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ΑΡΘΡΟΝ 1ον : ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Δυνάμει εξουσίας και αρμοδιότητας που παρέχεται από το Άρθρο 17, 7, ιζ
του Καταστατικού της ΚΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του
συντάσσει και θέτει σε ισχύ και άμεση εφαρμογή από την 8η Σεπτεμβρίου
2020 τους παρόντες Πειθαρχικούς Κανονισμούς.
2. Επί τούτων εφαρμόζονται και στους παρόντες κανονισμούς υπόκεινται οι
κάτωθι:
Α. Σωματεία Τακτικά και/ή Δόκιμα Μέλη της ΚΟΚ, όλα τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων τους, όλα τα μέλη της με οποιοδήποτε τρόπο και
μορφή Διοίκησης τους και/ή διαχείρισης των ομάδων τους και/ή μέλη
οποιωνδήποτε επιτροπών τους και/ή οποιοιδήποτε Αξιωματούχοι τους και/ή
με οποιαδήποτε έννοια παράγοντες τους και/ή υπάλληλοι τους και/ή
οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους τους και/ή για λογαριασμό τους
καθοιονδήποτε τρόπο, και/ή όλοι οι αθλητές που αγωνίζονται σε
πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΚΟΚ και /ή επί αθλητών οι οποίοι
αγωνίζονται σε πρωταθλήματα που διοργανώνουν ξένες ομοσπονδίες
αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους έναντι
των εθνικών ομάδων και/ή όλοι όσοι αγωνίζονται και/ή Προπονητές, Βοηθοί
Προπονητές, Φυσιοθεραπευτές, μασέρ, διερμηνείς, Ιατροί, φροντιστές,
Έφοροι, και γενικά οποιοδήποτε πρόσωπο με άδεια βρίσκεται στον
αγωνιστικό χώρο και/ή έχει οποιαδήποτε ευθύνη και τελεί οποιαδήποτε
δραστηριότητα σε σχέση με οποιοδήποτε αγώνα και/ή με οποιοδήποτε
τρόπο συμμετέχουν σε οποιοδήποτε Πρωτάθλημα και/ή αγώνα και/ή
εκδήλωση διοργανώνεται από την ΚΟΚ υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.
Β. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή Εκτελεστικού Συμβουλίου της
ΚΟΚ και/ή οποιωνδήποτε Επιτροπών έχουν συσταθεί για οποιοδήποτε σκοπό
και με οποιοδήποτε ρόλο.
Γ. Όλοι οι Αξιωματούχοι Αγώνων, Διαιτητές, Παρατηρητές, Γυμνασίαρχοι,
Μέλη της Γραμματείας, Κριτές, Στατιστικολόγοι και οποιοιδήποτε άλλοι
κριθεί ότι μπορεί να έχουν με οποιοδήποτε τρόπο την ιδιότητα του
Αξιωματούχου αγώνα.
Τα ανωτέρω φυσικά και νομικά πρόσωπα υπόκεινται στην πειθαρχική
εξουσία της ΚΟΚ και υποχρεώνονται να αναγνωρίζουν και τηρούν το
Καταστατικό, τις πρόνοιες της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων, οποιουσδήποτε
ισχύοντες κανονισμούς, οδηγίες, εγκυκλίους και αποφάσεις της ΚΟΚ, της
FIBA, όπως επίσης και τους κανόνες του αθλήματος όπως καθορίζονται από
την FIBA και θα πρέπει να συμπεριφέρονται με βάση τις αρχές της
αφοσίωσης, αξιοπρέπειας και αθλητοπρέπειας.
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3. Οι παρόντες κανονισμοί δύναται να τροποποιούνται με απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου η οποία θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των εν απαρτία
μελών του οποτεδήποτε, εφόσον δεν υπάρχουν πρωταθλήματα που
διοργανώνονται από την ΚΟΚ σε εξέλιξη.
Τροποποιήσεις επί των Πειθαρχικών Κανονισμών κατά περίοδο που
υπάρχουν πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την ΚΟΚ σε εξέλιξη
μπορούν να γίνουν ΜΟΝΟΝ με ομόφωνη απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΟΚ εφόσον στη συνεδρία παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 3/4 των
Μελών του.
4. Ερμηνεία επί των Κανονισμών δύναται να δίνει κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. ή
/και του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή /και άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου ο
Αθλητικός Δικαστής και είναι τελεσίδικη.
ΑΡΘΡΟΝ 2ον : Αθλητικός Δικαστής
1. Ο Αθλητικός Δικαστής διορίζεται από το Δ.Σ. και /ή όπως προνοείται στο
άρθρο 17,7,ιβ του Καταστατικού και /ή το Καταστατικό, μεταξύ
εγγεγραμμένων σε Δικηγορικό Σύλλογο Δικηγόρων, φίλαθλου εγνωσμένου
κύρους ο οποίος να μην είναι μέλος Διοίκησης οιουδήποτε Σωματείου
υπαγομένου στην Κ.Ο.Κ. ή οιουδήποτε Σώματος της Κ.Ο.Κ. και/ή να μην
είναι εν ενεργεία καλαθοσφαιριστής, διαιτητής, προπονητής και /ή να μην
έχει οποιουδήποτε είδους σύγκρουσης συμφερόντων.
2. Η θητεία του Αθλητικού Δικαστή θα είναι για περίοδο ενός έτους και ο
διορισμός του θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται από το Δ.Σ. το αργότερο
μέχρι την 15ην Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια
της θητείας του Αθλητικού Δικαστή, αυτός παραιτηθεί και /ή χηρεύει η θέση
για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει το ταχύτερο δυνατό
και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από 30 ημέρες από μια τέτοια
παραίτηση και/ή κένωση θέσης, νέο πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια που
προνοούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ως αντικαταστάτη για
το υπόλοιπο της θητείας του Αθλητικού Δικαστή.
3. Ο Αθλητικός Δικαστής θα αναλαμβάνει καθήκοντα του με την κοινοποίηση
του διορισμού του από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟΝ 3ον : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Οι συνεδριάσεις του Αθλητικού Δικαστή θα συγκαλούνται από την
Ομοσπονδία με αποστολή των παραπομπών του Πειθαρχικού Εισαγγελέα
4
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προς τους διαδίκους με τηλεγράφημα ή τηλεμήνυμα ή τηλεομοιότυπο ή άλλο
γραπτό μέσο, 24 τουλάχιστον ώρες πριν την εκάστοτε συνεδρίαση.
ΑΡΘΡΟΝ 4ον : ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ
1. Ο Αθλητικός Δικαστής επιλαμβάνεται παντός ζητήματος το οποίο
παραπέμπεται σε αυτόν από το Δ.Σ. ή/και το Ε.Σ. ή/και τον Πειθαρχικό
Εισαγγελέα ή/και άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή/και με άλλο νόμιμο
τρόπο, ως ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ. ή/και το Ε.Σ..
2. Ο Αθλητικός Δικαστής θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την όσο το
δυνατό ταχύτερη εκδίκαση συνοπτικός κάθε υποθέσεως η οποία
παραπέμπεται σε αυτόν, βασιζόμενη στο φύλλο αγώνος, στις επίσημες
εκθέσεις των διαιτητών και /ή του παρατηρητή και/ή του εξουσιοδοτημένου
Υπεύθυνου Ασφαλείας που διορίζεται από την ΚΟΚ στους αγώνες, το
περιεχόμενο των οποίων τεκμαίρεται ως ορθό και ακριβές.
Ο Αθλητικός Δικαστής έχει την ευχέρεια να λαμβάνει υπόψη οποιοδήποτε
άλλο σχετικό έγγραφο που ευρίσκεται στην κατοχή του, οπτικοακουστικό
υλικό, έντυπα, ακόμη και να διατάξει την προσαγωγή περαιτέρω μαρτυρίας
κατά την απόλυτο κρίση αυτού.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Αθλητικός Δικαστής κατά την κρίση του μπορεί
να ακούσει τον κατηγορούμενο και σε περίπτωση ένστασης τα διάδικα
σωματεία. Ο Αθλητικός Δικαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την τηλεφωνική
διάσκεψη ή τηλεδιάσκεψη ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μέθοδο για την
εκτέλεση των καθηκόντων του.
Εν πάση περιπτώσει ο Αθλητικός Δικαστής υποχρεούται να επιλαμβάνεται
της εκδικάσεως του εντός της δικαιοδοσίας αυτού ζητήματος που
παραπέμπεται σε αυτόν και να περατώνει αυτή ως το ταχύτερο δυνατό αλλά
όχι αργότερα από δεκαπέντε ημέρες από την ημέρα της παραπομπής.
3. Εξαιρουμένων των ποινών προστίμου για τις οποίες γίνεται ειδική πρόνοια
κατωτέρω, οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή θα έχουν άμεση εφαρμογή
από την έκδοση και απαγγελία τους και θα κοινοποιούνται δε προς τον
Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας προς άμεση εκτέλεση.
4. Οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή της Κ.Ο.Κ. υπόκεινται σε έφεση εντός
3 (τριών) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης από τον γραμματέα
της Ομοσπονδίας και/ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Μετά την πάροδο
της πιο πάνω προθεσμίας, η απόφαση καθίσταται τελεσίδικη.
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5. Ο Αθλητικός Δικαστής έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδίδει και να
τροποποιεί διαδικαστικό Κανονισμό και/ή Οδηγίες με τις οποίες ρυθμίζει την
ενώπιον της διαδικασία και τους κανόνες αποδείξεως. Μέχρι την έκδοση του
Κανονισμού και/ή Οδηγιών που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο, ο Αθλητικός
Δικαστής θα ρυθμίζει από μόνος του την ενώπιον του διαδικασία και κανόνες
αποδείξεως, συμφώνως πάντοτε των παγιωμένων Νομικών Αρχών που
εφαρμόζονται στη Δημοκρατία.
6. Όπου δεν υπάρχει ειδική πρόνοια στους παρόντες κανονισμούς ή σε
οποιοδήποτε άλλο συναφή κανονισμό, ο Αθλητικός Δικαστής θα αποφασίζει
με βάση τις αναγνωρισμένες νομικές αρχές, με γνώμονα το τι είναι νομικά
ορθό και δίκαιο, τους σχετικούς κανονισμούς της FIBA ή όπου αυτό δεν είναι
εφικτό, με βάση κανονισμούς που θα θεσπίζει ο ίδιος.
7. Το ύψος των χρηματικών ποινών που αναφέρονται στους Πειθαρχικούς
Κανονισμούς, αφορά το πρωτάθλημα της Basket League. Για όλα τα
υπόλοιπα πρωταθλήματα, η χρηματικές ποινές θα είναι κατά 50% μειωμένες,
σε σχέση με την αναγραφόμενη ποινή (αφορά μόνο το χρηματικό πρόστιμο).
ΑΡΘΡΟΝ 5ον : ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ:
1. Ο Αθλητικός Δικαστής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α)
Γνωμοδοτεί επί των ερωτημάτων ή ζητημάτων που παραπέμπονται σε
αυτή από το Δ.Σ. και/ή το Ε.Σ. και μόνο σε σχέση με:
i)
Την ερμηνεία ή εφαρμογή του Καταστατικού ή των Κανονισμών της
Κ.Ο.Κ.
ii)

Τις αρμοδιότητες της Ομοσπονδίας ή των οργάνων αυτής.

iii)
Τους εκάστοτε εν ισχύ εγκεκριμένους από την FIBA Επίσημους
Κανονισμούς Καλαθοσφαίρισης ή τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων.
β)
Εκδικάζει τα θέματα τα οποία αφορούν παραβάσεις των διατάξεων
του Καταστατικού και/ή των Κανονισμών και/ή των προκηρύξεων της Κ.Ο.Κ.
καθώς και θέματα που αφορούν παραβάσεις των εγκεκριμένων από τη FIBA
Επίσημων Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης και της αθλητικής δεοντολογίας
από όσους υπόκεινται στους παρόντες.
γ)
Εκδικάζει περιπτώσεις μη έναρξης αγώνα ή διακοπής του αγώνα πριν
την λήξη του σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών ως και ενστάσεις
6
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κατά του κύρους αγώνα σύμφωνα με ειδικές διατάξεις στους παρόντες
κανονισμούς.
δ)
Επιβάλλει ποινές σε καλαθοσφαιριστές οι οποίοι αποβλήθηκαν από
τον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια αγώνων επισήμων ή φιλικών.
ε)
Επιβάλλει ποινή αποκλεισμού εισόδου σε αθλητικούς χώρους και /ή
γήπεδα και /ή σε αγώνες καλαθόσφαιρας σε φυσικά πρόσωπα τα οποία
παραβιάζουν τον κώδικα αθλητικής δεοντολογίας και /ή όπου προβλέπεται
τέτοια ποινή στους παρόντες κανονισμούς.
στ)
Εκδικάζει και/ή επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή άλλως πως παντός
θέματος και/ή υπόθεσης που αφορά την εφαρμογή και/ή ερμηνεία του
καταστατικού και/ή τους Παρόντες Πειθαρχικούς Κανονισμούς και
οποιωνδήποτε Κανονισμών και/ή Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων και/ή το
οποίο ανατίθεται σε αυτή από το καταστατικό και/ή τους Παρόντες
Πειθαρχικούς Κανονισμούς και οποιωνδήποτε Κανονισμών και/ή
Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων.
ζ)
Εκδικάζει και επιβάλλει ποινές για μη τακτοποίηση οικονομικών
οφειλών και υποχρεώσεων προς την ομοσπονδία και εκδίδει διάταγμα και /ή
απόφαση καταβολής τους εντός προθεσμίας που ήθελε αποφασίσει.
η) Εκδίδει απόφαση για πληρωμή και /ή καταβολή οποιουδήποτε ποσού για
αποκατάσταση ζημιών και /ή άλλων ζημιογόνων πράξεων και /ή όταν η
επιτροπή θεωρήσει ότι θα πρέπει να καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό για
πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση του Καταστατικού, των Περί
Πρωταθλημάτων Γενικών Κανονισμών, των Εγγραφών/Μεταγραφών και των
Ειδικών Προκηρύξεων.
ΑΡΘΡΟΝ 6ον : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ:
Ο Αθλητικός Δικαστής δύναται να επιβάλει οποιαδήποτε από τις κάτωθι
ποινές στα υπό αναφορά πειθαρχικά παραπτώματα κατά την απόλυτη
κρίση του και/ή στα πλαίσια που στους παρόντες καθορίζονται ως
ανώτατες και/ή κατώτατες:
1. ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1(2) ΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΩΝ :
7
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(α)
Για αντιαθλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς αθλητές,
προπονητές, διαιτητές, μέλη της γραμματείας, παρατηρητές, μέλη της
Διοικήσεως της Ομοσπονδίας ή Οργάνων ή Επιτροπών αυτής, μέλη της
Διοικήσεως Σωματείων Μελών της Κ.Ο.Κ. και παράγοντες Σωματείων Μελών
της Κ.Ο.Κ., φιλάθλους και γενικά οποιουδήποτε ατόμου εντός των κτιριακών
εγκαταστάσεων διεξαγωγής αγώνων,
Πρόστιμο €500 ή /και αποκλεισμό ή /και μη αξιολόγηση ή /και απαγόρευση
εισόδου σε κάθε αθλητικό χώρο για τουλάχιστον δύο (2) αγώνες
πρωταθλήματος μέχρι και τους επόμενους έξι (6) αγώνες από όλα τα
Πρωταθλήματα της ΚΟΚ.
Εάν η πιο πάνω συμπεριφορά γίνεται εναντίον διαιτητή, παρατηρητή,
μελών της γραμματείας και /ή κριτών και /ή στατιστικολόγων θα
επιβάλλεται πρόστιμο €1000 ή /και αποκλεισμό ή /και μη αξιολόγηση ή /και
απαγόρευση εισόδου σε κάθε αθλητικό χώρο για τουλάχιστον δύο (2)
αγώνες πρωταθλήματος μέχρι και τους επόμενους έξι (6) αγώνες από όλα τα
Πρωταθλήματα της ΚΟΚ.
Εάν η συμπεριφορά αυτή γίνεται εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων
διεξαγωγής αγώνων, και/ή εντός του περιφραγμένου χώρου του σταδίου
και/ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή πριν και/ή κατά τη διάρκεια και/ή
μετά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα, τιμωρείται με βάση τις πρόνοιες
αυτού του άρθρου αλλά με διπλάσιες τις ανώτατες προβλεφθήσες ποινές.
Εάν το ίδιο πρόσωπο υποπέσει την ίδια αγωνιστική περίοδο στο ίδιο και/ή
παρόμοιο παράπτωμα (εντός της έκτασης της παρούσας διάταξης) τότε η
ελάχιστη ποινή που θα του επιβάλλεται θα είναι τουλάχιστον η διπλάσια της
ποινής που του επιβλήθηκε την προηγούμενη φορά, και έτσι θα συνεχίζεται
κάθε επόμενη φορά.
(β)
Για εξύβριση, λόγω ή έργω, ή απόπειρα επιθέσεως ή φτύσιμο ή
πρόκληση φιλάθλων ή κατά οιουδήποτε εκ των προσώπων που αναφέρονται
πιο πάνω υπό (α).
Πρόστιμο €500,00 ή /και αποκλεισμό ή /και μη αξιολόγηση ή /και
απαγόρευση εισόδου σε κάθε αθλητικό χώρο για τουλάχιστον δύο (2)
αγώνες πρωταθλήματος μέχρι και τους επόμενους έξι (6) αγώνες από όλα τα
Πρωταθλήματα της ΚΟΚ.
Εάν η πιο πάνω συμπεριφορά γίνεται εναντίον διαιτητή, παρατηρητή,
μελών της γραμματείας και /ή κριτών και /ή στατιστικολόγων, θα
επιβάλλεται ελάχιστο πρόστιμο εκ €1000 και αποκλεισμό συμμετοχής και
/ή απαγόρευση εισόδου σε κάθε αθλητικό χώρο από 2 μήνες μέχρι και
ένα χρόνο.
Εάν το ίδιο πρόσωπο υποπέσει την ίδια αγωνιστική περίοδο στο ίδιο και/ή
παρόμοιο παράπτωμα (εντός της έκτασης της παρούσας διάταξης) τότε η
8
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ελάχιστη ποινή που θα του επιβάλλεται θα είναι τουλάχιστον η διπλάσια της
ποινής που του επιβλήθηκε την προηγούμενη φορά, και έτσι θα συνεχίζεται
κάθε επόμενη φορά.
(γ) Για επίθεση και/ή απειλή κατά οιουδήποτε εκ των προσώπων που
αναφέρονται πιο πάνω υπό (α)
Πρόστιμο € 500 ή /και αποκλεισμό ή /και μη αξιολόγηση ή /και απαγόρευση
εισόδου σε κάθε αθλητικό χώρο για τουλάχιστον δύο (2) αγώνες
πρωταθλήματος μέχρι και τους επόμενους έξι (6) αγώνες από όλα τα
Πρωταθλήματα της ΚΟΚ.
Εάν η επίθεση και/ή απειλή γίνεται εναντίον διαιτητή, παρατηρητή,
μελών της γραμματείας και /ή κριτών και /ή στατιστικολόγων, θα
επιβάλλεται πρόστιμο εκ €1000 και αποκλεισμό συμμετοχής και /ή
απαγόρευση εισόδου σε κάθε αθλητικό χώρο από 2 μήνες μέχρι και ένα
χρόνο.
Εάν το ίδιο πρόσωπο υποπέσει την ίδια αγωνιστική περίοδο στο ίδιο και/ή
παρόμοιο παράπτωμα (εντός της έκτασης της παρούσας διάταξης) τότε η
ελάχιστη ποινή που θα του επιβάλλεται θα είναι τουλάχιστον η διπλάσια της
ποινής που του επιβλήθηκε την προηγούμενη φορά, και έτσι θα συνεχίζεται
κάθε επόμενη φορά.
(δ)
Για δόλια συμμετοχή σε αγώνα (πχ πλαστοπροσωπία) ή για συμμετοχή
σε αγώνα ο οποίος τελέστηκε δολίως ή για δολίως γενομένη δήλωση
συμμετοχής σε αγώνα αθλητή μη δικαιουμένου προς τούτο και /ή λόγω
κακής και /ή αντικανονικής συμμετοχής αθλητή.
Πρόστιμο €1000,00 και αποκλεισμό για τουλάχιστον δύο (2) αγώνες
πρωταθλήματος μέχρι έξι (6) στο Πρωτάθλημα από όλα τα Πρωταθλήματα
της ΚΟΚ.
Εάν το ίδιο πρόσωπο υποπέσει την ίδια αγωνιστική περίοδο στο ίδιο και/ή
παρόμοιο παράπτωμα (εντός της έκτασης της παρούσας διάταξης) τότε η
ελάχιστη ποινή που θα του επιβάλλεται θα είναι τουλάχιστον η διπλάσια της
ποινής που του επιβλήθηκε την προηγούμενη φορά, και έτσι θα συνεχίζεται
κάθε επόμενη φορά.
(ε)
Για ανοίκειο/ανάρμοστο ή άλλο δυσφημιστικό δημοσίευμα και/ή
δήλωση στρεφόμενη εναντίον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Κ.
ή του Αθλητικού Δικαστή της Κ.Ο.Κ. και/ή Μελών των λοιπών Επιτροπών της
Ομοσπονδίας και/ή της διαιτησίας.
Νοείται ότι ο Αθλητικός Δικαστής θα αποδέχεται οποιοδήποτε οπτικό ή
ακουστικό ή οπτικοακουστικό υλικό κατατίθεται από την ΚΟΚ ως έχει και
δεν θα απαιτείται οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική μαρτυρία.
9
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Νοείται
ότι
για
ανακοινώσεις
ή
δηλώσεις
στο
γραπτό
(συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ή διαδικτυακού τύπου ή μέσων
κοινωνικής δικτύωσης) θα θεωρείται επαρκής μαρτυρία η απλή κατάθεση
ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή του εντύπου στο οποίο έγινε η
ανακοίνωση ή η δήλωση.
Πρόστιμο €500,00 ή /και αποκλεισμό ή /και μη αξιολόγηση ή /και
απαγόρευση εισόδου σε κάθε αθλητικό χώρο μέχρι και τους επόμενους έξι
(6) αγώνες οπουδήποτε πρωταθλήματος διοργανώνει η ΚΟΚ.
Εάν το ίδιο πρόσωπο υποπέσει την ίδια αγωνιστική περίοδο στο ίδιο και/ή
παρόμοιο παράπτωμα (εντός της έκτασης της παρούσας διάταξης) τότε η
ελάχιστη ποινή που θα του επιβάλλεται θα είναι τουλάχιστον η διπλάσια της
ποινής που του επιβλήθηκε την προηγούμενη φορά, και έτσι θα συνεχίζεται
κάθε επόμενη φορά.
(στ) Για ρατσιστική συμπεριφορά και /ή ρατσιστικά συνθήματα και /ή
ρατσιστικού περιεχομένου ανακοινώσεις και /ή συνθήματα πολιτικού
περιεχομένου και /ή ανάρτηση πανό και /ή συμβόλων πολιτικού και /ή
ρατσιστικού περιεχομένου.
Πρόστιμο €500 και /ή αποκλεισμό από τουλάχιστον δύο (2) μέχρι έξι (6)
εντός έδρας αγώνες. Εάν το ίδιο πρόσωπο υποπέσει την ίδια αγωνιστική
περίοδο στο ίδιο και/ή παρόμοιο παράπτωμα (εντός της έκτασης της
παρούσας διάταξης) τότε η ελάχιστη ποινή που θα του επιβάλλεται θα είναι
τουλάχιστον η διπλάσια της ποινής που του επιβλήθηκε την προηγούμενη
φορά, και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.
(ζ) Αθλητής ο οποίος είναι διεθνής σε οποιαδήποτε από τις Εθνικές Ομάδες
και αγωνίζεται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και παραλείπει
αδικαιολόγητα να ανταποκριθεί σε κλήση για προπόνηση και /ή για να
αγωνιστεί σε αγώνα της ομάδας και /ή παραβαίνει τους εσωτερικούς
κανονισμούς περί Εθνικών Ομάδων.
Τιμωρείται με αποκλεισμό είτε μέχρι 2 αγώνες της ομάδας του είτε με
χρηματικό πρόστιμο μέχρι €2500 είτε και με τις δύο ποινές.
Εάν ο ίδιος αθλητής υποπέσει την ίδια αγωνιστική περίοδο στο ίδιο και/ή
παρόμοιο παράπτωμα (εντός της έκτασης της παρούσας διάταξης) τότε η
ελάχιστη ποινή που θα του επιβάλλεται θα είναι τουλάχιστον η διπλάσια της
ποινής που του επιβλήθηκε την προηγούμενη φορά, και έτσι θα συνεχίζεται
κάθε επόμενη φορά.
(η) Αθλητής ο οποίος διαπιστώνεται ότι έχει κάνει χρήση απαγορευμένων
ουσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τους Επίσημους Κανονισμούς της FIBA
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και /ή της αρχής αντιντόπινγκ θα τιμωρείται με αποκλεισμό μέχρι 2 ετών και
χρηματικό πρόστιμο μέχρι €2500 .

Εάν το ίδιο πρόσωπο υποπέσει την ίδια αγωνιστική περίοδο στο ίδιο και/ή
παρόμοιο παράπτωμα (εντός της έκτασης της παρούσας διάταξης) τότε η
ελάχιστη ποινή που θα του επιβάλλεται θα είναι τουλάχιστον η διπλάσια της
ποινής που του επιβλήθηκε την προηγούμενη φορά, και έτσι θα συνεχίζεται
κάθε επόμενη φορά.
(θ) Για οποιοδήποτε άλλο παράπτωμα τελεσθέν οπουδήποτε και
οποτεδήποτε, και/ή παραβίαση οποιωνδήποτε όρων του Καταστατικού και/ή
οποιωνδήποτε κανονισμών και/ή Προκηρύξεων και/ή εγκυκλίων, και/ή για
οποιοδήποτε παράπτωμα ως ανωτέρω περιγράφεται δεν προβλέπεται
ανώτατη ποινή και ενδεχομένως δεν έχει ειδικά προβλεφθεί και/ή έχει
προβλεφθεί χωρίς περιορισμό στην ανώτατη ποινή το Δ.Σ. και/ή το Ε.Σ.
κατά την απόλυτη κρίση δύναται να παραπέμψει φυσικό πρόσωπο που
ανωτέρω υπό 1,2Α και/ή 1,2Β και/ή 1,2Γ αναφέρεται ενώπιον του Αθλητικού
Δικαστή, και ο Αθλητικός Δικαστής κέκτηται εξουσίας και αρμοδιότητας να
την επιληφθεί και σε περίπτωση που κρίνει το εν λόγω πρόσωπο ένοχο, εάν
δεν ορίζεται ειδικότερα ποινή σε κάποιο άρθρο και/ή εάν δεν καθορίζεται
κατώτατη ή ανώτατη ποινή αναλόγως, ο Αθλητικός Δικαστής εφαρμόζοντας
την αρχή της αναλογικότητας δύναται να επιβάλει κατά την απόλυτο κρίση
του οποιαδήποτε από τις κάτωθι ποινές και/ή συνδυασμό τούτων:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Προειδοποίηση
Επίπληξη
Πρόστιμο μέχρι €10000 ανά περίπτωση
Αποκλεισμό από συμμετοχή μέχρι και σε 10 αγώνες
Μη αξιολόγηση μέχρι 10 αγώνες
Αφαίρεση της ιδιότητας του και έκπτωση από οποιοδήποτε αξίωμα
Διαγραφή από τα μητρώα της ΚΟΚ
Οποιαδήποτε άλλη ποινή ήθελε στο Καταστατικό, κανονισμούς,
προκηρύξεις, εγκύκλιοι επιβληθούν κατά περίπτωση.

2. ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ/Ή ΔΟΚΙΜΑ ΤΗΣ ΚΟΚ
(α)
Για αντιαθλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητών ή/και μελών
αυτών ή/και όλων όσων και για τους λόγους που ως ανωτέρω υπό 1(α)
αναφέρονται.
Πρόστιμο € 750
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Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.
(β)
Για εξύβριση λόγω ή έργω ή/και απόπειρα επιθέσεως αθλητών ή/και
μελών αυτών ή/και όλων όσων και για τους λόγους που ως ανωτέρω υπό
1(β) αναφέρονται.
Πρόστιμο €1000
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.
(γ) Για επίθεση και/ή απειλή αθλητών ή/και μελών αυτών ή/και όλων όσων
και για τους λόγους που ως ανωτέρω υπό 1(γ) αναφέρονται.
Πρόστιμο €750

Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.
(δ)
Για δολίως γενομένη και/ή κακή συμμετοχή στον αγώνα αθλητή τους
ως ανωτέρω υπό 1 (δ) αναφέρεται.
Πρόστιμο € 1000 ή αφαίρεση 2 βαθμών από το Πρωτάθλημα στο οποίο
συμμετέχει, είτε και με τις δύο ποινές.
.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.
(ε)
Για κακή και/ή αντιαθλητική και/ή ανάρμοστη και/ή απαγορευμένη
συμπεριφορά των φιλάθλων αυτών γενικά, και/ή ειδικά ως ακολούθως:
i.

Για επίθεση και/ή απειλή εναντίον οποιουδήποτε ατόμου εντός ή εκτός
κτιριακών εγκαταστάσεων διεξαγωγής αγώνων.
πρόστιμο €750 ή/και τιμωρία για διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων του
κεκλεισμένων των θυρών (σε ουδέτερη έδρα) από μία (1) μέχρι τέσσερεις (4)
αγωνιστικές.
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Εάν η επίθεση και/ή στρέφεται εναντίον διαιτητή, παρατηρητή, μελών της
γραμματείας και /ή κριτών και /ή στατιστικολόγων, θα επιβάλλεται
πρόστιμο € 1000 ή/και διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων του
κεκλεισμένων των θυρών (σε ουδέτερη έδρα) από μία (1) μέχρι τέσσερεις (4)
αγωνιστικές.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.
ii.

Για ρίψη αντικειμένων.
Χρηματικό πρόστιμο €350 ή/και τιμωρία για διεξαγωγή των εντός έδρας
αγώνων του κεκλεισμένων των θυρών (σε ουδέτερη έδρα) από μία (1) μέχρι
τέσσερις (4) αγωνιστικές.
Εάν η πιο πάνω συμπεριφορά στρέφεται εναντίον διαιτητή, παρατηρητή,
μελών της γραμματείας και /ή κριτών και /ή στατιστικολόγων, θα
επιβάλλεται πρόστιμο €750 ή/και διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων του
κεκλεισμένων των θυρών (σε ουδέτερη έδρα) από μία (1) μέχρι τέσσερεις (4)
αγωνιστικές.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.

iii.

Για την δημιουργία συνθηκών που αναγκάζουν τον διαιτητή να διακόψει
προσωρινά ή οριστικά τον αγώνα.
Πρόστιμο €500 ή/και τιμωρία για διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων του
κεκλεισμένων των θυρών (σε ουδέτερη έδρα) από μία (1) μέχρι τέσσερις (4)
αγωνιστικές.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.

iv.

Για συμπεριφορά και/ή ενέργεια η οποία προσβάλλει το φίλαθλο πνεύμα και
διαταράσσει την τάξη και ευκοσμία στο γήπεδο και/ή για χρήση λέιζερ
13
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κατευθυνόμενων προς καλαθοσφαιριστές και/ή για χρήση άλλων μέσων για
παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής αγώνα.
Πρόστιμο €500 ή/και τιμωρία για διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων του
κεκλεισμένων των θυρών (σε ουδέτερη έδρα) από μία (1) μέχρι τέσσερις (4)
αγωνιστικές.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.
v.

Για φτύσιμο/ματα κατά οποιουδήποτε βρίσκεται εντός του αγωνιστικού
χώρου.
Πρόστιμο €750 ή/και τιμωρία για διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων του
κεκλεισμένων των θυρών (σε ουδέτερη έδρα) από μία (1) μέχρι τέσσερις (4)
αγωνιστικές).
Εάν η πιο πάνω συμπεριφορά στρέφεται εναντίον διαιτητή, παρατηρητή,
μελών της γραμματείας και /ή κριτών και /ή στατιστικολόγων, θα
επιβάλλεται πρόστιμο €1250 ή/και διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων του
κεκλεισμένων των θυρών (σε ουδέτερη έδρα) από μία (1) μέχρι 4
αγωνιστικές.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.

vi.

Εντός του αγωνιστικού χώρου κατά την προθέρμανση και διάρκεια αγώνα
και όλων των εκ των κανονισμών παιδιάς καθοριζομένων διακοπών.
Πρόστιμο €500 ή/και τιμωρία για διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων του
κεκλεισμένων των θυρών (σε ουδέτερη έδρα) μέχρι 4 αγωνιστικές.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.
(στ) Για πράξη ή ενέργεια από αθλητές ή/και μελών αυτών ή/και όλων
όσων και για τους λόγους που ως ανωτέρω υπό 1(α) αναφέρονται, η οποία
θίγει την Διοίκηση της Ομοσπονδίας ή μέλη αυτής ή τις Επιτροπές ή τα μέλη
των Επιτροπών αυτής.
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Πρόστιμο € 750.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.
(ζ) Για ρατσιστική συμπεριφορά και /ή ρατσιστικά συνθήματα και /ή
ρατσιστικού περιεχομένου ανακοινώσεις και /ή συνθήματα πολιτικού
περιεχομένου και /ή ανάρτηση πανό και /ή συμβόλων πολιτικού και /ή
ρατσιστικού περιεχομένου.
Πρόστιμο €500 και/ή αποκλεισμό από δύο εντός έδρας αγώνες. Εάν το ίδιο
πρόσωπο υποπέσει την ίδια αγωνιστική περίοδο στο ίδιο και/ή παρόμοιο
παράπτωμα (εντός της έκτασης της παρούσας διάταξης) τότε η ελάχιστη
ποινή που θα του επιβάλλεται θα είναι τουλάχιστον η διπλάσια της ποινής
που του επιβλήθηκε την προηγούμενη φορά, και έτσι θα συνεχίζεται κάθε
επόμενη φορά
(η) Σωματείο που αδικαιολόγητα απαγορεύει και /ή δεν επιτρέπει σε αθλητή
του να συμμετάσχει σε κλήση για προπόνηση και /ή για να αγωνιστεί σε
αγώνα της ομάδας και /ή παραβαίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς περί
Εθνικών Ομάδων τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο €2000.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.
(θ)
Για ανοίκειο/ανάρμοστο ή άλλο δυσφημιστικό δημοσίευμα και/ή
δήλωση και/ή ανακοίνωση από το Σωματείου, και/ή από τα μέλη διοίκησης
των σωματείων, παράγοντες Σωματείων, καλαθοσφαιριστές/στριες,
προπονητές, μασέρ, ιατρούς σωματείων, μέλη των σωματείων της ΚΟΚ, και
γενικά όλων των φυσικών προσώπων που υπό στο άρθρο 1,2Α
αναφέρονται, στρεφόμενη εναντίον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κ.Ο.Κ. ή του Αθλητικού Δικαστή της Κ.Ο.Κ. και/ή Μελών των λοιπών
Επιτροπών της Ομοσπονδίας και/ή της διαιτησίας πέραν από οποιαδήποτε
ποινή που ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται και επιβάλλεται, στο
Σωματείο επιπρόσθετα θα επιβάλλεται.
Πρόστιμο €1000
Νοείται ότι ο Αθλητικός Δικαστής θα αποδέχεται οποιοδήποτε οπτικό ή
ακουστικό ή οπτικοακουστικό υλικό κατατίθεται από την ΚΟΚ ως έχει και δεν
θα απαιτείται οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική μαρτυρία.
Νοείται ότι για ανακοινώσεις ή δηλώσεις στο γραπτό (συμπεριλαμβανομένου
του ηλεκτρονικού ή διαδικτυακού τύπου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης) θα
15
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θεωρείται επαρκής μαρτυρία η απλή κατάθεση ενώπιον του Αθλητικού
Δικαστή του εντύπου στο οποίο έγινε η ανακοίνωση ή η δήλωση.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το μέγιστο πρόστιμο που δύναται να επιβληθεί θα διπλασιάζεται σε
σχέση με την πιο πάνω μέγιστη ποινή προστίμου και επιπρόσθετα ο
Αθλητικός Δικαστής μπορεί να επιβάλει τιμωρία για διεξαγωγή των εντός
έδρας αγώνων του κεκλεισμένων των θυρών (στην έδρα του), μέχρι 2
αγωνιστικές.
(ι) Ομάδα που δεν παρουσιάζεται να αγωνισθεί σε επίσημο αγώνα
πρωταθλήματος που διοργανώνει η ομοσπονδία και/ή υποπίπτει σε
οιονδήποτε των παραπτωμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 των
παρόντων Κανονισμών, τιμωρείται επιπρόσθετα οιασδήποτε άλλης ποινής
και/ή κύρωσης η οποία πιθανόν να προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο του
Κανονισμού, με πρόστιμο μέχρι €3000.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.
(ια) Σε περίπτωση που σωματείο μέλος της ομοσπονδίας παραπέμπεται για
μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής και/ή μη τακτοποίηση των οικονομικών
του υποχρεώσεων και/ή μη καταβολή χρηματικής ποινής η οποία τυχόν να
του έχει επιβληθεί από τον Αθλητικό Δικαστή τιμωρείται με χρηματικό
πρόστιμο ύψους € 1500, με αυτόματη απαγόρευση μεταγραφών και/ή
εγγραφών νέων καλαθοσφαιριστών/ριών, και δικαίωμα αφαίρεσης μέχρι
και 6 βαθμούς από το τρέχον ή το επικείμενο πρωτάθλημα.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.
(ιβ) Σε περίπτωση που σωματείο παραπέμπεται για μη καταβολή της
αντιμισθίας αγώνα του, ή έχει προβεί σε πληρωμή αντιμισθίας με τραπεζική
επιταγή η οποία, για οποιοδήποτε λόγο, δεν τιμάται από την τράπεζα την
πρώτη φορά που αυτή παρουσιάζεται για εξαργύρωση, τιμωρείται με
χρηματικό πρόστιμο το οποίο θα είναι διπλάσιο από την αντιμισθία του
συγκεκριμένου αγώνα που δεν καταβλήθηκε και μηδενισμό του αγώνα. Είναι
υποχρέωση του Κομισάριου του αγώνα, όπως παρουσιάζει κάθε επιταγή για
εξαργύρωση το αργότερο εντός των πρώτων δύο εργάσιμων ημερών μετά το
παιγνίδι. Σε περίπτωση που δεν τιμάται από την τράπεζα κατά την
παρουσίαση της, αποστέλλεται γραπτή αναφορά από τον Κομισάριο προς
την ΚΟΚ αναφέροντας το γεγονός και επισυνάπτοντας την επιταγή ή
αντίγραφο της, που θα φαίνεται η σχετική σφραγίδα της τράπεζας.
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Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και τιμωρείται επίσης με μηδενισμό του αγώνα και αφαίρεση δύο
βαθμών από το πρωτάθλημα και/ή αποκλεισμό του από τον επόμενο γύρο σε
περίπτωση αγώνων κυπέλλου.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί και τρίτη φορά στην ίδια
αγωνιστική περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία
επιβολή προστίμου και τιμωρείται επίσης με μηδενισμό του αγώνα και
αποβολή από το πρωτάθλημα και/ή αποκλεισμό του από τον επόμενο γύρο
σε περίπτωση αγώνων κυπέλλου.
(ιβ) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μουσικής ή ηχητικών εφέ δια μέσου των
μεγαφώνων κατά την διάρκεια του αγώνα. Μουσική δια μέσου μεγαφώνων
επιτρέπεται μόνο πριν, μετά ή κατά την διάρκεια της ανάπαυλας του αγώνα.
Επίσης η χρησιμοποίηση μικροφώνου για σκοπούς οχλαγωγίας
απαγορεύεται.
Επίσης απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μουσικού οργάνου
πίσω από τον πάγκο της αντιπάλου ομάδας και της γραμματείας. Στα
Σωματεία τα οποία δεν θα πειθαρχούν θα επιβάλλεται πρόστιμο € 500.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το μέγιστο πρόστιμο που δύναται να επιβληθεί θα διπλασιάζεται σε
σχέση με την πιο πάνω μέγιστη ποινή προστίμου και επιπρόσθετα ο
Αθλητικός Δικαστής μπορεί να επιβάλει τιμωρία για διεξαγωγή των εντός
έδρας αγώνων του, κεκλεισμένων των θυρών (στην έδρα του), μέχρι 2
αγωνιστικές.
(ιγ) Σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη συμμόρφωσης με αποφάσεις της
Ε.Ε.Δ. ή/και του Αθλητικού Δικαστή, ο Αθλητικός Δικαστής δύναται να
επιβάλει στα Σωματεία οποιαδήποτε από τις κάτωθι ποινές ή/και συνδυασμό
αυτών:
(i)

έγγραφη αυστηρή επίπληξη και διάταγμα διατάζων την συμμόρφωση με την
απόφαση εντός ορισμένης προθεσμίας.

(ii)

απαγόρευση διεξαγωγής μεταγραφών για ορισμένο χρόνο με οποιαδήποτε
ημερομηνία αρχής και λήξης ή επ’ αόριστο.

(iii)

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή
πρόστιμο το οποίο δεν θα ξεπερνά τα €100 ημερησίως για κάθε μέρα μη
συμμόρφωσης από την ημέρα που το εν λόγω σωματείο όφειλε να
συμμορφωθεί μέχρι το μέγιστο ποσό των €3000.
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(ιδ) (i) Για παρουσία μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και/ή προσώπων
πέραν του αριθμού των εξουσιοδοτημένων εντός του αγωνιστικού χώρου
κατά την διάρκεια επισήμου αγώνα της Ομοσπονδίας και/ή εντός του
γηπέδου (περιλαμβανομένων κερκίδων, καντίνων κτλ) σε περίπτωση που το
Σωματείο εκτίει τιμωρία κεκλισμένων των θυρών πρόστιμο στο Σωματείο
€500 και τιμωρία για διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων του κεκλεισμένων
των θυρών (εντός έδρας) από μία (1) μέχρι τέσσερεις (4) αγωνιστικές. Τα
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δικαιούνται να ευρίσκονται εντός του
αγωνιστικού χώρου ορίζονται κάθε φορά στους σχετικούς Κανονισμούς της
ΚΟΚ και/ή τις προκηρύξεις και/ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ομοσπονδίας.
(ii) Ανεξαρτήτως των ποινών που προβλέπονται ανωτέρω οι διαιτητές
οφείλουν να μην ξεκινήσουν ή να διακόψουν αγώνα εφόσον σε αυτόν
παρευρίσκονται μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και/ή πρόσωπα πέραν των
εξουσιοδοτημένων. Τέτοια απόφαση των διαιτητών θα βαραίνει το Σωματείο
για λογαριασμό του οποίου παρευρέθηκαν τέτοια πρόσωπα στον αγώνα
ή/και στο οποίο ανήκουν ως μέλη ή φίλαθλοι ή άλλως πως τα εν λόγω
πρόσωπα.
(iii) Σε περίπτωση που προπονητής και/ή βοηθός προπονητής δεν κατέχει
την άδεια που εκδίδει η Ομοσπονδία και/ή δεν παρουσιάζει την άδεια του, οι
διαιτητές οφείλουν να μην ξεκινήσουν αγώνα εφόσον στον πάγκο
διαγωνιζόμενου σωματείου δεν παρευρίσκεται αδειοδοτημένος προπονητής
και/ή βοηθός προπονητής. Τέτοια απόφαση των διαιτητών θα βαραίνει το
Σωματείο που δεν ικανοποιεί τον κανονισμό και ο αγώνας θα κατακυρώνεται
υπέρ του αναίτιου σωματείου με σκορ 20-0 και το σωματείο θα
παραπέμπεται ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή για επιβολή ελάχιστου
προστίμου €500.
Σε περίπτωση που προπονητής και/ή βοηθός προπονητής δεν κατέχει την
άδεια του αντίστοιχου επιπέδου του αγώνα, που εκδίδει η Ομοσπονδία, το
σωματείο και ο προπονητής θα παραπέμπονται ενώπιον του Αθλητικού
Δικαστή για επιβολή προστίμου €500.
Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου και έτσι θα συνεχίζεται κάθε επόμενη φορά.
(ιε) Σωματείο το οποίο αρνείται και /ή εμποδίζει και /ή απαγορεύει και /ή
με οποιοδήποτε τρόπο δεν εξασφαλίζει σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από
την Ομοσπονδία να εισέλθει εντός του γηπέδου για την τοποθέτηση
κυκλώματος ασφαλείας, θα παραπέμπεται ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή
για επιβολή προστίμου € 2500.
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Εάν το ίδιο ή παρόμοιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική
περίοδο το πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή
προστίμου.
(ιστ) Σε περίπτωση που σωματείο παραπέμπεται για παραβίαση του άρθρου
4θ των Περί Πρωταθλημάτων Γενικών Κανονισμών, το οποίο αναφέρει ότι
Σωματείο το οποίο συμμετέχει στην Α’ κατηγορία Ανδρών και έχει δικαίωμα
εγγραφής ξένων καλαθοσφαιριστών, υποχρεούται όπως αγωνιστεί καθ’ όλη
την διάρκεια του πρωταθλήματος και ολοκληρώσει την αγωνιστική περίοδο
του πρωταθλήματος (κανονική περίοδος και play offs), με τουλάχιστον 50%
του αριθμού των ξένων καλαθοσφαιριστών, που δήλωσε στην «Κατάσταση
των μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών» στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου,
τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 5,000 ευρώ και αφαίρεση 2 βαθμών από
το επικείμενο πρωτάθλημα.
Εάν το ίδιο παράπτωμα επαναληφθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο το
πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε σχέση με την τελευταία επιβολή προστίμου.
Νοείται ότι δεν θα επιβάλλεται καμιά ποινή σε περίπτωση απουσίας ξένων
καλαθοσφαιριστών από συγκεκριμένο αγώνα του πρωταθλήματος ή
κυπέλου, λόγω τραυματισμού ή άλλου καλού, για τη διακριτική ευχέρεια του
Αθλητικού Δικαστή, λόγου.

(ιζ)

Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ενημέρωση από την
συνεργαζόμενη με την ΚΟΚ εταιρία παροχής υπηρεσιών ελέγχου για ύποπτη
στοιχηματική δραστηριότητα για οιονδήποτε αγώνα Πρωταθλήματος ή
Κυπέλλου που διοργανώνει η ΚΟΚ και στην οποία καταλογίζεται και/ή
αποδίδεται υπαιτιότητα σε συγκεκριμένο σωματείο, θα επιβάλλονται οι
ακόλουθες ποινές:
1. Στον πρώτο φάκελο, θα γίνεται αυστηρή επίπληξη και προειδοποίηση του
σωματείου
2. Στο δεύτερο φάκελο θα επιβάλλεται στο υπαίτιο σωματείο πρόστιμο
€10.000 και αφαίρεση 2 βαθμών
3. Στο τρίτο φάκελο θα επιβάλλεται υποβιβασμός (διαβάθμιση) του
σωματείου, στην αμέσως κατώτερη κατηγορία
4. Σε περίπτωση και 4ου φακέλου την επόμενη αγωνιστική περίοδο για το
ίδιο σωματείο, το οποίο έχει τιμωρηθεί με υποβιβασμό, τότε το σωματείο με
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απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διαγράφεται από τα μητρώα της
ΚΟΚ.
Στην περίπτωση αυτή το σωματείο το οποίο έχει διαγραφεί από το μητρώο
μελών της ομοσπονδίας δεν θα έχει δικαίωμα επανεγγραφής του και
συμμετοχής του στα πρωταθλήματα της ΚΟΚ για τα επόμενα 2 χρόνια.
Νοείται ότι για το θέμα της διαγραφής από το μητρώο μελών της
ομοσπονδίας ενός σωματείου θα επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΟΚ, το οποίο με βάση το καταστατικό έχει την αρμοδιότητα για την
υλοποίηση της ποινής της διαγραφής του σωματείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ θα επιλαμβάνεται του θέματος αμέσως
μετά την παραπομπή ενώπιον του, της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φάκελος ο οποίος αποστέλλεται δεν
καταλογίζει και/ή αποδίδει υπαιτιότητα σε οιονδήποτε σωματείο, τότε θα
αρχειοθετείται χωρίς τη παραπομπή οποιουδήποτε ενώπιον του Αθλητικού
Δικαστή.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το φάκελο που αποστέλλεται από την
συνεργαζόμενη εταιρία διαπιστώνεται ότι η επιχειρούμενη χειραγώγηση του
αγώνα στη βάση της ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας, δεν επετεύχθη
(απέτυχε το συγκεκριμένο στοίχημα) τότε ο φάκελος θα αρχειοθετείται
χωρίς τη παραπομπή οποιουδήποτε ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή.
Νοείται ότι ο φάκελος για όλα τα στοιχεία θα παραπέμπεται για περαιτέρω
εξετάσεις και έρευνα στην αστυνομία.
Τα προηγούμενα των σωματείων θα μετρούν για μία αγωνιστική περίοδο και
ακολούθως θα μηδενίζονται.

(ιη) Για οποιοδήποτε άλλο παράπτωμα τελεσθέν υπό οποιουδήποτε φυσικού
προσώπου υπό 1,2Α και/ή 1,2Β και/ή 1,2Γ ανωτέρω αναφέρεται και/ή
Σωματείου όπως υπό 1,2Α
ανωτέρω αναφέρεται οπουδήποτε και
οποτεδήποτε, και/ή παραβίαση οποιωνδήποτε όρων του Καταστατικού και/ή
οποιωνδήποτε κανονισμών και/ή Προκηρύξεων και/ή εγκυκλίων, και/ή για
οποιοδήποτε παράπτωμα ως ανωτέρω περιγράφεται δεν προβλέπεται
ανώτατη ποινή και ενδεχομένως δεν έχει ειδικά προβλεφθεί και/ή έχει
προβλεφθεί χωρίς περιορισμό στην ανώτατη ποινή το Δ.Σ. και/ή το Ε.Σ.
κατά την απόλυτη κρίση δύναται να παραπέμψει Σωματείο που ανωτέρω
υπό 1,2Α αναφέρεται ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή, και ο Αθλητικός
Δικαστής κέκτηται εξουσίας και αρμοδιότητας να την επιληφθεί και σε
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περίπτωση που κρίνει το εν λόγω πρόσωπο ένοχο, εάν δεν ορίζεται
ειδικότερα ποινή σε κάποιο άρθρο και/ή εάν δεν καθορίζεται κατώτατη ή
ανώτατη ποινή αναλόγως, ο Αθλητικός Δικαστής εφαρμόζοντας την αρχή της
αναλογικότητας δύναται να επιβάλει στο Σωματείο κατά την απόλυτο κρίση
της οποιαδήποτε από τις κάτωθι ποινές και/ή συνδυασμό τούτων:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

Προειδοποίηση
Επίπληξη
Πρόστιμο μέχρι €15000 ανά περίπτωση
Ακύρωση αποτελέσματος αγώνα
Εντολή επανάληψης αγώνα από την αρχή
Εντολή επανάληψης αγώνα από το σημείο που διακόπηκε
Αφαίρεση βαθμών
Κατακύρωση αγώνα σε αντίπαλη ομάδα λόγω υπαιτιότητας
Μηδενισμός ομάδας
Διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών
Απαγόρευση χρήσης σταδίου
Διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο στάδιο
Αποκλεισμός από διοργάνωση
Υποβιβασμός ομάδας
Διαγραφή Σωματείου από μητρώο ΚΟΚ.

3. Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, παράπτωμα θεωρείται ότι είναι ίδιο ή
παρόμοιο με προηγούμενο παράπτωμα αν (Ι) τα δύο παραπτώματα
συνιστούν παράβαση του ίδιου άρθρου των παρόντων κανονισμών και/ή (ΙΙ)
στην κρίση του Αθλητικού Δικαστή τα γεγονότα που αφορούν τα δύο
παραπτώματα είναι παρόμοιας φύσης, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα
και τα εγγενή χαρακτηριστικά τους.
4. Στις περιπτώσεις όπου η επιβληθείσα ποινή αφορά τον ίδιο αγώνα, η
ανώτατη επιβληθείσα ποινή δεν θα ξεπερνά το ποσό των €3000,00 και/ή η
επιβολή διεξαγωγής αγώνα κεκλεισμένων των θυρών δεν θα ξεπερνά τις 4
αγωνιστικές. Η εν λόγω διάταξη δεν θα εφαρμόζεται αν η παράβαση
στρέφεται εναντίον αθλητών, προπονητών, διαιτητών, παρατηρητών, μελών
της γραμματείας, στατιστικολόγων, κριτών και του γυμνασίαρχου του
αγώνα.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ:
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(α) Όλα τα υπό του Αθλητικού Δικαστή επιβαλλόμενα πρόστιμα
καταβάλλονται εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της
σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής τους, το
ποσό του προστίμου διπλασιάζεται αυτόματα.
(β) Οι νέες οφειλές που προκύπτουν από την προσαύξηση και /ή του
διπλασιασμού του προστίμου θα πρέπει να καταβάλλονται εντός 10
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διπλασιασμού τους. Σε περίπτωση
που το πρόστιμο δεν καταβληθεί ούτε εντός της ως άνω προθεσμίας των 10
εργάσιμων ημερών τότε η υπόθεση παραπέμπεται ενώπιον του Αθλητικού
Δικαστή για επιβολή επιπρόσθετου προστίμου από €1000,00 μέχρι €5000,00,
και/ή
απαγόρευσης
μεταγραφών
και/ή
εγγραφών
νέων
καλαθοσφαιριστών/ριών, και αφαίρεσης από 2 βαθμούς μέχρι και 6 βαθμούς
από το τρέχον ή το επικείμενο (σε περίπτωση που το πρωτάθλημα δεν έχει
ξεκινήσει) πρωτάθλημα.
(γ) Σε περίπτωση που χρηματικό πρόστιμο και /ή οποιαδήποτε ποινή που
επιβλήθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή σε παράγοντα σωματείου, αυτό θα
πρέπει να καταβάλλεται από τον παράγοντα προσωπικά. Η καταβολή
τέτοιου προστίμου θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 10 ημερών από την
κοινοποίηση του και σε περίπτωση μη εξόφλησης του, αυτό θα διπλασιάζεται
αυτόματα και το σωματείο θα παραπέμπεται ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή
για περαιτέρω ποινή. Σε περίπτωση τέτοιας παραπομπής θα επιβάλλεται στο
σωματείο αφαίρεση δύο (2) βαθμών από το τρέχον ή το επερχόμενο
πρωτάθλημα (σε περίπτωση που το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει) και
επιπλέον ο Αθλητικός Δικαστής θα διατάσσει όπως το πρόστιμο πληρωθεί
από το σωματείο αποκλειστικά, ανεξάρτητα αν ο εν λόγω παράγοντας ήθελε
παραιτηθεί ή όχι.
Περαιτέρω, ο Αθλητικός Δικαστής θα δύναται να επιβάλει στον ρηθέντα
παράγοντα ποινή απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους, ή εγγραφής
του στα μητρώα της ΚΟΚ, μέχρι εξόφλησης του προστίμου.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον : ΑΠΟΒΟΛΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ/Σ
1. Καλαθοσφαιριστής/στρια ο οποίος/α αποβάλλεται από τον διαιτητή κατά
τη διάρκεια οιουδήποτε αγώνος επισήμου ή φιλικού τιμωρείται αυτόματα με
αποκλεισμό μίας αγωνιστικής ημερομηνίας η επισήμων αγώνων της ομάδας
του ΜΟΝΟΝ σε περίπτωση που για τους λόγους της αποβολής υπάρχει
γραπτή καταγγελία του διαιτητή κατά του/της καλαθοσφαιριστού/στριας επί
του
φύλλου
αγώνος.
Σε
αντίθετη
περίπτωση
ο
αποβληθείς
καλαθοσφαιριστής/στρια αγωνίζεται κανονικά στον επόμενο αγώνα της
ομάδας του.
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2. Το φύλλο αγώνα στο οποίο ο διαιτητής σημείωσε το παράπτωμα του
αποβληθέντος καλαθοσφαιριστή/στριας αποστέλλεται από το Γενικό
Γραμματέα και/ή από το Δ.Σ. και/ή από το Ε.Σ. της Κ.Ο.Κ. ενώπιον του
Αθλητικού Δικαστή ο οποίος βάσει αυτού και μόνον και αφού ακούσει τον
καλαθοσφαιριστή δύναται να επιβάλει οιανδήποτε περαιτέρω ποινή από
αυτές που προβλέπονται εις τους παρόντες Κανονισμούς αναλόγως του
παραπτώματος κατά την κρίση του Αθλητικού Δικαστή.
3.
Εάν η ποινή που θα επιβάλει ο Αθλητικός Δικαστής είναι πέραν των
δυο (2) αγωνιστικών εξαιρουμένης της αυτόματης απαγόρευσης συμμετοχής
που ανωτέρω υπό 1 περιγράφεται, αυτή κοινοποιείται αμέσως σε όλα τα
Σωματεία που αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία με το Σωματείο στο οποίο
ανήκει ο τιμωρημένος/η καλαθοσφαιριστής/στρια.
4.
Δεν υπολογίζεται προς έκτιση ποινής αποκλεισμού η οποία
επιβάλλεται σε καλαθοσφαιριστή/στρια ο χρόνος της εποχιακής διακοπής
της αγωνιστικής περιόδου.
5.
Για παραβάσεις αγωνιζομένων που διαπράττονται κατά την διάρκεια
του αγώνα ή στο ημίχρονο ή μετά την λήξη του αγώνα θα λαμβάνεται υπόψη
η έκθεση των διαιτητών ή του παρατηρητή ή και οι εκθέσεις και των δύο,
που ετοιμάζονται όπως προβλέπουν οι κανονισμοί διαιτησίας και/ή οι
κανονισμοί της Κ.Ο.Κ..
6.
Οι παρατηρήσεις των διαιτητών που αναγράφονται στα φύλλα
αγώνων πρέπει να είναι σαφείς και ευανάγνωστές.
ΑΡΘΡΟΝ 9ον: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράττονται με βάση τις πρόνοιες του
παρόντος κανονισμού παραγράφονται ως ακολούθως:
(1) Όταν αφορά παραπτώματα που αφορούν χρήση και /ή λήψη
απαγορευμένων ουσιών (dopping offences) και /ή αναβολικών ως ανωτέρω
περιγράφεται, όταν παρέλθουν πέντε (5) έτη από τη διάπραξη τους.
(2) Για όλα τα υπόλοιπα παραπτώματα που αναφέρονται στους παρόντες
κανονισμούς, όταν παρέλθει ένα (έτος) από την ημέρα διάπραξης τους.
ΑΡΘΡΟΝ 10ον : ΑΓΩΝΕΣ ΜΗ ΔΙΕΞΑΧΘΕΝΤΕΣ Ή ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
(1) Αγώνας ο οποίος δεν διεξήχθη όχι όμως εξ υπαιτιότητας των
διαγωνιζομένων ομάδων ή αγώνας του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώθηκε
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και για τις δύο ομάδες κατόπιν τελεσίδικης απόφασης της Δικαστικής
Επιτροπής όχι όμως εξ’ υπαιτιότητας αυτών ο αγώνας θα επαναλαμβάνεται.
Σε περίπτωση επανάληψης αγώνα, το τυχόν συνταχθέν φύλλο αγώνα
θεωρείται άκυρο και συνεπώς οι καλαθοσφαιριστές/στριες που
αναγράφονται σε αυτό θεωρούνται ως μη μετάσχοντες σε αυτό,
εξαιρουμένων των περιπτώσεων:
(α)

Αποβολής κάποιου καλαθοσφαιριστή/στιας και

(β)
Παράβασης από καλαθοσφαιριστή/στριας η οποία τελέστηκε μετά την
διακοπή του αγώνα και αναγράφηκε στο φύλο αγώνα οπότε για σκοπούς
επιβολής ποινής το φύλλο θεωρείται έγκυρο
(1Α) Αγώνας που διακόπηκε όχι εξ’ υπαιτιότητας των διαγωνιζομένων
ομάδων συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο έχει διακοπεί κατά τα
οριζόμενα στους Περί Πρωταθλημάτων Γενικούς Κανονισμούς.
(2) Το τυχόν συνταχθέν φύλλο αγώνα, αγώνα ο οποίος δεν τελέστηκε
καθόλου, ή ο οποίος δεν έληξε εξ υπαιτιότητας και των δύο διαγωνιζομένων
ομάδων θεωρείται ισχυρό όσον αφορά τους καλαθοσφαιριστές/στριες που
συμμετείχαν σε αυτόν. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι πρόνοιες του
παρόντος άρθρου και/ή οι λοιπές πρόνοιες του Καταστατικού και των
Κανονισμών.
ΑΡΘΡΟΝ 11ον : ΑΓΩΝΕΣ ΜΗ ΔΙΕΞΑΧΘΕΝΤΕΣ Ή ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΜΕ
ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
(1)
Στις πιο κάτω περιπτώσεις οι ομάδες των Σωματείων μηδενίζονται
αυτόματα και παραπέμπονται ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή της
Ομοσπονδίας για περαιτέρω ποινή που προβλέπει μέχρι και Διαγραφή:
(α)
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη προσέλευσης ομάδας στον αγώνα ή
άρνησης της ομάδας να λάβει μέρος στον αγώνα ενώ είναι παρούσα
κανονικά στο στάδιο.
(β)
Σε περίπτωση αποχώρησης ομάδας από κάποιο αγώνα πριν την
κανονική λήξη του.
(γ)
Σε περίπτωση αποχώρησης ομάδας από τους υπόλοιπους αγώνες του
Πρωταθλήματος, με σχετική έγγραφή δήλωση της προς το Διοικητικό
Συμβούλιο.
(δ)
Σε περίπτωση δήλωσης από σωματείο για τη συμμετοχή ομάδας σε
πρωτάθλημα που διοργανώνει η ομοσπονδία και αποχώρηση της ομάδας
πριν την έναρξη του πρωταθλήματος

24

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΟΚ 2020 - 2021

Στην περίπτωση που η επιβληθείσα ποινή είναι αυτή της διαγραφής, τότε η
διαγραφή αφορά όλα σα σχετικά τμήματα (Υποδομής, ιδίου φύλου, κ.λ.π).
(2)
Στις πιο κάτω περιπτώσεις οι ομάδες των Σωματείων υπόκεινται,
κατόπιν υποχρεωτικής παραπομπής της υπόθεσης ενώπιον του Αθλητικού
Δικαστή και απόφασης αυτής, στην ποινή μέχρι του μηδενισμού:
α)
Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα από τους
υπαιτιότητα των ιθυνόντων του Σωματείου.

διαιτητές,

με

β)
Σε περίπτωση κατά την οποία η Τεχνική Επιτροπή ή ο Α’ διαιτητής του
αγώνος κρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών το γήπεδο ως
αντικανονικό και εξαιτίας τέτοιας κρίσης ο αγώνας δεν διεξάγεται.
γ)
Σε
περίπτωση διακοπής του αγώνα από τους διαιτητές λόγω
επεισοδίων τα οποία προκάλεσαν οπαδοί Σωματείου. Παρομοίως δύναται
να μηδενίζονται αμφότερα τα διαγωνιζόμενα Σωματεία εφόσον τα επεισόδια
προκάλεσαν θεατές-οπαδοί και των δύο Σωματείων.
δ)
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης στον αγώνα παικτών που βάσει των
Κανονισμών και/ή του Καταστατικού δεν δικαιούνται συμμετοχή. Νοείται ότι
σε μια τέτοια περίπτωση, τηρουμένων των προνοιών του παρόντος
Καταστατικού που προνοούν περαιτέρω και/ή επιπρόσθετες ποινές, η ποινή
που επιβάλλεται είναι ο μηδενισμός του υπαίτιου Σωματείου.
ε)
Για σκοπούς των εδαφίων (1) και (2) μηδενισμός σημαίνει: (Ι)
κατακύρωση του αγώνα εναντίον του μηδενιζόμενου σωματείου με σκορ 200 ή τέτοιου άλλου μεγαλύτερου σκορ ώστε το μηδενιζόμενο σωματείο να μην
επωφελείται έναντι του σωματείου υπέρ του οποίου κατακυρώνεται ο
αγώνας και (ΙΙ) σε περίπτωση που πρόκειται για αγώνα πρωταθλήματος, το
μηδενιζόμενο σωματείο δεν δικαιούται βαθμό για την ήττα.
Νοείται ότι στην περίπτωση του εδαφίου (2), ο Αθλητικός Δικαστής δύναται
να επιβάλει ποινή μικρότερη του μηδενισμού, όπως για παράδειγμα
κατακύρωση του αγώνος με 20-0 αλλά χωρίς απώλεια βαθμού της ήττας ή
ακόμα και να διατάξει όπως ο αγώνας επαναληφθεί.
στ)
Σε περίπτωση παραπομπής σωματείου ενώπιον του Αθλητικού
Δικαστή δυνάμει του εδαφίου (2), το σωματείο υπέρ του οποίου ο αγώνας
δύναται να κατακυρωθεί λόγω μηδενισμού του άλλου σωματείου δύναται με
την άδεια του Αθλητικού Δικαστή να συμμετέχει στη διαδικασία ως
ενδιαφερόμενο μέρος με τρόπο που ο Αθλητικός Δικαστής κρίνει ορθό και
δίκαιο υπό τις περιστάσεις.
(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο και/ή το Εκτελεστικό Συμβούλιο και/ή ο
Πειθαρχικός Εισαγγελέας παραπέμπει τις ομάδες που παρουσιάζουν τέτοιες
συμπεριφορές και/ή υποπίπτουν σε τέτοια παραπτώματα ως τα ανωτέρω
υπό (1) και (2) του παρόντος άρθρου εις τον Αθλητικό Δικαστή της ΚΟΚ ο
οποίος δύναται να επιβάλει σε αυτές επιπρόσθετα της όποιας ποινής
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προβλέπεται εις τις ανωτέρω παραγράφους και οποιαδήποτε άλλη ποινή οι
Παρόντες της επιτρέπουν κατά περίπτωση.
(4) Σε περίπτωση αποκλεισμού ή αποχωρήσεως ομάδας από τα
Πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας, τα μεν μέχρι τούδε αποτελέσματα της
παραμένουν ισχυρά, οι δε υπολειπόμενοι αγώνες κατακυρώνονται υπέρ των
αντιπάλων ομάδων με αποτέλεσμα 20-0. Η ομάδα που αποχωρεί δεν
δικαιούται ούτε τον βαθμό της ήττας σε αγώνες Πρωταθλήματος.
ΑΡΘΡΟΝ 12ον : ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ
ΔΙΚΑΣΤΗ / ΕΦΕΤΕΙΟΥ - ΕΞΟΔΑ
1.
Οιονδήποτε Σωματείο το οποίον παραλείψει να αποστείλει γραπτώς τη
θέση του ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή και /ή του Εφετείου εντός της
προθεσμίας και /ή οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον παραλείψει να
παρουσιασθεί ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή και /ή του Εφετείου παρά το
γεγονός ότι κλητεύθηκε δεόντως προς τούτο, ο Αθλητικός Δικαστής και /ή
του Εφετείου θα προχωρεί κανονικά στην εκδίκαση της εναντίον του
υπόθεσης και θα υπόκειται στις ποινές του άρθρου 6 των παρόντων
Κανονισμών, εάν η παράλειψη του αυτή ήταν κατά την κρίση του Αθλητικού
Δικαστή και /ή του Εφετείου αδικαιολόγητη.
2.
Ο Αθλητικός Δικαστής και /ή το Εφετείο, εν τη εκτελέσει των
καθηκόντων της θα δικαιούται να καταδικάζει αναλόγως των περιστάσεων
οιονδήποτε καταγγελλόμενο ή διάδικο Σωματείο, καλαθοσφαιριστή,
προπονητή ή άλλον κατήγορο και/ή κατηγορούμενο σε έξοδα.
ΑΡΘΡΟΝ 13ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1.
Αγώνας ο οποίος τελέστηκε έστω και κατά παράβαση του
Καταστατικού ή των Επισήμων Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης των
εγκεκριμένων υπό της FIBA θεωρείται έγκυρος, επιτρέπεται δε ένσταση κατά
του κύρους ή του αποτελέσματος του μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)
Λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου συνεπεία μη τηρήσεως των
διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και/ή των δυνάμει αυτού εκδομένων
Κανονισμών. Ενστάσεις του είδους αυτού υποβάλλονται μόνον κατά του
κύρους του αγώνα και δεν δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση τα γηπεδούχα
και έχοντα τον έλεγχο του αγώνα Σωματεία.
Ενστάσεις λόγω
αντικανονικότητας του γηπέδου θα γίνονται απαραιτήτως πριν την έναρξη
του αγώνα από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδας επί του φύλλου
αγώνος. Οι διαιτητές εφ’ όσον αποφασίσουν την έναρξη του αγώνα
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οφείλουν με έκθεση τους προς την Ομοσπονδία να δικαιολογήσουν την
απόφαση τους.
(β)
Λόγω αντικανονικής
συμμετοχής
καλαθοσφαιριστή/στριας
ή
πλαστοπροσωπίας από καλαθοσφαιριστή/στρια η οποία διαπιστώθηκε πριν,
κατά ή μετά το πέρας του αγώνα και πάντως όχι αργότερα των 48 ωρών
από την λήξη του αγώνα. Σε περίπτωση αποδοχής τέτοιας ενστάσεως το εν
αδίκω ευρισκόμενο Σωματείο μηδενίζεται ασχέτως του αποτελέσματος του
αγώνος και ο αγώνας θεωρείται ως λήξας υπέρ του αντιπάλου Σωματείου με
αποτέλεσμα 20-0.
γ) Λόγω αντικανονικής διακοπής αγώνα, συνεπεία μη επαρκώς,
αιτιολογημένης και σύμφωνης προς τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων
αποφάσεως του διαιτητού.
δ)
Λόγω κακής εφαρμογής ή παραβάσεως των Επισήμων Κανονισμών
Καλαθοσφαίρισης της FIBA. Δια του όρου “κακή εφαρμογή” δεν εννοούνται
περιπτώσεις που ανάγονται στην κρίση του διαιτητή σε αποφάσεις του.
Νοείται ότι τέτοια ένσταση επιτυγχάνει μόνο εάν κατά την κρίση του
Αθλητικού Δικαστή η κακή εφαρμογή ή παράβαση επηρεάζει ουσιωδώς το
αποτέλεσμα του αγώνα.
2. Ένσταση η οποία αφορά σε κακή εφαρμογή ή παράβαση οιουδήποτε των
Επισήμων Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης της FIBA από διαιτητή ή μέλος της
γραμματείας πρέπει απαραιτήτως κατ’ αρχήν να αναφέρεται από τον αρχηγό
της ενιστάμενης ομάδας στον διαιτητή ευθύς ως η σφαίρα καταστεί νεκρά το
δε χρονόμετρο σταματήσει. Περαιτέρω ο αρχηγός της ενιστάμενης ομάδας
υποχρεούται να αναγράψει στο φύλλο αγώνα την ένσταση αυτή αμέσως
μετά την λήξη του ημιχρόνου κατά το οποίον διαπράχτηκε η καταγγελλόμενη
παράβαση διαφορετικά η ένσταση θα θεωρείται άκυρη εξ υπαρχής και ως
μη γενομένη.
3. Οι λόγοι για τους οποίους υποβάλλονται οι ενστάσεις δέον να
υποβάλλονται γραπτώς από τα Σωματεία εντός 48 ωρών από της ημέρας
του αγώνος και τα υποστηρικτικά στοιχεία εντός 76 ωρών όπως ειδικότερα
αναφέρεται στη παράγραφο 4 πιο κάτω.
4. α) Το ενιστάμενο Σωματείο οφείλει περαιτέρω όπως υποβάλει την
ένσταση του επί του εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εγκεκριμένου
εντύπου σε έξι αντίγραφα προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 76 ωρών
αρχομένων από της 8ης πμ. ώρας της ημέρας η οποία ακολουθεί την ημέρα
κατά την οποία διεξήχθη ο αγώνας κατά του οποίου γίνεται η ένσταση.
β) Νοείται ότι σε περίπτωση που το ενιστάμενο Σωματείο δεν συμπληρώσει
δεόντως το προαναφερθέν έντυπο, ο Αθλητικός Δικαστής δύναται να
απορρίψει συνοπτικώς την ένσταση.
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Κάθε έντυπο ενστάσεως πρέπει να συνοδεύεται κατά την υποβολή του από
χρηματικό παράβολο €500,00. Το χρηματικό παράβολο σε καμία περίπτωση
δεν επιστρέφεται.
Νοείται ότι σε περίπτωση που το έντυπο ενστάσεως δεν συνοδεύεται κατά
την υποβολή του από το χρηματικό παράβολο των €500,00, τότε η ένσταση
θεωρείται αντικανονική και θα απορρίπτεται.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία υπεβλήθη ένσταση, με τον τρόπο που
προνοείται πιο πάνω, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει ένα
αντίγραφο του υποβληθέντος εντύπου ενστάσεως το γρηγορότερο δυνατό
στους διαιτητές του καθ’ ου η ένσταση αγώνα, οι οποίοι
οφείλουν
να
υποβάλουν εγγράφως στην Ομοσπονδία αναφορά των γεγονότων των
σχετικών προς την ένσταση μέχρι τις 10 π.μ. της επομένης της ημέρας κατά
την οποία έχουν ειδοποιηθεί από την Ομοσπονδία ως ανωτέρω.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία υπεβλήθει ένσταση στο φύλλο αγώνα οι
διαιτητές οφείλουν εντός 48 ωρών να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους
προς την Ομοσπονδία.
7.
Οι ενστάσεις κατά του κύρους αγώνος θα εκδικάζονται και θα
αποφασίζονται από τον Αθλητικό Δικαστή εντός 15 ημερών από τη
ημερομηνία παραπομπής σε αυτήν από το Δ.Σ. και/ή το Ε.Σ. της ΚΟΚ.
8.
Εναντίον αποφάσεων του Αθλητικού Δικαστή για ενστάσεις οι οποίες
έγιναν ως ανωτέρω επιτρέπεται έφεση στο Εφετείο της Ομοσπονδίας εντός 3
ημερών από την έκδοση της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή.

9.
Σε περίπτωση που ο Αθλητικός Δικαστής κρίνει την ένσταση ορθή
δύναται να επιβάλει ποινή μέχρι του μηδενισμού με τον ίδιο τρόπο που
προνοείται από το άρθρο 30(4) του παρόντος καταστατικού.
10. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. και/ή το Ε.Σ. και/ή ο Αθλητικός Δικαστής
κρίνουν ότι είναι αναγκαίο και/ή επιβάλλεται για την ομαλή και ορθή
διεξαγωγή της διοργάνωσης, οι πιο πάνω προθεσμίες δύνανται να μικρύνουν
έτσι ώστε η ένσταση να εξεταστεί και αποφασιστεί πριν τον επόμενο αγώνα
της διοργάνωσης του οποίου η διεξαγωγή και/ή τα συμμετέχοντα σωματεία
δυνατόν να επηρεαστούν από την απόφαση στην ένσταση.
ΑΡΘΡΟΝ 14ον : ΚΑΘ΄ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
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Σε περίπτωση κατά την οποία Σωματείο υποπέσει καθ΄ υποτροπή σε
παράβαση οιανδήποτε των περιπτώσεων των άρθρων 10 και 11 πιο πάνω
κατά την ιδίαν αγωνιστική περίοδο ο Αθλητικός Δικαστής κατόπιν
παραπομπής του θέματος από το Δ.Σ. και/ή το Ε.Σ. και/ή τον Πειθαρχικό
Εισαγγελέα θα έχει εξουσία να επιβάλλει το διπλάσιο οιασδήποτε των εν
τω άρθρων 10 και 11 και/ή 6(2)(ιζ) πιο πάνω προβλεπομένων ποινών.
ΑΡΘΡΟΝ 15ον: ΕΦΕΤΕΙΟ
1.Το Εφετείο θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη τα οποία διορίζονται από το
Δ.Σ. όπως προνοείται στο άρθρο 17,7,ιβ του Καταστατικού, μεταξύ
εγγεγραμμένων σε Δικηγορικό Σύλλογο Δικηγόρων, φιλάθλων εγνωσμένου
κύρους οι οποίοι να μην είναι μέλη Διοίκησης οιουδήποτε Σωματείου
υπαγομένου στην Κ.Ο.Κ. ή οιουδήποτε Σώματος της Κ.Ο.Κ. και/ή να μην
είναι εν ενεργεία καλαθοσφαιριστές, διαιτητές και προπονητές και /ή να μην
έχουν οποιουδήποτε είδους σύγκρουσης συμφερόντων.
2.Η θητεία του Εφετείου είναι για περίοδο ενός έτους και ο διορισμός τους
θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται από το Δ.Σ. το αργότερο μέχρι την 15ην
Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της θητείας
του Εφετείου παραιτηθεί κάποιο από τα μέλη αυτού και/ή με οιονδήποτε
άλλο τρόπο χηρεύσει θέση μέλους αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει
το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από 30 ημέρες
από μια τέτοια παραίτηση και/ή κένωση θέσης, νέο πρόσωπο που πληροί τα
κριτήρια που προνοούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ως
αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Εφετείου. Νοείται ότι κατά
την διάρκεια της ως άνω προθεσμίας των 30 ημερών και/ή μέχρι του
διορισμού νέου μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση και η
συγκρότηση του Εφετείου παραμένουν νόμιμες εφόσον παραμένουν
τουλάχιστον δύο μέλη της ένα εκ των οποίων να είναι ο Πρόεδρος ή/και ο
Αναπληρωτής Πρόεδρος, και δεν επηρεάζονται από την επελθούσα
παραίτηση και/ή με άλλο τρόπο χηρεία θέσης. Σε περίπτωση που ο
παραιτηθείς είναι ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, μετά το διορισμό
του νέου μέλους, τα μέλη θα προβαίνουν σε νέα εκλογή Προέδρου ή
Αναπληρωτή Προέδρου.
3.Το Εφετείο θα εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο της καθώς και
τον αναπληρωτή του και θα συγκαλείται προς τον σκοπό αυτό από τον
Πρόεδρο της Κ.Ο.Κ. το ταχύτερο μετά τον διορισμό της.
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ΑΡΘΡΟΝ 16ον : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
Ο Πρόεδρος του Εφετείου και/ή ο αναπληρωτής του σε περίπτωση που
αυτός κωλύεται και/ή η Ομοσπονδία, θα συγκαλούν το Εφετείο σε συνεδρία
με ειδοποίηση η οποία αποστέλλεται εικοσιτέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν
από την ημερομηνία και ώρα που είναι ορισμένη η συνεδρίαση, τους δε
διαδίκους με τηλεγράφημα ή τηλεμήνυμα ή τηλεομοιότυπο ή άλλο γραπτό
μέσο, επίσης 24 τουλάχιστον ώρες πριν την ημερομηνία και την ώρα της
συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟΝ 17ον : ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
1.Το Εφετείο θα είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη του. Το
Εφετείο δύναται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης.

2.Το Εφετείο θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατό
ταχύτερη εκδίκαση συνοπτικός κάθε υποθέσεως η οποία παραπέμπεται σε
αυτή, βασιζόμενη στο μαρτυρικό υλικό που κατατέθηκε κατά την ενώπιον
της Δικαστικής Επιτροπής διαδικασία.
Το Εφετείο έχει την ευχέρεια να λαμβάνει υπόψη οποιοδήποτε άλλο σχετικό
έγγραφο που ευρίσκεται στην κατοχή του, οπτικοακουστικό υλικό, έντυπα,
ακόμη και να διατάξει την προσαγωγή περαιτέρω μαρτυρίας κατά την
απόλυτο κρίση αυτού.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Εφετείο κατά την κρίση του μπορεί να ακούσει
περαιτέρω μαρτυρία μετά από γραπτή αίτηση. Το Εφετείο μπορεί να
διαβουλεύεται και να αποφασίζει δια τηλεφωνικής διάσκεψης ή
τηλεδιάσκεψης ή δια οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας μεθόδου.
Εν πάση περιπτώσει το Εφετείο υποχρεούται να επιλαμβάνεται της
εκδικάσεως του εντός της δικαιοδοσίας αυτής ζητήματος που παραπέμπεται
σε αυτή και να περατώνει αυτή ως το ταχύτερο δυνατό αλλά όχι αργότερα
από οκτώ (8) ημερών από την ημέρα της παραπομπής.
3. Οι αποφάσεις του Εφετείου θα έχουν άμεση εφαρμογή από την έκδοση
και απαγγελία τους και θα κοινοποιούνται δε προς τον Γενικό Γραμματέα της
Ομοσπονδίας προς άμεση εκτέλεση.
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4.Το Εφετείο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδίδει και τροποποιεί
διαδικαστικό Κανονισμό και/ή Οδηγίες με τις οποίες ρυθμίζει την ενώπιον
του διαδικασία και τους κανόνες αποδείξεως. Μέχρι την έκδοση του
Κανονισμού και/ή Οδηγιών που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο, το Εφετείο
θα ρυθμίζει από μόνη του την ενώπιον του διαδικασία και κανόνες
αποδείξεως, συμφώνως πάντοτε των παγιωμένων Νομικών Αρχών που
εφαρμόζονται στη Δημοκρατία.
5.Όπου δεν υπάρχει ειδική πρόνοια στους παρόντες κανονισμούς ή σε
οποιοδήποτε άλλο συναφή κανονισμό, το Εφετείο θα αποφασίζει με βάση τις
αναγνωρισμένες νομικές αρχές, με γνώμονα το τι είναι νομικά ορθό και
δίκαιο, τους σχετικούς κανονισμούς της FIBA ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό,
με βάση κανονισμούς που θα θεσπίζει το ίδιο.

ΑΡΘΡΟΝ 18ον: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

Το Εφετείο εκδικάζει τις εφέσεις που ασκούνται κατά αποφάσεων του
Αθλητικού Δικαστή και έχει την εξουσία όπως παραπέμψει την υπόθεση για
επανεκδίκαση και /ή να την παραμερίσει εν μέρη ή εν όλω και να εκδώσει
ανάλογη απόφαση.

ΑΡΘΡΟΝ 19ον: Όροι και /ή προϋποθέσεις άσκησης έφεσης.
1.Έφεση χωρεί επί όλων των αποφάσεων του Αθλητικού Δικαστή, πλην των
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά την ενάσκηση της δευτεροβάθμιας του
εξουσίας.

2. Δικαίωμα έφεσης κατά αποφάσεων έχουν όσοι υπόκεινται στην εξουσία
του Αθλητικού Δικαστή, όσοι συμμετείχαν κατά την πρωτόδικη διαδικασία
και η Κ.Ο.Κ. μέσω του αρμόδιου υπό αυτού προσώπου και /ή γενικού
γραμματέα και /ή Πειθαρχικού Εισαγγελέα.

Σε περίπτωση που ο άμεσα ενδιαφερόμενος είναι καλαθοσφαιριστής,
αξιωματούχος ή μέλος σωματείου, το σωματείο στο οποίο ανήκει δεν μπορεί
από μόνο του να ασκήσει έφεση. Έφεση θα μπορεί να ασκηθεί μετά από
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γραπτή συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου και η οποία θα πρέπει να
επισυνάπτεται επί της έφεσης.

3.Η Έφεση πρέπει να είναι γραπτή, επαρκώς αιτιολογημένη και θα πρέπει να
καταχωρείται και /ή αποστέλλεται στην Ομοσπονδία εντός των ωρών
εργασίας της Ομοσπονδίας και εις την προσοχή του Προέδρου του Εφετείου.
Σε περίπτωση που η προθεσμία υποβολής τέτοιας έφεσης λήγει σε
ημερομηνία που είναι αργία, ο χρόνος παρατείνεται μέχρι την αμέσως πρώτη
εργάσιμη ημέρα, η ώρα 10:00π.μ..Η κατάθεση της θα πρέπει να
επιβεβαιώνεται γραπτώς από την Ομοσπονδία.

4.Η έφεση θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την υποβολή της με χρηματικό
παράβολο ύψους €500,00, σε διαφορετική περίπτωση η έφεση θα θεωρείται
αντικανονική και θα απορρίπτεται συνοπτικώς. Η ΚΟΚ εξαιρείται της
υποχρέωσης καταβολής χρηματικού παραβόλου.
Το χρηματικό παράβολο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται.

5. Η έφεση θα πρέπει να καταχωρείται εντός 3(τριών) ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης από τον γραμματέα της Ομοσπονδίας και /ή άλλο
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Τέτοια κοινοποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπο, δια χειρός επιστολή και /ή
άλλου αποδεκτού τρόπου επικοινωνίας. Η εν λόγω προθεσμία είναι
αποκλειστική και σε καμία περίπτωση δεν παρατείνεται.

ΑΡΘΡΟΝ 20ον: Έκδοση Αποφάσεων υπό του Εφετείου.
Η απόφαση του εφετείου μπορεί να εκδοθεί συνοπτικώς και αιτιολογημένη
απόφαση δέον να εκδίδεται εντός 8 (οκτώ) ημερών από την ημέρα
ολοκλήρωσης της ακρόασης και να κοινοποιείται από την Ομοσπονδία στα
διάδικα μέρη.

ΑΡΘΡΟΝ 21ον: Αναστολή πρωτόδικης απόφασης.
1. Η καταχώρηση έφεσης δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και δεν
αναστέλλει την ποινή.
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2. Ο Πρόεδρος του Εφετείου έχει τη διακριτική εξουσία όπως αναστείλει την
επιβληθείσα ποινή, μετά από γραπτό αίτημα το οποίο θα πρέπει να
υποβάλλεται εντός 24 ωρών από την κοινοποίηση της.

ΑΡΘΡΟΝ 22ον: Νομική Ισχύ
Οι αποφάσεις του Εφετείου είναι τελεσίδικες και έχουν άμεση εφαρμογή
μόλις ανακοινωθούν. Δεν επιτρέπεται έφεση εναντίον αποφάσεων του
Εφετείου ενώπιον της ΑΔΕΑ ή του πολιτικού Δικαστηρίου ή οποιουδήποτε
άλλου σώματος.
Για σκοπούς εκτέλεσης των αποφάσεων του Εφετείου εφαρμόζεται κατά
αναλογία το Άρθρο 7 των Παρόντων Πειθαρχικών Κανονισμών.

Όπως έχουν τροποποιηθεί δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ημερομηνίας ημερομηνία
8.9.2020.
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