκλεισµού δύο (2) αγωνιστικών ηµερών, στον
παραβάτη προπονητή ποινή στέρησης του δικαιώµατος άσκησης των
καθηκόντων του προπονητή για διάστηµα εξήντα (60) ηµερών και στον
παραβάτη παράγοντα ποινή στέρησης του δικαιώµατος εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους για διάστηµα εξήντα (60) ηµερών.
ΑΡΘΡΟ 89 – ΠΕΡΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Κάθε υπόθεση που αφορά τη πειθαρχική δίωξη σωµατείων, διοικητικών
παραγόντων, κόουτς και αθλητών, η οποία εµπίπτει στις διατάξεις του
Πειθαρχικού ∆ικαίου της Ε.Ο.Κ. και εκχωρείται από το ∆.Σ. στη
∆ικαστική Επιτροπή, καθώς και περιπτώσεις επίλυσης διαφορών, που
υποβάλλονται στη διαιτητική της κρίση, εκδικάζονται από την Επιτροπή
αυτή κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του
Πειθαρχικού ∆ικαίου, επιβάλλονται δε οι ποινές που αυτές προβλέπουν,
σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.
2. ∆ιαδικασία
α. Αµέσως µετά τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου µιας υπόθεσης στη
∆ικαστική Επιτροπή, ο Πρόεδρος δύναται να ορίσει εισηγητή της.
β. Ο Εισηγητής καλεί τον φερόµενο ως υπαίτιο και κάθε, κατά την κρίση
του, παράγοντα που έχει σχέση µε την υπόθεση, για να προσέλθει ενώπιόν

του και να καταθέσει, προφορικά ή έγγραφα, την άποψή του προς
διασαφήνιση της υπόθεσης.
γ. Ο Πρόεδρος, επίσης, δύναται να αποφασίσει την απ΄ ευθείας εισαγωγή
της υπόθεσης ενώπιον της Επιτροπής.
δ. Σε κάθε περίπτωση, η κλήση σε απολογία του φερόµενου ως υπαίτιου,
είναι υποχρεωτική για τη νοµιµότητα της διαδικασίας.
3. Ειδικά για τις υποθέσεις αθλητών, που διαβιβάζονται στη ∆ικαστική
Επιτροπή, αλλά έχουν ήδη αποκλεισθεί, µε απόφαση της Αγωνοδίκη
Επιτροπής ή της διοικητικής Επιτροπής Πρωταθλήµατος, ο χρόνος κατά
τον οποίο ήταν τιµωρηµένοι, µέχρι την έκδοση της απόφασης της ∆.Ε.,
αφαιρείται από τη χρονική διάρκεια της ποινής που τυχόν θα επιβάλει.
4. Ως χρόνος έναρξης των ποινών που επιβάλλονται, θεωρείται η επόµενη
ηµέρα έκδοσης της σχετικής απόφασης, εκτός από τις περιπτώσεις κατά
τις οποίες ο υπαίτιος έχει ήδη αποκλεισθεί µε απόφαση άλλου οργάνου,
ότε ο χρόνος έκτισης της δεύτερης ποινής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης
της πρώτης δηλαδή την επόµενη ηµέρα που αυτή εκδόθηκε.
5. Όλες οι ποινές που επιβάλλονται, κοινοποιούνται στα σωµατεία µε
τηλεγράφηµα, η δε αποστολή του θεωρείται σαν επίδοση της απόφασης.
6. Παραγραφή αδικηµάτων
Κάθε αδίκηµα παραγράφεται µετά από την παρέλευση τριών µηνών από
το χρόνο τέλεσής του εφόσον δεν υπήρξε καταγγελία του εκτός και αν
ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του Νόµου, του Καταστατικού και
των Κανονισµών που ισχύουν.
7. Οπωσδήποτε, της γενικής αυτής διάταξης περί χρόνου παραγραφής,
εξαιρούνται οι άδικες πράξεις που σχετίζονται µε τους ορισµούς για τη
Φίλαθλη Ιδιότητα για τις οποίες δεν προβλέπεται χρόνος παραγραφής.
8. Οι αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής πρέπει να αναφέρουν τόπο και
χρονολογία της συνεδρίασης, τα ονόµατα των µελών που έλαβαν µέρος
στο σχηµατισµό τους, τα στοιχεία τα οποία έλαβαν υπόψη τους και µε
βάση τα οποία εκδόθηκαν και να είναι πλήρως αιτιολογηµένες.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
ΑΡΘΡΟ 90
Η Ε.Ο.Κ. έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα και ευθύνη της
συγκρότησης των Εθνικών Οµάδων κάθε Κατηγορίας καθώς και της
συµµετοχής τους σε όλες τις επίσηµες και φιλικές διεθνείς υποχρεώσεις
τους, οι οποίες καθορίζονται τόσο από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία όσο και από
τις συµφωνίες της µε ξένες Οµοσπονδίες και Οργανισµούς.
ΑΡΘΡΟ 91 - ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
1. Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών
Οµάδων, αποφασίζει την λειτουργία κλιµακίων, στα οποία
πραγµατοποιείται η προετοιµασία των αθλητών που έχουν επιλεγεί από
τους Οµοσπονδιακούς προπονητές να στελεχώσουν τα εθνικά µας
συγκροτήµατα.

2. Ο χρόνος λειτουργίας των κλιµακίων καθορίζεται µε την απόφαση της
προηγούµενης παραγράφου και η συµµετοχή των επιλεγέντων αθλητών
είναι υποχρεωτική.
3. Τα κλιµάκια που µπορούν να συσταθούν είναι για τις οµάδες α.
ΑΝ∆ΡΩΝ
β. ΕΛΠΙ∆ΩΝ (αθλητές κάτω των 20 χρόνων)
γ. ΕΦΗΒΩΝ
δ. ΠΑΙ∆ΩΝ
ε. ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ
στ. ΜΙΝΙ
ζ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
η. ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
θ. ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
ι. ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
ια. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝΝ.
Το ∆.Σ. έχει το δικαίωµα να αποφασίζει την σύσταση και άλλων
κλιµακίων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
4. Η έδρα των κλιµακίων καθορίζεται µε την παραπάνω απόφαση της
Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 92 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Οι αθλητές κάθε συγκροτήµατος επιλέγονται από την Ε.Ο.Κ. µετά από
σχετική εισήγηση των υπεύθυνων Οµοσπονδιακών προπονητών.
2. Οι αθλητές και αθλήτριες, από την επιλογή και συµµετοχή τους σε
κλιµάκιο των εθνικών οµάδων, έχουν τη δυνατότητα, µετά από σχετική
εισήγηση του αρµόδιου προπονητή ή εφόρου, οικονοµικής κάλυψης των
οδοιπορικών τους και της βελτίωσης της διατροφής τους, από το Ταµείο
της Ε.Ο.Κ.
3. Οι αθλητές που επελέγησαν, απολαµβάνουν εφόσον χρόνο διαρκεί η
ιδιότητά τους ως µέλους εθνικού συγκροτήµατος όλων των
πλεονεκτηµάτων που παρέχονται από την Πολιτεία ή την Οµοσπονδία
προς τους διεθνείς αθλητές.
4. Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας καθορίζει τον τρόπο κατανοµής προς τους
αθλητές και προπονητές των χορηγούµενων σε αυτούς οικονοµικών
επιβραβεύσεων από την Πολιτεία ή άλλους φορείς.
ΑΡΘΡΟ 93 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Η πρόσκληση και συµµετοχή των αθλητών-τριών στα εθνικά
συγκροτήµατα αλλά και στα κλιµάκια προετοιµασίας του προηγούµενου
άρθρου, αποτελεί, γι΄ αυτούς αλλά και τα σωµατεία τους, αναµφισβήτητη
τιµητική διάκριση, αναγνώριση και κορύφωση της αθλητικής τους
ικανότητας και φιλοδοξίας. Το κύρος της διάκρισης αυτής που παρέχεται
καθιστά αδιανόητη την χωρίς εύλογη αιτία άρνηση αποδοχής της.
2. Οι προσκλήσεις για συµµετοχή στα Εθνικά συγκροτήµατα, τόσο για τα
κλιµάκια όσο και για την προετοιµασία και συµµετοχή τους στις διάφορες

αγωνιστικές εκδηλώσεις, απευθύνονται µε έγγραφο της Οµοσπονδίας
στους αθλητές που έχουν επιλεγεί µέσω των σωµατείων τους, που έχουν
και τη σχετική ευθύνη της ειδοποίησης του αθλητή.
3. Ο αθλητής που προσκαλείται, µε την ευθύνη και του σωµατείου του και
χωρίς άλλη ειδοποίηση, υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα ορίζονται στην
πρόσκληση.
4. Σε περίπτωση κωλύµατος, λόγω ανωτέρας βίας, συµµετοχής αθλητή σε
εκδήλωση (προπόνηση η αγώνα) εθνικού συγκροτήµατος που έχει
προσκληθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός των περιπτώσεων ασθενείας
και τραυµατισµού, για τις οποίες γίνεται αναφορά παρακάτω αυτός
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Οµοσπονδία τους λόγους που
δηµιούργησαν το κώλυµα συµµετοχής στην εκδήλωση. Το ∆.Σ. της
Οµοσπονδίας είναι αρµόδιο να κρίνει την βασιµότητα των επικαλούµενων
λόγων και να αποφασίσει για την απαλλαγή του αθλητή από την
υποχρέωση συµµετοχής του στην εκδήλωση.
ΑΡΘΡΟ 94 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
1. Επειδή η επιβολή ποινής σε αθλητή είναι πράξη που χαρακτηρίζεται
σαν ακραία επιβάλλεται η πρότερη εξάντληση µέτρων σωστής
διαπαιδαγώγησης και διαµόρφωσης του χαρακτήρα των αθλητών, που
επιλέγονται στα εθνικά συγκροτήµατα, η προβολή αθλητικών προτύπων, η
κατανόηση και αναγνώριση του κύρους και της σηµασίας της ιδιότητας
του διεθνή αθλητή, έτσι ώστε η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που
πηγάζουν από αυτή να είναι ενσυνείδητη και εκούσια.
2. Σε καλαθοσφαιριστή που δεν συµµορφώνεται µε τα όσα ορίζονται στο
προηγούµενο άρθρο, αρνείται αδικαιολόγητα την συµµετοχή του στην
προετοιµασία και τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Οµάδας στην
οποία έχει προσκληθεί να συµµετάσχει και δεν έχει απαλλαγεί από την
υποχρέωση συµµετοχής του στα εθνικά συγκροτήµατα, µε απόφαση του
∆.Σ. της Οµοσπονδίας ή που αποκλεισθεί από αυτές λόγω της σκόπιµης
πληµµελούς και της εν γένει αρνητικής συµπεριφοράς του επιβάλλεται
αυτοδίκαια και αυτεπάγγελτα, η ποινή αποκλεισµού από τους αγώνες
πρωταθλήµατος και Κυπέλλου της οµάδας του.. Ο αριθµός των αγώνων
αποκλεισµού του είναι ίσος µε τους αγώνες που θα συµµετάσχει η Εθνική
στα πλαίσια των διεθνών αγωνιστικών εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής και
Παγκόσµιας Οµοσπονδίας.
• Εάν, για την λήξη του πρωταθλήµατος, στο οποίο συµµετέχει το
σωµατείο του Καλαθοσφαιριστή, υπολείπονται λιγότερες αγωνιστικές
ηµέρες από αυτές που του έχουν επιβληθεί τότε όσες υπολείπονται
εκτίονται στους αγώνες Πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου της επόµενης
αγωνιστικής περιόδου.
3. Σε περίπτωση υποτροπής του αθλητή, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται
στην προηγούµενη παράγραφο, επιβάλλεται αυτοδίκαια και αυτεπάγγελτα,
ποινή αποκλεισµού του τεσσάρων (4) αγωνιστικών ηµερών.
4. Οι καλαθοσφαιριστές που προσκαλούνται στα Εθνικά Συγκροτήµατα
υποχρεούνται να συµµετέχουν στα προγράµµατα που καταρτίζονται από
τους υπεύθυνους και που καθορίζουν τόσο την αγωνιστική όσο και την
έξω αγωνιστική τους συµπεριφορά και που αφορούν τη συµµετοχή τους

στις προπονήσεις, συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις και παραµονή στους
χώρους διαµονής των Εθνικών Συγκροτηµάτων.
• Καλαθοσφαιριστές που δεν τηρούν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο
αυτή, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο και στις ποινές που προβλέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού.
• Σε περιπτώσεις υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της παρ.2 του άρθρου
αυτού και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, η ποινή της παρ.3 του
άρθρου αυτού, µη αποκλειόµενης και της επιβολής της ποινής της
πρόσκαιρης αποβολής από τα Εθνικά Συγκροτήµατα.
5. Οι Καλαθοσφαιριστές που συµµετέχουν στις εκδηλώσεις των Εθνικών
Συγκροτηµάτων, πέρα από όσα ορίζονται στις προηγούµενες
παραγράφους, οφείλουν:
α. Να συνεργάζονται, να σέβονται και να ακολουθούν τις οδηγίες των
υπεύθυνων εφόρων και προπονητών.
β. Να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες των ιατρών και φυσιοθεραπευτών
και λοιπών επιστηµονικών συµβούλων της Οµοσπονδίας, σε ότι αφορά
την διατήρηση και βελτίωση της σωµατικής τους κατάστασης.
γ. Να προπονούνται, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύµφωνα µε τις
οδηγίες των προπονητών τους.
δ. Να ενθαρρύνουν τους συναθλητές τους και να αποφεύγουν τις
µεµψιµοιρίες, τις αντεγκλήσεις και τα παράπονα, κατά την διάρκεια ή
µετά το τέλος των αγώνων που συµµετέχουν.
ε. Να επιδεικνύουν, κατά την διάρκεια των αγώνων των εθνικών
συγκροτηµάτων, αγωνιστική διάθεση πάντα µέσα στα πλαίσια του
αθλητικού πνεύµατος χωρίς να εκθέτουν µε αντιαθλητικές ενέργειες που
επισύρουν µάλιστα την επιβολή τεχνικών ποινών και αποβολών το κύρος
και την υπόληψη του εθνικού συγκροτήµατος, αλλά και της χώρας µας.
6. Σε περιπτώσεις που οι Καλαθοσφαιριστές επικαλούνται ασθένεια ή
τραυµατισµό τους, υποχρεούνται να ενηµερώνουν, πάραυτα, τους
αρµόδιους εφόρους και προπονητές προκειµένου να καταστεί δυνατή η
ιατρική τους εξέταση και παρακολούθηση από την αρµόδια Υγειονοµική
Επιτροπή του άρθρου 28 του Καταστατικού της Οµοσπονδίας.
• Η τελευταία χορηγεί βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του
αθλητή, στην οποία αναφέρεται και ο χρόνος, κατά τον οποίο αυτός
πρέπει να απέχει από προπονήσεις και αγώνες.
• Κατά την διάρκεια του αναφεροµένου στην ιατρική βεβαίωση χρόνου
αποχής από αθλητικές δραστηριότητες, ο Καλαθοσφαιριστής δεν
δικαιούται αυτόµατα να µετέχει όλων των αγωνιστικών εκδηλώσεων του
Σωµατείου του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
7. Καλαθοσφαιριστής ο οποίος αποκλείσθηκε από την Εθνική Οµάδα,
λόγω τραυµατισµού η ασθενείας του, δεν έχει δικαίωµα να µετάσχει σε
αγώνα του σωµατείου στο οποίο ανήκει, πριν από την παρέλευση οκτώ (8)
ηµερών από τον αγώνα της Εθνικής Οµάδας, στον οποίο δεν µετείχε, για
την πιο πάνω αιτία. Η ηµέρα του αγώνα της Εθνικής δεν υπολογίζεται για
τον προσδιορισµό του χρονικού αυτού διαστήµατος.
• Από τη ρύθµιση της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται οι
καλαθοσφαιριστές, που δεν αγωνίστηκαν µε το σωµατείο τους, λόγω
τραυµατισµού ή ασθενείας τους, σε αγώνα πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου,
αµέσως προηγούµενου του αγώνα της Εθνικής Οµάδας.

• Συµµετοχή του αθλητή, αντίθετα µε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο
2, 3 και 4 εδ. β και γ αυτού έχει σαν αποτέλεσµα την επιβολή ποινής
µηδενισµού του σωµατείου σε όσους αγώνες έλαβε µέρος αυτεπάγγελτα
από την διοργανώτρια.
8. Καλαθοσφαιριστής που επικαλείται τραυµατισµό ή ασθένεια, κατά την
διάρκεια εκδηλώσεων των Εθνικών Συγκροτηµάτων, παραµένει στην
αποστολή και ακολουθεί τις ιατρικές οδηγίες των ιατρών των Εθνικών
Οµάδων.
• Σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του µε τα όσα ορίζει η παράγραφος
αυτή, ισχύουν οι ρυθµίσεις των παρ.2 και 3 του άρθ. αυτού.
9. Για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων καλαθοσφαιριστών, κατά την
περίοδο των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Εθνικών Οµάδων, στις
οποίες έχουν προσκληθεί να συµµετάσχουν, είναι απαραίτητη η
προηγούµενη γνωµάτευση και έγκριση της Υγειονοµικής Επιτροπής της
Ε.Ο.Κ.
10. Η Υγειονοµική Επιτροπή της Οµοσπονδίας έχει τις αρµοδιότητες που,
ενδεικτικά, αναφέρονται στο άρθρο 28 του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ.,
αλλά και όσες αρµοδιότητες της ανατίθενται µε διατάξεις του Κανονισµού
αυτού ή µε αποφάσεις του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.
11. Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. σε περιπτώσεις παραπτωµάτων αθλητών Εθνικών
Οµάδων, που αφορούν την εν γένει συµπεριφορά τους περί την τήρηση
των παραπάνω και που κρίνει ότι δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, έχει την
διακριτική ευχέρεια να επιβάλει σε αυτούς ποινή στέρησης της κατά
προπόνηση καθιερωµένης εκάστοτε αποζηµίωσης ίσης
10-30
προπονήσεων.
12. Σε περιπτώσεις που επιβάλλονται περισσότερες από µία ποινές, αυτές
εκτίονται αθροιστικά.
13. Σε όσες περιπτώσεις διαπράττονται πειθαρχικά παραπτώµατα, που δεν
είναι δυνατόν να προβλεφθούν µε ακρίβεια στις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου των Κανονισµών, το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας έχει δικαίωµα να
αντιµετωπίσει τα πειθαρχικά αυτά παραπτώµατα µε αναλογική εφαρµογή
όλων των διατάξεων του παρόντος.
• Στις περιπτώσεις δε που κρίνει ότι τα παραπτώµατα των
Καλαθοσφαιριστών είναι ελαφράς µορφής, έχει το δικαίωµα και την
ευχέρεια να επιβάλει τις πειθαρχικές ποινές της σύστασης ή επίπληξης.
14. Ευθύνη σωµατείων και προπονητών
Ο δεσµός που υφίσταται µεταξύ σωµατείων και των αθλητών τους και οι
σχέσεις που απορρέουν από αυτόν, έχουν σαν αποτέλεσµα το σωµατείο να
καθίσταται συνυπεύθυνο µε τον αθλητή του, που έχει προσκληθεί σε
εθνικό συγκρότηµα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
• Συνυπευθυνότητα επίσης έχει και ο σωµατειακός προπονητής του
διεθνούς αθλητή.
• Η ευθύνη αυτή πηγάζει από την αναµφισβήτητη και αυτονόητη ηθική
υποχρέωσή τους να συµβάλουν στην ευπρόσωπη αγωνιστική παρουσία
των εθνικών µας συγκροτηµάτων, που απαιτούν την συνδροµή τους και
την µη δηµιουργία προβληµάτων στη συµµετοχή των αθλητών τους στις
εκδηλώσεις των Εθνικών µας Συγκροτηµάτων στα οποία έχουν
προσκληθεί.
15. Σωµατείο που σε αντίθεση µε την αναφερόµενη στην προηγούµενη
παράγραφο υποχρέωσή του αρνείται για οποιοδήποτε λόγο να επιτρέψει

τη συµµετοχή αθλητή του σε υποχρεώσεις εθνικού συγκροτήµατος στις
οποίες επίσηµα έχει προσκληθεί από την Οµοσπονδία υπόκειται στην
ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθµών από το βαθµολογικό πίνακα του
πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει.
• Επίσης το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας έχει το δικαίωµα να επιβάλει την ποινή
της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος
σε προπονητές οι οποίοι εµποδίζουν ή αρνούνται τη συµµετοχή των
καλαθοσφαιριστών τους στις υποχρεώσεις των Εθνικών Συγκροτηµάτων.
16. Οι ποινές σε Καλαθοσφαιριστές, Σωµατεία και Προπονητές
επιβάλλονται από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, µετά από σχετική εισήγηση
της Επιτροπής Εθνικών Οµάδων και απολογίας των εγκαλουµένων. Όπου
όµως οι διατάξεις του παρόντος προβλέπουν αυτοδίκαιη και αυτεπάγγελτη
επιβολή ποινής, η απόφαση της Ε.Ο.Κ. είναι τυπική και υποχρεωτική.
17. Πέραν των ανωτέρω ποινών, το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας είναι ευνόητο
ότι έχει το δικαίωµα και την διακριτική ευχέρεια να επιβάλει σε
Καλαθοσφαιριστές που υπέπεσαν σε παραπτώµατα τις ποινές που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των κειµένων νόµων,
όταν κρίνει ότι παρίσταται προς τούτο ανάγκη.
ΑΡΘΡΟ 95 - _∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. που έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Εθνικών
Οµάδων συστήνει για την επίτευξη των στόχων και τον συντονισµό των
ενεργειών της σηµαντικής αυτής αρµοδιότητας, την ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ.
1. Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής.
α. Με απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας καθορίζεται η σύνθεση της
Επιτροπής, που αποτελείται από δύο ή και περισσότερα µέλη του και από
εξωδιοικητικά πρόσωπα, που έχουν καταξιωθεί για την προσφορά τους
στο άθληµα.
β. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ένας εκ των µελών του ∆.Σ. της
Οµοσπονδίας.
γ. Γραµµατέας της Επιτροπής εκλέγεται από τα µέλη της και τηρεί τα
πρακτικά των συνεδριάσεών της, τα οποία επικυρώνονται από το ∆.Σ. της
Ε.Ο.Κ.
δ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίστανται και οι Οµοσπονδιακοί
προπονητές, χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου.
2. Αρµοδιότητες της Επιτροπής.
α. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ., τον
προϋπολογισµό δαπανών προετοιµασίας και αγωνιστικών εκδηλώσεων
των εθνικών συγκροτηµάτων.
β. Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τους Οµοσπονδιακούς Προπονητές, τα
αγωνιστικά προγράµµατα των Εθνικών Οµάδων.
γ. Παρακολουθεί και µελετά την απόδοση και τα προβλήµατα των οµάδων
και των αθλητών και εισηγείται µέτρα για την επίλυσή τους.
δ. Μελετά και εισηγείται προτάσεις, για την οργάνωση των οµάδων και τη
βελτίωση της λειτουργίας τους.

ε. Είναι το υπεύθυνο όργανο για την ευπρεπή εµφάνιση και αγωνιστική
παρουσία των εθνικών συγκροτηµάτων και για το λόγο αυτό υποβάλλει
προτάσεις στο ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
στ. Εισηγείται στο ∆.Σ. την επιλογή των εφόρων των οµάδων, τους
οποίους παρακολουθεί και ελέγχει για τον τρόπο εκπλήρωσης των
αρµοδιοτήτων τους.
Β. ΕΦΟΡΟΙ ΟΜΑ∆ΩΝ
1. Οι έφοροι που επιλέγονται από την Επιτροπή Εθνικών Οµάδων είναι
µέλη της και ορίζονται σαν υπεύθυνοι οµάδας ή κλιµακίου, µεριµνούν για
τη σωστή και αποδοτική λειτουργία τους, την εφαρµογή του Κανονισµού
αυτού καθώς και των αποφάσεων της Επιτροπής, ως προς το τµήµα της
υπευθυνότητάς τους.
2. Οφείλουν ειδικότερα οι έφοροι:
α. Να παρακολουθούν και µεριµνούν για την απρόσκοπτη - εφαρµογή του
προγράµµατος, που έχει καταρτισθεί και αφορά την προετοιµασία και
αγωνιστική παρουσία των οµάδων της ευθύνης τους.
β. Να επιλύουν θέµατα διοικητικής φύσης.
γ. Να παρακολουθούν το έργο και την απόδοση των προπονητών, των
οποίων αποτελούν σύνδεσµο µε την Επιτροπή και να συνδράµουν στην
επιτυχία του.
δ. Να εισηγούνται προτάσεις, που αφορούν την οργάνωση και βελτίωση
της λειτουργίας των οµάδων τους καθώς και της παρουσίας και του ρόλου
τους στα θέµατα αρµοδιότητάς τους.
ε. Να τηρούν σε συνεργασία µε τους προπονητές της οµάδας τους, µητρώο
των αθλητών της.
στ. Να εισηγούνται στην Επιτροπή, τον προϋπολογισµό των δαπανών που
αφορούν την αγωνιστική προετοιµασία και παρουσία της οµάδας τους
ζ. Να παρακολουθούν την απόδοση και την συµπεριφορά των υπεύθυνων
της φυσικής προετοιµασίας του, γιατρού, του φυσιοθεραπευτή και των
λοιπών τεχνικών συµβούλων.
η. Οι έφοροι είναι υπεύθυνοι για την προµήθεια, φύλαξη και συντήρηση
του αθλητικού υλικού, που τους ανατίθεται για τις οµάδες τους, σε
συνεργασία µε τους αρµόδιους υπαλλήλους της Οµοσπονδίας.
θ. Να παρακολουθούν, κατευθύνουν και ελέγχουν τους φροντιστές, έτσι
ώστε να εκπληρώνουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους.
Γ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ.
1. Οι Προπονητές των Εθνικών Οµάδων διακρίνονται σε:
α. Εθνικό Προπονητή
β. Αναπληρωτή Εθνικό Προπονητή
γ. Οµοσπονδιακούς Προπονητές
δ. Βοηθούς Οµοσπονδιακούς Προπονητές
ε. Περιφερειακούς Οµοσπονδιακούς Προπονητές
• Οι Οµοσπονδιακοί Προπονητές καθώς και οι Βοηθοί και Περιφερειακοί
Οµοσπονδιακοί Προπονητές είναι υπεύθυνοι τόσο για την λειτουργία των
κλιµακίων των Εθνικών Οµάδων όσο και για τη λειτουργία και
συντονισµό του Αναπτυξιακού Προγράµµατος της Οµοσπονδίας.
στ. Περιφερειακοί Προπονητές, που προσλαµβάνονται ειδικά για την
λειτουργία του Αναπτυξιακού Προγράµµατος της Οµοσπονδίας από τις
οικείες Ενώσεις, µετά από έγκριση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.

3. Οι Εθνικοί Προπονητές προΐστανται των λοιπών Προπονητών και
τεχνικών συµβούλων, έχουν δε την γενική ευθύνη και εποπτεία όλων των
Εθνικών Οµάδων οι οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε τις οδηγίες τους, υπό
την άµεση ή µέσω των λοιπών Προπονητών επιστασία τους.
4. Οι Προπονητές είναι έµµισθοι και προσλαµβάνονται µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου ή έργου, µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. µετά από
σχετική εισήγηση της Επιτροπής, από αναγνωρισµένης αξίας Έλληνες η
Αλλοδαπούς Προπονητές.
5. Οι Προπονητές όλων των Κατηγοριών, εκτός αυτών της παρ. 2στ, δεν
έχουν δικαίωµα να έχουν παράλληλη απασχόληση σε σωµατεία.
6. Κύριο έργο των Εθνικών Προπονητών είναι:
α. ο προγραµµατισµός των εθνικών οµάδων
β. η σωστή αγωνιστική κατεύθυνση, ως προς την µέθοδο και την τακτική,
που πρέπει να ακολουθηθεί
γ. η µέριµνα ώστε όλα τα εθνικά συγκροτήµατα να ακολουθούν ενιαία
αγωνιστική τακτική, που θα είναι προσαρµοσµένη στις εξελισσόµενες
επιστηµονικές µεθόδους.
δ. η προετοιµασία µιας η περισσοτέρων εθνικών οµάδων και η τεχνική
καθοδήγησή τους σε αγωνιστικές εκδηλώσεις.
ε. η κατάρτιση και επίβλεψη του αναπτυξιακού προγράµµατος της Ε.Ο.Κ.
7. Οι Οµοσπονδιακοί Προπονητές έχουν κύριο έργο την προετοιµασία των
Εθνικών Συγκροτηµάτων, σε άµεση συνεργασία µε τον Εθνικό
Προπονητή, για τεχνικά κύρια θέµατα. Επίσης είναι υπεύθυνοι για την
υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος
8. Οι βοηθοί και περιφερειακοί Οµοσπονδιακοί Προπονητές έχουν έργο
την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται από το ∆.Σ. της
Ε.Ο.Κ. ή τον Εθνικό Προπονητή, είτε σε επίπεδο Εθνικών Οµάδων είτε σε
επίπεδο Αναπτυξιακού Προγράµµατος.
9. Το ύψος της αποζηµίωσης που καταβάλλεται στους Προπονητές
καθορίζεται, κατά περίπτωση, από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. µετά από σχετική
εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Οµάδων, τηρουµένων όµως πάντα των
διατάξεων των Νόµων, που ρυθµίζουν παρόµοια θέµατα.
10. Πέρα, όµως, των βασικών υποχρεώσεων, όπως καθορίζονται στις
προηγούµενες παραγράφους, είναι δυνατόν το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. να
συµφωνήσει µε τον Προπονητή που προσλαµβάνεται, να αναλάβει αυτός
και άλλα καθήκοντα, συναφή βέβαια προς την ιδιότητά του, µε σκοπό την
άνοδο και ανάπτυξη του αθλήµατος και την επίτευξη των στόχων που
επιδιώκει η Οµοσπονδία. Τα καθήκοντα, όµως, αυτά θα πρέπει να
προβλέπονται ρητά από την σχετική συµφωνία Ε.Ο.Κ. και Προπονητή.
11. Για τους αυτούς σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούµενη
παράγραφο, όλοι οι Προπονητές που προσλαµβάνονται υποχρεούνται
χωρίς άλλη πρόσθετη αποζηµίωση, µετά από σχετική απόφαση του ∆.Σ.
της Ε.Ο.Κ., να παρέχουν τεχνικής φύσης οδηγίες και προγράµµατα
προπονήσεων, σε οποιοδήποτε σωµατείο - µέλος της Οµοσπονδίας
ζητήσει, µέσω αυτής, και να επιβλέπουν την εφαρµογή τους από τα
ενδιαφερόµενα σωµατεία.
12. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου, οι Προπονητές των
Εθνικών Οµάδων υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ε.Ο.Κ. έκθεση, ως
προς την υλοποίηση των οδηγιών τους και την απόδοση του προπονητή

του σωµατείου, που ανέλαβε να τις εφαρµόσει. Αντίγραφο της έκθεσης
αυτής τίθεται στο Φάκελο του σωµατείου.
13. Σε περίπτωση διαφωνίας εφόρου και προπονητή, για θέµατα τεχνικής
ή διοικητικής φύσης, την αρµοδιότητα επίλυσής τους έχει η Επιτροπή
Εθνικών Οµάδων και σε αδυναµία της, το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
14. Σε περίπτωση κατά την οποία προπονητής δεν είναι συνεπής µε τις
υποχρεώσεις του και δεν εφαρµόζει όσα ορίζονται στο Συµβόλαιό του,
στον Κανονισµό αυτό και σε αποφάσεις της Ε.Ε.Ο. και του ∆.Σ. της
Ε.Ο.Κ., επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. µετά από εισήγηση της
Επιτροπής, κυρώσεις που φθάνουν ανάλογα µε την βαρύτητα του
παραπτώµατός του µέχρι και την καταγγελία σε βάρος του της σύµβασής
του ή και της αφαίρεσης, προσωρινά ή οριστικά, του δικαιώµατος
άσκησης του επαγγέλµατος του Προπονητή.
15. Οι Προπονητές που έχουν προσληφθεί από την Ε.Ο.Κ. ή τις Τοπικές
Ενώσεις και Επιτροπές µε οποιαδήποτε ιδιότητα απαγορεύεται να έχουν
την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου (Μάνατζερ) αθλητών ή
προπονητών ή να συνάπτουν σχέσεις συνεργασίας µε άλλους Μάνατζερ.
16. Παράβαση της παραπάνω απαγορευτικής διάταξης έχει σαν συνέπεια
την άµεση καταγγελία της σύµβασης συνεργασίας του προπονητή, µε
υπαιτιότητα του τελευταίου, και την στέρηση της άδειας άσκησης του
επαγγέλµατος για χρονικό διάστηµα, τουλάχιστον, ενός χρόνου.
_. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
1. Οι υπεύθυνοι του έργου αυτού είναι άτοµα µε ειδική, για το σκοπό
αυτό, κατάρτιση, που παρακολουθούν την φυσική κατάσταση των
αθλητών και καταρτίζουν προγράµµατα, ώστε µε τη βελτίωσή της να
αξιοποιηθούν οι δυνατότητές τους στον ανώτατο βαθµό.
2. Τα άτοµα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να είναι καθηγητές Φυσικής
Αγωγής, µε ειδικές γνώσεις του αθλήµατος, του ελέγχου της φυσικής
κατάστασης, ψυχολογίας και άλλων σχετικών γνώσεων.
3. Ο αριθµός των υπευθύνων Φυσικής προετοιµασίας, η διαδικασία
επιλογής και αµοιβής τους καθώς και κάθε άλλο θέµα, που αναφέρεται
στα ειδικά τους καθήκοντα, καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της
Ε.Ο.Κ. µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής.
4. Οι υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής είναι υπόλογοι έναντι της Επιτροπής και
για την ολοκλήρωση του έργου τους, είναι δε υποχρεωµένοι να
συνεργάζονται µε τους προπονητές και τους εφόρους της κάθε οµάδας.
5. Σε περίπτωση διαφωνίας τους µε τους προπονητές, αρµόδιος να
αποφασίσει σχετικά είναι ο έφορος της οµάδας και σε αδυναµία του η
Επιτροπή.
Ε. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Τα άτοµα αυτά έχουν ειδικές επιστηµονικές γνώσεις (π.χ. ψυχολόγοι,
κοινωνιολόγοι κ.λ.π.) και προσλαµβάνονται, κατά κανόνα, µε σύµβαση
ορισµένου έργου και χρόνου, προκειµένου να υποβοηθήσουν το έργο των
προπονητών των Εθνικών Οµάδων.
2. Οι τεχνικοί σύµβουλοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν πλήρη και
αποκλειστικοί απασχόληση µε την Οµοσπονδία και να ασκούν τα
καθήκοντά τους σύµφωνα µε το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών και
της απασχόλησης των υπαλλήλων της Ε.Ο.Κ.
ΣΤ. ΓΙΑΤΡΟΙ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Τα άτοµα αυτά προσφέρουν τις επιστηµονικές τους υπηρεσίες ως προς την
ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία καθώς και την φυσιοθεραπεία των
αθλητών των εθνικών συγκροτηµάτων, τακτικά ή κατά περίπτωση, µε την
µέριµνα των προπονητών και των εφόρων των οµάδων.
Ο αριθµός τους, η επιλογή, ο τρόπος απασχόλησης και η αµοιβή τους
καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. µετά από εισήγηση της
Επιτροπής.
Ζ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
Οι φροντιστές έχουν σαν κύριο έργο την διαφύλαξη, διακίνηση και
ετοιµότητα του κάθε είδους υλικού και οργάνων των Οµάδων, την
προετοιµασία του χώρου προπονήσεών τους καθώς και την επιτέλεση
κάθε άλλης συναφούς εργασίας, που θα τους ανατεθεί από τους αρµόδιους
εφόρους, στον έλεγχο και εποπτεία
των οποίων βρίσκονται.
ΑΡΘΡΟ 96
1. Ο Κανονισµός αυτός των Εθνικών Οµάδων καταρτίστηκε µε σκοπό την
άνοδο της στάθµης του αθλήµατος σε εθνικό επίπεδο στον διεθνή χώρο.
Άµεση συνέπεια της σηµασίας του αποτελεί το γεγονός ότι δεν
επιτρέπεται σε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο (σωµατεία,
αθλητές, προπονητές, διοικητικοί παράγοντες) να τον αγνοήσει και να
ενεργήσει αντίθετα µε τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του προκειµένου να
συνεχίσει την κάθε είδους δραστηριότητά του στο άθληµα της
καλαθοσφαίρισης.
2. Απαγορεύεται αυστηρά σε όσους ασχολούνται µε την προετοιµασία των
εθνικών συγκροτηµάτων, να προβαίνουν δηµόσια σε σχόλια, επικρίσεις ή
και επιδοκιµασίες όσον αφορά την πορεία του έργου της προετοιµασίας
αυτής. Αρµόδιο για να αποφασίσει επιβολή κυρώσεων είναι το ∆.Σ. της
Ε.Ο.Κ.
3. Οι συµβάσεις όλων όσων προσλαµβάνονται, για να απασχοληθούν µε
τα εθνικά συγκροτήµατα, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις
προηγούµενες σχετικές διατάξεις του Κανονισµού αυτού, υπογράφονται,
πάντα, από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. Τα καθήκοντα, τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους δεν πρέπει να είναι αντίθετες µε τον
Κανονισµό και θα καθορίζονται, µε κάθε λεπτοµέρεια, από το
περιεχόµενο της σύµβασής τους.
4. Όλοι όσοι ασχολούνται στις Επιτροπές και στις εφορείες των Εθνικών
συγκροτηµάτων δεν δικαιούται καµιάς αποζηµίωσης, εκτός από εκείνης
της πραγµατικής δαπάνης, για τις εκτός έδρας µετακινήσεις τους.
Για την καταβολή των δαπανών αυτών απαιτείται έγκριση του ∆.Σ. της
Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 97 - ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
1. Την ευθύνη συγκρότησης και αγωνιστικής παρουσίας των Μικτών
Οµάδων των Τοπικών Ενώσεων έχουν τα ∆.Σ. των Ενώσεων.
2. Για την συµµετοχή των Μικτών Οµάδων σε διεθνείς διοργανώσεις,
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η συνεργασία µε την
Ε.Ο.Κ. η οποία είναι το αποκλειστικά υπεύθυνο όργανο, για την

ευπρόσωπη παρουσία του αθλήµατος στον διεθνή χώρο και παρέχει ή όχι
την σχετική έγκριση.
3. Η επιλογή των αθλητών για τις Μικτές Οµάδες ανήκει στην διακριτική
ευχέρεια του ∆.Σ. των Τοπικών Ενώσεων και Επιτροπών, όταν αυτή
αφορά αθλητές που ανήκουν σε σωµατεία που συµµετέχουν σε τοπικά
πρωταθλήµατα.
• Προκειµένου, όµως, για επιλογή αθλητών, που ανήκουν σε σωµατεία
Εθνικών Κατηγοριών και που λαµβάνουν µέρος και σε πρωταθλήµατα
Ενώσεων (π.χ. παιδικό, εφηβικό κ.λ.π.), η πρόσκληση και συµµετοχή τους
απαιτεί πάντοτε την σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
4. Οι Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων ισχύουν και εφαρµόζονται και για
τις Μικτές Οµάδες των Τοπικών Ενώσεων και Επιτροπών.
• Η πειθαρχική, όµως, εξουσία, όταν αυτή ασκείται για περιπτώσεις
αθλητών, που, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, ανήκουν σε
σωµατεία που συµµετέχουν σε αγωνιστικές εκδηλώσεις αρµοδιότητας της
Ε.Ο.Κ. ανήκει αποκλειστικά στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, που αποφαίνεται,
µετά από σχετική εισήγηση της οικείας ‘Ενωσης.
ΑΡΘΡΟ 98 - EK∆OΣH ANAΓNΩPIΣTIKΩN ∆EΛTIΩN
Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. εκδίδει αναγνωριστικά δελτία ταυτότητας των µελών
της ∆ιοίκησης και των Επιτροπών της, των διαιτητών, κριτών και άλλων
ιθυνόντων των αγώνων καθώς και εκείνων που έχουν διατελέσει ή είναι
διεθνείς αθλητές.
ΑΡΘΡΟ 99 - ΛHΨH ∆IEPΓETIKΩN OYΣIΩN – NTOΠINΓK
KONTPOΛ
Η λήψη διεγερτικών ουσιών απαγορεύεται.
Οι απαγορευµένες ουσίες και µέθοδοι καθορίζονται από την ∆ιεθνή
Ολυµπιακή Επιτροπή και τους ισχύοντες Νόµους.
Ειδικότερα ο Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3057/2002,
ρυθµίζει αναλυτικά την έννοια του Ντόπινγκ, τα απαγορευµένα µέσα, τις
ειδικές διαδικασίες ελέγχου, τον έλεγχο Ντόπινγκ εκτός αγώνων και
καθιδρύει το Εθνικό Συµβούλιο του Ντόπινγκ, την σύνθεση και τις
αρµοδιότητές του, τις πειθαρχικές
παραβάσεις Ντόπινγκ, τις πειθαρχικές κυρώσεις κ.λ.π.
Kαθιερώνει ποινικές διατάξεις, καθορίζει τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα,
τις ιατρικές µονάδες καταπολέµησης της χρήσης Ντόπινγκ, µεριµνά για τις
ενδεικνυόµενες ιατρικές εξετάσεις των αθλητών, τα αρµόδια γι΄ αυτές
όργανα και καθιερώνει σειρά ελέγχων που αποσκοπούν στην πρόληψη και
την απαγόρευση της διακίνησης απαγορευµένων ουσιών. (Ν. 2725/1999
Κεφ. _΄ Καταπολέµηση Ντόπινγκ).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 100
1. Η Επιτροπή Οικονοµικής Αξιολόγησης Αθλητών που λειτουργεί στα
πλαίσια της Ε.Ο.Κ. αποτελείται από πέντε (5) µέλη που ορίζονται µε
απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας

2. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι ίση µε αυτή της θητείας του
∆.Σ. της Ε.Ο.Κ.
3. Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. έχει δικαίωµα της αναπλήρωσης και της
αντικατάστασης των µελών της Επιτροπής
4. Για την απόφαση της Αποτίµησης της Αξίας των Αθλητών η Επιτροπή
λαµβάνει υπόψη της στοιχεία όπως
- Το χρονικό διάστηµα παραµονής του αθλητή στο σωµατείο
- Η αγωνιστική ικανότητα του αθλητή όπως αυτή διαµορφώθηκε από την
δηµιουργική δραστηριότητα του σωµατείου
- Η συµµετοχή του στις Εθνικές Οµάδες
- Η Κατηγορία στην οποία ανήκει το αθλητικό σωµατείο στο οποίο
µετακινείται ο αθλητής
- Η αποζηµίωση που ο αθλητής λαµβάνει από το σωµατείο στο οποίο
µετακινείται
5. Η Επιτροπή επιλαµβάνεται συγκεκριµένης υπόθεσης µετά από σχετική
αίτηση ενός ή και των δύο των άµεσα ενδιαφεροµένων σωµατείων και
εκδίδει απόφαση - εισήγηση προς το ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. εντός 7 ηµερών από
την συζήτηση της υπόθεσης.
6. Στην περίπτωση που το σωµατείο που αποκτά µε την ως άνω
αναφερόµενη διαδικασία ένα αθλητή δεν καταβάλλει προς το σωµατείο
του αθλητή το χρηµατικό ποσό που καθορίστηκε µε απόφαση της
Επιτροπής στερείται του δικαιώµατος απόκτησης αθλητών/τριών µε
οιασδήποτε κατηγορίας µεταγραφής , µέχρι την εξόφληση του ως άνω
ποσού.
ΑΡΘΡΟ 101
Σε περίπτωση αδυναµίας οµάδας Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας να
εκπληρώσει τις οικονοµικές της υποχρεώσεις έναντι των αθλητών της που
βεβαιώνονται µε αποφάσεις των Ε.Ε.Ο.∆.ΑΚ. εφαρµόζεται η σχετική
διαδικασία του Κανονισµού της fiba και η οµάδα στερείται του
δικαιώµατος απόκτησης από κάθε είδους µεταγραφών
µέχρι την
εκπλήρωση των αναγνωρισµένων αυτών οικονοµικών της υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 102
Σωµατεία και καλαθοσφαιριστές τους δύναται να συµφωνήσουν ότι τις
διαφορές τους που δηµιουργούνται από τις αποφάσεις της Οµοσπονδίας
για αποδοχή ή απόρριψη µεταγραφών να τις επιλύουν µε προσφυγή
ακύρωσή τους σε δεύτερο βαθµό στην Επιτροπή Οικονοµικής
Αξιολόγησης Αθλητών που λειτουργεί στην Οµοσπονδία.

