ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
1.

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη ενός καλαθοσφαιριστή (όπου αναφέρεται ο όρος
«καλαθοσφαιριστής» ισχύει και για «καλαθοσφαιρίστρια») γίνεται μεταξύ των ηλικιών 12
και 23. Τα σωματεία που συνδράμουν στην εκπαίδευση και ανάπτυξη καλαθοσφαιριστών
νομιμοποιούνται σε πληρωμή αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη. Η αποζημίωση αυτή
αντιστοιχεί (α) στα έξοδα που υπέστησαν τα σωματεία για να διατηρούν τις κατάλληλες
υποδομές και να παρέχουν τα αναγκαία μέσα και υπηρεσίες σε νεαρά ταλέντα με σκοπό την
ανάπτυξη τους, (β) σε επιβράβευση της επιτυχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης νεαρών
ταλέντων και (γ) σε ενθάρρυνση των σωματείων να συνεχίσουν να επενδύουν στην ανάπτυξη
και εκπαίδευση νεαρών ταλέντων.

2.

Αποζημίωση για εκπαίδευση και ανάπτυξη θα είναι πληρωτέα μόνο μέχρι το τέλος της
καλαθοσφαιρικής περιόδου εντός της οποίας ένας καλαθοσφαιριστής κλείνει το 23ο έτος της
ηλικίας του και θα αφορά την εκπαίδευση του καλαθοσφαιριστή από τα 12 μέχρι τα 23 του. Η
έναρξη και λήξη κάθε περιόδου θα είναι ως καθορίζεται στους Κανονισμούς Εγγραφών και
Μεταγραφών την ΚΟΚ. Οι παρόντες κανονισμοί εφαρμόζονται μόνο στις ομάδες των
σωματείων της Α και Β1 κατηγορίας Ανδρών και της Α κατηγορίας Γυναικών, της ΚΟΚ. Όλες
οι αναφορές σε σωματεία στους παρόντες κανονισμούς αφορούν σωματεία των εν λόγω
κατηγοριών.

3.

Η υποχρέωση για πληρωμή αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη είναι ανεξάρτητη και
δεν επηρεάζεται από τυχόν υποχρέωση για πληρωμή, προς όφελος του δικαιούχου σωματείου,
αποζημίωσης για παραβίαση συμβολαίου εργοδότησης και/ή τέλος μεταγραφής και/ή
οποιοδήποτε άλλο είδος πληρωμής και/ή αποζημίωσης.

4.

Αποζημίωση για εκπαίδευση και ανάπτυξη είναι πληρωτέα όταν ένας καλαθοσφαιριστής, μέχρι
την καλαθοσφαιρική περίοδο των 23ων του γενεθλίων:

5.

6.

i.

Εγγράφεται για πρώτη φορά στον κατάλογο των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών του
νέου σωματείου.

ii.

Εγγράφεται και/ή μεταγράφεται από ένα σωματείο στο οποίο ήταν εγγεγραμμένος
στον κατάλογο των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών, σε άλλο σωματείο επίσης στον
κατάλογο των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών (είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λήξη
του συμβολαίου του, αν είναι επαγγελματίας).

Δεν υφίσταται υποχρέωση για πληρωμή της αναφερόμενης στο άρθρο 4 αποζημίωσης όταν:
i.

Ένα σωματείο, το οποίο θα ήταν δικαιούχο σε τέτοια αποζημίωση, παραβίασε, με
απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΚ, το συμβόλαιο εργοδότησης
του καλαθοσφαιριστή (δεν επηρεάζονται τα τυχόν δικαιώματα τρίτων σωματείων με
τα οποία ο καλαθοσφαιριστής ήταν εγγεγραμμένος παλαιότερα).

ii.

Ο καλαθοσφαιριστής μεταγράφεται στη νέα του ομάδα και δεν εγγράφεται στον
κατάλογο των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών

iii.

Ένα σωματείο αποποιείται γραπτώς του δικαιώματός του σε πληρωμή αποζημίωσης.

iv.

Ο καλαθοσφαιριστής εγγράφεται στον νέο του σωματείο με υποσχετική

Για σκοπούς υπολογισμού της αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη η ΚΟΚ διαχωρίζει
τα σωματεία της σε 3 κατηγορίες, ως το Παράρτημα Α, αναλόγως των αναπτυξιακών
πρωταθλημάτων στα οποία συμμετέχουν. Η κάθε κατηγορία θα αντιστοιχεί σε προκαθορισμένο
από την ΚΟΚ ποσό ετήσιας αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη (κατηγορίες εξόδων
εκπαίδευσης). Η κατηγοριοποίηση των σωματείων θα αποφασίζεται από την ΚΟΚ λαμβάνοντας
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υπόψη τα δεδομένα κάθε σωματείου την έκαστην προηγούμενη περίοδο.
7.

8.

9.

Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν εντός του άρθρου 4(i) ανωτέρω:
i.

Το σωματείο το οποίο εγγράφει τον καλαθοσφαιριστή στον κατάλογο των μέχρι 18
καλαθοσφαιριστών του υποχρεούται, εντός 30 ημερών από την εγγραφή, να
καταβάλει αποζημίωση για εκπαίδευση και ανάπτυξη σε όλα τα σωματεία στα οποία,
σύμφωνα με τα αρχεία της ΚΟΚ, ο καλαθοσφαιριστής ήταν εγγεγραμμένος από την
ηλικία των 12 ετών μέχρι τη μέρα που υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό
συμβόλαιο.

ii.

Το ύψος της αποζημίωσης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό της κατηγορίας
εξόδων εκπαίδευσης στην οποία βρίσκεται το σωματείο που εγγράφει τον
καλαθοσφαιριστή στον κατάλογο των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών επί τον αριθμό των
καλαθοσφαιρικών περιόδων (κατ’ αναλογία) που ο καλαθοσφαιριστής ήταν
εγγεγραμμένος σε σωματείο ή σωματεία της ΚΟΚ από την αρχή της καλαθοσφαιρικής
περιόδου των 12ων του γενεθλίων, μέχρι την εγγραφή του στον κατάλογο των μέχρι
18 καλαθοσφαιριστών

iii.

Η αποζημίωση για εκπαίδευση και ανάπτυξη διαμοιράζεται στα προηγούμενα
σωματεία του καλαθοσφαιριστή κατ’ αναλογία της χρονικής διάρκειας που, σύμφωνα
με τα αρχεία της ΚΟΚ, ήταν εγγεγραμμένος κοντά τους.

Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν εντός του άρθρου 4(ii) ανωτέρω:
i.

Το σωματείο το οποίο εγγράφει τον καλαθοσφαιριστή στη δύναμή του στον κατάλογο
των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών, υποχρεούται, εντός 30 ημερών από την εγγραφή
του καλαθοσφαιριστή, να καταβάλει αποζημίωση για εκπαίδευση και ανάπτυξη στο
προηγούμενο μόνο σωματείο στο οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο καλαθοσφαιριστής.

ii.

Το ύψος της αποζημίωσης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό της κατηγορίας
εξόδων εκπαίδευσης στην οποία βρίσκεται το νέο σωματείο επί τον αριθμό των
καλαθοσφαιρικών περιόδων (κατ’ αναλογία) που ο καλαθοσφαιριστής ήταν
εγγεγραμμένος στο παλιό σωματείο.

Επιπρόσθετα της αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη, κάθε φορά που προκύπτει
πληρωμή της δυνάμει των παρόντων κανονισμών αποζημίωσης, δύναται να υπάρχουν και οι
ακόλουθες πληρωμές:
i.

Επιβράβευση συμμετοχών στις εθνικές ομάδες καλαθόσφαιρας Κ16 και Κ18 και Κ20
και Ανδρών ή Γυναικών
Σε κάθε πληρωμή αποζημίωσης δυνάμει των άρθρων 4(i) και 4(ii) και νοουμένου ότι
ο καλαθοσφαιριστής αναγράφηκε στο φύλλο αγώνα σε επίσημους αγώνες των
εθνικών ομάδων Κ16 και Κ18 και Κ20 και Ανδρών ή Γυναικών, το σωματείο ή σωματεία
με τα οποία ήταν εγγεγραμμένος τους εν λόγω χρόνους θα λαμβάνουν επιπρόσθετη
προκαθορισμένη χρηματική επιβράβευση. Η επιβράβευση θα βασίζεται στον αριθμό
επίσημων αγώνων των πιο πάνω εθνικών ομάδων στους οποίους ο καλαθοσφαιριστής
ήταν δηλωμένος στο φύλλο αγώνα και το ύψος της καθορίζεται από την ΚΟΚ, ως το
Παράρτημα Β.

ii.

Συνεισφορά Αλληλεγγύης (Solidarity Contribution)
Σε κάθε πληρωμή αποζημίωσης δυνάμει του άρθρου 4(ii), όλα τα σωματεία στα οποία
ήταν εγγεγραμμένος ο καλαθοσφαιριστής από την περίοδο των 12ων του γενεθλίων
μέχρι πριν την πρώτη εγγραφή του στον κατάλογο των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών
θα διαμοιράζονται, ανάλογα με το χρόνο που ο καλαθοσφαιριστής ήταν
εγγεγραμμένος στη δύναμή τους, ποσό ίσο με το 15% της αποζημίωσης για εκπαίδευση
και ανάπτυξη στην οποία θα νομιμοποιείται το παλιό σωματείο. Το σωματείο δηλαδή
με το οποίο ο καλαθοσφαιριστής ήταν εγγεγραμένος και το οποίο νομιμοποιείται σε
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αποζημίωση για εκπαίδευση και ανάπτυξη δυνάμει του άρθρου 4(ii). Η πληρωμή αυτή
θα είναι επιπρόσθετη της αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη, δεν θα
αποκόπτεται από αυτήν και θα καταβάλλεται από το νέο σωματείο εντός του χρόνου
που αναφέρεται στο άρθρο 8(i).
10. Αποζημίωση για εκπαίδευση και ανάπτυξη καθώς και επιβράβευση για συμμετοχή στις εθνικές
ομάδες καταβάλλεται μόνο μία φορά σε κάθε σωματείο. Συνεισφορά αλληλεγγύης
καταβάλλεται κάθε φορά που προκύπτει νέα μεταγραφή η οποία εμπίπτει εντός των άρθρων
4(ii) και 8.
11. Σε περίπτωση που ένας καλαθοσφαιριστής εγγραφεί στον κατάλογο των μέχρι 18
καλαθοσφαιριστών πριν το τέλος της καλαθοσφαιρικής περιόδου των 23ων γενεθλίων του με
σωματείο στο οποίο ήταν ήδη εγγεγραμμένος, όλα τα τυχόν προηγούμενα σωματεία στα οποία
ήταν εγγεγραμμένος από την περίοδο των 12ων γενεθλίων θα δικαιούνται σε αποζημίωση για
εκπαίδευση και ανάπτυξη.
12. Σε περίπτωση που ένας καλαθοσφαιριστής εγγραφεί στον κατάλογο των μέχρι 18
καλαθοσφαιριστών σωματείου στο οποίο ήταν ήδη εγγεγραμμένος αλλά όχι στον εν λόγω
κατάλογο, σε περίπτωση μεταγραφής του σε άλλο σωματείο και εγγραφή του στον κατάλογο
των μέχρι 18 του άλλου σωματείου, το προηγούμενο σωματείο του θα δικαιούται σε
αποζημίωση για όλες τις καλαθοσφαιρικές περιόδους στις οποίες ο καλαθοσφαιριστής ήταν
εγγεγραμμένος στη δύναμή του.

13. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε δικαιούχο σε αποζημίωση για εκπαίδευση και ανάπτυξη
σωματείο έχει αναστείλει τις εργασίες του και/ή δεν συμμετέχει πλέον στα Πρωταθλήματα της
ΚΟΚ, η αποζημίωση που αντιστοιχεί στο σωματείο αυτό καταβάλλεται στην ΚΟΚ με σκοπό την
επένδυσή της στο άθλημα της Καλαθόσφαιρας.
14. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ σωματείων και/ή καλαθοσφαιριστών και/ή της ΚΟΚ
αναφορικά με τα πιο πάνω άρθρα, αυτή θα επιλύεται από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών
της ΚΟΚ.
15. Η οποιαδήποτε οικονομική διαφορά μεταξύ σωματείων της ΚΟΚ σε σχέση με την αποζημίωση
για εκπαίδευση και ανάπτυξη του παρόντος κανονισμού πληρωμή, δεν θα επηρεάζει τη
δυνατότητα του καλαθοσφαιριστή να αγωνίζεται με το νέο του σωματείο.
16. Η αποζημίωση για εκπαίδευση και ανάπτυξη δεν θα πληρώνεται από τους καλαθοσφαιριστές
αλλά μόνο από τα νέα τους σωματεία. Τυχόν έγγραφη συμφωνία μεταξύ καλαθοσφαιριστή και
σωματείου για πληρωμή του ποσού αυτού από τον καλαθοσφαιριστή θα είναι άκυρη και άνευ
ισχύος.
17. Στην περίπτωση διεθνούς μεταγραφής από και/ή προς σωματείο μέλος της ΚΟΚ, η αποζημίωση
για εκπαίδευση και ανάπτυξη στην οποία τυχόν να νομιμοποιείται το παλιό ή παλιά σωματεία
με τα οποία ήταν εγγεγραμμένος ο καλαθοσφαιριστής δεν θα εμπίπτει εντός της δικαιοδοσίας
της ΚΟΚ αλλά θα υπολογίζεται από τη FIBA δυνάμει των κανονισμών της FIBA.
18. Στις περιπτώσεις που προκύπτει ότι ένα σωματείο και/ή καλαθοσφαιριστής προέβησαν σε
ψευδείς δηλώσεις για να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τα πιο πάνω
άρθρα, η υπόθεση θα παραπέμπεται στον Αθλητικό Δικαστή για επιβολή κυρώσεων.

*** Οι τροποποιήσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στις 5
Αυγούστου 2019
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Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση σωματείων βάση συμμετοχών στα αναπτυξιακά
πρωταθλήματα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΠΟΣΟ €

Κατηγορία Α

Συμμετοχές σε όλα τα
πρωταθλήματα από
κ10 μέχρι κ18, Ανδρών
και Γυναικών

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ,
ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ, YOUTH STARS,
ΑΤΛΑΝΤΑΣ, ΖΗΝΩΝΑΣ,
PHOENIX MJ BASKET,
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ

Καλαθοσφαιριστές
800 ανά έτος
εκπαίδευσης

ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ,
ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΒΑ, Ε.Ν.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ, ΑΕΛ
ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΓΕΡ/ΓΙΑΣ, Α.Ο.
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΑΠΟΠ
ΠΑΦΟΥ,
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ,

Καλαθοσφαιριστές
500 ανά έτος
εκπαίδευσης

ΑΣΥΛ, HERITAGE,
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΡΟΥ, ΠΑΟΚ
ΚΟΚ/ΘΙΑΣ, ΕΝΑΔ ΑΓ.
ΔΟΜΕΤΙΟΥ, ΟΜΟΝΟΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Ε.Ν. ΑΓ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝ
ΓΕΡΙΟΥ, ΕΥ ΖΗΝ, ΠΑΟΚ
ΛΕΜΕΣΟΥ

Καλαθοσφαιριστές
200 ανά έτος
εκπαίδευσης

Κατηγορία Β

Κατηγορία Γ

Συμμετοχές σε 5-7
πρωταθλήματα από
κ10 μέχρι κ18, Ανδρών
και Γυναικών

Συμμετοχές σε 4 ή
λιγότερα
πρωταθλήματα από
κ10 μέχρι κ18, Ανδρών
και Γυναικών

Καλαθοσφαιρίστριες
200 ανά έτος
εκπαίδευσης

Καλαθοσφαιρίστριες
150 ανά έτος
εκπαίδευσης

Καλαθοσφαιρίστριες
100 ανά έτος
εκπαίδευσης

*Μέγιστος αριθμός πρωταθλημάτων 8. Πρωταθλήματα κ10 και κ12 (μικτό), κ14 Ανδρών
και Γυναικών, κ16 Ανδρών και Γυναικών και κ18 Ανδρών και Γυναικών
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Πίνακας 2. Επιβράβευση βάση επίσημων συμμετοχών στις εθνικές ομάδες κ16 και κ18
και Κ20 και Ανδρών ή Γυναικών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕ

Κατηγορία Α

11 και περισσότερες συμμετοχές

ΕΘΝΙΚΕΣ

Ποσό €

Καλαθοσφαιριστές

2000
Καλαθοσφαιρίστριες

600

Κατηγορία Β

6-10 συμμετοχές

Καλαθοσφαιριστές

1000
Καλαθοσφαιρίστριες

300
Κατηγορία Γ

1-5 συμμετοχές

Καλαθοσφαιριστές

500
Καλαθοσφαιρίστριες

150

*Για τον υπολογισμό συμμετοχής, θα λαμβάνεται υπόψη η εγγραφή στο φύλλο αγώνος
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Παράρτημα Α. Τρόπος Υπολογισμού αποζημίωσης εκπαίδευσης και ανάπτυξης, για το
πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο

Το ποσό που καταβάλλεται για σκοπούς εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, καθορίζεται ως
ακολούθως:

Α) Χρόνια εκπαίδευσης από ημερομηνία εγγραφής του καλαθοσφαιριστή στα μητρώα της
ΚΟΚ ως ερασιτέχνη, μέχρι την ημερομηνία μεταγραφής του και υπογραφής
επαγγελματικού συμβολαίου ή υπογραφής πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου (μέχρι τα
23 χρόνια)
Χ
Β) Ποσό ανά έτος βάση Πίνακα Α (λαμβάνεται υπόψη η κατηγορία του σωματείου που του
παρέχει επαγγελματικό συμβόλαιο)
+
Γ) Ποσό επιβράβευσης συμμετοχών με τις Εθνικές ομάδες (Πίνακας 2)

Ποσό εκπαίδευσης και ανάπτυξης = A X B + Γ

Το ποσό αυτό καταβάλλεται από το σωματείο που του υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό
συμβόλαιο, στο σωματείο/α (αναλογικά) που είχαν εγγεγραμμένο τον καλαθοσφαιριστή ως
ερασιτέχνη, από τα 12 μέχρι και τα 23 του χρόνια.
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