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ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Κανονισμός 1
Γενικά – Ορισμοί
Γενικά
1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Περί των Εγγραφών και Μεταγραφών Κανονισμοί της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
2. Οι παρόντες Κανονισμοί εκδίδονται και τροποποιούνται όπως ορίζεται στο Καταστατικό της ΚΟΚ Νοείται ότι
όπου οι πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών συγκρούονται με πρόνοιες του Καταστατικού της ΚΟΚ, οι τελευταίες
υπερισχύουν και τυγχάνουν εφαρμογής.
Ορισμοί
Εκτός αν διαφορετικά προκύπτει από το κείμενο στους παρόντες κανονισμούς οι πιο κάτω λέξεις έχουν την εξής
έννοια:
Καλαθοσφαιρική Περίοδος σημαίνει την περίοδο που αρχίζει από την 1/9 και λήγει στις 31/8 του επόμενου
έτους.
Αγωνιστική Περίοδος σημαίνει την περίοδο που αρχίζει από την ημέρα που είναι ορισμένος ο 1ος (πρώτος)
αγώνας της 1ης (πρώτης) αγωνιστικής του Πρωταθλήματος και λήγει την ημέρα που είναι ορισμένος ο τελευταίος
αγώνας των play – offs του σχετικού Πρωταθλήματος.
Κανονική Περίοδος σημαίνει την περίοδο που αρχίζει από την ημέρα που είναι ορισμένος ο 1ος (πρώτος) αγώνας
της 1ης (πρώτης) αγωνιστικής του Πρωταθλήματος και λήγει την ημέρα που είναι ορισμένος ο τελευταίος αγώνας
της σχετικής φάσης (όχι των play offs). Ο 3ος γύρος σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα, θεωρείται κανονική περίοδος.
Έναρξη Πρωταθλήματος ορίζεται ως η ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένος ο 1ος (πρώτος) αγώνας της 1ης
(πρώτης) αγωνιστικής κάθε πρωταθλήματος.
Έναρξη φάσης play offs ορίζεται ως η ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένος ο 1ος (πρώτος) αγώνας της
συγκεκριμένης φάσης των play offs.
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Κύπριος/α Καλαθοσφαιριστής/στρια ορίζεται για σκοπούς των παρόντων κανονισμών ο/η κάτοχος Κυπριακής
Ιθαγένειας ή ο/η καλαθοσφαιριστής/στρια με δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική ομάδα ή ο/η
καλαθοσφαιριστής/στρια ο οποίος έχει λάβει τη συστηματική και θεμελιώδη καλαθοσφαιρική του εκπαίδευση
στην Κυπριακή Δημοκρατία (ήτοι να έχει εγγραφεί ως καλαθοσφαιριστής στο μητρώο καλαθοσφαιριστών της
ΚΟΚ πριν κλείσει το 15ο έτος της ηλικίας του).
Σημειώνεται ότι για όσους έχουν εγγραφεί στα μητρώα της ΚΟΚ, πριν από την ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου 2016
(στην οποία τροποποιήθηκε ο σχετικός κανονισμός), η συστηματική και θεμελιώδης εκπαίδευση ορίζεται ως η
εγγραφή στα μητρώα της ΚΟΚ, πριν την συμπλήρωση των 18 χρονών αντί των 15 χρόνων.
Προθεσμίες: Σε περίπτωση που οποιαδήποτε προθεσμία λήγει σε ημέρα που το γραφείο της Ομοσπονδίας είναι
κλειστό, η λήξη της προθεσμίας θα μετατίθεται μέχρι και την 15:00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2
Γενική Απαγόρευση Συμμετοχής
Καλαθοσφαιριστής/καλαθοσφαιρίστρια ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Καλαθοσφαιριστών της
ΚΟΚ σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς ή δεν παρουσιάσει έγγραφη βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα από
την ΚΟΚ, δεν δύναται να συμμετέχει ως καλαθοσφαιριστής/καλαθοσφαιρίστρια σε πρωτάθλημα ή άλλη επίσημη
καλαθοσφαιρική διοργάνωση της ΚΟΚ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3
Μητρώο Καλαθοσφαιριστών/στριών - Δελτίο Ταυτότητας
3.1 Η ΚΟΚ διατηρεί Μητρώο Καλαθοσφαιριστών/στριων.
3.2 Το Μητρώο Καλαθοσφαιριστών/στριων είναι διαιρεμένο σε τμήματα ανά σωματείο μέλος της ΚΟΚ.
3.3 Στο Μητρώο Καλαθοσφαιριστών καταχωρούνται τέτοιες λεπτομέρειες σε σχέση με κάθε εγγεγραμμένο
καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστρια που η ΚΟΚ κρίνει κατάλληλες.
3.4 Η ΚΟΚ επιτρέπει μετά από γραπτό αίτημα στα μέλη της και σε εγγεγραμμένους
καλαθοσφαιριστές/καλαθοσφαιρίστριες να επιθεωρούν το μητρώο σε κατάλληλες ώρες, και διευθετεί την

~5~

Κανονισμοί Εγγραφών Μεταγραφών 2020-2021

παροχή αντιγράφων καταχωρήσεων του μητρώου έπειτα από γραπτό προς τούτο αίτημα των πιο πάνω
προσώπων.
3.5 Σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων κανονισμών, η Ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας
Καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας το οποίο:
(α) φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα
της ΚΟΚ,
(β) φέρει την φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό Μητρώου Καλαθοσφαιριστή/στριας, τον
αριθμό πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, την ημερομηνία και τόπο γέννησης του/της
Καλαθοσφαιριστή/στριας,
(γ) αναφέρει το Σωματείο,
Καλαθοσφαιριστής/στρια.

στη

δύναμη

του

οποίου

είναι

εγγεγραμμένος/η

ο/η

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4
Εγγραφή Καλαθοσφαιριστών / Καλαθοσφαιριστριών
4.1 Αίτηση για εγγραφή
Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλαθοσφαιριστών/Καλαθοσφαιριστριών:
(α) υποβάλλεται από καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστρια οποιασδήποτε ηλικίας, ο οποίος/α θα
αγωνιστεί σε επίσημη διοργάνωση/πρωτάθλημα της ΚΟΚ και δεν είναι εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο
Καλαθοσφαιριστών/στριών ή σε αντίστοιχο μητρώο ομοσπονδίας καλαθόσφαιρας του εξωτερικού,
(β) δύναται να υποβληθεί σε οποιοδήποτε χρόνο, περιλαμβανομένης και της διάρκειας της αγωνιστικής
περιόδου, εκτός όπου υπάρχουν περιορισμοί ημερομηνιών στις Ειδικές Προκηρύξεις των αντίστοιχων
πρωταθλημάτων
(γ) υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΟΚ
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(δ) αναφέρει το σωματείο στη δύναμη του οποίου προτίθεται να εγγραφεί ο/η αιτητής/τρια
(ε) αναφέρει την συγκατάθεση του σωματείου αναφορικά με τη εγγραφή του/της αιτητή/τριας στη
δύναμη του (φέρει την σφραγίδα του Σωματείου και υπογραφή των προσώπων που είναι
εξουσιοδοτημένα να το δεσμεύουν).
(στ) σε περίπτωση καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας ο οποίος/α δεν έχει συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας του/της, συνοδεύεται από έγγραφη και υπογεγραμμένη συγκατάθεση των ασκούντων
την γονική μέριμνα του/της πιστοποιημένη από τον κοινοτάρχη ή πιστοποιών υπάλληλο.
(ζ) υποβάλλεται μόνο μέσω της διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφών/μεταγραφών της ΚΟΚ
(η) συνοδεύεται από φωτοτυπίες σχετικών σελίδων πιστοποιητικού γεννήσεως ή διαβατηρίου ή δελτίου
πολιτικής ταυτότητας αναφορικά με Κύπριους ή Κοινοτικούς καλαθοσφαιριστές / καλαθοσφαιρίστριες.
Σε περίπτωση που ο καλαθοσφαιριστής/στρία δεν διαθέτει διαβατήριο ή πολιτική ταυτότητα τότε
συνοδεύεται από αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τουλάχιστον του ενός γονέα αυτού/ης.
(θ)
συνοδεύεται
από
πρόσφατη
καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας

φωτογραφία,

του/της

υπό

εγγραφή

(ι) συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή έγγραφα που κατά καιρούς καθορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ.
(ια) το τέλος εγγραφής μη Κύπριων καλαθοσφαιριστών καθορίζεται κατά καιρούς από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΚ και/ή θα αναφέρεται υποχρεωτικώς στις ειδικές προκηρύξεις κάθε
πρωταθλήματος. To εν λόγω τέλος εξοφλείταικατά την εγγραφή του καλαθοσφαιριστή . Εξόφληση
νοείται μόνο η καταβολή του τέλους είτε τοις μετρητοίς είτε με τραπεζική επιταγή (banker’s draft) είτε
με απευθείας έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό της ΚΟΚ, είτε μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας που
υποδεικνύεται από την ΚΟΚ (JCC).
(ιβ) Σε περίπτωση αίτηση εγγραφής καλαθοσφαιριστή/στρίας μη κατόχου Κυπριακής ιθαγένειας, για
να εξεταστεί η αίτηση αυτή, θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες της FIBA για
εγγραφή ανήλικου καλαθοσφαιριστή/στριας, καθώς και οι εκ της Κυπριακής νομοθεσίας απορρέουσες
υποχρεώσεις (special case).
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4.2 Εξέταση αίτησης
(Α) Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο καλαθοσφαιριστών/καλαθοσφαιριστριών που δεν περιέχει τα
στοιχεία ή δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του κανονισμού 4.1 πιο πάνω απορρίπτεται και
επιστρέφεται στον αιτητή. Κατά της απορριπτικής απόφασης χωρεί προσφυγή ενώπιον του Αθλητικού
Δικαστή της ΚΟΚ από όποιο πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον εντός 10 ημερών από την ημερομηνία
έκδοσης της εν λόγω απόφασης. Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή επί της προσφυγής είναι
τελεσίδικη.
(Β)
Αίτηση καλαθοσφαιριστή/στριας για εγγραφή
στο Μητρώο καλαθοσφαιριστών/
καλαθοσφαιριστριών εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους με απόφαση Δ.Σ.
εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της ΚΟΚ εντός 10 ημερών από τη λήψη της και, σε περίπτωση
έγκρισης
(1) γίνεται η σχετική καταχώρηση στο Μητρώο καλαθοσφαιριστών/καλαθοσφαιριστριών, και
(2)
η ΚΟΚ εκδίδει δελτίο ταυτότητας καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας το οποίο
ετοιμάζεται το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήψη της αίτησης και αποστέλλεται προς το
Σωματείο στη δύναμη του οποίου εγγράφεται ο αιτητής
(Γ) Η ημερομηνία εγγραφής καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας θα είναι η ημερομηνία έγκρισης
της εγγραφής του, από την διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφών της ΚΟΚ. Σε περίπτωση
καλαθοσφαιριστή που προέρχεται από ξένη Ομοσπονδία, η ημερομηνία εγγραφής του θα είναι η
ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ελευθέρας μεταγραφής από την ξένη Ομοσπονδία (Letter of
clearance) και της εγγραφής του στο διαδικτυακό σύστημα εγγραφών/μεταγραφών, στην
μεταγενέστερη των δύο ημερομηνιών. Σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιείται καμία αίτηση
εγγραφής/μεταγραφής από το διαδικτυακό σύστημα εγγραφών/μεταγραφών, σε μη εργάσιμες ημέρες
της γραμματείας της ΚΟΚ.
(Δ) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης πρόνοιας ουδεμία αίτηση για εγγραφή εγκρίνεται και/ή ουδεμία
ταυτότητα εκδίδεται αν δεν εξοφληθεί το τέλος εγγραφής που καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 4(1)(ια) των παρόντων Κανονισμών.

4.3 Δικαίωμα συμμετοχής
Νοείται ότι Κύπριος/α καλαθοσφαιριστής/στρια ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο Μητρώο της ΚΟΚ και ο οποίος
επιστρέφει στην ΚΟΚ από Ξένη Ομοσπονδία στην οποία αγωνιζόταν και επανεγγράφεται στο Μητρώο της ΚΟΚ,
δικαιούται να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες από την ημερομηνία εγγραφής του εφόσον η εγγραφή αυτή λάβει
χώρα μέχρι τις 20/1 του επόμενου έτους. Εάν η επιστροφή αυτή του εν λόγω καλαθοσφαιριστή/στριας λάβει
χώρα μετά τις 20/1 του επόμενου έτους ο/η εν λόγω καλαθοσφαιριστής/στρία δικαιούται να αγωνίζεται σε
επίσημους αγώνες της Ομοσπονδίας από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
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Ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης πρόνοιας καλαθοσφαιριστής/στρια μη κατέχων/ουσα Κυπριακή υπηκοότητα
θεωρείται αντικανονικώς συμμετέχων/ουσα για οιονδήποτε αγώνα στον οποίο αγωνιστεί εντός της προθεσμίας
των 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης για εγγραφή του/της εκτός εάν το τέλος
εγγραφής που καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4(1)(ια) των παρόντων Κανονισμών εξοφληθεί εντός
της εν λόγω προθεσμίας των 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης για εγγραφή
του/της. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης πρόνοιας καλαθοσφαιριστής/στρια μη κατέχων/ουσα Κυπριακή
υπηκοότητα θεωρείται αντικανονικώς συμμετέχων/ουσα για οιονδήποτε αγώνα στον οποίο αγωνιστεί μετά την
προθεσμία των 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης για εγγραφή του/της εκτόςεάν
το τέλος εγγραφής που καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4(1)(ια) των παρόντων Κανονισμών εξοφληθεί
πριν τον εν λόγω αγώνα στον οποίο αγωνίστηκε.
4.4 Ποιοι δεν μπορούν να εγγραφούν
Δεν μπορούν να εγγραφούν ως καλαθοσφαιριστές/καλαθοσφαιρίστριες και η ΚΟΚ δεν θα εγγράφει ως τέτοιους
:
(α) Εν ενεργεία Διαιτητές, Κριτές, Παρατηρητές
(β) Άτομα που καταδικάστηκαν για σοβαρά παραπτώματα ή και για παράβαση των βασικών ή
θεμελιωδών αρχών της ΚΟΚ από τα αρμόδια όργανα της ΚΟΚ και/ή άτομα που καταδικάστηκαν από
την ΑΔΕΑ για τον ίδιο λόγο ή και άτομα που καταδικάστηκαν από την ΑΔΕΑ με στέρηση της αθλητικής
τους ιδιότητας και/ή άτομα που καταδικάστηκαν από Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας για
αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας.
(γ) άτομα που εργάζονται στην ΚΟΚ και/ή προσφέρουν υπηρεσίες εις την ΚΟΚ έναντι αμοιβής
4.5 Ψευδείς δηλώσεις σε αίτηση
Καλαθοσφαιριστής/ Καλαθοσφαιρίστρια που προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις στην αίτηση του/της για εγγραφή
τιμωρείται κατόπιν παραπομπής του/της στον Αθλητικό Δικαστή της ΚΟΚ για επιβολή ποινής βάση των
Πειθαρχικών Κανονισμών. ΚΟΚ

~9~

Κανονισμοί Εγγραφών Μεταγραφών 2020-2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5
Δηλώσεις Καλαθοσφαιριστών/Καλαθοσφαιριστριών
5.1 Δηλώσεις Καλαθοσφαιριστών / Καλαθοσφαιριστριών
(α) Κάθε Σωματείο Μέλος της ΚΟΚ υποχρεούται όπως 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη
του αντίστοιχου πρωταθλήματος κάθε έτους, υποβάλει στην διαδικτυακή πλατφόρμα της ΚΟΚ τους
καταλόγους των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών για κάθε ηλικιακή ομάδα, που θα αγωνιστεί στο
αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΚΟΚ.
Οι κατάλογοι δύναται να τροποποιούνται και να αναπροσαρμόζονται με προσθαφαιρέσεις
καλαθοσφαιριστών/στριών που δυνάμει των παρόντων Κανονισμών νομότυπα ενεγράφησαν ή/και
μετεγγράφηκαν μετά την 20/9 καθ’ έτους για την Καλαθοσφαιρική περίοδο που θα ακολουθήσει
νοουμένου ότι δεν θα ξεπεραστεί ο συνολικός αριθμός των δηλωμένων, για κάθε ηλικιακή ομάδα, που
θα αγωνιστεί στα πρωταθλήματα της ΚΟΚ.
(β) Σωματείο δύναται να διαγράψει καλαθοσφαιριστή από τους εν λόγο καταλόγους
καλαθοσφαιριστών των διάφορων ηλικιακών πρωταθλημάτων και να τον εγγράψει στον κατάλογο των
μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών που προνοείται πιο κάτω στον Κανονισμό 8 και/ή να τον μεταγράψει σε
άλλο Σωματείο.
(γ) Σωματείο που αγωνίζονται στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και το πρωτάθλημα τροχοκαθίσματος,
δύναται να προσθέσουν καλαθοσφαιριστές κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, μέχρι την
συμπλήρωση του αριθμού των 18 καλαθοσφαιριστών
(δ) Σωματεία που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα Basket League, Α κατηγορίας Γυναικών, Β1 και Β2
κατηγορίας, δύναται να αντικαταστήσουν μόνο καλαθοσφαιριστή μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία,
ως αυτή καθορίζεται στις Ειδικές Προκηρύξεις των αντίστοιχων πρωταθλημάτων και τους Κανονισμούς
Εγγραφών/Μεταγραφών.
5.2 Αποτελέσματα δήλωσης
(Α) Καλαθοσφαιριστής/Καλαθοσφαιρίστρια ο/η οποίος/οποία περιλαμβάνεται στους ως άνω υπό
5.1(α) καταλόγους δικαιούται να μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο μόνο κατόπιν ελευθέρας ή/και
υποσχετικής μεταγραφής από το Σωματείο που τον έχει δηλώσει στον σχετικό κατάλογο δεδομένου ότι
δεν υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών έγγραφο συμφωνητικό και σύμφωνα με τους Κανονισμούς
εκπαίδευσης και ανάπτυξης.
(Β) Καλαθοσφαιριστής/Καλαθοσφαιρίστρια ο/η οποίος /οποία δεν περιλαμβάνεται στους ως άνω, υπό
5.1(α) καταλόγους είναι ελεύθερος/η να εγγραφεί σε Σωματείο της επιλογής του/της και σύμφωνα
με τους κανονισμούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Το αυτό συμβαίνει σε περίπτωση μη δήλωσης
καταλόγου από Σωματείο τηρουμένων βέβαια των σχετικών προνοιών του Καταστατικού με τις οποίες
προνοείται η επιβολή σε τέτοιο Σωματείο περαιτέρω κυρώσεων και/ή ποινών.
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(Γ) Από την αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018, ισχύουν οι κανονισμοί Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, που
θα αφορούν τους Κανονισμούς Εγγραφών - Μεταγραφών των καλαθοσφαιριστών καλαθοσφαιριστριών, 12-23 ετών και τις μεταγραφές αυτών από το ένα σωματείο στο άλλο σωματείο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6
Μεταγραφές Καλαθοσφαιριστών /Καλαθοσφαιριστριών
6.1 Γενικά
(Α)
Μεταγραφή
Καλαθοσφαιριστή/στρίας
σημαίνει
τη
μεταφορά
της
καταχώρησης
καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας από το Μητρώο Καλαθοσφαιριστών/στριών της ΚΟΚ ή
αντίστοιχο μητρώο αλλοδαπής ομοσπονδίας από τη δύναμη ενός σωματείου στη δύναμη άλλου
σωματείου, μέλους της ΚΟΚ ή αλλοδαπής ομοσπονδίας και περιλαμβάνει ελευθέρα, υποσχετική και
διεθνή μεταγραφή.
(Β) Μεταγραφική περίοδος σημαίνει χρονική περίοδο εντός της οποίας μπορούν να διενεργηθούν
μεταγραφές σύμφωνα με τις πρόνοιες και περιορισμούς των παρόντων κανονισμών.
(Γ) Για σκοπούς του παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση που οποιαδήποτε μεταγραφική περίοδος
λήγει σε ημέρα που το γραφείο της Ομοσπονδίας είναι κλειστό, η λήξη της μεταγραφικής περιόδου θα
μετατίθεται μέχρι και την 15: 00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
(Δ) Μεταγραφές θα διενεργούνται μόνο εντός των χρονικών πλαισίων των μεταγραφικών περιόδων
όπως αυτές καθορίζονται πιο κάτω στον παρόντα Κανονισμό.
6.2 Μεταγραφές μεταξύ σωματείων μελών της ΚΟΚ – Ελευθέρα / Υποσχετική Μεταγραφή
Κάθε ελευθέρα και/ή υποσχετική μεταγραφή μεταξύ δύο σωματείων μελών της ΚΟΚ θα διενεργείται σύμφωνα
με τον παρόντα κανονισμό.
Υποσχετική μεταγραφή σημαίνει την παραχώρηση καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας από Σωματείο στην
δύναμη του οποίου είναι εγγεγραμμένος προς άλλο σωματείο μέλος της ΚΟΚ για χρονικό διάστημα μέχρι την
λήξη της αγωνιστικής περιόδου μέσα στην οποία λαμβάνει χώρα η υποσχετική μεταγραφή.
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6.2.1 Αίτηση για ελευθέρα και/ή υποσχετική μεταγραφή
Ελευθέρα και/ή υποσχετική μεταγραφή καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας διενεργείται μετά από αίτηση η
οποία:
(α) υποβάλλεται από καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστρια
Καλαθοσφαιριστών της ΚΟΚ

εγγεγραμμένο

στο

Μητρώο

(β) δύναται να υποβληθεί μόνο κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου, ήτοι της περιόδου που
ορίζεται πιο κάτω
(γ) υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΟΚ
(δ) αναφέρει το σωματείο στη δύναμη του οποίου προτίθεται να εγγραφεί ο/η αιτητής/τρια
(ε) αναφέρει τη συγκατάθεση του σωματείου αναφορικά με τη εγγραφή του/της αιτητή/τριας στη
δύναμη του καθώς και τη συγκατάθεση του σωματείου στη δύναμη του οποίου ανήκει και φέρει τη
σφραγίδα των εν λόγω Σωματείων καθώς και υπογραφή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα
να τα δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Σε περίπτωση που το σωματείο του οποίου είναι
εγγεγραμμένος ο καλαθοσφαιριστής, αρνείται να δώσει την συγκατάθεση του στο νέο σωματείο που
επιθυμεί τον καλαθοσφαιριστή, ενημερώνεται γραπτώς η ΚΟΚ μαζί με το έντυπο μεταγραφής ή
υποσχετικής μεταγραφής. Η ΚΟΚ αποστέλλει γραπτή ενημέρωση προς το προηγούμενο σωματείο. Σε
περίπτωση που το προηγούμενο σωματείο δεν παρουσιάσει υπογεγραμμένο συμβόλαιο μεταξύ των δύο
πλευρών (ομάδας-καλαθοσφαιριστή), εντός 7 ημερών από την ημέρα υποβολής του ερωτήματος από
την ΚΟΚ προς το σωματείο που είναι εγγεγραμμένος ο καλαθοσφαιριστής, τότε η ΚΟΚ εγγράφει τον
καλαθοσφαιριστή στο νέο σωματείο.
(στ) σε περίπτωση καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας ο οποίος/α δεν έχει συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας του/της, συνοδεύεται από έγγραφη και υπογεγραμμένη συγκατάθεση των ασκούντων
την γονική μέριμνα του/της πιστοποιημένη από τον κοινοτάρχη ή πιστοποιών υπάλληλο.
(ζ) υποβάλλεται μόνο διαδικτυακά στην πλατφόρμα εγγραφών/μεταγραφών της ΚΟΚ
(η) συνοδεύεται απαραιτήτως από το Δελτίο Ταυτότητας του Καλαθοσφαιριστή/στριας για σκοπούς
διενέργειας της νέας καταχώρησης
(θ) συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή έγγραφα που κατά καιρούς καθορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ.
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(ι) σε περίπτωση καλαθοσφαιριστή ο οποίος αιτείται μεταγραφή λόγω του ότι έληξε το συμβόλαιο του
με το προηγούμενο του Σωματείο, γραπτή δήλωση του καλαθοσφαιριστή ότι το συμβόλαιο του έχει
λήξει και γραπτή επιβεβαίωση του εν λόγω γεγονότος από το Σωματείο με το οποίο ο εν λόγω
καλαθοσφαιριστής διατηρούσε συμβόλαιο.
(ια) συνοδεύεται από το τέλος που καθορίζεται κατά καιρούς από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και θα
αναφέρεται στις ειδικές προκηρύξεις κάθε πρωταθλήματος. To Δ.Σ. δύναται να αποφασίσει ότι το εν
λόγω τέλος θα καταβάλλεται και/ή εξοφλείται σε μεταγενέστερο στάδιο και ότι δεν θα αποστέλλεται
απαραίτητα με τα έγγραφα που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο.
6.2.2 Εξέταση αίτησης
(Α) Αίτηση για ελευθέρα και/ή υποσχετική μεταγραφή που δεν περιέχει τα στοιχεία ή δεν
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του κανονισμού 6.2.1 πιο πάνω απορρίπτεται και επιστρέφεται
στον/στην αιτητή/τρια. Κατά της απορριπτικής απόφασης χωρεί προσφυγή ενώπιον του Αθλητικού
Δικαστή της ΚΟΚ από όποιο πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον εντός 10 ημερών από την ημερομηνία
έκδοσης της εν λόγω απόφασης. Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή επί της προσφυγής είναι
τελεσίδικη.
(Β) Αίτηση καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας για ελευθέρα και/ή υποσχετική μεταγραφή
εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ ή από τους με απόφαση Δ.Σ. εντεταλμένους προς
τούτο υπαλλήλους εντός 10 ημερών από τη λήψη της και, σε περίπτωση έγκρισης
(α)

γίνεται η σχετική καταχώρηση στο Μητρώο Καλαθοσφαιριστών/στριών, και

(β)
η ΚΟΚ οπισθογραφεί το δελτίο ταυτότητας του καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας
το οποίο ετοιμάζεται εντός 10 ημερών από τη λήψη της αίτησης και αποστέλλεται προς το
Σωματείο στη δύναμη του οποίου εγγράφεται ο αιτητής/τρια.

(Γ) Η ημερομηνία μεταγραφής καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας θα είναι ημερομηνία της
έγκρισης της αίτησης μεταγραφής του στην διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφών της ΚΟΚ, εκτός αν η
μεταγραφή δεν μπορεί να διενεργηθεί για οποιοδήποτε λόγο.
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6.2.3 Δικαίωμα συμμετοχής
(Α) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου 2.3.(Β) πιο κάτω, καλαθοσφαιριστής/καλαθοσφαιρίστρια
ο/η οποίος/α έλαβε ελευθέρα και/ή υποσχετική μεταγραφή δυνάμει των προνοιών του παρόντος
Κανονισμού δικαιούται να αγωνιστεί με το νέο του/της Σωματείο αμέσως, δεδομένου ότι παρουσιάζει
δελτίο ταυτότητας ή έγγραφη βεβαίωση εγγραφής/μεταγραφής από την ΚΟΚ.
6.2.4 Ψευδείς δηλώσεις σε αίτηση
Καλαθοσφαιριστής/Καλαθοσφαιρίστρια που προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις στην αίτηση του/της για ελευθέρα
και/ή υποσχετική μεταγραφή τιμωρείται κατόπιν παραπομπής του στον Αθλητικό Δικαστή της ΚΟΚ για επιβολή
ελάχιστης ποινής βάση των Πειθαρχικών Κανονισμών
6.2.5 Μεταγραφική περίοδος ελευθέρων και/ή υποσχετικών μεταγραφών.
Αιτήσεις προς την ΚΟΚ για ελευθέρα και/ή υποσχετική μεταγραφή καλαθοσφαιριστή ή και καλαθοσφαιρίστριας
δύνανται να υποβάλλονται από την ημερομηνία έναρξης της καλαθοσφαιρικής περιόδου μέχρι και τις 20/1 του
επόμενου έτους.
Από την παρούσα πρόνοια εξαιρείται το δικαίωμα διεθνούς μεταγραφής καλαθοσφαιριστή ο οποίος δεν έλαβε
την συστηματική και θεμελιώδη καλαθοσφαιρική του εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχει δικαίωμα
συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν κατέχει την Κυπριακή
Ιθαγένεια, ο οποίος θα εγγραφεί στην δύναμη της ΚΟΚ για να αντικαταστήσει άλλο καλαθοσφαιριστή δυνάμει
των προνοιών των Κανονισμών 9-13 κατωτέρω.
6.2.6 Απαγορευτική Διάταξη Μεταγραφών
(Α) Καλαθοσφαιριστής/Καλαθοσφαιρίστρια ο οποίος δεν έλαβε την συστηματική και θεμελιώδη
καλαθοσφαιρική του εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην
Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν κατέχει την Κυπριακή Ιθαγένεια,
δικαιούται μόνο μια μεταγραφή, είτε ελευθέρα είτε υποσχετική, από την έναρξη της καλαθοσφαιρικής
περιόδου μέχρι και την λήξη της οικείας αγωνιστικής περιόδου. Για σκοπούς του παρόντος άρθρου
ελευθέρα μεταγραφή νοείται και η διεθνής μεταγραφή που τυγχάνει καλαθοσφαιριστής/στρια από
Ξένη Ομοσπονδία προς την ΚΟΚ και αντίστροφα.
Καλαθοσφαιριστής/Καλαθοσφαιρίστρια ο οποίος έλαβε την συστηματική και θεμελιώδη
καλαθοσφαιρική του εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική
Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κατέχει την Κυπριακή Ιθαγένεια, δικαιούται 2
μεταγραφές, είτε ελευθέρα είτε υποσχετική, από την έναρξη της καλαθοσφαιρικής περιόδου μέχρι τις
20/1 επόμενου έτους. Για σκοπούς του παρόντος άρθρου ελευθέρα μεταγραφή νοείται και η διεθνής
μεταγραφή που τυγχάνει καλαθοσφαιριστής/στρια από Ξένη Ομοσπονδία προς την ΚΟΚ και
αντίστροφα.
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(Β) Καλαθοσφαιριστής/Καλαθοσφαιρίστρια ο οποίος δεν έλαβε την συστηματική και θεμελιώδη
καλαθοσφαιρική του εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην
Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν κατέχει την Κυπριακή Ιθαγένεια, και
έτυχε ελευθέρας και/ή υποσχετικής μεταγραφής μετά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου δε
δικαιούται νέα μεταγραφή, είτε υποσχετική είτε ελευθέρα, σε άλλο Σωματείο Μέλος της ΚΟΚ πριν από
την λήξη της οικείας αγωνιστικής περιόδου.
Καλαθοσφαιριστής/Καλαθοσφαιρίστρια ο οποίος έλαβε την συστηματική και θεμελιώδη
καλαθοσφαιρική του εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική
Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κατέχει την Κυπριακή Ιθαγένεια, και έτυχε
ελευθέρας και/ή υποσχετικής μεταγραφής μετά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου δικαιούται μια
μεταγραφή, είτε υποσχετική είτε ελευθέρα, σε άλλο Σωματείο Μέλος της ΚΟΚ, μέχρι τις 20/1 του
επόμενου έτους.
Για σκοπούς του παρόντος άρθρου ελευθέρα μεταγραφή νοείται και η διεθνής μεταγραφή που τυγχάνει
καλαθοσφαιριστής/στρια από Ξένη Ομοσπονδία προς την ΚΟΚ και αντίστροφα.
(Γ) Απαγορεύεται η μετακίνηση και/ή η μεταγραφή καλαθοσφαιριστή/στριας ο οποίος δεν έλαβε την
συστηματική και θεμελιώδη καλαθοσφαιρική του εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχει
δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν κατέχει
την Κυπριακή Ιθαγένεια, μεταξύ Σωματείων Μελών της ΚΟΚ από την έναρξη της καλαθοσφαιρικής
περιόδου μέχρι και την λήξη της οικείας αγωνιστικής περιόδου (ισχύει μόνο για τα πρωταθλήματα Α’
κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών, Β1 και Β2 κατηγορίας Ανδρών). Ωσαύτως ουδείς καλαθοσφαιριστής
ο οποίος δεν έλαβε την συστηματική και θεμελιώδη καλαθοσφαιρική του εκπαίδευση στην Κυπριακή
Δημοκρατία ή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής
Δημοκρατίας ή δεν κατέχει την Κυπριακή Ιθαγένεια δύναται να αγωνιστεί με δύο διαφορετικά Σωματεία
Μέλη της ΚΟΚ κατά την διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.
6.2.7 Λήξη περιόδου υποσχετικής
Με τη λήξη της περιόδου της υποσχετικής μεταγραφής, δηλαδή με την λήξη της αγωνιστικής περιόδου εντός ή
για την οποία έχει λάβει χώρα η υποσχετική μεταγραφή, ο/η καλαθοσφαιριστής/καλαθοσφαιρίστρια
επανέρχεται στη δύναμη του Σωματείου που τον/την παραχώρησε.
6.3 Διεθνείς Μεταγραφές
6.3.1 Γενικές Διατάξεις
(Α) Διεθνής μεταγραφή σημαίνει τη μεταγραφή καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας από το μητρώο
ξένης ομοσπονδίας στο μητρώο καλαθοσφαιριστών της ΚΟΚ και τη μεταγραφή καλαθοσφαιριστή από
το μητρώο καλαθοσφαιριστών της ΚΟΚ σε αντίστοιχο μητρώο ξένης ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης.
(Β) Κάθε διεθνής μεταγραφή θα διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
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(Γ) Οι πρόνοιες που περιέχονται στους εκάστοτε κανονισμούς της FIBA αναφορικά με τις διεθνείς
μεταγραφές και τη διαδικασία διεθνών πιστοποιητικών μεταγραφών (letters of clearance) αποτελούν,
τηρουμένων των αναλογιών, αναπόσπαστο μέρος των παρόντων κανονισμών και τυγχάνουν
εφαρμογής σε περιπτώσεις διεθνούς μεταγραφής καλαθοσφαιριστή. Σε περίπτωση που οι παρόντες
κανονισμοί διαφέρουν από τους σχετικούς κανονισμούς διεθνών μεταγραφών της FIBA, οι πρόνοιες
των κανονισμών της FIBA θα υπερισχύουν.

6.3.2 Διεθνείς Μεταγραφές προς την ΚΟΚ
Αίτηση για διεθνή μεταγραφή στο Μητρώο Καλαθοσφαιριστών της ΚΟΚ:
(α) δύναται να υποβληθεί αναφορικά με καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστρια που έχει συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας του/της, και ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ξένης Ομοσπονδίας
(α2) δύναται να υποβληθεί αναφορικά με καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστρια που δεν έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, δεδομένου ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα
ξένης Ομοσπονδίας ή σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ξένης Ομοσπονδίας, αιτηθεί
και δοθεί η απαραίτητη άδεια από την Παγκόσμια Ομοσπονδία (FIBA, special case).
(β) υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστρια ή σωματείο μέλος της
ΚΟΚ
(γ) δύναται να υποβληθεί μόνο εντός των περιόδων μόνο εντός των χρονικών πλαισίων και σύμφωνα
με τους περιορισμούς που προνοούνται πιο πάνω υπό τον παρόντα Κανονισμό και πιο κάτω υπό τους
Κανονισμούς 9-13 των παρόντων Κανονισμών.
(δ) υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΟΚ
(ε) υποβάλλεται μόνο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εγγραφών/μεταγραφών της ΚΟΚ
(στ) το τέλος εγγραφής όπως αυτό καθορίζεται κατά καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ και
θα αναφέρεται στις ειδικές προκηρύξεις κάθε πρωταθλήματος. To εν λόγω τέλος εξοφλείται κατά την
αίτηση για μεταγραφή. Εξόφληση νοείται μόνο η καταβολή του τέλους είτε τοις μετρητοίς είτε με
τραπεζική επιταγή (banker’s draft) είτε με απευθείας έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό της ΚΟΚ
είτε μέσω ενδεδειγμένης από την ΚΟΚ ηλεκτρονικής σελίδας (JCC).
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(ζ) συνοδεύεται από το πιστοποιητικό ελευθέρας μεταγραφής (letter of clearance). Σε περίπτωση που
το πιστοποιητικό ελευθέρας μεταγραφής δεν λαμβάνεται εντός 7 ημερών από την ημερομηνία λήψης
της αιτήσεως για διεθνή μεταγραφή εξ’ υπαιτιότητας ή/και εξαιτίας αμέλειας του αιτούντος Σωματείου
και/ή του αιτητή, η αίτηση θα απορρίπτεται.
(η) συνοδεύεται από φωτοτυπίες σχετικών σελίδων διαβατηρίου ή δελτίου πολιτικής ταυτότητας
αναφορικά με Κύπριους ή Κοινοτικούς καλαθοσφαιριστές/στριες.
(θ) συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία του/της υπό εγγραφή καλαθοσφαιριστή/στριας
(ι) συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή έγγραφα που κατά καιρούς καθορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ.

6.3.3 Εξέταση αίτησης
(Α) Αίτηση για διεθνή μεταγραφή που δεν περιέχει τα στοιχεία ή δε συμμορφώνεται με τις πρόνοιες
του παρόντος κανονισμού απορρίπτεται και επιστρέφεται στον αιτητή. Κατά της απορριπτικής
απόφασης χωρεί προσφυγή ενώπιον της Δ.Ε. της ΚΟΚ από όποιο πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον εντός
10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω απόφασης. Η απόφαση της Δ.Ε. επί της
προσφυγής είναι τελεσίδικη.
(Β) Αίτηση καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας για ελευθέρα και/ή υποσχετική μεταγραφή
εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ ή από τους με απόφαση Δ.Σ. εντεταλμένους προς
τούτο υπαλλήλους εντός 5 ημερών από τη λήψη της και, σε περίπτωση έγκρισης
(α)

γίνεται η σχετική καταχώρηση στο Μητρώο Καλαθοσφαιριστών/στριών, και

(β) η ΚΟΚ εκδίδει δελτίο ταυτότητας καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας το οποίο
ετοιμάζεται εντός 10 ημερών από τη λήψη της αίτησης και το αποστέλλει προς το Σωματείο στη
δύναμη του οποίου εγγράφεται ο/η καλαθοσφαιριστής/στρια, και
(γ) η ΚΟΚ καταθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην FIBA όπως προβλέπουν οι σχετικοί
κανονισμοί της FIBA.

(Γ) Η ημερομηνία μεταγραφής καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας θα είναι η ημερομηνία λήψης
του πιστοποιητικού ελευθέρας μεταγραφής (letter of clearance) και έγκρισης της εγγραφής του
καλαθοσφαιριστή από την πλατφόρμα εγγραφών/μεταγραφών της Ομοσπονδίας, οιαδήποτε είναι η
μεταγενέστερη, εκτός αν η μεταγραφή δεν μπορεί να διενεργηθεί για οποιοδήποτε λόγο.
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(Δ) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης πρόνοιας ουδεμία αίτηση για εγγραφή εγκρίνεται και/ή ουδεμία
ταυτότητα εκδίδεται αν δεν εξοφληθεί το τέλος εγγραφής που καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 6(3)(2)(στ) των παρόντων Κανονισμών.
6.3.4 Δικαίωμα συμμετοχής
(Α) Καλαθοσφαιριστής/καλαθοσφαιρίστρια ο/η οποίος/α έλαβε ελευθέρα και/ή υποσχετική
μεταγραφή δυνάμει των προνοιών του παρόντος Κανονισμού δικαιούται να αγωνιστεί με το νέο του/της
Σωματείο , μόνο με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του και έκδοση δελτίου ταυτότητας της ΚΟΚ
6.3.5 Ψευδείς δηλώσεις σε αίτηση
Καλαθοσφαιριστής/ Καλαθοσφαιρίστρια που προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις στην αίτηση του/της για διεθνή
μεταγραφή παραπέμπεται στον Αθλητικό Δικαστή της ΚΟΚ για επιβολή ποινής βάση των Πειθαρχικών
Κανονισμών.
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 7
Συμβόλαια - Ασφάλιση
7.1 Υποχρέωση σύναψης συμβολαίου
(Α) Τηρουμένου του δικαιώματος των Σωματείων να δηλώνουν και να χρησιμοποιούν στις ομάδες που
αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας Ανδρών μέχρι 5 ερασιτέχνες καλαθοσφαιριστές, όλοι οι
καλαθοσφαιριστές των ομάδων Α΄ Κατηγορίας Ανδρών υποχρεούνται μόλις συμπληρώσουν το 18ο έτος
της ηλικίας τους να υπογράψουν συμβόλαιο με το Σωματείο στη δύναμη του οποίου είναι
εγγεγραμμένοι.
(Β) Ανεξάρτητα των προνοιών του κανονισμού 7.1.Α πιο πάνω και του Κανονισμού 8 πιο κάτω,
καλαθοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας Ανδρών και ο οποίος δε θα
διατηρεί εν ισχύ συμβόλαιο με Σωματείο και ο οποίος συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του μέχρι
την 1η Ιανουαρίου 2020 θα είναι ελεύθερος από την επόμενη καλαθοσφαιρική περίοδο, ήτοι την
καλαθοσφαιρική περίοδο 2020-2021, να μεταγραφεί σε ομάδα της αρεσκείας του και νοουμένου ότι
τηρούνται όλες οι υπόλοιπες πρόνοιες των παρόντων κανονισμών.
7. 2 Κατάθεση Συμβολαίων
(Α) Οι καλαθοσφαιριστές και/ή τα Σωματεία Α κατηγορίας Ανδρών υποχρεούνται να καταθέτουν τα
συμβόλαια που συνάπτουν με τα Σωματεία και/ή τους καλαθοσφαιριστές που διατηρούν στην δύναμη
τους αντίστοιχα καθώς και οιεσδήποτε τροποποιήσεις των συμβολαίων αυτών στην ΚΟΚ μαζί με τον
κατάλογο των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών. Σε περίπτωση εγγραφής καλαθοσφαιριστή στα μητρώα
του σωματείου μετά από την ημερομηνία που ο κατάλογος των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών θεωρείται
τελικός, θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατίθεται και το συμβόλαιο του, μαζί με την αίτηση εγγραφής
του.
(Β) Οι καλαθοσφαιριστές και/ή τα Σωματεία δικαιούνται να ζητήσουν εγγράφως από την ΚΟΚ να τους
παραδώσει πιστό αντίγραφο του κατατεθειμένου, δυνάμει των προνοιών του ως άνω κανονισμού,
συμβολαίου που τους αφορά καταβάλλοντας ταυτόχρονα και το σχετικό τέλος που καθορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΚ.
(Γ) Εάν προκύψει οιαδήποτε αμφισβήτηση και/ή διαφορά σε σχέση με την κατάθεση συμβολαίου εις
την ΚΟΚ τότε αρμόδια για να αποφασίσει είναι η Ε.Ε.Δ. της ΚΟΚ στην οποία δύναται να προσφύγει
οιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία που προέκυψε η
επίδικη διαφορά και/ή αμφισβήτηση. Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί το συμβόλαιο στην ΚΟΚ,
από το σωματείο, τότε ο καλαθοσφαιριστής σε περίπτωση προσφυγής του στην ΕΕΔ, μπορεί να
παρουσιάσει αντίγραφο του πρωτότυπου συμβολαίου που κατέχει με το σωματείο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8
Δηλώσεις Καλαθοσφαιριστών από Σωματεία που αγωνίζονται
στο Πρωτάθλημα Basket League
8.1 Δηλώσεις καλαθοσφαιριστών από Σωματεία Α΄ Κατηγορίας Ανδρών
(Α) Κάθε Σωματείο Μέλος της ΚΟΚ το οποίο έχει δικαίωμα να αγωνιστεί εις το Πρωτάθλημα της Basket
League υποχρεούται όπως, επιπρόσθετα του καταλόγου που αναφέρεται πιο πάνω υπό τον Κανονισμό
5.1 (Α), το αργότερο μέχρι 7 ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη του πρωταθλήματος, να δηλώσει
εις την ΚΟΚ μέσω του διαδικτυακού συστήματος εγγραφών-μεταγραφών, κατάλογο στον οποίο να
περιλαμβάνονται μέχρι 18 καλαθοσφαιριστές. Τα Σωματεία Μέλη της ΚΟΚ τα οποία έχουν δικαίωμα να
αγωνιστούν εις το Πρωτάθλημα Basket League δικαιούνται να συμπεριλαμβάνουν στον εν λόγω
κατάλογο το μέγιστο μέχρι 5 ερασιτέχνες καλαθοσφαιριστές. Τα Σωματεία Μέλη της ΚΟΚ που έχουν
δικαίωμα να αγωνίζονται εις το Πρωτάθλημα της Basket League οφείλουν ωσαύτως να αποστέλλουν
μαζί με τον κατάλογο των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών και κατάσταση εις την οποία να αναγράφεται
με ποιους από τους καλαθοσφαιριστές από αυτούς που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο
διατηρούν συμβόλαιο, αντίγραφο του συμβολαίου, αντίγραφο της ασφάλειας των καλαθοσφαιριστών,
καθώς και το ανάλογο παράβολο που καθορίζεται κατά καιρούς από το Δ.Σ. για κάθε καλαθοσφαιριστή
με συμβόλαιο.
Έχοντας σκοπό την λήψη αναγκαίων μέτρων από την Ομοσπονδία για προστασία και καλλιέργεια των
εγχώριων τμημάτων υποδομής και εκπαίδευσης καλαθοσφαιριστών/στριων, δια του παρόντος
άρθρου:
1.Tα Σωματεία Μέλη της ΚΟΚ τα οποία έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν εις το Πρωτάθλημα της Basket
League υποχρεούνται στον κατάλογο των 18 να συμπεριλάβουν 10 τουλάχιστον καλαθοσφαιριστές οι
οποίοι έχουν λάβει τη συστηματική και θεμελιώδη καλαθοσφαιρική τους εκπαίδευση στην Κυπριακή
Δημοκρατία (ήτοι να έχουν εγγραφεί ως καλαθοσφαιριστές στο μητρώο καλαθοσφαιριστών της ΚΟΚ
πριν κλείσουν το 15ο έτος της ηλικίας τους) ή έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στην Εθνική Ομάδα
Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή έχουν την Κυπριακή Ιθαγένεια.
2.Tα Σωματεία Μέλη της ΚΟΚ τα οποία έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν εις το Πρωτάθλημα Basket
Legaue δικαιούνται να συμπεριλαμβάνουν στον εν λόγω κατάλογο μέχρι 3 (τρεις) καλαθοσφαιριστές
κατά το μέγιστο, οι οποίοι δεν έχουν λάβει τη συστηματική και θεμελιώδη καλαθοσφαιρική τους
εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στην Εθνική Ομάδα
Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν έχουν την Κυπριακή Ιθαγένεια.
(Β) Τα Σωματεία που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της Basket League έχουν δικαίωμα να
χρησιμοποιούν στο εν λόγω Πρωτάθλημα μόνο καλαθοσφαιριστές από αυτούς που είναι
εγγεγραμμένοι, είτε δυνάμει της αρχικής δήλωσης είτε μεταγενέστερα βάσει των προνοιών του
παρόντος κανονισμού και του Κανονισμού 10 πιο κάτω, στον κατάλογο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό
1 (Α) του παρόντος Κανονισμού. Τα Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Basket League έχουν
ωσαύτως το δικαίωμα να χρησιμοποιούν στο εν λόγω πρωτάθλημα οι οποίοι έχουν δηλωθεί δεόντως
στον κατάλογο των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών του Σωματείου.
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(Γ) Σε περίπτωση που στον κατάλογο των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών που αναφέρεται πιο πάνω υπό
1 (Α) του παρόντος Κανονισμού, περιλαμβάνονται λιγότεροι από 18 καλαθοσφαιριστές, το Σωματείο
που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας Ανδρών θα δικαιούται να συμπληρώσει τον εν λόγω
κατάλογο μέχρι του ανώτατου αριθμού των 18 καλαθοσφαιριστών το αργότερο μέχρι την 15:00 της
αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα της 2ης
αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος της Basket League .
Οποιαδήποτε άλλη εγγραφή ή/και αντικατάσταση καλαθοσφαιριστή θα μπορεί να διενεργείται μετά την πάροδο
της ως άνω προθεσμίας μόνο εφόσον ταυτόχρονα με αυτή γίνεται και διαγραφή κάποιου καλαθοσφαιριστή ή
αντίστοιχου αριθμού καλαθοσφαιριστών από αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στον εν λόγω κατάλογο και
νοουμένου φυσικά ότι τηρούνται όλοι οι υπόλοιποι κανονισμοί που αφορούν στις μεταγραφές και/ή
αντικαταστάσεις.
Τα Σωματεία Μέλη της ΚΟΚ που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται εις το Πρωτάθλημα της Basket League οφείλουν
ωσαύτως να αποστέλλουν μαζί με τις οιεσδήποτε τυχόν προσθήκες και/ή τροποποιήσεις του εν λόγω καταλόγου
που διενεργούν βάσει του παρόντος εδαφίου, και κατάσταση εις την οποία να αναγράφεται κατά πόσο με τον
συγκεκριμένο καλαθοσφαιριστή και/ή καλαθοσφαιριστές που προσθέτουν στον εν λόγω κατάλογο διατηρούν
συμβόλαιο καθώς και το ανάλογο παράβολο που καθορίζεται κατά καιρούς από το Δ.Σ. για τον/τους σχετικό/ους
καλαθοσφαιριστή/ες, αν με αυτό/ους διατηρεί συμβόλαιο/α.
8.2 Αποτελέσματα Δήλωσης
(Α) Καλαθοσφαιριστής ο οποίος περιλαμβάνεται στους ως άνω υπό 8.1(Α) κατάλογο δικαιούται να
μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο μόνο κατόπιν ελευθέρας ή/και υποσχετικής μεταγραφής από το
Σωματείο που τον έχει δηλώσει στον σχετικό κατάλογο, εντός των μεταγραφικών περιόδων που
προβλέπονται.
(Β) Καλαθοσφαιριστής ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στον ως άνω, υπό 8.1(Α) κατάλογο, και νοουμένου
ότι ο εν λόγω καλαθοσφαιριστής δεν περιλαμβάνεται στους πιο πάνω υπό 5.1(α) καταλόγους, είναι
ελεύθερος να εγγραφεί σε Σωματείο της επιλογής του, σε περίπτωση που δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο
και βάση των Κανονισμών Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης. Το αυτό συμβαίνει σε περίπτωση μη αποστολής
τέτοιου καταλόγου από Σωματείο, τηρουμένων βέβαια των σχετικών προνοιών του Καταστατικού με
τις οποίες προνοείται η επιβολή σε τέτοιο Σωματείο περαιτέρω κυρώσεων και/ή ποινών.
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ΜΕΡΟΣ Γ’
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 9
Γενικά
Έχοντας σκοπό την λήψη αναγκαίων μέτρων από την Ομοσπονδία για προστασία και καλλιέργεια των εγχώριων
τμημάτων υποδομής και εκπαίδευσης καλαθοσφαιριστών/στριων, δια του παρόντος άρθρου:
Απαγορεύεται η εγγραφή καλαθοσφαιριστή και/ή καλαθοσφαιρίστριας μη έχοντα λάβει την συστηματική και
θεμελιώδη καλαθοσφαιρική του εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή μη έχοντα την δυνατότητα συμμετοχής
εις την Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν έχουν την Κυπριακή Ιθαγένεια, στη
δύναμη σωματείων μελών της ΚΟΚ, εκτός όπου αυτή προνοείται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
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Κανονισμός 10
Πρωτάθλημα της Basket League
10.1 Καλαθοσφαιριστές καταγωγής χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (FIBA Asia, FIBA
Oceania, FIBA Africa, FIBA America) ή καταγωγής χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (FIBA
Europe) οι οποίοι δεν έχουν λάβει τη συστηματική και θεμελιώδη καλαθοσφαιρική τους εκπαίδευση στην
Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής
Δημοκρατίας ή δεν έχουν την Κυπριακή Ιθαγένεια.
(Α) Επιτρέπεται η εγγραφή στον κατάλογο των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών της ομάδας, το ανώτερο
μέχρι 3 (τριών) καλαθοσφαιριστών άνω των 15 ετών κατά το μέγιστο, οι οποίοι δεν έχουν λάβει τη
συστηματική και θεμελιώδη καλαθοσφαιρική τους εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχουν
δικαίωμα να αγωνίζονται στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κύπρου ή δεν έχουν την Κυπριακή
Ιθαγένεια, εκ των οποίων και οι τρεις (3) μπορεί να είναι καλαθοσφαιριστές που κατάγονται από χώρες
Μέλη ή/και MH μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (FIBA Europe), στη δύναμη Σωματείων μελών της
ΚΟΚ για αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή τους στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ BASKET LEAGUE. Νοείται ότι
εάν Σωματείο δεν έχει συμπληρώσει τον κατάλογο με τέτοιους καλαθοσφαιριστές μέχρι την ημερομηνία
που ο κατάλογος των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών καταστεί τελικός (ήτοι η 15:00 της αμέσως επόμενης
εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα της 2ης αγωνιστικής ημέρας
του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ BASKET LEAGUE), δεν θα δικαιούται να συμπληρώσει τον κατάλογο με το
να εγγράψει τέτοιο καλαθοσφαιριστή μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας και μέχρι την λήξη της
οικείας αγωνιστικής περιόδου.

Η κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να εγγράψει στη κατάσταση των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών,
το μέγιστο μέχρι 1 (ένα) καλαθοσφαιριστή, ο οποίος έχει λάβει την Κυπριακή ιθαγένεια, μετά
την συμπλήρωση του 26 έτους του.
To τέλος εγγραφής των μέχρι 3 (τριών) τέτοιων καλαθοσφαιριστών οι οποίοι δεν έχουν λάβει τη
συστηματική και θεμελιώδη καλαθοσφαιρική τους εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχουν
δικαίωμα να αγωνίζονται στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν έχουν
την Κυπριακή Ιθαγένεια, ορίζεται σε 300 (τρακόσια) ευρώ έκαστος συν οποιοδήποτε άλλο τέλος
εγγραφής ορίζεται από την FIBA.
(Β) Οι ομάδες δικαιούνται να προβούν κατά το μέγιστο σε μέχρι δυο (2) συνολικά αντικαταστάσεις εκ
των συνολικά μέχρι τριών (3) εγγεγραμμένων στον κατάλογο τους καλαθοσφαιριστών που
αναφέρονται στο άρθρο 4.3.2Α, από την ημερομηνία που ο κατάλογος των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών
καταστεί τελικός και μέχρι την 15:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας που είναι ορισμένος να
διεξαχθεί ο 1ος αγώνας της Β’ φάσης του πρωταθλήματος.
(Γ) Οι ομάδες δικαιούνται να προβούν σε μέχρι 1 αντικατάσταση τέτοιου καλαθοσφαιριστή από την
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα της 1ης
αγωνιστικής ημέρας της Β’ Φάσης του Πρωταθλήματος, μέχρι και την 15:00 της προηγούμενης
εργάσιμης ημέρας που είναι ορισμένος να διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας της 4 ης αγωνιστικής (για το
γκρουπ πρωταθλήματος) και ο πρώτος αγώνας της 3ης αγωνιστικής (για το γκρουπ διαβάθμισης) της
Β’ Φάσης του Πρωταθλήματος.
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(Δ) Οι ομάδες δικαιούνται να προβούν κατά την ίδια περίοδο ως αναφέρεται στα άρθρα 10.1Α και
Αο.1Β, σε μέχρι 2 αντικαταστάσεις ανά περίοδο (δηλαδή 2 στην περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο
10.1Α και 2 στην περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 10.1Β), καλαθοσφαιριστών οι οποίοι έχουν λάβει
τη συστηματική και θεμελιώδη καλαθοσφαιρική τους εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή έχουν
δικαίωμα να αγωνίζονται στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κύπρου ή έχουν την Κυπριακή
Ιθαγένεια.
(Ε) Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της καλαθοσφαιρικής περιόδου, η μεταγραφή καλαθοσφαιριστών
καταγωγής χωρών μή μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (FIBA) και καταγωγής χωρών Μελών
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (FIBA Europe) οι οποίοι δεν έχουν λάβει τη συστηματική και θεμελιώδη
καλαθοσφαιρική τους εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται
στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας ή δεν έχουν την Κυπριακή Ιθαγένεια, μεταξύ Σωματείων Μελών
της ΚΟΚ είτε με ελευθέρα είτε με υποσχετική μεταγραφή είτε άλλως πως. Ωσαύτως ουδείς τέτοιος
καλαθοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί με δύο διαφορετικά Σωματεία – μέλη της ΚΟΚ (ανεξαρτήτως
του αν αυτά αγωνίζονται σε διαφορετικά Πρωταθλήματα) κατά την διάρκεια της ίδιας
καλαθοσφαιρικής περιόδου.
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Κανονισμός 11
Πρωτάθλημα Β1 Κατηγορίας Ανδρών
Έχοντας σκοπό την λήψη αναγκαίων μέτρων από την Ομοσπονδία για προστασία και καλλιέργεια των
εγχώριων τμημάτων υποδομής και εκπαίδευσης καλαθοσφαιριστών/στριων, δια του παρόντος
άρθρου:
(Α) Επιτρέπεται η εγγραφή στην κατάσταση των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών του κάθε σωματείου,
μέχρι δύο (2) καλαθοσφαιριστών κατά το μέγιστο, ο οποίοι δεν έχουν λάβει τη συστηματική και
θεμελιώδη καλαθοσφαιρική του εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχουν δικαίωμα να
αγωνίζονται στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν έχουν την Κυπριακή
Ιθαγένεια, και οι οποίοι μπορεί να είναι καλαθοσφαιριστές που κατάγονται από χώρα μέλος, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην δύναμη Σωματείου Μέλους της ΚΟΚ για αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή
του στο Πρωτάθλημα Β1’ κατηγορίας Ανδρών. Σημειώνεται ότι μόνο ένας εκ των δύο τέτοιων
καλαθοσφαιριστών, θα έχει το δικαίωμα να δηλωθεί στο φύλλο αγώνος κάθε αγώνα.
Οι καλαθοσφαιριστές αυτοί για να εγγράφουν από την ΚΟΚ, θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια:
1.
Προέρχεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.
Κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, δεν θα έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και
3.
φοιτά σε ανώτατο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή να είναι στρατιωτικός που
υπηρετεί στην Κύπρο. Τα σχετικά αποδεικτικά/δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με
την αίτηση εγγραφής του καλαθοσφαιριστή, όπου και θα αξιολογούνται από την ΚΟΚ
Τέτοιες εγγραφές πρέπει απαραιτήτως να πραγματοποιηθούν μέχρι την 15:00 ώρα της προηγούμενης
εργάσιμης ημέρας της 1ης αγωνιστικής ημέρας της Κανονικής Περιόδου του Πρωταθλήματος Β1’
Κατηγορίας Ανδρών (ως αυτή καθορίζεται στην Ειδική Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Β1’ κατηγορίας
Ανδρών).
(Β) Τα Σωματεία Β1’ κατηγορίας Ανδρών δικαιούνται, τηρουμένων των προνοιών των παρόντων
Κανονισμών καθώς και των σχετικών προνοιών της ειδικής προκήρυξης καθώς και των σχετικών
αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, να προβούν σε 1 αντικατάσταση εκ των δυνάμει του ως άνω
κανονισμού 12(Α) εγγεγραμμένων στον κατάλογο τους καλαθοσφαιριστών από την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα της 1ης αγωνιστικής ημέρας
της Κανονικής Περιόδου του Πρωταθλήματος Β1’ κατηγορίας Ανδρών μέχρι και την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ολοκλήρωση του πρώτου αγώνα του Β’ γύρου της Κανονικής
Περιόδου του Πρωταθλήματος Β1’ κατηγορίας Ανδρών (ως αυτή καθορίζεται στην Ειδική Προκήρυξη
του Πρωταθλήματος Β1’ κατηγορίας Ανδρών).
(Γ) Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της καλαθοσφαιρικής περιόδου, η μεταγραφή καλαθοσφαιριστών
καταγωγής χωρών μή μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και καταγωγής χωρών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (FIBA Europe) οι οποίοι δεν έχουν λάβει τη συστηματική και θεμελιώδη
καλαθοσφαιρική τους εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται
στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν έχουν την Κυπριακή Ιθαγένεια,
μεταξύ Σωματείων Μελών της ΚΟΚ είτε με ελευθέρα είτε με υποσχετική μεταγραφή είτε άλλως πως.
Ωσαύτως ουδείς τέτοιος καλαθοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί με δύο διαφορετικά Σωματεία μέλη
της ΚΟΚ (ανεξαρτήτως του αν αυτά αγωνίζονται σε διαφορετικά Πρωταθλήματα ) κατά την διάρκεια
της ίδιας καλαθοσφαιρικής περιόδου.
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To τέλος εγγραφής ενός τέτοιου καλαθοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει λάβει τη συστηματική και
θεμελιώδη καλαθοσφαιρική του εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχει δικαίωμα να
αγωνίζεται στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν έχει την Κυπριακή
Ιθαγένεια, ορίζεται σε 300 (τριακόσια) ευρώ έκαστος, συν οποιαδήποτε έξοδα προνοεί η FIBA

~ 26 ~

Κανονισμοί Εγγραφών Μεταγραφών 2020-2021

Πρωτάθλημα Β2΄ Κατηγορίας Ανδρών
Έχοντας σκοπό την λήψη αναγκαίων μέτρων από την Ομοσπονδία για προστασία και καλλιέργεια των
εγχώριων τμημάτων υποδομής και εκπαίδευσης καλαθοσφαιριστών/στριων, δια του παρόντος
άρθρου:
(Α) Επιτρέπεται η εγγραφή στην κατάσταση των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών του κάθε σωματείου,
μέχρι δύο (2) καλαθοσφαιριστών κατά το μέγιστο, ο οποίοι δεν έχουν λάβει τη συστηματική και
θεμελιώδη καλαθοσφαιρική του εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχουν δικαίωμα να
αγωνίζονται στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν έχουν την Κυπριακή
Ιθαγένεια, και οι οποίοι μπορεί να είναι καλαθοσφαιριστές που κατάγονται από χώρα μέλος, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην δύναμη Σωματείου Μέλους της ΚΟΚ για αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή
του στο Πρωτάθλημα Β1’ κατηγορίας Ανδρών. Σημειώνεται ότι μόνο ένας εκ των δύο τέτοιων
καλαθοσφαιριστών, θα έχει το δικαίωμα να δηλωθεί στο φύλλο αγώνος κάθε αγώνα.
Ο καλαθοσφαιριστές αυτοί για να εγγράφουν από την ΚΟΚ, θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια:
1. Προέρχεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.
Κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, δεν θα έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και
3.
φοιτά σε ανώτατο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή να είναι στρατιωτικός που
υπηρετεί στην Κύπρο. Τα σχετικά αποδεικτικά/δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με
την αίτηση εγγραφής του καλαθοσφαιριστή, όπου και θα αξιολογούνται από την ΚΟΚ
Τέτοιες εγγραφές πρέπει απαραιτήτως να πραγματοποιηθούν μέχρι την 15:00 ώρα της προηγούμενης
εργάσιμης ημέρας της 1ης αγωνιστικής ημέρας της Κανονικής Περιόδου του Πρωταθλήματος Β2’
Κατηγορίας Ανδρών (ως αυτή καθορίζεται στην Ειδική Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Β2’ κατηγορίας
Ανδρών).
(Β) Τα Σωματεία Β2’ κατηγορίας Ανδρών δικαιούνται, τηρουμένων των προνοιών των παρόντων
Κανονισμών καθώς και των σχετικών προνοιών της ειδικής προκήρυξης καθώς και των σχετικών
αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, να προβούν σε 1 αντικατάσταση εκ των δυνάμει του ως άνω
κανονισμού 12(Α) εγγεγραμμένων στον κατάλογο τους καλαθοσφαιριστών από την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα της 1ης αγωνιστικής ημέρας
της Κανονικής Περιόδου του Πρωταθλήματος Β2’ κατηγορίας Ανδρών μέχρι και την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ολοκλήρωση του πρώτου αγώνα του Β’ γύρου της Κανονικής
Περιόδου του Πρωταθλήματος Β2’ κατηγορίας Ανδρών (ως αυτή καθορίζεται στην Ειδική Προκήρυξη
του Πρωταθλήματος Β2’ κατηγορίας Ανδρών).
(Γ) Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της καλαθοσφαιρικής περιόδου, η μεταγραφή καλαθοσφαιριστών
καταγωγής χωρών μή μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και καταγωγής χωρών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (FIBA Europe) οι οποίοι δεν έχουν λάβει τη συστηματική και θεμελιώδη
καλαθοσφαιρική τους εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται
στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν έχουν την Κυπριακή Ιθαγένεια,
μεταξύ Σωματείων Μελών της ΚΟΚ είτε με ελευθέρα είτε με υποσχετική μεταγραφή είτε άλλως πως.
Ωσαύτως ουδείς τέτοιος καλαθοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί με δύο διαφορετικά Σωματεία μέλη
της ΚΟΚ (ανεξαρτήτως του αν αυτά αγωνίζονται σε διαφορετικά Πρωταθλήματα ) κατά την διάρκεια
της ίδιας καλαθοσφαιρικής περιόδου.
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Κανονισμός 12
Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας Γυναικών
Έχοντας σκοπό την λήψη αναγκαίων μέτρων από την Ομοσπονδία για προστασία και καλλιέργεια των
εγχώριων τμημάτων υποδομής και εκπαίδευσης καλαθοσφαιριστών/στριων, δια του παρόντος
άρθρου:
(Α) Επιτρέπεται η εγγραφή στην κατάσταση των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστριών του κάθε σωματείου,
μέχρι μίας (1) καλαθοσφαιρίστριας, η οποία δεν έχει λάβει τη συστηματική και θεμελιώδη
καλαθοσφαιρική της εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία και/ή δεν έχει δικαίωμα να αγωνίζεται
στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή δεν έχει την Κυπριακή
Ιθαγένεια, και η οποία μπορεί να είναι καλαθοσφαιρίστρια που κατάγεται από χώρες μέλη (FIBA
Europe) ή χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, στην δύναμη Σωματείου Μέλους της ΚΟΚ για
αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή του στο Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας Γυναικών.
Τέτοιες εγγραφές πρέπει απαραιτήτως να πραγματοποιηθούν μέχρι την 15:00 ώρα της αμέσως
προηγούμενης εργάσιμης ημέρας της 1ης αγωνιστικής ημέρας της Κανονικής Περιόδου του
Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας Γυναικών (ως αυτή καθορίζεται στην Ειδική Προκήρυξη του
Πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας Γυναικών).
(Β) Τα Σωματεία Α΄ Κατηγορίας Γυναικών δικαιούνται, τηρουμένων των προνοιών των παρόντων
Κανονισμών καθώς και των σχετικών προνοιών της ειδικής προκήρυξης καθώς και των σχετικών
αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, να προβούν σε 1 αντικατάσταση εκ των δυνάμει του ως άνω
κανονισμού 12(Α) εγγεγραμμένων στον κατάλογο τους καλαθοσφαιριστριών από την ημερομηνία που
ο κατάλογος των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών καταστεί τελικός και μέχρι την 15:00 της προηγούμενης
εργάσιμης ημέρας που είναι ορισμένος να διεξαχθεί ο 1 ος αγώνας του Β’ γύρου του πρωταθλήματος.
(ως αυτή καθορίζεται στην Ειδική Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας Γυναικών).
(Γ) Τα Σωματεία Α΄ Κατηγορίας Γυναικών δικαιούνται, τηρουμένων των προνοιών των παρόντων
Κανονισμών καθώς και των σχετικών προνοιών της ειδικής προκήρυξης καθώς και των σχετικών
αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, να προβούν σε 1 αντικατάσταση εκ των δυνάμει του ως άνω
κανονισμού 12(Α) εγγεγραμμένων στον κατάλογο τους καλαθοσφαιριστριών από την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα της 1 ης αγωνιστικής ημέρας
του Β’ γύρου του Πρωταθλήματος (1η αγωνιστική Β’ Γύρου), μέχρι και την 15:00 της προηγούμενης
εργάσιμης ημέρας που είναι ορισμένος να διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας της 6ης αγωνιστικής του Β’ Γύρου
του Πρωταθλήματος.
(Δ) Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της καλαθοσφαιρικής περιόδου, η μεταγραφή καλαθοσφαιριστριών
καταγωγής χωρών μή μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και καταγωγής χωρών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (FIBA Europe) οι οποίοι δεν έχουν λάβει τη συστηματική και θεμελιώδη
καλαθοσφαιρική τους εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή δεν έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται
στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν έχουν την Κυπριακή Ιθαγένεια,
μεταξύ Σωματείων Μελών της ΚΟΚ είτε με ελευθέρα είτε με υποσχετική μεταγραφή είτε άλλως πως.
Ωσαύτως ουδεμία τέτοια καλαθοσφαιρίστρια δύναται να αγωνιστεί με δύο διαφορετικά Σωματεία –μέλη
της ΚΟΚ (ανεξαρτήτως του αν αυτά αγωνίζονται σε διαφορετικά Πρωταθλήματα ) κατά την διάρκεια
της ίδιας καλαθοσφαιρικής περιόδου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13
Γενικά - Απόκτηση Κυπριακής Υπηκοότητας
13.1 Υποχρέωση Σωματείου να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα στην ΚΟΚ
Το Σωματείο στη δύναμη του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η καλαθοσφαιριστής/καλαθοσφαιρίστρια ο οποίος
δεν είναι κάτοχος Κυπριακής Υπηκοότητας υποχρεούται, σε περίπτωση που στον εν λόγω
καλαθοσφαιριστή/στρία παραχωρηθεί η Κυπριακή Υπηκοότητα, να αποστείλει στην ΚΟΚ τα έγγραφα με τα οποία
παραχωρήθηκε στον/στην εν λόγω Καλαθοσφαιριστή /καλαθοσφαιρίστρια Κυπριακή Υπηκοότητα.
13.2 Δικαίωμα του καλαθοσφαιριστή/καλαθοσφαιρίστριας ο οποίος έλαβε Κυπριακή Υπηκοότητα να
συμμετέχει στο οικείο πρωτάθλημα ως Κύπριος καλαθοσφαιριστής/καλαθοσφαιρίστρια.
Καλαθοσφαιριστής/στρια ο οποίος αποκτά Κυπριακή Υπηκοότητα κατά τη διάρκεια της καλαθοσφαιρικής
περιόδου, θα δύναται να αγωνίζεται ως τέτοιος/α κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, για σκοπούς του
κανονισμού 6.3.(Γ), αμέσως μόλις κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα – αποδεικτικά της Κυπριακής Υπηκοότητας
που έλαβε στην ΚΟΚ, εφόσον η απόκτηση της Κυπριακής Ιθαγένειας λάβει χώρα μέχρι 29/12 του έτους. Σε
διαφορετική περίπτωση ο εν λόγω καλαθοσφαιριστής/στρια θα δύναται να αγωνίζεται ως τέτοιος/α από την
επόμενη αγωνιστική περίοδο.

13.3 Ισχύς ποινών που επιβλήθηκαν από ξένες ομοσπονδίες
Οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται σε καλαθοσφαιριστές/καλαθοσφαιρίστριες από Ξένες Ομοσπονδίες θα ισχύουν
και θα εκτίονται και στην Κυπριακή Δημοκρατία εφόσον και από την ημέρα που θα κοινοποιηθούν δεόντως προς
την ΚΟΚ από την Διεθνή Ομοσπονδία (FIBA)
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ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 14
Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών
14.1 Συγκρότηση
(Α) Συστήνεται Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (εφεξής Ε.Ε.Δ.), που αποτελείται από μέχρι 5 μέλη
(Β) Η Ε.Ε.Δ. διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ ως το Καταστατικό ορίζει. Ένα από τα
μέλη της Ε.Ε.Δ. διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ κατόπιν υποδείξεως του από τον
Π.Α.Σ.Κ.. Εάν ο ΠΑΣΚ δεν υποδείξει το προτεινόμενο από αυτόν μέλος μέχρι τις 30/6 του έτους που
λήγει η θητεία της Ε.Ε.Δ. τότε το Δ.Σ. δύναται να προχωρήσει στο διορισμό των μελών της νέας Ε.Ε.Δ.
χωρίς να λάβει υπόψη και/ή να αναμένει την σχετική πρόταση του Π.Α.Σ.Κ.
(Γ) Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Δ. διορίζεται από το Δ.Σ. της ΚΟΚ
(Δ) Μέλη της Επιτροπής διορίζονται άτομα υψηλού ηθικού επιπέδου, ακεραίου χαρακτήρα, με πείρα
στα αθλητικά και τα οποία είναι νομικοί εγνωσμένου κύρους.
(Ε) Η Ε.Ε.Δ. συγκροτείται σε Σώμα το αργότερο εντός 20 ημερών από την ημερομηνία διορισμού της
και εκλέγει από τα Μέλη της τον Αντιπρόεδρο της.

14.2 Θητεία Επιτροπής
Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής (2 έτη).
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14.3 Συνεδριάσεις και απαρτία
(Α) Η Ε.Ε.Δ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) εκ των μελών της.
(Β) Η κένωση ή και χηρεία θέσης μέλους της Ε.Ε.Δ. δεν επηρεάζει την νομιμότητα της σύνθεσης και/ή
συγκρότησης της Ε.Ε.Δ. νοουμένου ότι τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον 3. Νοείται πάντως ότι
σε περίπτωση κένωσης ή χηρείας θέσης μέλους ή και του Προέδρου της ΕΕΔ το Δ.Σ. της Κ.Ο.Κ προβαίνει
στην αντικατάσταση του μέλους αυτού το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που τέτοια
κένωση και/ή χηρεία έλαβε χώρα. Σε περίπτωση που τα Μέλη της Επιτροπής μειωθούν σε κάτω από
τρία (3) τότε η Ε.Ε.Δ. παύει να υφίσταται και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγει το ταχύτερο νέα Ε.Ε.Δ.
14.4 Αρμοδιότητες
(1) Η Ε.Ε.Δ. είναι αρμόδια για την εκδίκαση :
(α) προσφυγών εναντίον Σωματείων Μελών της ΚΟΚ, από μέρους καλαθοσφαιριστών των οποίων τα
συμβόλαια τους είναι κατατεθειμένα εις την ΚΟΚ, για θέματα οφειλόμενων μισθών και/ή αμοιβών και/ή
παντός είδους ωφελημάτων
(β) προσφυγών εναντίον Σωματείων Μελών της ΚΟΚ, από μέρους καλαθοσφαιριστών των οποίων τα
συμβόλαια τους είναι κατατεθειμένα εις την ΚΟΚ για θέματα διακοπής και/ή ανανέωσης και/ή ισχύος
συμβολαίων
(γ) αιτήσεων από μέρους Σωματείων Μελών της ΚΟΚ και/ή καλαθοσφαιριστών για πληρωμή ποσών
που επιδικάσθηκαν εναντίον και/ή υπέρ τους από την Ε.Ε.Δ. δυνάμει σχετικής προσφυγής
καλαθοσφαιριστή με μηνιαίες δόσεις
(δ) προσφυγών κατά αποφάσεων της ΚΟΚ αναφορικά με καταθέσεις ή μη συμβολαίων
καλαθοσφαιριστών και γενικά προσφυγών για διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την κατάθεση
και/ή τους όρους συμβολαίων κατατεθειμένων στην ΚΟΚ.
(ε) γενικά όλων των θεμάτων που άπτονται των σχέσεων μεταξύ καλαθοσφαιριστών και Σωματείων
και οι οποίες πηγάζουν και αφορούν κατατεθειμένα εις την ΚΟΚ συμβόλαια.
(ζ) προσφυγών εναντίον σωματείων μελών της ΚΟΚ από μέρους προπονητών των οποίων τα συμβόλαια
τους είναι κατατιθέμενα στην ΚΟΚ, για θέματα οφειλόμενων μισθών και/ή αμοιβών και/ή παντός είδους
ωφελημάτων.
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(2) Με την υποβολή οιασδήποτε προσφυγής και/ή αίτησης στην Ε.Ε.Δ. πρέπει να εξοφλείται στην Ομοσπονδία
και το παράβολο καταχώρησης το οποίο ορίζεται σε €500 δια εκάστη προσφυγή και/ή αίτηση. Η Ομοσπονδία
δεν θα αποδέχεται στην καταχώρηση προσφυγών και/ή αιτήσεων χωρίς την ταυτόχρονη εξόφληση του
παράβολου καταχώρησης.
14.5 Διαδικασία
(Α) Η διαδικασία ενώπιον της Ε.Ε.Δ. είναι συνοπτική.
(Β) Η Ε.Ε.Δ. εκδίδει και τροποποιεί κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζει τα της λειτουργίας της καθώς και
θέματα διαδικασίας, αποδεικτικού δικαίου κλτ. Επίσης η Ε.Ε.Δ. εκδίδει και τροποποιεί κανονισμό με
τον οποίο ρυθμίζει τα περί των τελών προσφυγής και εξόδων και ο οποίος καθώς και οι κατά καιρούς
τροποποιήσεις του ισχύει εφόσον εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΚΟΚ. Μέχρι της εκδόσεως και/ή της
εγκρίσεως των ως άνω κανονισμών η Ε.Ε.Δ. ρυθμίζει από μόνη της την ενώπιον της διαδικασία.
14.6 Λήψη αποφάσεων – Προεδρεία Συνεδριάσεων
(Α) Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Δ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή Προέδρου που προεδρεύει ή του
Προεδρεύοντα.
(Β) Κατά τις συνεδρίες της Ε.Ε.Δ. προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής και σε περίπτωση που αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος αυτής. Σε περίπτωση που και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται
προεδρεύει το γηραιότερο Μέλος.
14.7 Πρακτικά συνεδριάσεων
Η Ε.Ε.Δ. τηρεί πρακτικά για την ενώπιον της διαδικασία τα οποία υπογράφονται και κυρώνονται από τον
Πρόεδρο της και/ή τον Προεδρεύοντα στην σχετική συνεδρία. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ε.Ε.Δ.
κοινοποιούνται στους διαδίκους, εφόσον αυτοί το ζητήσουν.
14.8 Εφέσεις κατά αποφάσεων
Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Δ. μπορούν να εφεσιβληθούν ενώπιον της Δ.Ε. της ΚΟΚ μέσα σε προθεσμία 15 μερών από
την έκδοση τους. Η απόφαση της Δ.Ε. επί τέτοιας έφεσης είναι τελεσίδικη.
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14.9 Εκτέλεση αποφάσεων της Ε.Ε.Δ.
(Α) Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Δ. είναι εκτελεστές και δεσμευτικές από την ημέρα έκδοσης τους.
(Β) Η Ε.Ε.Δ. μπορεί να διατάξει την εκτέλεση των αποφάσεων της και με τις οποίες επιδικάζονται
χρηματικά ποσά με τους εξής τρόπους κατόπιν σχετικής προς τούτο αιτήσεως από τους
ενδιαφερόμενους:
(α) διατάζοντας την Ομοσπονδία να αποκόπτει ποσά από παντός είδους χορηγίες και/ή
ωφελήματα που δικαιούνται οι καθ’ ων η αίτηση να λάβουν από την Ομοσπονδία, νοουμένου ότι
της τοιαύτης αποκοπής προηγούνται οι τυχόν οφειλόμενες ποινές που επιβλήθηκαν στους καθ’
ων η αίτηση από την Δ.Ε. της ΚΟΚ καθώς και οι οφειλές των καθ’ ων η αίτηση προς την
Ομοσπονδία από άλλους σχεδιασμούς.
(β) με μηνιαίες δόσεις
(Γ) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με αποφάσεις της Ε.Ε.Δ. οι οποίες εκδόθηκαν βάσει του
κανονισμού 14.9.(Β) πιο πάνω, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν την παραπομπή στην Δ.Ε. του
υπαιτίου για επιβολή των προβλεπόμενων στο Καταστατικό της ΚΟΚ ποινών. Οι αποφάσεις της Δ.Ε.
που λαμβάνονται βάσει του παρόντος εδαφίου είναι τελεσίδικες.
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ΜΕΡΟΣ Ε’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 15
Τελικές- Μεταβατικές Διατάξεις
15.1 Έναρξη Ισχύος
(α) Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από τις 6/10/2006.
(β) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΚ ημερομηνίας 9/10/2007 και
τίθενται σε ισχύ από τις 9/10/2007.
(γ) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΚ ημερομηνίας 1/10/2008 και
τίθενται σε ισχύ από τις 1/10/2008.
(δ) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΚ ημερομηνίας 1/10/2009 και
τίθενται σε ισχύ από τις 1/10/2009.
(ε) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΚ ημερομηνίας 1/10/2010 και
τίθενται σε ισχύ από τις 1/10/2010.
(ζ) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΚ ημερομηνίας 1/10/2011 και
τίθενται σε ισχύ από τις 1/10/2011.
(στ) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΚ ημερομηνίας 23/10/2014
και τίθενται σε ισχύ από τις 24/10/2014.
(ζ) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΚ ημερομηνίας 21/9/2015 και
τίθενται σε ισχύ από τις 22/9/2015.
(η) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΚ ημερομηνίας 6/10/2016 και
τίθενται σε ισχύ από τις 7/10/2016.
(θ) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΚ ημερομηνίας 20/9/2017 και
τίθενται σε ισχύ από τις 21/9/2017.
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(ι) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΚ ημερομηνίας 20/9/2018 και
τίθενται σε ισχύ από τις 29/8/2018.
(κ) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΚ ημερομηνίας 17/9/2019 και
τίθενται σε ισχύ από τις 18/9/2019.
(λ) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΚ ημερομηνίας 8/9/2020 και
τίθενται σε ισχύ από τις 9/9/2020.
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